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RESUMO 

 

Essa tese discute a eficácia do Estudo de Impacto Ambiental como instrumento voltado para o 

atendimento dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, especialmente o que propõe 

a compatibilização do desenvolvimento econômico com a proteção do meio ambiente, assim 

como direcionado à garantia constitucional do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. A hipótese que norteia o trabalho é a de que o instrumento do EIA não raro se 

depara e mesmo repercute perspectivas desenvolvimentistas nas quais a questão ambiental se 

encontra sob um viés caricato e não propriamente epistemológico, daí caracterizar seus 

resultados prospectivos como ineficazes quanto aos objetivos que fundamentam o instrumento. 

A análise da eficácia é fundamentada na avaliação quanto ao cumprimento dos requisitos 

mínimos de elaboração do Relatório de Impacto Ambiental, resumo do EIA elaborado em 

linguagem acessível para informar à sociedade sobre o projeto proposto e os impactos previstos 

para sua instalação e funcionamento, com fundamento na norma geral disciplinadora da matéria 

– a Resolução CONAMA nº 01/86. A análise tem início a partir da contextualização na qual 

ocorre o surgimento deste instrumento no âmbito internacional e, especificamente, no Brasil, a 

partir da constatação dos efeitos de um processo de industrialização que desconsiderou as 

consequências do lançamento de matéria e energia no meio ambiente. No plano micropolítico, 

é realizada uma análise comparada dos aspectos constitucionais da exigência de elaboração do 

Estudo de Impacto Ambiental para obras e atividades potencialmente causadoras de 

significativa degradação do meio ambiente, desde a Constituição Federal até os textos 

constitucionais dos Estados da Federação. O instrumento do Estudo e seu respectivo Relatório 

de Impacto Ambiental são analisados na perspectiva da norma regulamentar federal, a fim de 

identificar os requisitos mínimos exigidos na sua aplicação. A metodologia de revisão teórica e 

instrumental, com base bibliográfica, desdobra-se em estudo de caso, a partir da definição da 

Baía de Guanabara como território de pesquisa e das atividades de produção e processamento 

de petróleo e derivados como tipologia dos projetos a serem analisados. Ao final, são 

selecionados, avaliados e relatados 21 Relatórios de Impacto Ambiental presentes nos arquivos 

do Instituto Estadual do Ambiente – INEA/RJ, através dos quais foram analisados o 

cumprimento dos requisitos normativos mínimos para sua elaboração, a finalidade do 

EIA/RIMA como elemento para a decisão da concessão da licença ambiental pelo órgão 

competente e a efetiva consideração da participação social no processo. Os dados coletados 

foram conjugados aos levantamentos e investigações realizados por órgãos de controle estatais, 

que atingiram resultados similares na análise da eficácia do Estudo de Impacto Ambiental. As 

conclusões indicam a insuficiência de informações sobre os impactos ambientais e a ausência 

de consideração sobre as propriedades cumulativas e sinérgicas como principais elementos a 

apontar a ineficiência parcial do instrumento e sua necessária adaptação para cenários e 

contextos complexos e elaboram recomendações nesse sentido. 
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ABSTRACT 

This thesis discusses the effectiveness of the Environmental Impact Study as an instrument 

addressed to the fulfillment of the goals of the Environment National Policy, especially the 

conciliation between the proposed economic development and environment protection, as well 

as directed to the constitutional guarantee of the right to an ecologically balanced environment. 

The hypothesis that guides the work is that the instrument of Environmental Impact Study (EIS) 

often comes across and even affects developmental perspectives in which the environmental 

issue lies under a caricature bias and not properly epistemological, then characterizing their 

prospective results as ineffective as the goals that underlie the instrument. 

The analysis of the effectiveness is based on the evaluation concerning the accomplishment of 

the minimum requirements of the EIR (Environmental Impact Report), a summary of the EIS 

written in accessible language to inform the society about the proposed project, and the impacts 

foreseen of its implementation and operation with fundaments of the general disciplinary rule 

on the matter – the CONAMA (National Council of Environment) Resolution n.º 01/86. The 

analysis starts from the context in which the emergence of this instrument in the international 

arena and, specifically, in Brazil, from the observation of the effects of the industrialization 

process that disregarded the consequences of material and energy launching in the environment. 

In the micropolitical planning it is carried out a comparative analysis of the constitutional 

aspects of the requirement for the elaboration of the Environmental Impact Study for works and 

activities potentially causative of significant environmental degradation, since the Federal 

Constitution up to the constitutional texts of the States of the Federation. 

The instrument of the Study and its respective Environmental Impact Report are analyzed from 

the perspective of federal regulatory rules, in order to identify the minimum requirements 

demanded in its application. The theoretical and instrumental review methodology, literature-

based, splits into case study from the definition of Baía de Guanabara as a research territory, as 

well as oil and by-products processing and production activities as typology projects to be 

analyzed. Twenty-one Environment Impact Reports of the INEA/RJ (Environment Institute of 

Rio de Janeiro State) are finally selected, evaluated, and reported through which the following 

points have been analyzed: the minimum regulatory requirements for the elaboration, the 

purpose of the EIS/EIR as a decisive element for granting the environmental permit by the 

competent organization, and the effective consideration of the social participation in the process. 

The data collected were combined to surveys and investigations carried out by organs of State 

control, that have reached similar results on the analysis of the effectiveness of the 

Environmental Impact Study. The conclusions indicate the inadequacy of information on the 

environmental impacts and the absence of the cumulative and synergistic properties 

consideration as key elements to point to the partial inefficiency of the instrument and the 

required adaptation for scenarios and complex contexts, and draw up recommendations 

accordingly. 
 

Keywords: Environmental impact assessment; Environmental impact report; Petroleun; 

Guanabara’s Bay. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Estudo de Impacto Ambiental – EIA é um dos principais instrumentos da Política 

Nacional do Meio Ambiente. Ele é seletivamente aplicado apenas aos empreendimentos de 

impacto significativo, que tenham potencial para causar expressiva degradação do meio 

ambiente. Porém, em razão de suas especificidades, esse instrumento ganha grande relevância 

na breve história da política ambiental brasileira. 

O EIA, que é uma das espécies de avaliação de impacto ambiental, é um procedimento 

através do qual o proponente de um projeto elabora, por meio de uma equipe técnica 

multidisciplinar contratada por ele, uma simulação de cenários futuros a partir da projeção de 

seu empreendimento sobre uma determinada área – objeto de um diagnóstico ambiental. O 

procedimento segue uma série de requisitos, mas, resumidamente, se inicia quando o órgão 

ambiental responsável pelo licenciamento elabora uma relação de itens que devem ser 

estudados e o entrega ao proponente, através de uma instrução técnica ou de um termo de 

referência. Esse será o ponto de partida da equipe técnica para elaborar o Estudo de Impacto 

Ambiental. Na sequência, é definida a área de abrangência do estudo – delimitada com base na 

sua proposta de localização e em suas características técnicas e espaciais, a partir das quais 

serão avaliados os seus impactos. 

O EIA vai identificar e descrever os possíveis impactos produzidos pelo projeto no 

meio ambiente, considerados os meios físico, biótico e socioeconômico. Isto é, as análises não 

se limitam aos impactos sobre a natureza, mas também sobre a sociedade, seus costumes, suas 

culturas, suas economias. E os impactos a serem avaliados não são apenas os negativos, mas 

também os positivos – e ambos deverão ser apresentados como que numa balança, positivos 

num prato, negativos no outro, para que se tenha uma noção da relação custo/benefício do 

projeto. Essa é uma arte que exige conhecimentos técnicos e científicos, experiência 

profissional e métodos adequados de apuração, especialmente porque trabalha com a projeção 

de cenários futuros e, portanto, incertos. Mas a avaliação deve considerar não apenas os 

impactos positivos e negativos da instalação e funcionamento de um projeto numa determinada 

área. De acordo com os requisitos normativos, a avaliação deve considerar também os impactos 

da não implementação do projeto, a fim de compará-los com os cenários de sua implementação. 

Eis, portanto, um universo com alto grau de subjetividade, tendo em vista que a análise de 

impactos da não realização de um projeto é uma técnica com forte teor especulativo. 

Feitas as avaliações, o Estudo de Impacto Ambiental deve ser resumido em linguagem 

acessível na forma do Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, sendo obrigatória a entrega 
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dos dois documentos para o órgão responsável pelo licenciamento – que, de sua parte, analisará 

o EIA e disponibilizará o RIMA para consulta da sociedade. Durante o prazo de consulta, os 

interessados podem enviar críticas, sugestões e comentários em geral, assim como podem 

requerer a realização de audiência pública – na qual o proponente e o órgão responsável pelo 

licenciamento deverão apresentar as avaliações realizadas para a sociedade, que poderá criticar, 

sugerir e comentar a respeito do projeto e de seu licenciamento. 

Essas características do EIA/RIMA que lhe dão uma moldura muito peculiar dentre o 

conjunto dos instrumentos da política ambiental brasileira. O EIA/RIMA abriu o procedimento 

de licenciamento ambiental à participação social, emoldurando-se com os princípios da 

informação e da participação. Estabeleceu uma arena na qual projetos de desenvolvimento 

devem passar por avaliação coletiva, envolvendo seus proponentes, os órgãos licenciadores e 

demais órgãos interessados, além da sociedade civil. Esse é um mecanismo que pressupõe a 

democratização das decisões públicas que envolvem a utilização de um bem considerado de 

uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida. E sua origem, com suas primeiras 

referências normativas, ocorre nos estertores da ditadura civil-militar, entre o final da década 

de 1970 e início da de 1980. Sua regulamentação, em 1986, antecede sua configuração como 

exigência constitucional, a partir de 1988. 

A época era de grandes mobilizações sociais, num momento no qual a sociedade 

brasileira sonhava e alimentava a esperança de construir uma nova nação, uma nova República. 

Portanto, compartilhar a responsabilidade do poder público em decidir sobre a viabilidade de 

projetos de desenvolvimento era como rabiscar as primeiras linhas da construção subjetiva de 

um futuro socioambiental. É o partilhamento de sonhos, desejos e esperanças. 

O Estudo de Impacto Ambiental foi inserido no processo de construção de uma nova 

geração de direitos. Chamados de difusos, são direitos constituídos em razão da 

horizontalização de uma série de relações sociais contemporâneas, produzidas pela 

globalização e pelos novos modos de produção e consumo. É o direito a uma vida com 

dignidade e qualidade, o direito à cultura e à memória, o direito das relações de consumo, etc. 

E o novel Direito Ambiental passa a produzir transformações em ramos tradicionais do Direito 

– abrindo perspectivas e profundos debates doutrinários. O Estudo de Impacto Ambiental 

aparece como um dos elementos centrais nessas novas perspectivas, especialmente no que se 

refere à natureza jurídica do licenciamento ambiental, que demonstra distinções expressivas 

com relação à tradicional licença do Direito Administrativo. 

Essas questões são, a meu ver, algumas das características que fazem do Estudo de 

Impacto Ambiental um tema de estudo extremamente relevante, tendo em vista que permite 
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uma série de injunções que permeiam caminhos variados de pesquisa. É um instrumento 

jurídico, mas envolve um campo de subjetividades que foge um pouco da frieza normativa e 

envolve abertamente o campo das ciências sociais, pois interage com a sociedade, suas 

organizações, suas culturas e seus valores.  

Contudo, a experiência na gestão ambiental permite que eu questione alguns desses 

pressupostos face a sua aplicabilidade prática, eis que a letra da lei traduz intenções propositivas 

e as ferramentas EIA/RIMA apenas idealmente têm se colocado como parte de um contexto 

dialógico. Pois a prática parece demonstrar que a projeção de impactos futuros dos 

empreendimentos, que, em si, ensejam um cenário próximo futuro complexo, para o qual 

idealmente se carreariam melhorias, tem apresentado resultados com externalidades negativas 

progressivamente. Vale dizer, o meio ambiente não é, de fato, tratado como campo 

epistemológico, mas, pelo contrário, moldado como mero cenário subjetivo para apontamentos 

de tecnologias desenvolvimentistas alternativas, quando o são. 

Mas para justificar meu interesse no tema, é importante demarcar meu lugar de fala. 

Isto é, não me vejo como um pesquisador atento a um instrumento da política ambiental 

brasileira que pode render uma tese de doutorado que atenda aos requisitos da pesquisa 

acadêmica. Me vejo intrinsecamente ligado ao objeto de pesquisa, que me intriga há muito 

tempo por motivações distintas e que, na oportunidade de realizar meu doutorado, escolhi para 

que me permitisse formular conjecturas e reflexões críticas com suporte científico e 

metodológico, a partir de conhecimentos empíricos adquiridos ao longo de algumas poucas 

décadas.   

Enquanto o CONAMA discutia e aprovava a Resolução CONAMA nº 01/86 – que 

dispõe sobre o Estudo e o Relatório de Impacto Ambiental, eu dava meus primeiros passos no 

movimento ambientalista, a partir da atuação que tive no movimento estudantil secundarista. 

Fiz parte do grupo que fundou OS VERDES – Movimento de Ecologia Social, em 1987, através 

do qual atuei junto à Assembleia Permanente de Entidades em Defesa do Meio Ambiente – 

APEDEMA/RJ, ao Movimento Baía Viva, ao Conselho Gestor do Fundo Nacional do Meio 

Ambiente – FNMA/MMA, dentre outras representações. Nessa condição, tive a oportunidade 

de participar de algumas audiências públicas para discussão dos impactos ambientais de 

projetos submetidos ao licenciamento ambiental. 

O primeiro contato que tive com o processo de avaliação de impacto ambiental foi 

numa audiência pública com cerca de 2 mil pessoas, no Rio Centro, em 1989, quando o Governo 

do Estado defendia a aprovação de um projeto de Emissário Submarino para a Barra. O cenário 

era favorável à aprovação, já que o proponente – Governo – era também o responsável pelo 
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licenciamento – Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente – FEEMA. A audiência 

pública foi conduzida com rigor pelo então presidente da FEEMA, Carlos Alberto Muniz, que, 

após as explanações oficiais, abriu para participação do público, que teria cinco minutos para 

se pronunciar. O tempo para a fala dos participantes era desproporcional ao tempo de exposição 

do proponente do projeto e do órgão ambiental competente. Também pudera, afinal a lista de 

inscritos costuma ser grande, mesmo em audiências de menor porte. Entretanto, esse é um fator 

que pode revelar uma desigualdade nas condições dos debates, caso haja contrapontos técnicos 

que necessitem de uma extensão maior de tempo para que sejam devidamente apresentados. 

Dentre os primeiros inscritos nessa audiência pública estava o saudoso professor Breno 

Marcondes – engenheiro sanitarista, que com sua fala tranquila e pausada começou a questionar 

vários dados e projeções de impactos do projeto sobre as praias da Zona Oeste da cidade. Mas 

logo seu tempo esgotou, o que foi imediatamente apontado pelo presidente da mesa, com nítida 

expressão de incômodo com os questionamentos levantados. Quando o presidente dos trabalhos 

convida o próximo inscrito, o cidadão chama de volta o professor Breno e transfere seu tempo 

pra ele. E o seguinte fez o mesmo e o próximo também. Assim, o professor Breno Marcondes 

teve a oportunidade, vezes sob muitos aplausos, de desmontar a fundamentação do projeto 

apresentado pelo Governo, deslegitimando sua aprovação. O Estudo de Impacto Ambiental e, 

especialmente, seu Relatório de Impacto Ambiental, através da audiência pública que compõe 

o procedimento de avaliação de impacto ambiental, foram eficazes como instrumento da 

Política Nacional do Meio Ambiente pois, ao disponibilizar a avaliação ambiental de um projeto 

que possuía fragilidades e inconsistências que foram conferidas e questionadas, induziu à 

conclusão do governo em recuar em relação à implantação do projeto. Nessa época, alguns 

projetos eram malsucedidos após a exposição a público, de um lado porque a sociedade estava 

fortemente mobilizada para participação em processos políticos variados, motivada pela 

redemocratização do país. Portanto, geralmente as audiências públicas dos processos de 

avaliação de impacto ambiental tinham muita participação. De outro lado, o novel procedimento 

ainda não contava com know how suficiente por empresas de consultoria, geralmente contendo, 

portanto, diversas inconsistências. 

Noutra ocasião, na função de subsecretário do Meio Ambiente de Niterói, em 1999, 

participei da análise do Relatório de Impacto Ambiental de um projeto de condomínio de casas 

no Morro do Morcego, em Jurujuba. A área pretendida para instalação do condomínio contava 

com cobertura florestal expressiva, com vegetação em estágio clímax de conservação, num dos 

poucos remanescentes florestais da região. Chamou a atenção a qualificação do impacto à 

floresta constar como positivo no RIMA, já que necessariamente o projeto suprimiria 
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fragmentos da floresta que cobria toda a área proposta. Isto é, como poderia ser positivo para a 

floresta o impacto de um projeto de condomínio de casas que necessariamente envolve 

supressão florestal? Essa questão me intrigou com um relativo grau de incômodo que, entretanto, 

me conduziu a pesquisar mais sobre o assunto.  

A afirmação se sustentava na comparação entre os impactos da implementação e da 

não implementação do projeto. Na primeira hipótese, segundo o RIMA, o projeto suprimiria 

apenas alguns indivíduos arbóreos. Na segunda hipótese, de não implementação, o Relatório 

indicava a tendência de favelização da região que – atingindo a área objeto, devastaria toda a 

floresta existente. Aqui, vê-se um exemplo em que, independente da aceitação dos argumentos, 

obedece à determinação dos requisitos mínimos constantes da norma que disciplina a matéria 

no que se refere à comparação entre as hipóteses de implementação e não implementação do 

projeto – o que permite a construção de cenários com altos teores de subjetividade. Ou seja, na 

elaboração do Estudo e do Relatório de Impacto Ambiental, deve ser considerada a hipótese da 

não realização do projeto e, nesse caso, os prováveis impactos que isso ocasionaria. Portanto, 

além da comparação entre impactos positivos e negativos na implementação do projeto, o 

EIA/RIMA deve ainda comparar os impactos da sua implementação com os hipotéticos 

impactos de sua não implementação – o que legitima a construção teórica formulada no caso 

em questão, que sustenta uma probabilidade na qual a comparação entre dois cenários negativos 

resultaria na adoção, como preferencial, do impacto menos negativo. Apesar de todos 

fundamentos presentes no EIA/RIMA, referido projeto não foi aprovado pelo órgão ambiental 

competente. 

Alguns anos depois, em 2007, exercendo a função de superintendente do IBAMA/RJ, 

tive a oportunidade de presidir a audiência pública para discussão dos impactos ambientais da 

exploração de petróleo do Campo de Polvo, na Bacia de Campos, pela companhia Devon, em 

licenciamento de competência federal. Realizada em Cabo Frio, a audiência lotou um grande 

ginásio local. O projeto foi apresentado, assim como as avaliações ambientais realizadas pela 

equipe responsável. O ápice da audiência foi o momento da projeção de vídeos elaborados pelas 

comunidades atingidas, especialmente formada por pescadores artesanais. Nesse caso, a 

construção do Estudo de Impacto Ambiental ocorreu de forma participativa com a comunidade, 

que foi treinada para expressar em vídeos os valores ambientais da sua região. Receberam 

capacitação para a montagem de roteiros, a produção e edição de imagens, a fim de que 

escolhessem temas socioambientais relevantes para os diferentes grupos sociais – que 

revelassem, sem os filtros comuns das equipes profissionais, os valores atribuídos ao meio 

ambiente, ao equilíbrio ecológico e aos recursos ambientais envolvidos nos riscos da exploração 
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de petróleo.  

O resultado desse processo praticamente eliminou os tradicionais conflitos presentes 

em grande parte das audiências públicas, nas quais o clima de desconfiança caracteriza as 

relações entre proponente, órgão ambiental licenciador e sociedade atingida. Nesse caso, temos 

uma experiência na qual o diagnóstico já é elaborado com a comunidade atingida – o que 

conduz a resultados completamente distintos daqueles em que as equipes técnicas realizam 

todas as etapas sem qualquer participação da sociedade e levam um produto de alta 

complexidade já pronto e acabado, praticamente para mera aceitação da população atingida. A 

experiência produzida na avaliação de impacto ambiental do projeto de exploração de petróleo 

da Devon demonstrava que uma diferença metodológica aparentemente simples tinha 

capacidade de produzir resultados muito positivos para a construção de cenários futuros mais 

sustentáveis. 

No mesmo período, tramitava o processo de licenciamento da Usina Nuclear Angra III, 

também de competência federal. Sendo novamente designado para presidir as audiências 

públicas que ocorreriam em Angra dos Reis, Paraty e Rio Claro, identifiquei e comuniquei à 

direção do IBAMA a ocorrência de uma irregularidade que poderia prejudicar as garantias de 

publicidade e participação. As matérias de jornais divulgando os locais e datas das audiências 

públicas e os locais nos quais os Relatórios de Impacto Ambiental estariam disponíveis para 

consulta foram publicadas fora do prazo mínimo legal. Além disso, seis dos endereços do 

IBAMA e do IPHAN indicados como locais de acesso ao RIMA estavam fechados em razão de 

greve dos servidores desses órgãos, além de não terem efetivamente cópias físicas do RIMA. 

Ou seja, o RIMA não estava disponível nos prazos e locais divulgados. O superior hierárquico 

que me designava a tarefa relevava as irregularidades e prosseguia na fala justificadora da 

importância do projeto, de seu valor estratégico e a insignificância de uma pequena violação de 

prazo – minimizando as garantias de participação com a convicção de que essa seria a decisão 

correta. Não aceitei a designação, mas as audiências foram realizadas sob a direção de terceiros. 

Pouco depois foram anuladas por medida judicial, a partir de ação proposta pelo Ministério 

Público Federal, e o IBAMA foi condenado a convocá-las novamente, cumprindo os prazos e 

os requisitos de publicidade e participação. É de chamar a atenção o fato de que não se tratava 

do licenciamento de uma oficina mecânica ou de um posto de gasolina, mas de uma usina 

nuclear. Isto é, a dimensão dos riscos envolvidos requer atenção e cuidados redobrados com o 

licenciamento e a avaliação de impacto ambiental. Entretanto, interesses escusos impunham o 

açodamento dentro do próprio órgão de controle ambiental – interesses esses que se revelariam 

anos depois com a descoberta dos esquemas de desvio de altas somas de recursos das obras de 
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construção da usina. 

Outras audiências públicas foram realizadas, inclusive na Cidade do Rio de Janeiro. 

Audiências cheias, com muita participação. Mas, diferente das audiências do final dos anos 

1980 e início dos anos 1990, grande parte do público defendia a implantação da Usina. 

Defendiam através de inscrições durante as falas do público e justificavam em razão da geração 

de empregos, pelos benefícios que a Eletronuclear promoveria para o Distrito de Mambucaba, 

em Angra dos Reis, e pela hipotética ausência de risco de acidentes. Nesse processo, o público 

diretamente afetado foi previamente mobilizado pelo proponente do projeto – que assumiu 

compromissos com investimentos em infraestrutura pública na região, além da geração de 

empregos – o que, entretanto, só poderia ocorrer com a aprovação do projeto. Boa parte da 

comunidade da região, portanto, literalmente vestiu a camisa da Usina e foi às audiências 

defendê-la.  

Finalmente, como Coordenador Regional do Instituto Chico Mendes – ICMBio, 

participei em 2009, da audiência pública para discussão dos impactos ambientais do projeto de 

pavimentação da estrada Capelinha-Mauá, conduzida pelo INEA. A presidência dos trabalhos 

parecia conduzir um programa de auditório, numa tentativa de levantar o ânimo de um público 

muito crítico ao projeto, apesar dos grupos que apoiavam sua realização. Entretanto, a qualidade 

dos estudos e da apresentação do projeto e seus impactos foi muito criticada na audiência. Como 

se trata de uma obra pública, a contratação da consultoria se deu por licitação, com a regra de 

menor preço. Entre os participantes, havia quem defendesse que a má qualidade dos estudos e 

da equipe estaria associada ao procedimento de contratação pelo menor preço, que não teria 

como critério a capacidade técnica e a experiência da equipe escolhida. Muitas das falhas e 

inconsistências presentes nos estudos e constatadas na audiência, o Estado assumia o 

compromisso de inserir como condicionantes da Licença Prévia – LP, transferindo para 

momento posterior à emissão da licença uma obrigação que deve ser cumprida previamente, 

sob risco de comprometer a capacidade de compreensão do real conjunto de impactos que um 

empreendimento dessa natureza pode promover. 

Essa experiência forjada ao longo de aproximadamente vinte anos permite alguns 

aprendizados, mas também induz a indagações. É certo que com o passar dos anos, as técnicas 

de avaliação de impacto ambiental foram aprimoradas, com a promoção de processos mais 

qualitativos. Por outro lado, a construção de campos de expertises em matéria tão complexa 

pode ter afastado dos processos os grupos que não detém o conhecimento técnico e que se 

sentem prejudicados em participar desse tipo de arena. Porque são perceptíveis as mudanças 

nos processos de elaboração de EIA/RIMA e na participação social nas audiências públicas. Na 
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atualidade, são raros os casos de projetos rejeitados a partir da exposição pública. 

É notório que os processos de licenciamento ambiental, avaliação de impacto 

ambiental e participação social são realizados no bojo de processos políticos maiores – que 

envolvem diferentes métodos de gestão da coisa pública. A realidade política brasileira nos idos 

da década de 1980 era de efervescência social, de reconquistas democráticas, desde as lutas 

pelo fim da ditadura, passando pelas Diretas Já, pela formação da Assembleia Nacional 

Constituinte e, consequentemente, de discussão e aprovação da nova Carta Magna brasileira – 

chamada de Constituição Cidadã em razão dos paradigmas que fortaleceram a formação de um 

Estado associado ao exercício da cidadania ativa. Foi nessa década que passaram a vigorar as 

regras para a avaliação de impacto ambiental. As décadas que se seguem arrefecem as 

mobilizações sociais em função da exacerbação de um individualismo sustentado pela 

hegemonização mundial de um novo liberalismo, que critica a atuação do Estado na economia 

e nas causas sociais e defende que o mercado é capaz de regular os conflitos sociais. 

Por outro lado, o discurso ambiental é absorvido por uma tecnocracia que tenta afastar 

os aspectos sócio-políticos dos debates sobre meio ambiente e desenvolvimento, criticando os 

movimentos denuncistas – dos quais passou a se cobrar as soluções para os problemas 

apontados. A técnica passa a dominar os debates ambientais, rechaçando as falas desprovidas 

de razão científica. Com isso, setores da sociedade passam a se sentir alijados dos espaços de 

participação social. 

O domínio da técnica sobre os processos participativos da avaliação de impacto 

ambiental legitima interpretações como a realizada no RIMA do projeto do condomínio na 

Ponta de Jurujuba, em Niterói, o que não significa sua aprovação. Do mesmo modo, a 

proliferação de distintos modelos metodológicos de construção da avaliação de impacto 

ambiental permitiu que empresas de consultoria aproximassem os empreendimentos das 

populações afetadas previamente aos processos de participação social, legitimando, também, a 

construção de acordos para atendimento das necessidades desses grupos sociais, assim como a 

interlocução para a formação de diagnósticos ambientais. 

O fato é que, ao longo das três décadas de existência do Estudo e de seu respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental, muitas foram as transformações às quais se submeteu o 

processo de Avaliação de Impacto Ambiental - AIA. 

Essas constatações empíricas levantam dúvidas quanto à eficácia do Estudo de 

Impacto Ambiental enquanto instrumento de uma política ambiental que, amparada pela Carta 

Constitucional, vislumbra garantir o meio ambiente ecologicamente equilibrado, como bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Será o Estudo de Impacto Ambiental 
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um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente que, de fato, funciona como elemento 

orientador da decisão da autoridade ambiental competente sobre a concessão da licença 

ambiental? Seria o Estudo de Impacto Ambiental um instrumento da PNMA voltado à 

construção participativa de um futuro com qualidade socioambiental? A partir dessas 

experiências e das dúvidas por elas suscitadas, chegamos ao objeto dessa pesquisa. 

 

I) Propósito, hipóteses da pesquisa, objetivos e pressupostos 

 

A primeira versão do projeto visava apurar a eficácia da previsão de impactos dos 

Estudos de Impacto Ambiental. Tendo em vista que são os impactos que permitirão uma análise 

da relação custo/benefício do projeto, assim como a proposição de suas medidas mitigadoras e 

compensatórias, parecia um elemento importante a ser investigado. Uma das propostas 

metodológicas visava construir essa avaliação de eficácia a partir de entrevistas com os atores 

dos processos, que seriam chamados a analisar os impactos previstos de projetos realizados ao 

longo dos trinta anos de existência da Resolução CONAMA nº 01/86. Três grupos de pessoas 

seriam selecionadas: os autores dos EIA/RIMAs, os técnicos do órgão estadual competente 

(FEEMA, que foi sucedida pelo INEA) e as populações atingidas. 

Em conversas prévias com alguns possíveis atores a serem entrevistados, foi possível 

concluir um provável padrão de respostas pautadas no esquecimento e na desinformação, 

porque o procedimento envolve muitas pessoas com participação pontual na elaboração dos 

estudos e na sua análise para o licenciamento, mas não no monitoramento dos impactos. Isto é, 

muitas pessoas participam do processo prévio à emissão da licença e conclui sua participação 

quando ela é concedida. Portanto, não teriam condições de avaliar o que se deu na sequência 

do licenciamento e/ou da instalação e funcionamento do projeto. Por outro lado, nos dados 

disponíveis dos Relatórios de Impacto Ambiental presentes na biblioteca do INEA – onde a 

pesquisa se iniciaria, não havia informação para conexão com os processos administrativos de 

licenciamento ambiental – o que abriu uma lacuna para a identificação do conjunto de atores 

envolvidos.  

Luis Henrique Sánchez, em obra que é referência nessa pesquisa – Avaliação de 

Impacto Ambiental: conceitos e métodos (2013), afirma que durante vários anos a literatura 

sobre AIA deu grande importância à análise da previsão dos impactos, considerada a principal 

função do EIA. Mas que muitos estudos que buscaram comparar as previsões feitas com os 

impactos efetivamente manifestados, não obtiveram êxito. Em geral, por três motivos básicos: 

muitas previsões não são passíveis de verificação por serem formuladas em termos vagos; 
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muitas previsões não são passíveis de serem conferidas devido a monitoramento ineficiente; e 

em razão de que muitos dos projetos executados serem diferentes daqueles avaliados. Sánchez 

(2013) conclui que referidas situações revelam deficiências na condução do processo de AIA. 

Entretanto, o processo que envolve a elaboração e aprovação do Estudo e seu respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental está definido na Resolução CONAMA nº 01/86, que 

regulamenta a matéria. Deficiências na condução do processo podem representar a violação 

sistemática dos requisitos normativos que compõem a elaboração do EIA/RIMA – expressando 

a ineficácia do instrumento para a compatibilização do desenvolvimento com a preservação dos 

recursos naturais e para a garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado, tendo em 

vista que os desvios na condução dos processos de avaliação de impacto ambiental, em tese, 

repercutem negativamente para o meio ambiente, em nome de um hipotético desenvolvimento.  

Surge, então, a hipótese central que deu rumo às pesquisas: a norma não possui, em si, 

eficácia, nem o Estudo de Impacto Ambiental estaria, de fato, servindo como instrumento de 

auxílio para a decisão da autoridade competente com relação a uma epistemologia ambiental, 

muito menos o Relatório de Impacto Ambiental estaria efetivamente exercendo a função de 

instrumento de participação social nos processos de licenciamento ambiental, eis que o cenário 

de avaliação, mitigação e compensação de impactos de grandes projetos soa como promessa 

prospectiva não cumprida após um acúmulo de cerca de 20 anos de EIAs sobre o mesmo 

território, no caso, a Baía de Guanabara, pois cada análise sempre parte da economia estrita do 

impacto analisado, sem cotejar a soma dos impactos no território e sua concorrência. 

O objetivo migrou, então, para uma análise da eficácia do Estudo de Impacto 

Ambiental como instrumento de materialização dos objetivos da Política Nacional do Meio 

Ambiente e da garantia constitucional do meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

investigando o cumprimento de requisitos mínimos formais do instrumento, para o atendimento 

dos objetivos que fundamentam sua existência histórica. 

Não está necessariamente em questão a análise da norma em si e nenhuma avaliação 

quanto a sua qualidade, mas apenas o fato de que a ação da Administração Pública deve se 

pautar pela legalidade. Ou seja, ao exigir do proponente de um projeto potencialmente causador 

de significativa degradação do meio ambiente que elabore um Estudo e seu respectivo Relatório 

de Impacto Ambiental – EIA/RIMA, o poder público – através do órgão ambiental competente 

– deve fazê-lo na forma da lei. A sua exigência ocorre para a garantia do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, nos termos previstos no art. 225 da CF/88, assim como para a 

realização dos objetivos e finalidades da Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA, dentre 

eles, a compatibilização do desenvolvimento econômico com a proteção do meio ambiente. 
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Sánchez (2013) relata que, após algumas iniciativas no sentido de se estabelecer 

métodos de avaliação de eficácia dos Estudos de Impacto Ambiental em nível internacional, foi 

possível identificar três grupos de critérios para avaliação de eficácia: 

a) relativos aos procedimentos: critérios para verificar em que medida o processo de 

AIA está em conformidade com requisitos legais ou normativos de cada país ou com diretrizes 

internacionais de boas práticas; 

b) substantivos: critérios para verificar se o processo de AIA atende a um conjunto de 

objetivos preestabelecidos, como suporte à decisão, constituir um mecanismo para levar em 

conta as preocupações do público e assegurar a proteção ambiental; 

c) transacionais: critérios para aferir em que medida esses objetivos são atingidos ao 

menor custo e no menor período de tempo possível. 

O objeto da presente pesquisa adotou, portanto, o critério relativo aos procedimentos, 

com vistas a analisar se os Estudos de Impacto Ambiental obedecem aos requisitos normativos, 

com foco na Resolução CONAMA nº 01/86. Entretanto, alguns aspectos relacionados aos 

critérios substantivos também serão considerados, especialmente se serve de suporte à decisão 

da autoridade competente e se presta à consideração da participação pública no processo. 

O conceito de eficácia foi buscado em Marta T. S. Arretche (1998), em seu ensaio 

Tendências no Estudo sobre Avaliação, no qual a autora destrincha as distinções entre 

efetividade, eficácia e eficiência de políticas públicas. A avaliação de eficácia se sustentaria na 

análise da relação entre objetivos e instrumentos de determinado programa. Porém, outra opção 

usual é da avaliação da relação entre os instrumentos previstos para a implementação de uma 

política e aqueles efetivamente empregados, num exame da processualidade concreta de sua 

aplicação (ARRETCHE, 1998). É nesse caminho que segue a presente pesquisa para analisar a 

eficácia do Estudo de Impacto Ambiental como instrumento da Política Nacional do Meio 

Ambiente. 

O projeto de pesquisa visava desde o início uma abordagem comparativa entre 

distintos Estudos de Impacto Ambiental, mas era necessário estabelecer critérios de escolha 

aleatória dos casos a serem analisados, a fim de afastar comprometimentos dos critérios por 

escolhas arbitrárias. Isto é, há notícias divulgadas por meios de comunicação e redes sociais 

que apontam projetos com diversos conflitos em suas avaliações de impacto ambiental como, 

por exemplo, os que se deram no licenciamento ambiental da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, 

no Estado do Pará. Uma escolha descriteriosa e arbitrária poderia comprometer a validade dos 

resultados em razão da seleção de casos expressamente conflituosos na percepção da imprensa, 

da sociedade ou de órgãos de controle, como o Ministério Público. Nesse sentido, a opção foi 
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a escolha de um determinado território, selecionando os Estudos de Impacto Ambiental 

aplicados aos empreendimentos cujos projetos previam sua localização em uma região comum. 

A opção escolhida foi a Baía de Guanabara, região com grande concentração de projetos 

variados de desenvolvimento industrial1. 

 

II) O processo de pesquisa, metodologia e a estrutura da tese 

 

A proposta inicial previa localizar todos os Estudos de Impacto Ambiental de projetos 

voltados à instalação na Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara desde o início da vigência 

da Resolução CONAMA nº 01/86. Apesar de existirem na atualidade sítios eletrônicos e portais 

voltados à publicidade do licenciamento ambiental em âmbito nacional e dos Estados, as 

informações disponíveis se referem a licenciamentos mais recentes, não alcançando processos 

com tramitação iniciada na década de 1990 e especialmente da década de 1980. Portanto, a 

opção seria de buscar as informações existentes nas bibliotecas dos órgãos licenciadores. 

Optou-se, nesse sentido, por concentrar as pesquisas na biblioteca do Instituto Estadual 

do Ambiente – INEA/RJ, tendo em vista a tendência majoritária de projetos com características 

relacionadas à competência do licenciamento pelo Estado. Ao iniciar a pesquisa, revelou-se que 

os procedimentos de arquivamento na biblioteca estão vinculados aos Relatórios de Impacto 

Ambiental – RIMAs, haja vista que são eles que devem ficar disponíveis para consulta pública, 

enquanto que os Estudos de Impacto Ambiental – quando recebidos pelos órgãos competentes 

pelo licenciamento – são remetidos para análise da equipe técnica e não seguem 

necessariamente para as bibliotecas ao final da análise. 

A biblioteca do INEA possui uma relação com o registro dos RIMAs presentes em seus 

arquivos, que serviu de base para formar uma primeira relação dos projetos com previsão de 

localização na Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara, quando foram identificados 124 

RIMAs para essa região. O número elevado de projetos exigiu, tanto em face da facticidade da 

pesquisa e seu prazo, quanto pelo destaque da importância do impacto ambiental, um recorte 

tipológico com a finalidade de diminuir os casos a serem analisados, quando foi escolhida a 

tipologia de atividades de produção e processamento de petróleo e derivados, conforme 

apresentado no Capítulo 4. 

                                                 
1 Sobre o tema, veja mais em: MADEIRA FILHO, Wilson; RIBEIRO, Ana Maria Motta; ROCCO, Rogério G. A 

Construção Subjetiva do Futuro Socioambiental: apontamentos para uma análise da eficácia das previsões dos 

estudos de impacto ambiental na Baía de Guanabara. Revista Sustentabilidade e Responsabilidade Social em Foco. 

Vol. 12. Organização Ed. Poisson. – Belo Horizonte/MG: Poisson, 2019, 211p. Disponível em: 

https://poisson.com.br/2018/produto/sustentabilidade-e-responsabilidade-em-foco-volume-12/.  

https://poisson.com.br/2018/produto/sustentabilidade-e-responsabilidade-em-foco-volume-12/
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Com a identificação de 21 Relatórios de Impacto Ambiental de projetos de produção 

e processamento de petróleo e derivados na Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara, a etapa 

seguinte foi a identificação dos elementos normativos que seriam conferidos nos documentos 

técnicos. A Resolução CONAMA nº 01/86 estabelece, em seus artigos 6º e 9º, respectivamente, 

os conteúdos mínimos do Estudo e do Relatório de Impacto Ambiental. São, portanto, requisitos 

formais que devem ser atendidos na elaboração dos documentos, além de eventuais outros 

estabelecidos por normas estaduais ou definidos pelos órgãos competentes para o licenciamento 

nos casos concretos. Estes requisitos foram então definidos como o objeto de análise. 

Dada a complexidade e o volume do material a ser analisado, a metodologia utilizada 

adotou a formação de um grupo de pesquisa com alunas do Curso de Graduação em Engenharia 

Ambiental da Universidade Veiga de Almeida – UVA2, que teria como objeto de trabalho a 

conferência dos requisitos mínimos em cada Relatório de Impacto Ambiental. O grupo de 

graduandas foi orientado sobre o objeto da pesquisa, sobre o Estudo de Impacto Ambiental que 

é, inclusive, tema de disciplina específica do curso, assim como sobre os requisitos normativos. 

Ao final da capacitação, o grupo recebeu uma matriz para coleta de dados em cada Relatório 

de Impacto Ambiental, a fim de orientar as buscas nos textos dos RIMAs. 

O trabalho do grupo de pesquisa resultou na produção de relatórios individuais sobre 

cada Relatório de Impacto Ambiental, que eram enviados, revisados e devolvidos para as 

pesquisadoras para eventuais ajustes, esclarecimentos ou complementações. Ao final, foram, 

portanto, produzidos 21 relatórios com informações sobre os conteúdos dos Relatórios de 

Impacto Ambiental. 

Os dados produzidos sobre os 21 Relatórios de Impacto Ambiental foram cruzados em 

torno de temas centrais para a pesquisa, resultando na produção de 28 tabelas com informações 

comparadas sobre aspectos específicos dos requisitos normativos para a elaboração do Estudo 

e de seu Relatório de Impacto Ambiental. A partir dessas tabelas, as hipóteses apresentadas 

foram produzindo resultados – que, analisados criticamente, formam o conteúdo central dessa 

tese.  

A análise dos problemas levantados pelas hipóteses colocadas passou inicialmente por 

revisões bibliográficas relacionadas ao surgimento do Estudo de Impacto Ambiental no 

                                                 
2 O Grupo de Pesquisa foi formado com as seguintes alunas do Curso de Graduação em Engenharia Ambiental da 

Universidade Veiga de Almeida – UVA: Bruna Roseiro Pugliese dos Santos, Cristaiene Miranda Rodrigues, 

Cynthia Moura da Silva dos Santos, Hellen Sousa Augusto, Jéssica Silva Carvalho, Larissa Cunha de Oliveira, 

Ludymilla Cristti da Silva Macedo, Marcela Silva, Mayara Marangoni Guimarães, Natália Jobim Borges e Patrícia 

Guedes Pimentel. Também fez parte do grupo a jornalista e Mestre em Saúde Pública pela Escola Nacional de 

Saúde Pública – ENSP/Fiocruz, Joyce Enzler. 
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universo das políticas ambientais brasileiras, considerando elementos históricos nacionais e 

internacionais que conduziram para a formação do Direito Ambiental brasileiro. Buscou-se, 

com isso, configurar as características centrais da avaliação de impacto ambiental, 

especialmente na forma de sua principal espécie – o Estudo e respectivo Relatório de Impacto 

Ambiental. 

Foi trabalhada também em revisões bibliográficas e legislativas a composição do 

EIA/RIMA no sistema normativo, considerando algumas das primeiras e principais normas 

relacionadas à matéria. Destaque especial foi dado à previsão constitucional do instrumento no 

âmbito da Carta Magna federal, mas também em pesquisa virtual sobre os textos das 

Constituições Estaduais e eventuais regulamentações. E, finalmente, uma análise fina da 

composição disciplinadora da Resolução CONAMA nº 01/86 – que dispõe sobre os critérios 

básicos e diretrizes gerais para o Relatório de Impacto Ambiental. 

Após o cruzamento e a análise crítica dos relatórios do grupo de pesquisa sobre os 21 

Relatórios de Impacto Ambiental e durante a redação dos resultados apurados, foi comunicado 

para a administração da APA de Guapimirim, unidade de conservação federal à qual encontro-

me lotado para o exercício das funções de analista ambiental do ICMBio, o protocolo no Poder 

Judiciário Estadual de cinco Ações Civis Públicas3 – ACPs pelo Ministério Público Estadual – 

MPE em face do INEA, do Governo do Estado e da Petrobras, por conta do licenciamento 

ambiental dos projetos do COMPERJ que, por sua vez, estão, em sua grande maioria, abordados 

nessa tese em vista de se tratar de projetos de produção e processamento de petróleo e derivados 

na Baía de Guanabara.  

As conclusões dos inquéritos civis conduzidos pelo MPE, alguns deles completando 

dez anos de duração, corroboravam várias conclusões das pesquisas realizadas em torno dos 21 

RIMAs – o que reforça os resultados da tese. A análise das peças iniciais das ACP apontou para 

a existência de outras apurações e investigações variadas, tanto sobre o Estudo de Impacto 

Ambiental, quanto sobre conflitos entre as atividades de petróleo e a garantia do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado na Baía de Guanabara. Essas apurações foram conduzidas pelo 

Tribunal de Contas da União – TCU (2009 e 2011), pela Assembleia Legislativa do Estado do 

Rio de Janeiro – ALERJ (2016) e pela Plataforma DHESCA – pelos direitos humanos 

econômicos, sociais, culturais e ambientais (2013), que se somaram a uma análise sobre 

deficiências em EIAs produzida pelo Ministério Público Federal – MPF (2004). Os resultados 

dessas investigações e levantamentos foram então utilizados em análises comparativas com os 

                                                 
3  Processos judiciais nº 0009897-51.2018.8.19.0023, nº 0009859-39.2018.8.19.0023; nº 0009869-

83.2018.8.19.0023; nº 0009884-52.2018.8.19.0023; e, nº 0009919-12.2018.8.19.0023. 
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resultados da pesquisa dos 21 RIMAs sobre petróleo na Guanabara. 

Desse modo, a tese ficou dividida em duas partes e cinco capítulos. 

A primeira parte aborda o surgimento do Estudo de Impacto Ambiental como 

instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente e os processos paralelos de construção do 

Direito Ambiental brasileiro. Compreende o Capítulo 1, que analisa a evolução das políticas 

ambientais brasileiras, considerando os processos que se relacionam à implementação da 

Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA, aprovada pela Lei nº 6.938/81. O Capítulo 2 

desenvolve uma análise do regime constitucional do Estudo de Impacto Ambiental, 

considerando sua previsão na Carta Federal, com uma radiografia comparada de todas as 

previsões de exigência do Estudo de Impacto Ambiental nas Constituições Estaduais brasileiras. 

E, na sequência, o Capítulo 3 desdobra-se numa análise sobre o instrumento do Estudo e seu 

respetivo Relatório de Impacto Ambiental a partir da disciplina normativa da Resolução 

CONAMA nº 01/86, estruturando as bases sobre as quais se sustentarão as análises dos 21 

Relatórios de Impacto Ambiental dos projetos de produção e exploração de petróleo na Baía de 

Guanabara. 

A segunda parte, com a análise de caso, tem início no Capítulo 4, quando são 

apresentados os métodos e justificativas para a determinação do território da Baía de Guanabara 

como locus da pesquisa, e das atividades de produção e processamento de petróleo como 

tipologias para a escolha dos Relatórios de Impacto Ambiental a serem analisados. Dadas as 

características históricas, ecológicas, culturais e sociológicas que delineiam o território 

escolhido para a pesquisa e as relações subjetivas que são construídas a respeito das 

expectativas que a sociedade tem sobre este importante ecossistema, somadas a uma 

bibliografia que valoriza sua paisagem e os modos de vida das populações que a habitam há 

muitos séculos, este capítulo proporciona uma espécie de quebra de narrativa, na qual o discurso 

técnico dá lugar a construções singulares sobre o ambiente da Guanabara, preparando as bases 

para os estudos de caso – que interferem nos modos de vida e produção existentes nessa 

localidade.  No Capítulo 5, se desenvolve a análise crítica da composição dos 21 Relatórios de 

Impacto Ambiental de projetos de produção e processamento de petróleo e derivados na Bacia 

Hidrográfica da Baía de Guanabara. Dividido em vinte itens e subitens, esse capítulo registra a 

essência das pesquisas e análises propostas para a tese, investigando a composição e o conteúdo 

de componentes dos Relatórios que são caracterizados como requisitos mínimos para sua 

elaboração e apresentação nos processos de licenciamento ambiental e faz-se um cruzamento 

de algumas conclusões constituídas a partir dos estudos de caso com as análises e conclusões 

apontadas pelas investigações do MPE, MPF, TCU, ALERJ e Plataforma DHESCA, tendo em 
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vista que há muito de comum entre os distintos documentos. 

Nas conclusões, retomam-se os principais pontos de análise, na busca de uma síntese 

que represente as constatações formadas a partir das pesquisas e são formuladas recomendações, 

tendo em vista o necessário aprimoramento deste instrumento de gestão ambiental e 

participação social. 
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1 EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS BRASILEIRAS E O SURGIMENTO 

DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL: DE ESTOCOLMO À CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL BRASILEIRA   

           

As políticas públicas ambientais brasileiras, sob as quais se sustentam princípios, 

objetivos, sistemas e instrumentos ambientais variados, dentre eles o licenciamento ambiental 

e a avaliação de impacto ambiental, foram constituídas especialmente a partir da década de 

1980, quando da aprovação da Lei nº 6.938/81 – que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente – e da Constituição Federal de 1988 – com seu capítulo do Meio Ambiente. 

Entretanto, esse é o resultado de processos internos e internacionais que culminaram com uma 

mudança expressiva no tratamento dado à questão ambiental no Brasil e no mundo. É, por assim 

dizer, o auge de uma longa evolução a respeito da forma como o homem se relaciona com a 

natureza, com os elementos naturais e com o meio ambiente. 

A Avaliação de Impacto Ambiental surge nos Estados Unidos em 1969, com a 

aprovação da National Environmental Policy Act – NEPA (Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente dos Estados Unidos), que estabeleceu procedimentos para o controle das atividades 

com elevados riscos para o equilíbrio ecológico4. Foi uma lei que marcou a história das políticas 

ambientais norte-americanas e influenciou inúmeros países mundo afora 

É nesse mesmo período que são iniciados os processos de organização e mobilização 

da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, também chamada de 

Conferência de Estocolmo – capital da Suécia que sediou o evento em 1972. Esse foi o primeiro 

grande encontro mundial das Nações Unidas para discutir as questões relacionadas ao meio 

ambiente e ao desenvolvimento – o que consagrou uma movimentação mundial na formação 

de políticas de proteção ao meio ambiente em diversas Nações, dentre elas o Brasil. 

 

1.1 A CONFERÊNCIA DE ESTOCOLMO E A POLÍTICA NACIONAL DO MEIO 

AMBIENTE 

 

A ocorrência de diversos incidentes e acidentes mundo afora, especialmente nos países 

desenvolvidos, a partir do fim da Segunda Grande Guerra, que produziram resultados 

extremamente lesivos ao meio ambiente e à qualidade de vida humana, levantaram a 

necessidade de reflexão sobre os limites de suporte da natureza e dos organismos humanos em 

                                                 
4 Beltrão, 2008; Milaré, 2015; Oliveira, 2005; Sánchez, 2013; dentre outros. 
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absorver matérias e energias oriundos dos processos industriais.  

Cientistas, pesquisadores e autoridades de vários países começaram a alertar para a 

necessidade de construção de políticas de controle do desenvolvimento, visando compatibilizar 

o crescimento econômico com o equilíbrio ecológico. A partir desses alertas, foi realizada a 

Conferência de Estocolmo. 

O eixo central da Conferência girava em torno dos limites ao crescimento. Foi o 

primeiro fundamento das políticas públicas ambientais em âmbito global, que abriu o leque de 

instrumentos e sistemas de gestão ambiental. Portanto, à época não se questionava o modelo ou 

os objetivos do chamado crescimento econômico, apenas indicava a necessidade de estabelecer 

alguns limites relacionados às consequências ambientais das atividades humanas. A 

Conferência fomentou a construção de políticas ambientais pelas Nações, especialmente 

àquelas relacionadas ao controle das atividades que possam provocar alterações no ambiente. 

A Conferência de Estocolmo reuniu 113 países, cerca de 250 organizações não 

governamentais e organismos da ONU, e teve como principais resultados a criação do Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA e a aprovação da Declaração sobre o Meio 

Ambiente Humano, composta por princípios gerais, como o Princípio da Prevenção.  

Édis Milaré (2015) aponta que nos processos preparatórios e mesmo durante a 

conferência,  

 

países do Terceiro Mundo, liderados pelo Brasil, questionaram a postura dos países 

ricos, que, tendo atingido pujança industrial com o uso predatório de recursos naturais, 

queriam agora retardar e encarecer a industrialização dos países subdesenvolvidos, 

impondo-lhes complexas exigências de controle ambiental. Isso, porém – diziam –, 

levaria a que os ricos continuassem sempre ricos, e os pobres permanecessem sempre 

e irremediavelmente pobres. ‘A maior poluição é a pobreza’ e ‘a industrialização suja 

é melhor do que a pobreza limpa’ eram os slogans terceiro-mundistas (Milaré, 2015, 

p. 41). 

 

Há narrativas que atribuem a membros da delegação brasileira falas no sentido de 

convidar atividades poluidoras para o território brasileiro, tendo em vista que nele ainda haveria 

muitas áreas a serem poluídas. De certo modo, faria até sentido para a época, tendo em vista 

que a poluição era entendida como uma consequência inevitável do processo de industrialização 

e que, portanto, deveria ser internalizada pelos países que buscavam se adequar aos desafios do 

desenvolvimento econômico urbano-industrial. 

Mas há quem suavize a postura da representação brasileira no evento. Antônio Inagê 

A. de Oliveira (2005) afirma que, 

 

na verdade, o que a posição brasileira defendia era que o principal sujeito de proteção 

ambiental deveria ser o Homem, sendo tão danosa para ele a chamada ‘poluição da 
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pobreza’ (falta de saneamento básico e de cuidados com a saúde pública – alimentação 

e higiene) como a ‘poluição da riqueza’ (industrial). 

 

E completa indicando que 

 

esse mal-entendido, entretanto, acabou por ser benéfico. A necessidade de dar uma 

prova pública de que o Governo Brasileiro tinha também preocupações com a 

poluição e o uso racional dos recursos ambientais veio resultar na criação da Secretaria 

Especial do Meio Ambiente – SEMA. Foi ela criada pelo Decreto nº 73.030, de 30 de 

outubro de 1973, como ‘órgão autônomo da Administração Direta’ no âmbito do 

Ministério do Interior ‘orientada para a conservação do meio ambiente e uso racional 

dos recursos naturais’. (Oliveira, 2005, p. 43) 

 

  

Nesse aspecto, os dois autores concordam pois, da mesma forma, Milaré (2015, p. 241) 

aponta que, “ante as acerbas críticas da comunidade internacional, a reação brasileira 

neutralizadora se fez sentir com a edição do Decreto 73.030, de 30.10.1973, instituindo a 

Secretaria Especial do Meio Ambiente – Sema, no âmbito do então Ministério do Interior, com 

o declarado objetivo de orientar uma política de conservação do meio ambiente e o uso racional 

dos recursos naturais”. Pouco tempo depois, ela se vincularia à Presidência da República, 

assumindo o status de ministério. 

Numa equação final, o resultado político da Conferência no Brasil foi muito positivo, 

eis que, além da criação da SEMA, motivou também a elaboração e a aprovação da Lei nº 6.938, 

de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA. 

Sua aprovação, segundo Benjamin (2011), inaugura a Fase Holística da legislação ambiental 

brasileira, já que é a primeira lei federal que legisla expressamente sobre meio ambiente. Isto 

é, à parte de se legislar sobre florestas, proteção animal, água, uso do solo, do subsolo etc, não 

havia nenhuma lei anterior dispondo expressamente sobre meio ambiente:  

 

Indicando uma (re)orientação radical de rumo, aparece a Lei da Política Nacional do 

Meio Ambiente (1981), dando início à fase holística, na qual o ambiente passa a ser 

protegido de maneira integral, vale dizer, como sistema ecológico integrado 

(resguardam-se as partes a partir do todo) e com autonomia valorativa (é, em si 

mesmo, bem jurídico). Só com a Lei 6.938 de 1981, portanto, é que verdadeiramente 

tem início a proteção ambiental como tal no Brasil, indo o legislador além da tutela 

dispersa, que caracterizava o modelo fragmentário até então vigente. (Benjamin, 2011, 

p. 46)  

 

Luís Paulo Sirvinskas (2016, p. 209) defende que “trata-se da lei ambiental mais 

importante depois da Constituição Federal. Nela está traçada toda a sistemática necessária para 

a aplicação da política ambiental (conceitos básicos, objeto, princípios, objetivos, diretrizes, 

instrumentos, órgãos, responsabilidade objetiva etc.)”. Paulo de Bessa Antunes (2010, p. 15) 

chama atenção para o fato de que referida lei “foi a primeira norma legal construída sobre a 
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base da proteção ambiental como elemento essencial para o desempenho da atividade 

econômica, e mais: compreende a própria proteção ao meio ambiente como atividade de 

natureza econômica”. Marcelo Abelha Rodrigues (2011, p. 279) reforça esse entendimento 

doutrinário defendendo que, “tal como foi dito, a Lei 6.938/1981 representou o início de um 

verdadeiro ‘direito ambiental’. A proteção do meio ambiente e seus componentes bióticos e 

abióticos (recursos ambientais) compreendidos de uma forma unívoca e globalizada deu-se a 

partir desse diploma.”  

Não há dúvidas entre doutrinadores quanto ao papel fundamental que a Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente exerceu na afirmação e consolidação do direito ambiental, haja 

vista sua ampla disposição sobre princípios, objetivos, sistemas e instrumentos para a 

composição de um novel campo das ciências jurídicas. E é nesta lei que se tem a formalização 

da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da PNMA. Édis Milaré (2015) 

é mais um a festejá-la: 

 

É surpreendente que, em tão pouco tempo, tenha o Direito do Ambiente alcançado 

foros de maturidade em nosso país. Até o final da década de 1970 – não custa lembrar 

– não tínhamos sequer um perfil constitucional expresso ou normas legais que 

reconhecessem o meio ambiente como bem per se. Coube, de um lado, à Lei 

6.938/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente) esta última tarefa e, de outro 

lado, à Carta Política de 1988 constitucionalizar, de vez, o meio ambiente e sua 

proteção. Pode-se então afirmar, sem medo de errar, que, no Brasil, o Direito do 

Ambiente é na realidade um ‘Direito adulto’. (Milaré, 2015, p. 252) 
 

São vários os autores que afirmam o nascimento do direito ambiental a partir da 

aprovação da Política Nacional do Meio Ambiente. Para Elida Séguin (2000, p. 25), “a Lei 

6.938/1981, que instituiu a Política Nacional para o Meio Ambiente, foi a certidão de 

nascimento do Direito Ambiental Brasileiro, apesar da Lei de Zoneamento Industrial, de 1980, 

ter a primazia de enunciar a questão sob uma ótica holística de Meio Ambiente”. Nas palavras 

de Figueiredo (2005, p. 514-515), “na década de 80 do século passado temos o verdadeiro 

nascimento do direito ambiental brasileiro, com a edição da Lei 6.938/1981 – a Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente, um verdadeiro marco legislativo, que consagrará o princípio da 

responsabilidade civil objetiva pelo dano ao meio ambiente, além de criar o Sistema Nacional 

do Meio Ambiente (SISNAMA) e de apresentar conceitos basilares sobre poluição e poluidor.”  

Trataremos, então, dessa norma fundamental para o Direito Ambiental brasileiro. 
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1.2 DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - PNMA 

 

A Lei nº 6.938/81 estabelece os princípios, finalidades e diretrizes gerais da PNMA, 

além de definir os conceitos de meio ambiente, poluição, poluidor, degradação da qualidade 

ambiental e de recursos ambientais. A definição de conceitos é fundamental, pois consolida 

legalmente o que pode sofrer várias interpretações se ficar limitado à definição por laudos ou 

outros tipos de manifestação técnica. Com regras mais claras e transparentes, fica mais fácil e 

eficiente solucionar os diversos conflitos que envolvem a utilização do meio ambiente e dos 

elementos naturais. 

A PNMA, na forma do artigo 2º, da Lei nº 6.938/81, afirma como seu objetivo central 

“a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando 

assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança 

nacional e à proteção da dignidade da vida humana”. 

No mesmo artigo são relacionados o que o legislador nominou como princípios5 da 

Política Nacional do Meio Ambiente. Porém, Milaré assevera que o legislador se precipitou, 

identificando como princípios o que, na verdade, se trata de um conjunto de programas, metas 

ou modalidades de ação: 

 

Seja porque faltasse uma assessoria legislativa especializada, seja porque o assunto a 

ser regulamentado fosse novidade para a sociedade e o próprio legislador, a 

formulação desses princípios resultou muito ambígua, visto que vários itens 

apresentados como princípios são, na realidade, programas, metas ou modalidades de 

ação. A enunciação de princípios é normalmente construída em forma de oração, em 

que o verbo indica a natureza e o rumo das ações, ao passo que as metas são 

substantivas. (MILARÉ, 2015, p.688)  

 

 

Esse conjunto de princípios corrobora o que Antunes (2010) chamou de base da 

proteção ambiental como elemento essencial para o desempenho da atividade econômica, mas 

também aponta a necessidade de capacitação da comunidade para sua participação ativa na 

                                                 
5  Art. 2º. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, 

aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios: 

I. ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio 

público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo; II. racionalização do uso do 

solo, do subsolo, da água e do ar; III. planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; IV. proteção dos 

ecossistemas, com a preservação das áreas representativas; V. controle e zoneamento das atividades potencial ou 

efetivamente poluidoras; VI. incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a 

proteção dos recursos ambientais; VII. acompanhamento do estado da qualidade ambiental; VIII. recuperação das 

áreas degradadas; IX. proteção das áreas ameaçadas de degradação; e, X. educação ambiental a todos os níveis de 

ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio 

ambiente. 
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defesa do meio ambiente, haja vista a consideração do meio ambiente como um patrimônio 

público, assegurado seu uso coletivo. 

O legislador não deixou de prover a Política Nacional do Meio Ambiente de objetivos, 

projetando no horizonte temporal os motivos que o levaram a constituir referido marco legal na 

proteção do meio ambiente. Como vimos anteriormente, o art. 2º da lei estabelece um objetivo 

geral em seu caput, enumerando posteriormente um conjunto de princípios com teor 

relativamente ambíguo. Porém, em seu art. 4º, a lei determina uma relação de sete objetivos 

específicos6, dentre eles o que pretende compatibilizar o desenvolvimento econômico-social 

com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Há uma faixa 

cinzenta de superposição ou mistura de objetivo central, objetivos específicos, finalidades, 

princípios e diretrizes, sendo que uma interpretação cuidadosa que considere o contexto da 

aprovação da lei pode compatibilizar adequadamente as intenções do legislador à época 

(MILARÉ, 2015). 

A Lei nº 6.938/81 criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA com o 

objetivo de estruturar o conjunto de órgãos e suas atribuições em matérias relacionadas à 

política ambiental governamental. Foi, à época, uma iniciativa muito importante e compôs um 

conjunto de inovações na política ambiental brasileira. 

O SISNAMA pressupõe a atuação dos órgãos governamentais das três esferas do Poder 

Executivo de forma integrada e articulada, a fim de colher os melhores resultados na atuação 

em torno de um tema que é da competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios – o que caracteriza a chamada competência comum, na forma disposta na 

Constituição Federal de 1988. 

Isto é, como a proteção do meio ambiente, o combate à poluição, a preservação das 

florestas, da fauna e da flora, nos termos do art. 23, VI e VII, da CF/88, são competências 

comuns às três esferas da Administração Pública, houve uma preocupação em estabelecer um 

sistema integrado de órgãos que atuem no cumprimento das obrigações do poder público, 

                                                 
6 Art. 4º. A Política Nacional do Meio Ambiente visará: I. a compatibilização do desenvolvimento econômico-

social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico; II - a definição de áreas 

prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios; III - o estabelecimento de critérios e 

padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais; IV - o 

desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional de recursos ambientais; V 

- a difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgação de dados e informações ambientais e à 

formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio 

ecológico; VI - a preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e 

disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida; VII - a 

imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, 

da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. 
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relacionadas ao meio ambiente. 

O SISNAMA é composto por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, bem como pelas fundações instituídas pelo poder público, 

responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental7 . Da composição original de 

órgãos e entidades responsáveis pela melhoria da qualidade ambiental, apenas o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente – CONAMA continua presente, sendo que alternou da posição de 

órgão superior do Sistema para a função atual de órgão consultivo e deliberativo. Com a 

evolução das estruturas públicas ambientais, desde a criação do IBAMA, do Ministério do Meio 

Ambiente – MMA e do Instituto Chico Mendes – ICMBio, o SISNAMA passou a contar com 

um quadro mais amplo de órgãos e competências. À época, alguns Estados já dispunham de 

órgãos e sistemas de licenciamento ambiental, como a Companhia Ambiental do Estado de São 

Paulo – CETESB e, no Rio de Janeiro, a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente 

- FEEMA8, que exercia funções centrais do Sistema de Licenciamento da Atividades Poluidoras 

– SLAP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 1.633/77. 

A Lei não relacionou expressamente no SISNAMA os órgãos e entidades de Estados 

e Municípios, haja vista que não compete à lei federal institui-los. Porém, eles encontram-se 

integrados ao Sistema na condição de órgãos seccionais e locais. Dessa forma, a Política 

Nacional do Meio Ambiente integra toda a esfera da Administração Pública na designação de 

competências para a gestão e a proteção ambiental, antecipando-se ao que a futura Constituição 

Federal estabeleceria como competência comum dos entes federados. Ao tratar do SISNSMA, 

Sirvinskas pondera que: 

                                                 
7 Lei nº 6.938/81, art. 6º. Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da 

qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, assim estruturado: I – 

órgão superior: o Conselho de Governo, com a função de assessorar o Presidente da República na formulação da 

política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais; II – órgão 

consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, com a finalidade de assessorar, 

estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os 

recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida; III – órgão central: o Ministério do 

Meio Ambiente – MMA, com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, 

a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente; IV – órgãos executores: o Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e o Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade - ICMBio, com a finalidade de executar e fazer executar a política e diretrizes 

governamentais fixadas para o meio ambiente, de acordo com as respectivas competências; V – órgãos seccionais: 

os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização 

de atividades capazes de provocar a degradação ambiental; e, VI – órgãos locais: os órgãos ou entidades municipais, 

responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições. 
8 A FEEMA foi extinta em 2007, juntamente com a Superintendência Estadual de Rios e Lagoas – SERLA e o 

Instituto Estadual de Florestas – IEF, dando lugar ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, na forma da Lei 

Estadual nº 5.101/07. 
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Foi ele estruturado de forma abrangente e de execução descentralizada. Para a época, 

1981, a legislação era bastante inovadora. Ao contrário das demais normas editadas 

nesse período, que procuravam centralizar em Brasília as decisões e ações executivas, 

ela, na prática, transferiu para os Estados e Municípios boa parcela da decisão da 

política ambiental e quase toda a parte executiva, inclusive fiscalização. 

A decisão do legislador foi sábia. Tendo-se em conta a vastidão territorial do país, a 

diversidade natural existente em suas várias regiões, bem como as distintas vocações 

de desenvolvimento regional e até mesmo local, não haveria outra forma viável de 

administrar a utilização racional dos recursos ambientais, visando ao desenvolvimento 

sustentável, que é a tônica desta legislação. (Sirvinskas, 2016, p. 187) 

 

A finalidade do SISNAMA, nos dizeres de Paulo de Bessa Antunes, “é estabelecer 

uma rede de agências governamentais, nos diversos níveis da Federação, visando assegurar 

mecanismos capazes de, eficientemente, implementar a PNMA” (ANTUNES, 2010, p.107). 

Esse sistema passa a operar os processos e instrumentos da política ambiental brasileira, 

compartilhando competências como as de licenciamento e fiscalização ambiental, de exigência 

e avaliação dos Estudos de Impacto Ambiental, dentre diversas outras. Milaré (2015) define 

com a devida abrangência a justificativa de criação do SISNAMA: 

 

No processo sistêmico há um fluxo constante de elementos que entram e de resultados 

que saem, provocando múltiplos efeitos e retroalimentando continuamente o sistema. 

Tudo isso tem a ver com a elaboração e a implementação de políticas ambientais, ou 

seja, esses dados constituem o ‘produto’ próprio do Sistema, que podemos considerar 

de maneira genérica como informação para dirigir as ações ambientais e alcançar os 

resultados desejáveis. Por que ‘informação’? Porque esta é a seiva que circula no 

tronco, nos galhos, nos ramos, nas folhas, nos tecidos todos e nos mínimos elementos 

que perfazem essa árvore frondosa, o Sisnama. (MILARÉ, 2015, p. 641) 

 

 

A lei estabeleceu, ainda, os instrumentos da PNMA, por meio dos quais os princípios, 

as finalidades e objetivos da Política poderão se materializar. Isto é, os instrumentos são os 

meios pelos quais o poder público e a sociedade operam as ações tradicionais de comando e 

controle das atividades utilizadoras dos recursos naturais, consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras. É aqui que encontramos a Avaliação de Impacto Ambiental e o 

Licenciamento Ambiental – que se tornam dois dos principais meios de garantir os princípios e 

objetivos da política ambiental brasileira. 

Nos termos do art. 9º, da Lei nº 6.938/81, são treze as espécies de instrumentos9, dos 

                                                 
9 Art. 9º. São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:  I - o estabelecimento de padrões de qualidade 

ambiental; II - o zoneamento ambiental; III - a avaliação de impactos ambientais; IV - o licenciamento e a revisão 

de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a 

criação ou absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental; VI - a criação de espaços 

territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção 

ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas; VII - o sistema nacional de informações sobre 

o meio ambiente; VIII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental; IX - as 

penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou 
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quais alguns são bastante conhecidos pela sociedade, enquanto outros ainda sequer ganharam 

real efetividade, mesmo depois de mais de 30 anos da vigência da PNMA. 

A avaliação de impacto ambiental referida como um dos instrumentos da Política 

Nacional do Meio Ambiente é o gênero que abriga como uma de suas espécies o Estudo de 

Impacto Ambiental – EIA, objeto desta pesquisa. Como veremos mais adiante, o Estudo de 

Impacto Ambiental é acompanhado invariavelmente do Relatório de Impacto Ambiental – 

RIMA, tornando-os conhecidos pela sigla EIA/RIMA. Por sua vez, o EIA/RIMA, exigível, na 

forma do texto Constitucional, para obras e atividades potencialmente causadoras de 

significativa degradação do meio ambiente, é um instrumento prévio à instalação e 

funcionamento das atividades para as quais é exigido e se vincula necessariamente ao 

licenciamento ambiental – que o sucede na lista de instrumentos acima referida. Ou seja, o 

EIA/RIMA caminha necessariamente em conjunto com o licenciamento ambiental. 

É no procedimento de licenciamento ambiental que se confere e condiciona a 

utilização de tecnologias para atendimento aos padrões de qualidade ambiental, como também 

é o momento no qual há poder determinante do zoneamento ambiental. No licenciamento 

devem ser observadas as unidades de conservação, as áreas de preservação permanente – APP 

e de reserva legal, considerados espaços territoriais especialmente protegidos. Os profissionais 

e empresas que atuam no procedimento de licenciamento ambiental devem estar devidamente 

cadastrados nos Cadastros Técnicos Federais aplicados a cada categoria de atividades, a fim de 

assegurar regularidade para tramitação processual. Enfim, grande parte dos instrumentos da 

PNMA têm vínculos objetivos com o licenciamento ambiental que, por esse motivo, se 

configura como elemento central entre eles. 

Outra questão relevante que surgiu com a aprovação da referida lei é a 

Responsabilidade Civil Objetiva – que obriga o causador de um dano a arcar com os custos de 

sua reparação, independentemente da existência de culpa. Ou seja, a PNMA definiu que aquele 

que causar um dano deve pagar por sua reparação e/ou ressarcimento, mesmo que não tenha 

tido a intenção de provocá-lo. Essa obrigação objetiva tem a intenção de desonerar a sociedade 

dos custos diretos ou indiretos relacionados à degradação da qualidade ambiental causada por 

terceiros, vinculando essa obrigação aos seus responsáveis. 

                                                 
correção da degradação ambiental; X - a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado 

anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; XI - a garantia 

da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se o Poder Público a produzi-las, quando 

inexistentes; XII - o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos 

recursos ambientais; XIII - instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro 

ambiental e outros.   
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Esse conjunto de ferramentas e sistemas presentes na Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente é que lhe atribui a grande virtude de inaugurar e estruturar os alicerces do direito 

ambiental brasileiro e de criar o instrumento da avaliação de impacto ambiental. 

 

1.3 DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DO MEIO AMBIENTE 

 

A questão ambiental avançava a passos largos na formação de políticas e no 

estabelecimento de normas de comando e controle não só em nível nacional, mas 

internacionalmente também. Ainda durante o processo constituinte, em 1987, um documento 

importante marcou os debates sobre a compatibilização do desenvolvimento econômico com a 

preservação da qualidade de vida e do meio ambiente – que à época de Estocolmo ainda 

pairavam como questões antagônicas. Trata-se do Relatório Nosso Futuro Comum, também 

conhecido como Relatório Brundtland, tendo em vista que a Comissão Mundial sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento das Nações Unidas, que o elaborou, era presidida pela ex-

Primeira Ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland. Este relatório foi quem formalizou o 

conceito de Desenvolvimento Sustentável, entendido como aquele que atende às necessidades 

das gerações atuais sem comprometer o atendimento dessas mesmas necessidades às gerações 

futuras. Na literalidade do Relatório Brundtland, o conceito de desenvolvimento sustentável 

ficou cunhado como sendo o desenvolvimento que encontra as necessidades autuais sem 

comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades 

(NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2018). 

Mas o Relatório vai além, referindo-se a temas como a pobreza e as desigualdades 

sociais como fatores promotores de insustentabilidade, como elementos centrais das crises 

ecológicas, tendo em vista que expressam acesso desigual aos recursos naturais e às tecnologias 

deles advindas: 

Um mundo onde a pobreza e a desigualdade são endêmicas estará sempre propenso a 

crises ecológicas, entre outras. O desenvolvimento sustentável requer que as 

sociedades atendam às necessidades humanas tanto pelo aumento do potencial 

produtivo como pela garantia de oportunidades iguais para todos. 

Muitos de nós vivemos além dos recursos ecológicos, por exemplo, em nossos 

padrões de consumo de energia. No mínimo, o desenvolvimento sustentável não deve 

pôr em risco os sistemas naturais que sustentam a vida na Terra: a atmosfera, as águas, 

os solos e os seres vivos. 

Na sua essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança no qual a 

exploração dos recursos, o direcionamento dos investimentos, a orientação do 

desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão em harmonia e reforçam 

o atual e futuro potencial para satisfazer as aspirações e necessidades humanas. 

(NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2018) 

 

Isto é, considerando o avançado comprometimento da manutenção de padrões 
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adequados de qualidade de vida e do equilíbrio ecológico diante de um modelo de 

desenvolvimento que ameaça com o esgotamento dos recursos ambientais do planeta, o 

relatório constata a necessidade de modificações significativas das matrizes energéticas, dos 

modos de produção, buscando uma equação entre o desenvolvimento e a garantia da qualidade 

ambiental, com a satisfação das necessidades e aspirações humanas. 

A Constituição Federal de 1988, discutida e aprovada nesse contexto, trouxe inúmeras 

inovações ao ordenamento jurídico brasileiro. No aspecto da proteção ao meio ambiente, estas 

inovações são latentes, destacando-se que é a primeira Constituição brasileira a consagrar um 

capítulo exclusivo sobre o tema. Não foi, entretanto, a primeira a tratar o meio ambiente de 

forma mais organizada.  

Mas a Constituição também assegurou mais autonomia ao Ministério Público, que 

ganhou reforço na defesa da lei e dos interesses difusos. Por esse motivo, aumentou o poder de 

fiscalização sobre os atos e as ações de prefeitos, governadores e presidentes, o que viabilizou 

os processos de controle e responsabilização que temos frequentemente assistido nos 

noticiários, em processos judiciais e outros meios formais, dentre eles, logicamente na proteção 

do meio ambiente.  

A questão ambiental passou a compor diversos dos dispositivos constitucionais, 

inundando seu texto com pressupostos ambientalistas. Entretanto, a matéria foi abordada com 

merecido destaque. O Capítulo do Meio Ambiente da nova Carta Constitucional é bastante 

amplo na formação principiológica do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

apesar de se resumir a um único artigo10.  

                                                 
10 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defende-lo e preservá-

lo para as presentes e futuras gerações. 

    § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: 

        I -  preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e 

ecossistemas; 

        II -  preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas 

à pesquisa e manipulação de material genético; 

        III -  definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 

especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer 

utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 

        IV -  exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 

degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; 

        V -  controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem 

risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 

        VI -  promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente; 

        VII -  proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função 

ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. 

    § 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo 

com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. 
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O caput do art. 225 configura o direito difuso ao meio ambiente quando estabelece que 

todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, inclusas as atuais e futuras 

gerações, na forma de um direito transgeracional. Define que o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado é bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, dispondo que 

sua titularidade é coletiva e que, portanto, não estará vinculado ao domínio de nenhum 

particular, nem de direito público, nem privado. E impõe, ainda, sua defesa e preservação como 

obrigações do poder público e da coletividade. 

Seu primeiro parágrafo estabelece uma relação de atribuições e incumbências do poder 

público para assegurar a tutela estabelecida no caput, dentre as quais, a de “exigir, na forma da 

lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação 

do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade”, que delimita 

o objeto desta pesquisa. A partir de então, o Estudo Prévio de Impacto Ambiental ganha status 

constitucional. 

Nos demais parágrafos regula alguns aspectos pontuais, como a tríplice 

responsabilidade por ações lesivas ao meio ambiente – que prevê a aplicação das 

responsabilidades civil, penal e administrativa àqueles que derem causa à degradação do 

equilíbrio ecológico. 

Para José Afonso da Silva (2004), o dispositivo do art. 225 compreende três conjuntos 

de normas. O primeiro seria formado pelo caput, que configura a norma-princípio ou a norma-

matriz, que substancialmente revela o direito difuso ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. O segundo estaria gravado em seu parágrafo primeiro, no qual se relaciona o 

conjunto de incumbências do poder público, como que formando normas-instrumento para a 

eficácia do princípio, mas que também declaram direitos e deveres relacionados ao acesso aos 

recursos protegidos. E, finalmente, o terceiro, que caracterizaria determinações particulares, 

                                                 
    § 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 

jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

    § 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona 

Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a 

preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 

    § 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias 

à proteção dos ecossistemas naturais. 

    § 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não 

poderão ser instaladas. 

    § 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas 

desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta 

Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, 

devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. (EC nº 96, de 

06/06/2017). 
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também relacionadas aos princípios gerais estatuídos no caput. 

Além dessas, foram várias as inovações implementadas na política ambiental com a 

Constituição Federal de 1988, que abriram um novo cenário para o ordenamento jurídico na 

questão ambiental. 

 

1.4 A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL BRASILEIRA 

 

Na esfera institucional, a primeira mudança significativa após a nova Carta foi a 

criação do IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis 11 , que passou a acumular um conjunto expressivo de competências na área 

ambiental, tendo em vista a extinção da Secretaria Especial de Meio Ambiente da Presidência 

da República – SEMAM/PR, do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal – IBDF, da 

Superintendência de Desenvolvimento da Pesca – SUDEPE e da Superintendência da Borracha 

– SUDHEVEA. O IBAMA, então, passa a centralizar um amplo campo de competências 

ambientais num novo cenário da política ambiental brasileira – que se encontra amparada 

constitucionalmente.  

Ainda no mesmo ano de 1989, é criado o Fundo Nacional do Meio Ambiente – 

FNMA12, voltado para o fomento de ações de conscientização ambiental, assim como para o 

desenvolvimento de projetos de conservação e recuperação da qualidade ambiental. O FNMA 

é criado na forma de um programa de financiamento público, administrado pela União, porém 

com a composição de um conselho gestor que define suas linhas de ação e analisa e aprova os 

projetos a serem financiados. Referido conselho é composto por representantes dos órgãos 

ambientais e da sociedade civil, assegurando transparência e participação social na gestão de 

seus recursos – apontando para um novo cenário da política ambiental, no qual a sociedade tem 

participação efetiva. 

Na vigência da Constituição Federal de 1988, que dispôs sobre vários assuntos 

relacionados à questão ambiental, um novo ordenamento foi sendo constituído, regulamentando 

alguns princípios centrais da Carta Magna vinculados às políticas públicas ambientais. 

E a grande virtude de parte expressiva deste novo ordenamento ecológico é a maturidade 

legislativa na construção de sistemas e políticas de Estado, distanciando de modelos que 

priorizam as políticas de governos. Isto é, foram editadas importantes normas ambientais que 

                                                 
11 Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989. 

12 Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989. 
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estabeleceram novos sistemas, políticas e instrumentos de gestão associados a alguns elementos 

naturais ou a políticas setoriais, como consta da Tabela 1. 

 

TABELA  1 - As mais importantes leis aprovadas após a vigência da Constituição de 1988 

Lei nº 7.735/89 Cria o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 

IBAMA 

Lei nº 7.797/89 Cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente – FNMA 

Lei nº 7.802/89 Lei dos Agrotóxicos 

Lei nº 9.433/97 Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de 

Gerenciamento dos Recursos Hídricos, dentre outras disposições 

Lei nº 9.605/98 Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas lesivas ao 

meio ambiente (Lei de Crimes Ambientais) 

Lei nº 9.795/99 Institui a Política Nacional de Educação Ambiental 

Lei nº 9.966/00 Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por 

lançamento de óleo e outras substância nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição 

nacional (Lei do Óleo) 

Lei nº 9.985/00 Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC 

Lei nº 10.257/01 Estatuto da Cidade 

Lei nº 10.650/03 Dispõe sobre o acesso público a dados e informações existentes nos órgãos e 

entidades integrantes do SISNAMA 

Lei nº 11.105/05 Aprova a Política Nacional de Biossegurança 

Lei nº 11.284/06 Dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a produção sustentável e institui o 

Serviço Florestal Brasileiro 

Lei nº 11.428/06 Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica 

Lei nº 11.445/07 Estabelece diretrizes nacionais para o Saneamento Básico 

Lei nº 11.516/07 Cria o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio 

Lei nº 12.187/09 Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima 

Lei nº 12.305/10 Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

Lei nº 12.608/12 Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 

Lei nº 12.651/12 Dispõe sobre a Proteção da Vegetação Nativa 

Lei Complementar nº 

140/11 

Fixa normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência 

comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio 
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ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das 

florestas, da fauna e da flora 

Lei nº 13.123/15 Dispõe sobre o acesso ao Patrimônio Genético, sobre a proteção e o acesso ao 

Conhecimento Tradicional Associado e sobre a repartição de benefícios para 

conservação e uso sustentável da biodiversidade 

 

Quanto à avaliação de impacto ambiental, à parte de algumas referências objetivas em 

normas editadas neste período desde sua previsão inicial como instrumento da Política Nacional 

do Meio Ambiente – PNMA e sua regulamentação na forma das Resoluções CONAMA nº 01/86 

e nº 237/97, nada de muito novo surgiu em âmbito federal. Porém, o mesmo não se pode dizer 

quanto aos Estados e Municípios. Os anos que seguem imediatamente após a aprovação da 

Constituição Federal de 1988 servem para discutir e aprovar as constituições estaduais, as leis 

orgânicas e os planos diretores municipais – que vão, em grande parte, reproduzir e ampliar 

previsões do texto federal, dentre elas a exigência de elaboração de Estudos de Impacto 

Ambiental para as hipóteses que enumeram. Consequentemente, muitos estados e municípios13 

acabam por aprovar normas regulando a exigência de elaboração de estudos de impacto 

ambiental no âmbito de suas jurisdições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Ao estabelecer que a competência dos Municípios no licenciamento ambiental se resume aos empreendimentos 

com impacto eminentemente local, o ordenamento jurídico praticamente exclui a hipótese da exigência de 

elaboração de Estudo de Impacto Ambiental pelo Município, já que – nos termos da CF/88 – este será exigido para 

obras e atividades potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente. Entretanto, vários 

Municípios possuem em suas leis orgânicas e planos diretores previsões nas quais o EIA deve ser exigido, muitas 

vezes associadas a ambientes ou ecossistemas sensíveis – que seriam as hipóteses nas quais a exigência não se dá 

necessariamente pelo porte da atividade, mas pela sensibilidade do ambiente no qual pretende se instalar a obra ou 

atividade. 
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2 DOS ASPECTOS LEGAIS DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

A Constituição Federal de 1988, também chamada de Constituição Cidadã e de 

Constituição Ambientalista14, trouxe inúmeras inovações no campo dos novos direitos, com 

destaque para o direito ambiental (ANTUNES, 2010). Da mesma forma, estabeleceu princípios 

estruturantes de um Estado fundado em premissas de cidadania – o que justificou a afirmação 

do Estado Democrático de Direito. 

A questão ambiental perpassa todo o texto constitucional, sendo que concentra em seu 

art. 225 o alicerce da garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isto é, o bem 

jurídico tutelado pelo regime constitucional em vigor não é apenas o meio ambiente, mas sua 

condição ecologicamente equilibrada. Aqui aplica-se uma valoração que agrega elementos ao 

conceito forjado pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81, em seu art. 

3º, inciso I), que entende meio ambiente enquanto “o conjunto de condições, leis, influências e 

interações, de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as 

suas formas”. A ideia de um ambiente ecologicamente equilibrado se justifica em virtude de 

diversos fatores de regulação que, se perturbados, rompem com o equilíbrio natural. A 

expressão refere-se à harmonia das relações e interações dos elementos do habitat, mas ressalta 

as qualidades do meio ambiente mais favoráveis à qualidade da vida (SILVA, 2004). 

Há que se ressaltar que a plena compreensão da expressão meio ambiente e de sua 

concepção constitucional com a agregação do vocábulo ecologicamente equilibrado não é mera 

firula semântica. Ela está no cerne dos processos que envolvem a elaboração dos Estudos de 

Impacto Ambiental, tendo em vista que este importante instrumento da política ambiental se 

destina a avaliar o conjunto de impactos que um projeto pode causar ao ser implantado e entrar 

em operação. Nesse sentido, é fundamental que se faça transparente que meio ambiente não 

significa apenas os espaços naturais – aqueles que não sejam resultado da ação humana. Pelo 

contrário, meio ambiente envolve a natureza, mas também tudo aquilo que resulte das 

transformações operadas pela racionalidade humana. 

Como há muito defendido pela doutrina e mais recentemente amparado parcialmente 

                                                 
14 José Afonso da Silva, a respeito do tema, afirma que “A Constituição de 1988 foi, portanto, a primeira a tratar 

deliberadamente da questão ambiental. Pode-se dizer que ela é uma Constituição eminentemente ambientalista. 

Assumiu o tratamento da matéria em termos amplos e modernos. Traz um capítulo específico sobre o meio 

ambiente, inserido no título da ‘Ordem Social’ (Capítulo VI do Título VIII). Mas a questão permeia todo o seu 

texto, correlacionada com os temas fundamentais da ordem constitucional” (SILVA, 2004, p. 46). Edis Milaré 

reforça a ideia, defendendo que “a Constituição de 1988 pode muito bem ser denominada ‘verde’, tal o destaque 

(em boa hora) que dá à proteção do meio ambiente” (MILARÉ, 2015, p. 170). 
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por normas como a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), encontramos quatro 

subdivisões para o conceito: meio ambiente natural, artificial ou construído, cultural e do 

trabalho.  

Na Constituição Federal, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de 

todos. Dessa forma, tem-se que este bem jurídico é um direito difuso, ou seja, tem como 

indeterminados os seus destinatários. Flavia Piovesan (2011, p. 834) assevera que “com efeito, 

os direitos difusos apresentam titulares indeterminados, revelam-se fluídos, móveis e 

indefinidos. O bem é indivisível e não há relação jurídica base com contornos definidos.” Pela 

indivisibilidade do bem jurídico, tem-se que sua reivindicação pelas vias judiciais ou 

administrativas por um determinado indivíduo pode resultar, quando vitoriosa, num ganho que 

se estende para toda a coletividade, eis que não pode ser apropriado por uma única pessoa. 

Recorrendo novamente à referida autora, temos a sinalização de que 

 
Os direitos difusos e coletivos são direitos metaindividuais, que transcendem o 

indivíduo. Os direitos coletivos são direitos pertinentes a uma categoria social ou a 

um grupo juridicamente vinculado, enquanto que os direitos difusos são pertinentes a 

todos ou a cada um, direitos com sujeitos indeterminados e objeto indivisível. 
(PIOVESAN, 2011, p. 835) 

 

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é configurado como bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida pela Constituição Federal. Esse bem 

essencial deve prover as necessidades para garantir à coletividade uma sadia qualidade de vida. 

A manutenção do equilíbrio ecológico assegura a produção de serviços ambientais que são 

essenciais para a garantia da vida com qualidade e bem-estar. A produção do oxigênio, dos 

ciclos hidrológicos, da água potável, da fertilidade dos solos, dos processos de polinização e de 

tantos outros serviços que a natureza presta para a manutenção da vida são resultado dos 

processos ecológicos que a Constituição visa proteger. O bem de uso comum do povo se refere, 

portanto, aos serviços ambientais que a natureza proporciona para a diversidade de formas de 

vida existentes no planeta. Ele não colide com o direito de propriedade, tendo em vista que esse 

uso comum não é direto, não envolve a utilização direta dos recursos ambientais, mas sim 

daquilo que os sistemas naturais produzem. A esse respeito, Paulo de Bessa Antunes (2010) 

manifesta importante posicionamento: 

 

Não se olvide, contudo, que o conceito de uso comum de todos rompe com o 

tradicional enfoque de que os bens de uso comum só podem ser bens públicos. Não, 

a CF estabeleceu que, mesmo sob a égide do domínio privado, podem ser fixadas 

obrigações para que os proprietários assegurem a fruição, por todos, dos aspectos 

ambientais de bens de sua propriedade. A fruição, contudo, é mediata, e não imediata. 

O proprietário de uma floresta permanece proprietário da mesma, pode estabelecer 
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interdições quanto à penetração e permanência de estranhos no interior de sua 

propriedade. Entretanto, está obrigado a não degradar as características ecológicas que, 

estas sim, são de uso comum, tais como a beleza cênica, a produção de oxigênio, o 

equilíbrio térmico gerado pela floresta, o refúgio de animais silvestres etc. 

(ANTUNES, 2010, p. 67) 

 

 

As atividades utilizadoras de recursos ambientais, e especialmente àquelas 

consideradas potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, devem 

assegurar que não afetarão o equilíbrio ecológico do meio ambiente – eis que este é um direito 

constitucional, além de bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. O 

Estudo de Impacto Ambiental é o instrumento da política ambiental com maior capacidade de 

avaliar previamente os projetos que se enquadrem num grau de risco mais elevado e que, 

portanto, devem passar por um procedimento de avaliação mais complexo, inclusive pela 

garantia de participação franqueada à sociedade, através da disponibilização de prazo para 

consulta do Relatório de Impacto Ambiental do projeto – prazo no qual o órgão licenciador 

disponibiliza o recebimento de críticas, sugestões ou outras propostas relacionadas ao projeto 

em análise. E, finalmente, a possibilidade de requerer a realização de audiência pública, na qual 

o órgão licenciador apresenta para a sociedade o projeto e o conjunto de avaliações dos impactos 

ambientais, as propostas de medidas para mitigação e compensação dos impactos negativos, 

além de programas de monitoramento e acompanhamento.  

Esse amplo alcance do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é 

acompanhado na Carta Magna de um dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações. Trata-se de direito transgeracional, voltado desde já à defesa de sujeitos que 

ainda sequer foram concebidos. Porque o cuidado de hoje é garantia do amanhã. A manutenção 

do equilíbrio ecológico do meio ambiente é a forma pela qual se assegura uma sadia qualidade 

de vida para as atuais gerações, assim como para as gerações futuras. É a expressão daquele 

provérbio que afirma que o planeta não pertence às nossas gerações. Nós é que o recebemos 

emprestado das futuras gerações, o que alimenta um compromisso ético de deixar o planeta 

pelo menos do jeito que o recebemos e não numa condição de escassez e degradação 

socioambiental.  

O dever de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado é uma    

imposição constitucional atribuída ao poder público e à coletividade. O poder público se 

materializa nas três instâncias dos poderes constituídos, criados e/ou regulados por lei, com 

atribuições e competências expressamente definidas. Já a coletividade, é o conjunto de pessoas 

físicas e jurídicas às quais se aplicam algumas regras preventivas quando seus atos ou projetos 

configurarem a utilização de recursos ambientais ou o potencial de produzir impactos 
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ambientais. Nesse sentido, à coletividade se aplicam comandos voltados à prevenção de riscos 

ambientais e à manutenção do equilíbrio ecológico, como exemplo das restrições aplicadas às 

Áreas de Preservação Permanente – APP, definidas pela Lei de Proteção da Vegetação Nativa15. 

A mesma lei estabelece ainda a Reserva Legal – uma limitação administrativa imposta à 

propriedade rural, que determina a manutenção de percentuais da propriedade com sua 

vegetação nativa. Estes comandos representam espécies de deveres impostos à coletividade. 

Quanto ao poder público, a ele foi dedicado um aparato de incumbências 

expressamente relacionadas no parágrafo primeiro do Art. 225. Dentre elas, a definição de 

espaços territoriais especialmente protegidos, a proteção da fauna e da flora, e a preservação da 

diversidade e da integridade do patrimônio genético do país. É aqui também onde a Carta 

Constitucional estabelece (artigo 225, § 1º, IV) que é incumbência do poder público “exigir, na 

forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 

degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade”.  

Aqui se faz a distinção entre atividades com diferentes patamares de risco – sendo 

exigível às que têm potencial de degradação significativa do meio ambiente a elaboração de 

Estudo de Impacto Ambiental como requisito para a obtenção da Licença Prévia – LP. Às 

demais atividades, desde que sejam apenas utilizadoras de recursos ambientais ou 

potencialmente poluidoras, é exigida a obtenção de autorização e/ou licença ambiental. A 

Constituição Federal não se refere expressamente ao licenciamento ambiental, matéria tratada 

por normas infraconstitucionais e infralegais. Mas estabelece uma série de incumbências que 

só são passíveis de serem perseguidas através do licenciamento ambiental – com ampla 

recepção à norma que o instituiu antes do atual regime constitucional. 

A publicidade é um requisito de validade do instrumento constitucional do Estudo de 

Impacto Ambiental. Sem ela, o procedimento não tem valor jurídico. Não cumpre o 

mandamento constitucional. E esse é o grande diferencial dessa espécie de Avaliação de 

Impacto Ambiental, nominado entre os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. 

Os critérios de publicidade estão normatizados pelas Resoluções CONAMA nº 01/86 – que 

dispõe sobre o Estudo de Impacto Ambiental e nº 237/97 – que dispõe sobre o Licenciamento 

                                                 
15 Lei nº 12.651/12 – Lei de Proteção da Vegetação Nativa. Ela também é conhecida como Novo Código Florestal, 

porque revogou a Lei nº 4.771/65 – esta sim, com nome oficial de Novo Código Florestal porque, por sua vez, 

revogou a primeiro Código Florestal Brasileiro, aprovado em 1934. A lei em questão, de Proteção da Vegetação 

Nativa, não tem mais o nome de Código Florestal porque atualmente as florestas brasileiras são reguladas por 

distintas leis, como a Lei da Mata Atlântica (Lei nº 11.428/06) e a Lei que instituiu o Serviço Florestal Brasileiro 

– SFB no âmbito do Ministério do Meio Ambiente (Lei nº 11.284/06). Caso o Poder Legislativo intentasse aprovar 

de fato um novo Código Florestal, deveria reunir toda legislação florestal existente, ordenando o sistema e seus 

instrumentos. Porém, o objetivo era apenas alterar alguns dos instrumentos existentes no Código revogado. 
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Ambiental. 

Mas a exigência do Estudo de Impacto Ambiental, na forma do inciso IV, do § 1º, do 

Art. 225 da CF, deve se dar na forma da lei. Essa é uma condição que vem produzindo muitos 

debates entre a doutrina do Direito Ambiental brasileiro.  

De um lado, há os que defendem que o constituinte estabeleceu essa condição ao longo 

do texto se referindo à lei em sentido formal, aprovada pelo Parlamento. Nesse caminho, o 

constituinte apenas diferenciou o sentido quando se referiu expressamente à lei complementar 

– que requer a aprovação pelo Parlamento com quórum qualificado, ao passo que nominou por 

lei aquela que é chamada de lei ordinária – que é aprovada com quórum de maioria simples.  

Noutro campo, há os que alegam que a Constituição Federal recepcionou o regime 

normativo preexistente, se referindo à lei em seu sentido genérico, normativo. Com leve 

variação interpretativa, há ainda a posição fundamentada no fato de que a Lei nº 6.938/81 – que 

instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, foi quem estabeleceu a forma genérica do 

instrumento da Avaliação de Impacto Ambiental e atribuiu ao CONAMA a competência de 

estabelecer os critérios e requisitos para sua exigência, elaboração, aprovação e monitoramento. 

Dessa forma, as Resoluções do CONAMA estariam cobertas de constitucionalidade. 

É o que defende Celso Fiorillo: 

 

Por derradeiro, cumpre-nos mencionar que algumas vozes doutrinárias têm sustentado 

que a exigência do EIA/RIMA é inconstitucional, uma vez que o art. 225, § 1º, IV, 

prescreve a necessidade de que lei o exija, e, como sabemos, a imposição do 

EIA/RIMA foi trazida por intermédio de resoluções: primeiramente, através da 

Resolução Conama n. 1/86 e, posteriormente, da Resolução Conama n. 237/97. 

Apesar da aparente inconstitucionalidade, a exigência trazida pelo art. 225, § 1º, IV, é 

cumprida. Isso porque a lei a que se refere o Texto Constitucional é a de n. 6.938/81 

(Lei da Política Nacional do Meio Ambiente). Esta, por sua vez, menciona a criação 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama – e, no art. 8º, II, determina ser 

de competência deste, quando julgar necessário, a realização de estudos das 

alternativas e das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou 

privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim a 

entidades privadas, as informações indispensáveis para a apreciação de estudos de 

impacto ambiental, e respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de 

significativa degradação ambiental, especialmente nas áreas consideradas patrimônio 

nacional. 

Dessa forma, as resoluções do Conama, no tocante à implementação do EIA/RIMA, 

são constitucionais, na medida em que a Lei n. 6.938/81 expressamente atribuiu a esse 

órgão competência para exigir o EIA/RIMA, fixando o modo e a forma de sua 

execução. (FIORILLO, 2017, p. 205-206)  

 

 

Paulo de Bessa Antunes inicia com o mesmo alinhamento que Fiorillo: 

 

A partir do parágrafo (do art. 225, da CF), segue uma série de incisos. Em tais incisos 

estão contidos os comandos para o legislador ordinário e para o administrador. Tais 
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comandos são de natureza obrigatória e não podem ser descurados pelos destinatários. 

É exatamente através da obediência aos comandos constitucionais que o direito ao 

meio ambiente pode se tornar um elemento da vida real. Os instrumentos são 

constitucionais, são as ferramentas com as quais o direito se materializará. 

Na qualidade de instrumentos, não se pode admitir que os incisos do § 1º do art. 225 

sirvam para impedir a fruição do direito estabelecido no caput. Ocorre, entretanto, que 

alguns dos incisos são problemáticos quanto à sua materialização. O exemplo mais 

significativo é aquele que nos é fornecido pelo inciso IV, que se apresenta como o 

mais problemático, na medida em que se refere expressamente à necessidade de lei. 

Lei, nesta altura, deve ser compreendida como ato normativo, regulamento. É 

desnecessária a normação por meio de lei formal, pois a própria Constituição fixou os 

limites da exigibilidade dos Estudos de Impacto Ambiental. É evidente que os Estudos 

de Impacto Ambiental significam uma interferência na esfera privada dos agentes 

econômicos e, portanto, somente poderiam ser criados por lei formal. Ocorre que a 

própria Constituição reconheceu e recepcionou o instituto que lhe é antecedente e, 

mais do que isso, definiu as condições em que este deverá ser exigido. Assim sendo, 

a norma está plenamente apta a gerar resultados jurídicos, a ser exercida plenamente, 

a ser eficaz. (ANTUNES, 2010, p. 74)  

 

Entretanto, na mesma edição da obra na qual fundamenta a constitucionalidade do 

tratamento da matéria por Resolução CONAMA, o autor admite a necessidade de revisão desse 

entendimento: 

 

Aqui está um dos pontos mais controversos da questão. O Poder Público não pode 

exigir o EIA de forma aleatória, visto que a CF estabelece alguns critérios para que tal 

exigência seja válida e legal. O primeiro deles é que o EIA é exigível na forma da lei. 

Ora, qual seria a extensão do vocábulo lei no caso concreto? A doutrina, em sua 

maioria, tem entendido que lei, na hipótese, tem o sentido de norma jurídica e não lei 

formal. Durante muito tempo, comunguei de tal opinião. Entretanto, julgo que ela 

merece ser revista [...].  

[...] 

Caso o legislador quisesse autorizar a exigência de EIA sem previsão legal, não teria 

se utilizado da expressão, na forma da lei. (ANTUNES, 2010, p. 74)  

 

Porém, parte expressiva da doutrina (FIORILLO, 2017; SILVA, 2004; OLIVEIRA, 

2005; MACHADO, 1998) se alinha com o entendimento de que a constitucionalidade do 

tratamento normatizado pelo CONAMA está assegurada pela Lei nº 6.938/81, assim como pelas 

demais normas infralegais que tratam da matéria.  

O mandamento constitucional determina a incumbência do poder público de exigir 

Estudo de Impacto Ambiental para a instalação de obra e atividade potencialmente causadora 

de significativa degradação do meio ambiente. Portanto, na obrigação atribuída ao poder 

público de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, sob o manto do 

Princípio da Prevenção, não faria mesmo qualquer sentido interpretativo do texto constitucional 

que significasse o impedimento da aplicação do instrumento estabelecido. 

Na análise de Norberto Bobbio (1992) a respeito do presente e futuro dos Direitos do 

Homem, o autor considera que, 
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com efeito, o problema que temos diante de nós não é filosófico, mas jurídico e, num 

sentido mais amplo, político. Não se trata de saber quais e quantos são esses direitos, 

qual é sua natureza e seu fundamento, se são direitos naturais ou históricos, absolutos 

ou relativos, mas sim qual é o modo mais seguro para garanti-los, para impedir que, 

apesar de solenes declarações, eles sejam continuamente violados.(BOBBIO, 1992, p. 

25) 

 

 

Ou seja, a grande questão a respeito da aplicação do Estudo de Impacto Ambiental, na 

forma do mandamento constitucional, se concentra com mais intensidade sobre a análise da sua 

aplicação nos casos concretos, considerando os requisitos e condições estabelecidos pela 

legislação regulamentar – que é o objeto dessa pesquisa. 

No rumo da conclusão das análises quanto ao regime constitucional federal, é válido 

registrar que o Capítulo do Meio Ambiente da Constituição Federal (Capítulo VI, do Título VII 

– Da Ordem Econômica e Financeira) está disposto exclusivamente no art. 225, que enumera 

sete incumbências do poder público para a garantia do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado.  

Em seus demais parágrafos, há a determinação de que aquele que explorar recursos 

minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado (Parágrafo 2º). Na sequência, 

dispõe sobre e Tríplice Responsabilidade por ações lesivas ao meio ambiente – que estabelece 

três distintas esferas de responsabilização (civil, penal e administrativa) para aquele que der 

causa a um dano ambiental. É neste dispositivo (Parágrafo 3º) que nasce a Responsabilidade 

Penal da Pessoa Jurídica, inovação que o Direito Ambiental estabelece com relação à 

modalidade de responsabilização tradicional do Direito Penal – que recaía exclusivamente 

sobre a pessoa física. 

A Constituição define, ainda, a categoria de patrimônio nacional aplicada a diversos 

biomas brasileiros – Floresta Amazônica brasileira, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal 

Mato-Grossense e a Zona Costeira, aplicando às atividades que pressupõem sua utilização, 

condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos 

naturais (Parágrafo 4º). São tratadas como indisponíveis as terras devolutas, necessárias à 

proteção dos ecossistemas naturais (Parágrafo 5º), e, finalmente, a localização de usinas que 

operem com reator nuclear fica condicionada à definição em lei federal (Parágrafo 6º). 

Antes tarde, necessário apontar que novo dispositivo foi inserido no art. 225, na forma 

do parágrafo 7º, resultado da Emenda à Constituição nº 96/17 – o qual desconsidera como cruéis 

as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, 

registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, 

devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. 
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A hipotética contradição entre o texto novel e a garantia da proteção constitucional e 

infraconstitucional dos animais contra atos de crueldade motivou a propositura de Ação Direta 

de Inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal16, estando a matéria sob análise. 

 

2.1 DA DISCIPLINA DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL NAS CONSTITUIÇÕES 

ESTADUAIS 

   

A Constituição Federal, em seu art. 23, estabelece que a proteção do meio ambiente e 

o combate à poluição em qualquer de suas formas, assim como a preservação das florestas, da 

fauna e da flora, são competências comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. Mas não para por aí. A proteção dos documentos, obras e outros bens de valor 

histórico, artístico e cultural, dos monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios 

arqueológicos; o combate da evasão, destruição e descaracterização de obras de arte e de outros 

bens de valor histórico, artístico e cultural; bem assim o registro, acompanhamento e 

fiscalização das concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais 

em seus territórios, também são competências comuns dos entes federados. 

Isto posto, fica expressa a determinação constitucional de que todas as instâncias da 

Administração Pública possuem responsabilidades e obrigações para a garantia do direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. E devem cooperar entre si, respeitadas as 

competências de cada ente da Federação, para o cumprimento de suas responsabilidades 

comuns. O legislador, mesmo que tardiamente, tratou de promover um sistema de cooperação 

e competências para a área ambiental, através da Lei Complementar nº 140/1117. Dentre as 

competências definidas, estão as que se relacionam com o licenciamento ambiental – que 

confirma o que antes estava disposto na Resolução CONAMA nº 237/97, atribuindo ampla 

competência aos Estados, com exceção de atividades de porte regional ou localizadas no mar 

                                                 
16 Segundo o site do Supremo Tribunal Federal, “o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal ajuizou Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5728), no Supremo Tribunal Federal (STF), para questionar a Emenda 

Constitucional (EC) 96/2017, que considera como não cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde 

que sejam manifestações culturais. Durante sua tramitação no Congresso Nacional, a proposta ficou conhecida 

como a PEC da Vaquejada. (...) 

Na ação, a entidade alega que a EC 96/2017 afrontou o núcleo essencial do direito ao meio ambiente equilibrado, 

na modalidade da proibição de submissão de animais a tratamento cruel, previsto no artigo 225 (parágrafo 1º, 

inciso VII) da Constituição Federal. Sustenta que a norma ofende também o artigo 60 (parágrafo 4º, inciso IV), 

segundo a qual não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir cláusulas pétreas, entre as 

quais, conforme sustenta, se encontra o direito fundamental de proteção aos animais.” (STF – Notícias STF, 2017). 
17 Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição 

Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas 

decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção 

do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da 

flora; e altera a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981. 
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territorial, por exemplo, - que serão licenciadas pelo órgão federal competente (IBAMA), e as 

de impacto eminentemente local – que serão de competência dos Municípios, desde que 

atendidos alguns requisitos. 

Portanto, no exercício de suas competências comuns, todos os entes federados estão 

legitimados para aplicar os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente e promover a 

gestão ambiental em seus respectivos territórios. Nessa seara, são criados espaços territoriais 

especialmente protegidos e padrões de qualidade ambiental, são implementados zoneamentos 

ambientais, são efetuados licenciamentos ambientais, assim como são exigidos Estudos de 

Impacto Ambiental. 

Os Estados brasileiros, no sistema federativo vigente, possuem autonomia política, e 

são – assim como a Federação – ordenados por constituições estaduais. E nelas, a exemplo da 

Carta Federal, o Meio Ambiente aparece amparado em capítulos ou seções que disciplinam a 

ação de Estados e Municípios na garantia do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. Em parte expressiva das constituições estaduais estão presentes princípios e 

requisitos gerais para a exigência do Estudo de Impacto Ambiental pelos órgãos estaduais 

competentes no licenciamento das atividades que especificam. 

 José Afonso da Silva ressalta a competência de Estados e Municípios para a ordenação 

de seus territórios, o que envolve a proteção ambiental, para defender a competência comum 

para exigir o Estudo de Impacto Ambiental: 

 

E no que tange ao Estudo de Impacto Ambiental sobra muito espaço para a atuação 

estadual e municipal, bastando lembrar que Estados e Municípios têm ampla 

competência para a ordenação dos respectivos territórios – competência que envolve 

a proteção ambiental, de sorte a postular, com frequência, Estudos de Impacto 

Ambiental. 

Por isso, algumas Constituições estaduais preveem o instituto até com mais amplitude 

do que a Constituição Federal. É o caso da Constituição mineira, que incumbe ao 

Estado ‘exigir, na forma da lei, prévia anuência do órgão estadual de controle e política 

ambiental, para início, ampliação ou desenvolvimento de atividades, construção ou 

reforma de instalações capazes de causar, sob qualquer forma, degradação do meio 

ambiente, sem prejuízo de outros requisitos legais, preservado o sigilo industrial’, art. 

214, § 1º, IV. (SILVA, 2004, p. 291)  

 

No mesmo sentido, sustenta Paulo Affonso Leme Machado: 

 

Os estados e municípios não perderam a liberdade de criar normas no concernente ao 

estudo de impacto diante da existência de normas federais. Essas normas prevalecem 

em sua generalidade, mas o campo do estudo de impacto ambiental é amplo e não foi 

todo preenchido pela norma federal. 

Espera-se que os estados e municípios adaptem a norma federal às suas peculiaridades 

enriquecendo, assim, a já bem elaborada Resolução 01/86-CONAMA. (MACHADO, 

1998, p. 162) 
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Das 27 Constituições, incluída aqui a Lei Orgânica do Distrito Federal18, apenas as dos 

estados do Acre, Roraima e Tocantins não fazem qualquer referência ao Estudo de Impacto 

Ambiental, deixando em aberto o disciplinamento da matéria – que se dará exclusivamente por 

normas infraconstitucionais. Todos os demais dispõem expressamente sobre o Estudo de 

Impacto Ambiental, com a única exceção para o texto goiano, que se refere ao Relatório de 

Impacto Ambiental – RIMA, como pode ser observado na Tabela 2. 

 Antonio Inagê de Assis Oliveira (2005) sustenta que nos licenciamentos de 

responsabilidade estadual, para os quais se exija a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental, 

devem ser seguidas as diretrizes estabelecidas pela Resolução CONAMA nº 01/86, segundo a 

natureza, o porte e as peculiaridades de cada projeto. E que a legislação ambiental de cada um 

dos Estados é que pode – considerando essas diretrizes e as peculiaridades regionais – 

estabelecer os casos em que será obrigatória a elaboração de EIA/RIMA como condição para a 

análise do licenciamento. Isto é, respeitado o conteúdo mínimo presente na Constituição e na 

legislação federais, os Estados possuem competência para estabelecer condições específicas 

para a exigência, a elaboração e a análise dos Estudos de Impacto Ambiental e seus respectivos 

Relatórios, em razão das características sociais, ambientais e econômicas de seus territórios. 

 

Tabela 2 - Quadro Esquemático do Estudo de Impacto Ambiental nas Constituições Estaduais 

                                                 
18 O Distrito Federal é um ente híbrido, com estruturas legais e administrativas ora de Estado, ora de Município. É 

governador por um Governador, mas sua norma máxima é uma Lei Orgânica – não uma Constituição Estadual.  

 Estado Artigo Texto sobre EIA 

 

1 

 

Acre 

 

------ 

 

Não há referências ao Estudo de Impacto Ambiental. 

 

 

  

 2 

 

 

Alagoas 

 

 

Art. 217, inciso 

IV. 

Art. 217. O Estado, com a colaboração da comunidade, promoverá 

a defesa e a preservação do meio ambiente, cumprindo-lhe, 

especificamente: 

IV. exigir, observado o que dispuser a lei, estudo prévio de impacto 

ambiental, sempre que se tratar da instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

             Amapá 

 

 

 

 

 

Art. 312, § 2º 

 

Art. 313, Inciso 

XII  

Art. 312. A execução de obras, atividades industriais, processos 

produtivos e empreendimentos e a exploração de recursos naturais 

de qualquer espécie, quer pelo setor público, quer pelo setor 

privado, será admitida, se houver resguardo do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, ficando proibida a exploração 

desordenada e predatória das espécies frutíferas nativas do Estado.  

(...) 

§ 2º. A licença ambiental, renovável na forma da lei, para execução 

e a exploração mencionada no caput deste artigo, quando 

potencialmente causadores de significativa degradação do meio 

ambiente, será sempre precedida da aprovação do estudo prévio de 

impacto ambiental e respectivo relatório, a que se dará prévia 

publicidade, garantida a realização de audiências públicas. 

Art. 313. O Estado, mediante lei, criará um sistema de 
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Art. 326 

administração da qualidade ambiental, proteção e 

desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado dos recursos 

naturais, para organizar, coordenar e integrar as ações de órgãos e 

entidades da administração pública direta e indireta, assegurada a 

participação da coletividade, com o fim de: (...) 

XII. zelar pelas áreas de preservação dos corpos aquáticos, 

principalmente, as nascentes, inclusive os olhos d’água, cuja 

ocupação só se fará na forma da lei, mediante estudos de impactos 

ambientais. 

Art. 326. A construção de centrais hidrelétricas dependerá de 

projeto técnico de impacto ambiental, com a participação do 

Conselho Estadual do Meio Ambiente e prévia aprovação da 

Assembleia Legislativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amazonas 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 230, Inciso 

VI 

 

Art. 234, § 3º  

 

Art. 235, §§ 1º e 

2º 

Art. 230. Para assegurar o equilíbrio ecológico e os direitos 

propugnados no art. 229, desta Constituição, incumbe ao Estado e 

aos Municípios, entre outras medidas: (...) 

VI. exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio 

ambiente, estudo prévio de impacto ambiental e das medidas de 

proteção a serem adotadas, a que se dará publicidade. 

Art. 234. A implantação e operação de atividades, efetiva ou 

potencialmente poluidoras, dependerão da adoção, pelas unidades 

operadoras, de técnicas de prevenção e controle de tais processos, 

independente da capacidade de absorção dos corpos receptores. 

(...) 

§ 3º. Na hipótese da instalação de atividades efetivas ou 

potencialmente causadoras de alterações significativas ao meio 

ambiente, poderá integrar o processo de licenciamento ou 

apreciação do estudo de impacto, a consulta, por plebiscito, à 

comunidade afetada, mediante convocação por um dos Poderes do 

Estado, nos termos do art. 14, da Constituição da República. 

Art. 235. Lei disporá sobre as hipóteses de obrigatoriedade de 

realização, nos processos de licenciamento, do estudo de impacto 

ambiental. (Caput com redação da EC 78/2013) 

§ 1º. A implantação, no território estadual, de usinas de energia 

nuclear, instalação de processamento e armazenamento de 

material radioativo e implantação de unidades de grande porte, 

geradoras de energia hidroelétrica, respeitadas as reservas 

estabelecidas em lei e áreas indígenas, de acordo com o disposto 

no art. 231, da Constituição da República, além da observância das 

normas e exigências legais e constitucionais, estarão sujeitas ao 

que estabelece o art. 234, desta Constituição, ao parecer 

conclusivo do Conselho Estadual de Meio Ambiente e, na hipótese 

de indicação favorável, aprovação por dois terços dos membros da 

Assembleia Legislativa, após consulta plebiscitária aos habitantes 

da área onde se pretende implantar o projeto. (Redação da EC 

78/2013) 

§ 2º. Os estudos de previsão de impacto, para os casos de que trata 

o caput deste artigo, incluirão, obrigatoriamente, as áreas em torno 

e de influência do empreendimento. 

 

 

5 

 

 

Bahia 

 

 

Art. 214, inciso 

IV 

Art. 214. O Estado e Municípios obrigam-se, através de seus 

órgãos da Administração direta e indireta, a: (...) 

IV. exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio 

ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 

publicidade. 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Ceará 

 

  

 

 

 

Art. 264, §§ 1º e 

2º 

Art. 264. Qualquer obra ou atividade pública ou privada, para as 

quais a Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE, 

exigir Estudo de Impacto Ambiental, deverá ter o parecer técnico 

apreciado pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente – COEMA, 

com a publicação da resolução, aprovada ou não, publicada no 

Diário Oficial do Estado. 

§ 1º. A lei estabelecerá os tipos de obra ou atividades que podem 

ser potencialmente causadoras de significante degradação do meio 

ambiente e/ou que comportem risco à vida e à qualidade de vida, 

e disporá sobre o Conselho Estadual do Meio Ambiente, órgão 
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19 Texto original: § 6º. Na aprovação de projetos de parcelamento do solo para fins urbanos, com área igual ou 

inferior a sessenta hectares, e de parcelamento do solo com finalidade rural, com área igual ou inferior a duzentos 

hectares, cuja fração mínima corresponda à definida nos planos diretores, o órgão ambiental poderá substituir a 

exigência de apresentação de estudo de impacto ambiental e do respectivo relatório prevista no §1º pela avaliação 

de impacto ambiental, definida em lei específica, referente, entre outros fatores, às restrições ambientais, à 

capacidade de abastecimento de água, às alternativas de esgotamento sanitário e de destinação final de águas 

pluviais, mantida a obrigatoriedade da realização de audiência pública. (Parágrafo acrescido pela Emenda à Lei 

Orgânica nº 22, de 1997.) 

subordinado diretamente ao Governador do Estado, em que é 

garantida a participação da comunidade através das entidades 

representativas de classe de profissionais de nível superior das 

áreas de engenharia, arquitetura, agronomia, biologia, medicina e 

direito. 

§ 2º. Só será licitada, aprovada ou executada a obra ou atividade, 

cujo relatório conclusivo do estudo prévio de que trata o caput 

deste artigo, apreciado pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, 

for favorável à licitação, aprovação ou execução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distrito Federal 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 289, §§ 1º, 

2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 

7º  

 

Art. 291 

Art. 289. Cabe ao Poder Público, na forma da lei, exigir a 

realização de estudo prévio de impacto ambiental para construção, 

instalação, reforma, recuperação, ampliação e operação de 

empreendimentos ou atividades potencialmente causadoras de 

significativa degradação ao meio ambiente, ao qual se dará 

publicidade, ficando à disposição do público por no mínimo trinta 

dias antes da audiência pública obrigatória. 

§ 1º. Os projetos de parcelamento do solo no Distrito Federal terão 

sua aprovação condicionada a apresentação de estudo de impacto 

ambiental e respectivo relatório, para fins de licenciamento. 

§ 2º. Quando da aprovação pelo Poder Público de projeto de 

parcelamento do solo, o respectivo licenciamento constará do ato 

administrativo de aprovação, com as limitações administrativas, 

caso existam. 

§ 3º. O estudo prévio de impacto ambiental será realizado por 

equipe multidisciplinar, cujos membros deverão ser cadastrados 

no órgão ambiental do Distrito Federal. 

§ 4º. A execução das atividades referidas no caput dependerá de 

prévio licenciamento pelo órgão ambiental, sem prejuízo de outras 

licenças exigidas por lei. 

§ 5º. Poderá ser exigido estudo de impacto ambiental e respectivo 

relatório em empreendimento ou atividades já instaladas, a 

qualquer tempo, na hipótese de realização de auditoria ambiental. 

§ 6º. Na aprovação de projetos de parcelamento do solo para fins 

urbanos com área igual ou inferior a sessenta hectares, ou com área 

igual ou inferior a cem hectares no caso de projetos urbanísticos 

de habitação de interesse social com pequeno potencial de impacto 

ambiental, e de parcelamento do solo com finalidade rural com 

área igual ou inferior a duzentos hectares cuja fração mínima 

corresponda à definida nos planos diretores, o órgão ambiental 

pode substituir a exigência de apresentação de estudo de impacto 

ambiental e do respectivo relatório prevista no § 1º pela avaliação 

de impacto ambiental definida em lei específica ou pelo 

licenciamento ambiental simplificado, referentes, entre outros 

fatores, às restrições ambientais, à capacidade de abastecimento de 

água, às alternativas de esgotamento sanitário e de destinação final 

de águas pluviais, mantida a obrigatoriedade da realização de 

audiência pública. (Parágrafo com a redação da Emenda à Lei 

Orgânica nº 71, de 2013.) 19 

§ 7º. Para fins de licenciamento ambiental de projetos de 

parcelamento do solo em imóveis rurais de propriedade da 

administração pública direta ou indireta, com objetivo de 

regularizar a situação fundiária de ocupações consolidadas em 

consonância com as definições do Plano Diretor de Ordenamento 

Territorial – PDOT, o órgão ambiental substituirá a exigência de 

apresentação do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de 

Impacto Ambiental, prevista no § 1º, pelo Relatório de Controle 
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Ambiental – RCA e pelo Plano de Controle Ambiental – PCA. 

(Parágrafo acrescido pela Emenda à Lei Orgânica nº 75, de 

2014.) 

Art. 291. Os projetos com significativo potencial poluidor, após a 

realização do estudo de impacto ambiental e da audiência pública, 

serão submetidos a apreciação do Conselho de Meio Ambiente do 

Distrito Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espírito Santo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 187, §§ 1º, 

2º, 3º e 4º  

  

Art. 188 

Art. 187. Para a localização, instalação, operação e ampliação de 

obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 

degradação do meio ambiente, será exigido estudo de impacto 

ambiental, na forma da lei, que assegurará a participação da 

comunidade em todas as fases de sua discussão. 

(Caput do artigo e parágrafos 1º, 2º - com seus dois incisos e 3º, 

com nova redação dada pela E.C. nº 83/2012.)  

§ 1º. Do estudo de impacto ambiental será gerado o relatório de 

impacto ambiental, ao qual se dará publicidade.  

§ 2º. Do estudo de impacto ambiental relativo a projetos de grande 

porte constará obrigatoriamente:  

I. a relação, quantificação e especificação de equipamentos sociais 

e comunitários e de infraestrutura básica para o atendimento das 

necessidades da população, decorrentes da operação ou expansão 

do projeto;  

II. a fonte de recursos necessários à construção e à manutenção 

dos equipamentos sociais e comunitários e à infraestrutura.  

§ 3º. A análise do estudo de impacto ambiental relativo a projetos 

de grande porte será realizada pelo órgão público competente. 

§ 4º. Na implantação e na operação de atividades efetiva ou 

potencialmente poluidoras é obrigatória a adoção de sistemas que 

garantam a proteção do meio ambiente.  

§ 5º. Fica assegurado aos cidadãos, na forma da lei, o direito de 

pleitear referendo popular para decidir sobre a instalação e 

operação de obras ou atividades de grande porte e de elevado 

potencial poluidor, mediante requerimento ao órgão competente, 

subscrito por, no mínimo, cinco por cento do eleitorado do 

Município atingido. 

Art. 188. A autorização para a utilização dos recursos naturais 

não-renováveis será concedida por prazo determinado, 

prorrogável mediante decisão fundamentada, ouvido o órgão 

técnico responsável e condicionada a novo relatório de impacto 

ambiental. 

 

 

 

9 

 

 

 

Goiás 

 

 

 

Art. 132, § 3º 

Art. 132. O Estado criará organismo, com nível de Secretaria de 

Estado, para formulação, avaliação periódica e execução da 

política ambiental, cabendo-lhe apreciar: 

§ 3º. Todo projeto, programa ou obra, público ou privado, bem 

como a urbanização de qualquer área, de cuja implantação 

decorrer significativa alteração do ambiente, está sujeito à 

aprovação prévia do Relatório de Impacto Ambiental, pelo órgão 

competente, que lhe dará publicidade e o submeterá à audiência 

pública, nos termos definidos em lei. 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Maranhão 

 

 

 

 

Art. 241, inciso 

VIII 

 

Art. 242, § 1º 

Art. 241. Na defesa do meio ambiente, o Estado e os Municípios 

levarão em conta as condições dos aspectos locais e regionais, e 

assegurarão:  

VIII. A elaboração de estudo de impacto ambiental, a que se dará 

publicidade, e a realização de audiências públicas, como 

condicionamento a implantação de instalações ou atividades 

efetivas ou potencialmente causadoras de alterações significativas 

do meio ambiente. 

Art. 242. O Estado promoverá o zoneamento de seu território, 

definindo diretrizes gerais para sua ocupação, inclusive para as 

questões inerentes à disposição de resíduos sólidos humanos, de 

esgotos domésticos e industriais. § 1º. A efetiva implantação de 

áreas ou polos industriais, bem como as transformações de uso, 

dependerão de estudo de impacto ambiental e do correspondente 

licenciamento. 

   Art. 263. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
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11 

 

 

 

 

 

 

Mato Grosso  

 

 

Art. 263,  

§ único, inciso IV 

 

Art. 267, incisos 

I e II 

 

Art. 278 

 

Art. 279 

 

qualidade de vida, impondo-se ao Estado, aos Municípios e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 

e futuras gerações. 

Parágrafo único: Para assegurar a efetividade desse direito, 

incumbe ao Estado: (...)     

IV. exigir, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo 

prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade, garantida 

a participação da comunidade mediante audiências públicas e de 

seus representantes em todas as fases. 

Art. 267. O Estado manterá, obrigatoriamente, o Conselho 

Estadual do Meio Ambiente, órgão autônomo, composto 

paritariamente por representantes do Poder Público, entidades 

ambientalistas, representantes da sociedade civil que, dentre outras 

atribuições definidas em lei, deverá:  

I. aprovar qualquer projeto público ou privado que implique em 

impacto ambiental; (...) 

III. apreciar os estudos prévios de impacto ambiental. 

Art. 278. O Estado e os Municípios exercerão poder de polícia 

com reciprocidade de informações e colaboração efetiva, 

impedindo toda a atividade que possa degradar o meio ambiente e 

exigir estudo prévio de impacto ambiental para licenciar aquelas 

que potencialmente possam causar risco ou prejuízo ao ambiente 

ou à qualidade de vida. 

Art. 279. A construção de centrais termoelétricas e hidroelétricas 

dependerá de projeto técnico de impacto ambiental, com a 

participação do Conselho Estadual do Meio Ambiente e aprovação 

da Assembleia Legislativa. 
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Mato Grosso do Sul 

 

 

Art. 222, § 2º, 

inciso IV 

Art. 222. Toda pessoa tem direito a fruir de um ambiente físico e 

social livre dos fatores nocivos à saúde. (...) 

§ 2º Incumbe ainda ao Poder Público: (...) 

VI. exigir, na forma da lei, para a instalação de obra de atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio 

ambiente, estudo prévio do impacto ambiental, a que se dará 

publicidade por meio de audiências públicas.  
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Minas Gerais 

 

 

 

 

Art. 214, § 1º, IV 

e § 2º 

Art. 214. Todos têm direito a meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, e ao Estado e à coletividade é imposto o dever 

de defendê-lo e conservá-lo para as gerações presentes e futuras. 

§ 1º. Para assegurar a efetividade do direito a que se refere este 

artigo, incumbe ao Estado, entre outras atribuições: (...) 

IV. exigir, na forma da lei, prévia anuência do órgão estadual de 

controle e política ambiental, para início, ampliação ou 

desenvolvimento de atividades, construção ou reforma de 

instalações capazes de causar, sob qualquer forma, degradação do 

meio ambiente, sem prejuízo de outros requisitos legais, 

preservado o sigilo industrial. 

§ 2º. O licenciamento de que trata o inciso IV do parágrafo anterior 

dependerá, nos casos de atividade ou obra potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, de 

estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. 
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Pará 

 

 

 

 

 

Art. 255, § 1º 

Art. 255. Compete ao Estado a defesa, conservação, preservação 

e controle do meio ambiente, cabendo-lhe: (...) 

§ 1º. Todo e qualquer plano, programa, projeto, atividade ou obra 

potencialmente causadora de desequilíbrio ecológico ou de 

significativa degradação do meio ambiente, exigirá, na forma da 

lei, estudo prévio de impacto ambiental e só será autorizada sua 

implantação, bem como liberado incentivo, financiamento ou 

aplicação de recursos públicos, após aprovação, na forma da 

legislação aplicável, pelo órgão técnico de controle ambiental do 

Estado, ouvido o órgão de atuação colegiada de que trata o inciso 

VIII. 

§ 3°. A implantação de projeto ou atividade, pública ou privada, 

que possa colocar em risco o equilíbrio ecológico ou provocar 

significativa degradação do meio ambiente, só será autorizada 

após consulta à população interessada, na forma da lei. 
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            Paraíba 

 

 

 

Art. 228, § 2º 

Art. 228. A construção, a instalação, a ampliação e o 

funcionamento de estabelecimentos, equipamentos, polos 

industrias, comerciais e turísticos, e as atividades utilizadoras de 

recursos ambientais, bem como as capazes, sob qualquer forma, 

de causar degradação ambiental, sem prejuízo de outras licenças 

exigíveis, dependerão de prévio licenciamento do órgão local 

competente, a ser criado por lei, integrante do Sistema Nacional 

do Meio Ambiente - SISNAMA.  

§ 2. Estudo prévio de impacto ambiental será exigido para 

instalação de obra ou atividades potencialmente causadoras de 

degradação do meio ambiente. 
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Paraná 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 207, § 1º, 

inciso V 

§ 3º 

 

Art. 209 

Art. 207. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao Estado, aos Municípios e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as gerações presentes e 

futuras, garantindo-se a proteção dos ecossistemas e o uso racional 

dos recursos ambientais. 

§ 1º. Cabe ao Poder Público, na forma da lei, para assegurar a 

efetividade deste direito: (...)  

V. exigir a realização de estudo prévio de impacto ambiental para 

a construção, instalação, reforma, recuperação, ampliação e 

operação de atividades ou obras potencialmente causadoras de 

significativa degradação do meio ambiente, do qual se dará 

publicidade. 

§ 3º. As empresas que desenvolvam atividades potencialmente 

poluidoras, ou atividades que provoquem outras formas de 

degradação ao meio ambiente de impacto significativo, deverão 

por ocasião do registro de seus atos constitutivos na Junta 

Comercial, bem como, quando da criação de novas filiais ou novos 

empreendimentos, apresentar a licença ambiental emitida pelo 

órgão competente. (Incluído pela EC nº 12/01) 

Art. 209. Observada a legislação federal pertinente, a construção 

de centrais termoelétricas, hidrelétricas e a perfuração de poços de 

extração de gás de xisto pelo método de fraturamento hidráulico 

da rocha dependerá de projeto técnico de impacto ambiental e 

aprovação da Assembleia Legislativa; a de centrais 

termonucleares, desse projeto, dessa aprovação e de consulta 

plebiscitária. (Redação dada pela EC nº 37/16)  
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Pernambuco 

 

Art. 215 

Art. 215. Para a instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação ambiental, será exigido 

estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade e, 

na forma da lei, submetido à audiência pública. 
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Piauí 

 

 

 

 

 

 

Art. 237, § 1º, 

incisos IV e V 

§ 9º 

Art. 237. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 

o dever de defendê-lo e preservá-lo, de harmonizá-lo, 

racionalmente, com as necessidades do desenvolvimento 

socioeconômico para as presentes e futuras gerações. 

§ 1º.  Para assegurar a afetividade desse direito, incumbe ao Poder 

Público: (...) 

IV. exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio 

ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 

publicidade;  

V. fazer cumprir as ações compensatórias indicadas no estudo de 

impacto ambiental a que se refere o inciso anterior, compatíveis 

com o restabelecimento do equilíbrio ecológico; (...) 

§ 9º. A instalação de obra ou atividade potencialmente causadora 

de significativa degradação do meio ambiente, deverá ser 

precedida de estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 

ampla publicidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 261. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

saudável e equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

qualidade de vida, impondo-se a todos, e em especial ao Poder 

Público, o dever de defendê-lo, zelar por sua recuperação e 

proteção, em benefício das gerações atuais e futuras. 
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Rio de Janeiro 

 

 

Art. 261, § 1º, 

inciso X 

§ 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 

Público: 

X. condicionar, na forma da lei, a implantação de instalações ou 

atividades, efetiva ou potencialmente causadoras de alterações 

significativas do meio ambiente à prévia elaboração de estudo de 

impacto ambiental, a que se dará publicidade; [...]. 

Art. 266. O Estado promoverá, com a participação dos Municípios 

e das comunidades, o zoneamento ambiental de seu território. 

§ 1º. A implantação de áreas ou polos industriais, bem como as 

transformações de uso do solo, dependerão de estudo de impacto 

ambiental, e do correspondente licenciamento. 

§ 2º. O registro dos projetos de loteamento dependerá do prévio 

licenciamento na forma da legislação de proteção ambiental. 
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Rio Grande do Norte 

 

 

 

 

 

Art. 150, § 1º, 

incisos IV e V 

Art. 150. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 

o dever de defendê-lo e preservá-lo, e de harmonizá-lo, 

racionalmente, com as necessidades do desenvolvimento 

socioeconômico, para as presentes e futuras gerações. 

§ 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder 

Público: 

IV. exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio 

ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dá 

publicidade, garantida a participação de representantes da 

comunidade, em todas as suas fases; 

V. fazer cumprir as ações compensatórias indicadas no estudo de 

impacto ambiental a que se refere o inciso anterior, compatíveis 

com o restabelecimento do equilíbrio ecológico. 
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Rio Grande do Sul 

 

 

 

 

Art. 251, § 1º, 

inciso V 

Art. 251. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever 

de defendê-lo, preservá-lo e restaurá-lo para as presentes e futuras 

gerações, cabendo a todos exigir do Poder Público a adoção de 

medidas nesse sentido.  

§ 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, o Estado 

desenvolverá ações permanentes de proteção, restauração e 

fiscalização do meio ambiente, incumbindo-lhe, primordialmente: 

(...) 

V. exigir estudo de impacto ambiental com alternativas de 

localização, para a operação de obras ou atividades públicas ou 

privadas que possam causar degradação ou transformação no meio 

ambiente, dando a esse estudo a indispensável publicidade. 
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Rondônia 

 

Art. 219, inciso 

VI 

 

Art. 221, 

inciso I 

Art. 219. É dever do Poder Público, através de organismos 

próprios e colaboração da comunidade: (...) 

VI. exigir a elaboração de estudos de impacto que permitam 

definir prioridades e alternativas na execução de projetos que 

possam causar danos ao meio ambiente. 

Art. 221. Para assegurar a efetividade do disposto no artigo 

anterior, incumbe ao Estado e aos Municípios, na esfera de suas 

respectivas competências:  

I. aprovar, para fins de legislação urbanística, a transformação de 

zona rural em zona urbana, mediante prévio estudo de impacto 

ambiental. 
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Roraima 

 

---- 

 

 

Não há referências ao Estudo de Impacto Ambiental. 
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Santa Catarina 

 

Art. 182, inciso V 

Art. 182. Incumbe ao Estado, na forma da lei: (...) 

V. exigir, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudos 

prévios de impacto ambiental, a que se dará publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo 192. A execução de obras, atividades, processos produtivos 

e empreendimentos e a exploração de recursos naturais de 

qualquer espécie, quer pelo setor público, quer pelo privado, serão 

admitidas se houver resguardo do meio ambiente ecologicamente 
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Similaridades e singularidades são registradas nos textos que abordam a proteção do 

meio ambiente, o licenciamento ambiental e a exigência do Estudo de Impacto Ambiental, 

dentre outros aspectos, nas Constituições dos Estados e do Distrito Federal, como registrado a 

seguir.  

 

1. Acre 

 

O Capítulo do Meio Ambiente na Constituição Estadual do Acre está composto por 

dois artigos. Trata-se de uma reprodução resumida, em síntese confusa, do texto federal, tendo 

em vista que eventuais subtrações textuais deixaram sua compreensão duvidosa. O parágrafo 

primeiro, do art. 225, da Carta Federal, que dispõe sobre as incumbências do poder público na 

garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado, dentre elas a de exigir o Estudo Prévio 

de Impacto Ambiental, possui uma relação de sete incisos. Já no caso acreano, o mesmo 

parágrafo primeiro, sendo que de seu art. 206, que grosso modo reproduz a definição de 

incumbências, possui oito incisos, entretanto sem previsão para exigência de Estudo de Impacto 

Ambiental. Ou seja, não há exigência expressa do EIA na Constituição Estadual do Acre. 

Seu artigo 207 dispõe que dependerá de autorização legislativa o licenciamento para a 
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São Paulo 

 

 

 

Art. 192,  

§§ 1º e 2º 

equilibrado.  

§1º. A outorga de licença ambiental, por órgão ou entidade 

governamental competente, integrante de sistema unificado para 

esse efeito, será feita com observância dos critérios gerais fixados 

em lei, além de normas e padrões estabelecidos pelo Poder Público 

e em conformidade com o planejamento e zoneamento ambientais. 

§ 2º. A licença ambiental, renovável na forma da lei, para a 

execução e a exploração mencionadas no caput deste artigo, 

quando potencialmente causadoras de significativa degradação do 

meio ambiente, será sempre precedida, conforme critérios que a 

legislação especificar, da aprovação do Estudo Prévio de Impacto 

Ambiental e respectivo relatório a que se dará prévia publicidade, 

garantida a realização de audiências públicas. 
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Sergipe 

 

 

 

Art. 232, § 1º, 

inciso IV 

Art. 232. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Estado, ao Município e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 

e futuras gerações. 

§ 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 

Público, com o auxílio das entidades privadas: (...) 

IV. exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do 

ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará a 

publicidade. 
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Tocantins 

 

---- 

 

 

Não há referências ao Estudo de Impacto Ambiental. 
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execução de programas e projetos, produção ou uso de substância química ou fontes 

energéticas que constituam ameaça potencial aos ecossistemas naturais e à saúde humana. O 

texto faz referência à figura do licenciamento, que é o procedimento administrativo através do 

qual o órgão ambiental competente avalia a viabilidade e estabelece as condições para a 

instalação e o funcionamento de atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas 

efetiva ou potencialmente poluidoras, ou capazes de causar degradação ambiental. A expressão 

ameaça potencial estaria equiparada à efetiva ou potencialmente poluidora. Nesse sentido, a 

designação do licenciamento como condição para execução encontra-se equivalente a previsões 

do gênero em outros textos constitucionais ou infraconstitucionais. O que destoa radicalmente 

é a definição de que o licenciamento dependerá de autorização legislativa.  

A medida não é adequada, tendo em vista que remeteria ao legislativo estadual um 

universo de procedimentos que já não encontram a celeridade desejada nos órgãos do Poder 

Executivo responsáveis pelo licenciamento ambiental, além de embaraçar a necessária 

repartição de competências dos poderes estatais – atribuindo ao Poder Legislativo uma função 

que é inerente ao Executivo.20 

Ao final, em seu parágrafo único, remete à definição em lei sobre os critérios para 

instalação de equipamentos nucleares destinados às atividades de pesquisas ou terapêutica.  

 

2. Alagoas 

 

  O capítulo ambiental na Constituição de Alagoas é relativamente extenso, quando 

comparado ao federal. A base central do texto é também extraída da Constituição Federal, mas 

ao contrário do exemplo acreano, em Alagoas há uma extensão daquilo que está presente no art. 

225 da CF/88. Apenas pela composição numérica de artigos já é possível perceber, tendo em 

vista que o texto alagoano possui doze artigos, divididos em duas seções: I – Da Proteção do 

Meio Ambiente e II – Dos Recursos Hídricos.  

A Constituição de Alagoas não se refere ao licenciamento ambiental, tal qual a 

Constituição Federal. O mais próximo que chega desse importante instrumento da política 

ambiental é no parágrafo primeiro de seu art. 217, ao determinar que nenhum loteamento ou 

projeto de urbanização será implantado no litoral do Estado sem prévia autorização do órgão 

                                                 
20  A impropriedade de delegar competência administrativa para o Poder Legislativo, em nítida invasão de 

competência entre os poderes, ocorreu em outras Constituições Estaduais, sendo que no caso da Carta 

Constitucional do Espírito Santo, foi expressamente declarada inconstitucional pelo STF, em 2004, conforme 

referência da Nota de Rodapé nº 29.  
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estadual encarregado de zelar pela proteção ambiental, que baixará normas estabelecendo as 

condições mínimas de proteção do meio ambiente. Diante dos debates que se debruçam sobre 

a natureza jurídica da licença e da autorização ambiental, pode-se afirmar que o ato a que se 

refere o texto alagoano mais se aproxima da licença ambiental 21 , que se apresenta como 

condicionante para loteamentos e demais projetos urbanísticos no litoral do Estado. 

Quanto ao Estudo Prévio de Impacto Ambiental, a redação é bastante semelhante à 

federal, estabelecendo a incumbência de exigi-lo para obras e atividades potencialmente 

causadoras de significativa degradação do meio ambiente. Importante ressaltar que é 

determinada a observância ao que dispuser a lei. 

A Constituição alagoana veda expressamente a instalação de usinas nucleares no 

estado, assim como depósitos de resíduos atômicos. 

 

3. Amapá 

 

São 29 os artigos que integram o Capítulo IX - Do Meio Ambiente, do Título VIII, da 

Constituição do Estado do Amapá, disciplinando uma série de aspectos da matéria de forma 

bastante expansiva. Determina a realização pelo poder público do Zoneamento Ecológico-

Econômico do Estado, estabelece impedimentos pontuais, dispõe sobre recursos hídricos e 

determina a criação, mediante lei, de um Sistema de Administração da Qualidade Ambiental, 

Proteção e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais, dentre 

outras incumbências. 

O licenciamento ambiental encontra-se previsto no art. 312 para a execução de obras, 

atividades industriais, processos produtivos e empreendimentos e a exploração de recursos 

naturais de qualquer espécie, artigo esse que prevê, em seu parágrafo primeiro, que a liberação 

                                                 
21 Talden Farias (2015, p. 170-171), em obra de referência sobre o tema, defende que “a licença ambiental é o ato 

administrativo que concede o direito de exercer toda e qualquer atividade utilizadora de recursos ambientais ou 

efetiva ou potencialmente poluidora, e o licenciamento o processo administrativo que pode resultar na concessão 

da licença ambiental. A definição da natureza jurídica da licença ambiental é alvo de grandes divergências entre 

os doutrinadores de direito ambiental”. Prossegue aduzindo que “por vezes, mesmo a legislação ambiental 

contribui para esse desentendimento ao adotar terminologias erradas ou imprecisas no que diz respeito aos atos 

administrativos. Com efeito, Paulo Affonso Leme Machado alerta que os termos licença e autorização não têm 

sido utilizados com o necessário rigor técnico apenas pela doutrina, mas também pela legislação”. E finaliza com 

a argumentação de que “isso teria levado o legislador a adotar uma terminologia errada, confundindo autorização 

com licença”, como no caso em análise. “Essa promiscuidade terminológica também é denunciada por José Afonso 

da Silva, que aponta uma série de situações em que o legislador faz uso de uma terminologia tecnicamente 

equivocada em matéria ambiental. (...) Sobre a importância da classificação da licença ambiental como autorização 

ou licença administrativa, é exatamente tal esclarecimento que definirá de que forma esse ato administrativo poderá 

ser revisto. A função da análise da natureza jurídica é determinar se a licença ambiental é um ato administrativo 

discricionário ou vinculado.” 
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de licença ambiental será feita em observância aos critérios estabelecidos em lei, respeitadas as 

normas e padrões ambientais e em conformidade com o planejamento e o zoneamento 

ambientais. 

Quanto ao Estudo Prévio de Impacto Ambiental, o art. 312, em seu parágrafo segundo, 

num texto relativamente truncado, estabelece que a licença ambiental, renovável na forma da 

lei, para execução e a exploração mencionada no caput deste artigo, quando potencialmente 

causadores de significativa degradação do meio ambiente, será sempre precedida da 

aprovação do estudo prévio de impacto ambiental e respectivo relatório, a que se dará prévia 

publicidade, garantida a realização de audiências públicas. 

Uma leitura rápida do texto dá a impressão de que é a licença que é considerada 

potencialmente causadora de significativa degradação, mas evidentemente que o são os 

empreendimentos e atividades citados no caput do artigo. De notar que no Amapá não se 

determina a previsão em lei da exigência do EIA. Por outro lado, é obrigatória a prévia 

publicidade do processo, assim como é garantida a realização de audiências públicas – em 

franco atendimento aos princípios da informação e da participação. 

Mas o extenso tratamento dado à matéria ambiental pela Constituição do Amapá 

assegura outras referências expressas ao Estudo de Impacto Ambiental. É o caso do art. 313, 

que determina a criação do Sistema de Administração da Qualidade Ambiental acima 

referenciado com a finalidade de, além de outras incumbências, zelar pelas áreas de 

preservação dos corpos aquáticos, principalmente, as nascentes, inclusive os olhos d’água, 

cuja ocupação só se fará na forma da lei, mediante estudos de impactos ambientais. Nesse 

artigo, diferentemente do que consta do anterior, a exigência da aplicação de EIA remete à 

formalidade da lei. 

Há, ainda, outra referência a impactos ambientais, quando, no art. 326, o texto 

constitucional amapaense se refere à construção de hidrelétricas: Art. 326. A construção de 

centrais hidrelétricas dependerá de projeto técnico de impacto ambiental, com a participação 

do Conselho Estadual do Meio Ambiente e prévia aprovação da Assembleia Legislativa. Nesse 

caso, não está especificado o Estudo de Impacto Ambiental, mas um hipotético projeto técnico 

de impacto ambiental que, apesar da notória semelhança, não se refere ao mesmo instrumento. 

 Aqui, caberá a interpretação do texto constitucional, a fim de apurar se houve um erro 

de grafia ou se de fato a intenção do legislador constituinte foi a de estabelecer um instrumento 

diferente – já que não se referencia a quaisquer aspectos que envolvam formalidade legal, 

publicidade, participação social ou mesmo a realização de consulta pública. Entretanto, merece 

registro o fato de que a Resolução CONAMA nº 01/86, ao listar em seu art. 2º as atividades 
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sujeitas à exigência de elaboração do Estudo de Impacto Ambiental, fez referência expressa a 

“obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como barragens para fins 

hidrelétricos, acima de 10 MW” e “usina de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte 

de energia primária, acima de 10 MW”. Essas duas atividades podem estar inclusas no conceito 

de centrais hidrelétricas do texto constitucional do Amapá, que poderia incluir também outras 

de menor porte, já que o conceito está em aberto.22 

Cabe ainda comentar o fato de que há outro capítulo da Constituição do Amapá sobre 

questões ambientais, dividido em mais 14 artigos. Trata-se do Capítulo VI – Dos Recursos 

Naturais, localizado no Título VII – Da Ordem Econômica, portanto anterior ao capítulo do 

meio ambiente. É interessante notar que a norma faz as distintas abordagens do tema: uma 

associada à ordem social, na qual constam os princípios e regras gerais de gestão do bem 

ambiental em sua concepção difusa; e outra, na qual os aspectos econômicos vinculados aos 

elementos naturais são dispostos em separado, considerados os potenciais naturais existentes 

no Estado. Este capítulo é subdividido em três seções: disposições gerais, recursos hídricos e 

recursos minerais.   

 

4. Amazonas 

 

O longo texto do Capítulo do Meio Ambiente da Constituição do Estado do Amazonas 

passa a impressão de uma tentativa de exaurimento da matéria, em contrariedade à natureza 

principiológica da norma máxima do sistema. Não é nem pelos seus treze artigos, mas pelo 

vasto conteúdo presente em cada um deles. 

O texto original já se apresentava como uma versão melhorada e ampliada do texto 

presente na Constituição Federal. Porém, a Emenda Constitucional nº 78/2013 promoveu 

algumas alterações, dentre elas a que deixou o caput da Carta estadual idêntico ao da federal. 

Alguns dispositivos se destacam a favor de uma proteção mais ampla e expressa do meio 

ambiente, como a que estende o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado ao 

ambiente do trabalho. Noutro ponto, são definidas Áreas de Preservação Permanente – APPs 

suavemente distintas daquelas estabelecidas pela legislação ordinária federal.23  Há ainda a 

                                                 
22 Por centrais hidrelétricas pode-se supor as de pequeno porte, muito comuns em todo o território. “A potência 

instalada determina se a usina é de grande ou médio porte ou uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH). A Agência 

Nacional de Energia Elétrica (Aneel) adota três classificações: Centrais Geradoras Hidrelétricas (com até 1 MW 

de potência instalada), Pequenas Centrais Hidrelétricas (entre 1,1 MW e 30 MW de potência instalada) e Usina 

Hidrelétrica de Energia (UHE, com mais de 30 MW).” (ANEEL, 2008) 
23 A Lei nº 12.651/12 – que dispõe sobre a Proteção da Vegetação Nativa é a norma infraconstitucional que trata 

das Áreas de Preservação Permanente – APPs, definindo uma relação exemplificativa de áreas que possuem regime 
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vedação à utilização do território do Estado para depósito de rejeitos radioativos, lixo atômico 

ou resíduos industriais tóxicos ou corrosivos. 

A longa extensão do texto produz algumas categorias estranhas, por exemplo, às 

tipologias jurídicas denominadas como espaços territoriais especialmente protegidos – sejam 

as do Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC ou da legislação florestal. A 

referência a áreas de preservação ambiental permanentes sintetiza em uma aquilo que a 

legislação federal divide em duas – e que já causa muita confusão: a Área de Preservação 

Permanente - APP e a Área de Proteção Ambiental - APA. Define como zonas de preservação 

ambiental as extensões de terras ou água destinadas à instalação de parques, reservas 

biológicas, distritos florestais, estações ecológicas e experimentais, confundindo uma categoria 

de zoneamento com categorias de unidades de conservação do SNUC.  

Mas a Constituição do Amazonas dispõe sobre o Sistema Estadual de Licenciamento 

de Atividades com Potencial de Impacto, condicionando à prévia obtenção de licença, na forma 

da lei, a instalação de atividades industriais, a transformação de áreas rurais, dentre outras. 

Quando as atividades a serem licenciadas forem consideradas efetiva ou potencialmente 

causadoras de alterações significativas do meio ambiente há a expressa consideração da 

hipótese de se integrar ao processo de licenciamento e de avaliação de impacto ambiental a 

consulta, por plebiscito, à comunidade afetada, mediante convocação por um dos poderes do 

Estado. 

A exigência do Estudo Prévio de Impacto Ambiental consta também no art. 230, como 

incumbência do poder público, na forma da lei, para a garantia do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, assegurada a publicidade, em texto similar ao federal. Entretanto, 

no art. 235 fica estabelecido que lei disporá sobre as hipóteses de obrigatoriedade de realização, 

nos processos de licenciamento, do estudo de impacto ambiental. A redundância entre os artigos 

é notória, tendo em vista que os dois remetem à norma infraconstitucional a atribuição de 

regulamentar um dispositivo constitucional fundamentado nos princípios da prevenção e da 

precaução. Porém, o art. 235 tem redação atual definida pela já citada EC nº 78/2013, que 

suprimiu do texto original a listagem que estabelecia as atividades sujeitas à elaboração do 

Estudo de Impacto Ambiental.24  

                                                 
especial de uso em função de características ambientais variadas. Ela é eventualmente chamada de Novo Código 

Florestal, mas a nominação é imprópria, tendo em vista que esse nome era expressamente definido para a Lei nº 

4.771/65, por ela revogada.  
24 Se no âmbito federal os debates giram em torno do fato de que a Constituição determinou que o Estudo Prévio 

de Impacto Ambiental deve ser exigido na forma da lei, enquanto que na realidade encontra-se disciplinado por 

resolução do CONAMA – o que configuraria uma inconstitucionalidade continuar a exigi-lo, no texto original da 

Constituição do Amazonas já constava a lista das atividades sujeitas ao EIA, como se pode notar na sua redação 
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Contudo, quando se tratar da implantação de usinas de energia nuclear, de 

processamento e armazenamento de material radioativo e implantação de unidades de grande 

porte, geradoras de energia elétrica, além das exigências de licenciamento e Estudo de Impacto 

Ambiental, o processo irá envolver, conforme disposto no parágrafo primeiro do art. 235, a 

elaboração de parecer conclusivo pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente e, na hipótese de 

manifestação favorável, dependerá ainda de aprovação por dois terços dos membros da 

Assembleia Legislativa, após realização de plebiscito com os habitantes de suas áreas de 

influência.  

Como visto, a Constituição do Estado do Amazonas estabeleceu diversas hipóteses 

para a exigência do Estudo de Impacto Ambiental, definiu alguns requisitos do licenciamento e 

formulou pressupostos para a realização de plebiscitos para auxílio na decisão final sobre a 

concessão de licença ambiental. 

 

5. Bahia 

 

O licenciamento ambiental não é citado em nenhum dos dezesseis artigos que 

compõem o Capítulo de Meio Ambiente da Constituição do Estado da Bahia, apesar da 

adequada organização de princípios gerais que lhe é característica. Há a determinação para que 

seja instituído, na forma da lei, um Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, 

Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos 

Naturais, nos mesmos moldes estabelecidos pela Carta Amapaense. A diferença significativa 

entre os dois textos é que no amapaense a criação do sistema é acompanhada de uma relação 

de finalidades, enquanto que no baiano a iniciativa foi no sentido de estruturar as competências 

gerais dos órgãos do sistema. 

A Emenda Constitucional nº 07/99 revogou o parágrafo primeiro do art. 213, que 

definia o Conselho Estadual do Meio Ambiente como órgão superior do sistema, com 

competência consultiva e deliberativa, formação colegiada paritária, tripartite e com atribuição 

para formular a Política Estadual do Meio Ambiente. Os demais parágrafos do mesmo artigo 

foram mantidos, atribuindo funções gerais para os órgãos coordenador e executores do sistema. 

                                                 
revogada: “Art. 235. O estudo de impacto ambiental será parte integrante e obrigatória do processo de 

licenciamento, além de outras exigências de ordem normativa ou legal, nos casos de: I - implantação de áreas ou 

polos industriais ou agroindustriais; II - alteração de uso de área objeto de zoneamento; III - transformação de área 

rural em área urbana; IV - área de expansão urbana; V - implantação de projetos ou atividades potencialmente 

causadores de modificações significativas no meio ambiente; VI - outras, por determinação de normas do 

SISNAMA - Sistema Nacional de Meio Ambiente ou do Conselho Estadual de Meio Ambiente, Ciência e 

Tecnologia”. 
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O texto classifica as Áreas de Preservação Permanente – APPs, relaciona aquilo que 

considera como Patrimônio Estadual – remetendo à lei ordinária o estabelecimento de regime 

especial de utilização e, assim como na Constituição do Amazonas, inclui expressamente o 

ambiente do trabalho no direito ao ambiente saudável. A Bahia inova com uma categoria 

jurídica chamada de Área de Proteção Visual, que tem como finalidade estabelecer regras 

especiais voltadas para a prevenção em face da poluição visual nas zonas urbanas e rodovias 

estaduais. 

São relacionadas vedações a diversas atividades, como as geradoras dos gases CFC, a 

instalação de usinas nucleares, de depósitos de rejeitos nucleares e radioativos gerados fora do 

estado, dentre outras. 

Quanto ao Estudo de Impacto Ambiental, a Carta baiana se limita a reproduzir o texto 

federal, determinando como uma obrigação do Estado e dos Municípios exigi-lo, na forma da 

lei, para obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio 

ambiente, a que se dará publicidade. 

 

6. Ceará 

 

O Capítulo de Meio Ambiente da Constituição Estadual do Ceará tem um formato 

original em seu texto, utilizando muito pouco do que consta na Carta Magna federal. As 

competências do poder público para assegurar o meio ambiente equilibrado e uma sadia 

qualidade de vida – que são os bens expressamente tutelados em seu primeiro artigo, estão 

dispostas numa relação de 21 incisos. 

Não há qualquer referência ao licenciamento ambiental ao longo de seus treze artigos, 

mas encontram-se definidos alguns princípios gerais relacionados ao instrumento do 

zoneamento ecológico-econômico, à política de desenvolvimento urbano e à política energética. 

Com relação ao Estudo de Impacto Ambiental, a Constituição do Ceará sofreu um 

revés que se consubstanciou numa alteração do texto que previa sua exigência, através de uma 

emenda que alterou sua redação original. Nela, era determinada a elaboração do Estudo Prévio 

de Impacto Ambiental, nos termos da lei estadual, para a licitação, aprovação ou execução de 

qualquer obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio 

ambiente. 25  O novo texto aduziu que, para qualquer obra ou atividade para a qual a 

                                                 
25 “Art. 264. Qualquer obra ou atividade pública ou privada, para as quais a Superintendência Estadual do Meio 

Ambiente – SEMACE, exigir Estudo de Impacto Ambiental, deverá ter o parecer técnico apreciado pelo Conselho 

Estadual do Meio Ambiente – COEMA, com a publicação da resolução, aprovada ou não, publicada no Diário 
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Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE venha a exigir o EIA, deverá ocorrer 

a submissão do parecer técnico à apreciação do Conselho Estadual do Meio Ambiente – 

COEMA, com a publicação da resolução, aprovada ou não, publicada (sic) no Diário Oficial 

do Estado. 

A novo teor, além de possuir redação confusa, suprime a determinação geral para a 

exigência do Estudo de Impacto Ambiental na hipótese mencionada, substituindo-a por uma 

competência discricionária do órgão ambiental do Estado em fazer a exigência do EIA, com o 

acréscimo da obrigação de submeter o parecer técnico sobre o conteúdo do estudo ao COEMA, 

que, por sua vez, deverá ter sua resolução sobre a matéria publicada em Diário Oficial. 

A nova redação do art. 264, da Constituição do Estado do Ceará, foi objeto de Ação de 

Declaração de Inconstitucionalidade (ADI 2142-7 CE), proposta pelo Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro – PMDB junto ao Supremo Tribunal Federal – STF, com pedido de 

liminar, no ano de 2000. Em síntese, o autor sustenta que referida medida legislativa viola 

preceito constitucional federal que assegura a autonomia dos entes federados, in casu, a 

autonomia do Município de Fortaleza – que estaria sofrendo constrangimentos, por parte do 

Estado, para o cumprimento de suas competências materiais na proteção do meio ambiente. 

Referido constrangimento estaria manifesto numa tentativa de condicionar a atuação ambiental 

do Município à assinatura de termo de cooperação com o Estado. O pedido liminar foi 

indeferido e o mérito continua sem decisão final.26  

Apesar da confusa redação, do imbróglio judicial e da conduta hipoteticamente 

imprópria do Estado na relação com o Município de Fortaleza – que pode ter sido reproduzido 

com outros municípios, aparentemente não há prejuízo na exigência do Estudo de Impacto 

Ambiental no Ceará. O parágrafo primeiro do mencionado artigo da Constituição Estadual 

remete à legislação a atribuição para estabelecer os tipos de obras ou atividades que podem ser 

consideradas potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente ou que 

comportem risco à vida e à qualidade de vida. Em complemento, o parágrafo seguinte 

condiciona a licitação, aprovação ou execução de referidas obras e atividades à manifestação 

favorável do COEMA quanto ao relatório conclusivo do Estudo de Impacto Ambiental. 

 

                                                 
Oficial do Estado.” *Redação dada pela Emenda Constitucional nº 22, de 14 de dezembro de 1991 – D. O. de 

21.12.1991. Redação anterior: Art. 264. Para licitação, aprovação ou execução de qualquer obra ou atividade 

pública ou privada potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente e/ou que comporte 

risco para a vida e a qualidade de vida, é obrigatório, nos termos da lei estadual, a realização de estudo prévio de 

impacto ambiental com a publicação do respectivo relatório conclusivo do estudo no Diário Oficial do Estado.” 
26 Conforme consulta aos autos no site do STF (http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1805161), 

acesso em 22.12.2017. 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1805161
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7. Distrito Federal 

 

O Distrito Federal – DF é um ente federado diferenciado dos demais, que mistura 

características de Estados e Municípios. É considerado uma das 27 unidades federativas 

estaduais, mas não possui uma Constituição Estadual, e sim uma Lei Orgânica – como os 

Municípios. Porém, o DF não é governado por um prefeito, mas por um governador. Não possui 

vereadores, seus legisladores são deputados distritais. Seu território é subdividido em regiões 

administrativas, mais conhecidas como cidades-satélites. 

Sua Lei Orgânica - LODF traz alguns trechos, na íntegra, da Constituição Federal, 

como o art. 278, que abre o Capítulo do Meio Ambiente com o mesmo texto do art. 225 da 

CF/88. E seu parágrafo único apresenta o conceito de meio ambiente da mesma forma, ipsi 

litteri, que dispõe o art. 3º, I, da Lei nº 6.938/81. A cobertura dada pela LODF à questão 

ambiental é bastante extensa, expressiva e bem redigida, ordenada ao longo de 34 artigos. 

O licenciamento ambiental está incluso numa relação de deveres do poder público, 

associados ao zelo pela conservação, proteção e recuperação do meio ambiente. Em primeiro 

plano, estão previstos o licenciamento e a fiscalização do desmatamento ou qualquer outra 

alteração da cobertura vegetal nativa, primitiva ou regenerada, bem como a exploração de 

recursos minerais. Mas logo à frente, ainda no campo dos deveres, consta a concessão de 

licenças, autorizações e a fixação de limitações administrativas relativas ao meio ambiente. 

O Estudo de Impacto Ambiental é disciplinado especialmente pelo art. 289, in verbis:  

  

Art. 289. Cabe ao Poder Público, na forma da lei, exigir a realização de estudo prévio 

de impacto ambiental para construção, instalação, reforma, recuperação, ampliação e 

operação de empreendimentos ou atividades potencialmente causadoras de 

significativa degradação ao meio ambiente, ao qual se dará publicidade, ficando à 

disposição do público por no mínimo trinta dias antes da audiência pública obrigatória. 

§ 1º Os projetos de parcelamento do solo no Distrito Federal terão sua aprovação 

condicionada a apresentação de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório, 

para fins de licenciamento. 

§ 2º Quando da aprovação pelo Poder Público de projeto de parcelamento do solo, o 

respectivo licenciamento constará do ato administrativo de aprovação, com as 

limitações administrativas, caso existam. 

§ 3º O estudo prévio de impacto ambiental será realizado por equipe multidisciplinar, 

cujos membros deverão ser cadastrados no órgão ambiental do Distrito Federal. 

§ 4º A execução das atividades referidas no caput dependerá de prévio licenciamento 

pelo órgão ambiental, sem prejuízo de outras licenças exigidas por lei. 

§ 5º Poderá ser exigido estudo de impacto ambiental e respectivo relatório em 

empreendimento ou atividades já instaladas, a qualquer tempo, na hipótese de 

realização de auditoria ambiental. 

§ 6º Na aprovação de projetos de parcelamento do solo para fins urbanos com área 

igual ou inferior a sessenta hectares, ou com área igual ou inferior a cem hectares no 

caso de projetos urbanísticos de habitação de interesse social com pequeno potencial 

de impacto ambiental, e de parcelamento do solo com finalidade rural com área igual 

ou inferior a duzentos hectares cuja fração mínima corresponda à definida nos planos 
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diretores, o órgão ambiental pode substituir a exigência de apresentação de estudo de 

impacto ambiental e do respectivo relatório prevista no § 1º pela avaliação de impacto 

ambiental definida em lei específica ou pelo licenciamento ambiental simplificado, 

referentes, entre outros fatores, às restrições ambientais, à capacidade de 

abastecimento de água, às alternativas de esgotamento sanitário e de destinação final 

de águas pluviais, mantida a obrigatoriedade da realização de audiência pública. 

(Parágrafo com a redação da Emenda à Lei Orgânica nº 71, de 2013.) 27 

§ 7º Para fins de licenciamento ambiental de projetos de parcelamento do solo em 

imóveis rurais de propriedade da administração pública direta ou indireta, com 

objetivo de regularizar a situação fundiária de ocupações consolidadas em 

consonância com as definições do Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT, 

o órgão ambiental substituirá a exigência de apresentação do Estudo de Impacto 

Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental, prevista no § 1º, pelo Relatório de 

Controle Ambiental – RCA e pelo Plano de Controle Ambiental – PCA. (Parágrafo 

acrescido pela Emenda à Lei Orgânica nº 75, de 2014.) 

 

Note-se algumas características comuns aos textos constitucionais estaduais, como a 

designação da lei, em sentido formal, para o disciplinamento da exigência do EIA/RIMA. 

Porém, ao estabelecer a necessária publicidade para os estudos, fixa o prazo mínimo de trinta 

dias para a consulta, que não serão contados a partir da entrega dos estudos pelo empreendedor 

– como definido pela norma federal. Nesse caso, os trinta dias são contados como antecedentes 

à data de realização da audiência pública, que aqui é disposta como obrigatória. Esse é um 

diferencial significativo da legislação distrital. 

Os projetos de parcelamento do solo no DF já constam como condicionados à 

apresentação do Estudo de Impacto Ambiental, independente do que dispuser a norma 

regulamentar. Define-se que a elaboração dos estudos será realizada por equipe técnica 

multidisciplinar, que, de antemão, deverá ter seus membros cadastrados junto ao órgão 

ambiental. 

Entretanto, uma impropriedade é praticada pela Carta Distrital, quando define, no 

parágrafo 5º, do art. 289, a possibilidade da exigência do Estudo de Impacto Ambiental e 

respectivo Relatório para empreendimentos ou atividades já instalados, a qualquer tempo, na 

hipótese de realização de auditoria ambiental. Ora, o próprio texto distrital reconhece, ao 

referi-lo pela primeira vez, o caráter prévio do EIA. E não deveria confundi-lo com a auditoria 

ambiental28 – que tem outra natureza e diferentes objetivos. Correto seria se o parágrafo quinto 

                                                 
27 Texto original: § 6º. Na aprovação de projetos de parcelamento do solo para fins urbanos, com área igual ou 

inferior a sessenta hectares, e de parcelamento do solo com finalidade rural, com área igual ou inferior a duzentos 

hectares, cuja fração mínima corresponda à definida nos planos diretores, o órgão ambiental poderá substituir a 

exigência de apresentação de estudo de impacto ambiental e do respectivo relatório prevista no §1º pela avaliação 

de impacto ambiental, definida em lei específica, referente, entre outros fatores, às restrições ambientais, à 

capacidade de abastecimento de água, às alternativas de esgotamento sanitário e de destinação final de águas 

pluviais, mantida a obrigatoriedade da realização de audiência pública. (Parágrafo acrescido pela Emenda à Lei 

Orgânica nº 22, de 1997.) 
28 A Lei Distrital nº 1.224/96 – que dispõe sobre a realização de Auditorias Ambientais no Distrito Federal, com as 

alterações impostas pela Lei nº 3.458/04, estabelece as finalidades e o conceito de auditoria ambiental em seu 
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apontasse a possibilidade de exigir avaliação de impacto ambiental, haja vista que esse gênero 

contém as duas espécies. Não cabe, definitivamente, dada a natureza prévia do Estudo de 

Impacto Ambiental, aplicá-lo em atividades já instaladas. 

A referência ao instrumento genérico da avaliação de impacto ambiental, que o 

legislador distrital não aplicou no parágrafo 5º, vem a ser utilizada para estabelecer exceções às 

regras gerais de exigência do Estudo de Impacto Ambiental, no parágrafo seguinte. E, por fim, 

no parágrafo 7º, é estabelecida a correta substituição da exigência de EIA/RIMA no 

licenciamento ambiental de parcelamentos do solo de imóveis rurais quando se tratar de 

regularização fundiária de ocupações consolidadas, tendo em vista exatamente se tratar de 

atividades pré-existentes, nas quais o licenciamento tem natureza corretiva, hipóteses em que o 

legislador distrital determinou a exigência de Plano de Controle Ambiental – PCA e Relatório 

de Controle Ambiental – RCA. 

Finalmente, fechando o ciclo dos procedimentos da avaliação de impacto ambiental 

do Distrito Federal, a LODF determina que os projetos sujeitos ao EIA/RIMA, após a realização 

da audiência pública obrigatória, sejam submetidos à apreciação do Conselho de Meio 

Ambiente do Distrito Federal. 

No mais, há dispositivos sobre recursos hídricos, sobre espaços territoriais 

especialmente protegidos – entre os quais encontram-se referidos, além das unidades de 

conservação, o Conjunto Urbanístico de Brasília, os parques, praças e demais bens imóveis de 

valor cultural. A LODF veda a prática de caça, a pesca predatória, a crueldade contra animais e 

a instalação de indústria química de agrotóxicos ou de depósitos de resíduos tóxicos ou 

radioativos de origem externa, dentre outras previsões. 

 

8. Espírito Santo 

 

Diversos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente são relacionados como 

                                                 
artigo primeiro, na forma que segue: 

“Art. 1º.  A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH , com o objetivo de identificar 

espaços e ecossistemas desgastados na área geográfica do Distrito Federal e promover a recuperação desses 

ecossistemas, realizará auditoria ambiental periódica ou ocasional nos termos definidos nesta Lei. Parágrafo único. 

Para os efeitos desta Lei, denomina-se Auditoria Ambiental a realização de avaliações e estudos destinados a 

verificar: I. o cumprimento das normas legais ambientais em vigor; II. os níveis efetivos ou potenciais de poluição 

ou de degradação ambiental provocados por atividades realizadas por pessoas físicas ou jurídicas; III.  as condições 

de operação e de manutenção dos equipamentos e dos sistemas de controle de poluição; IV. as medidas necessárias 

para assegurar a proteção do meio ambiente, da saúde humana e minimizar impactos negativos e recuperar o meio 

ambiente; V. a capacitação dos responsáveis pela operação e manutenção dos sistemas, rotinas, instalações e 

equipamentos de proteção do meio ambiente e da saúde dos trabalhadores; VI. os fatores de risco advindos das 

atividades potencial e efetivamente poluidoras. 
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incumbências do poder público para assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente 

saudável e equilibrado, conforme o Capítulo do Meio Ambiente da Constituição Estadual do 

Espírito Santo, como o zoneamento ambiental, a criação de espaços territoriais especialmente 

protegidos e o acesso à informação ambiental. Porém, em seus onze artigos, o licenciamento é 

expressamente citado apenas uma única vez, em relação a atividades que utilizem produtos 

florestais como combustível ou matéria-prima, quando é exigida a comprovação de 

disponibilidade de suprimento desses produtos. 

A autorização é definida como requisito para a utilização dos recursos naturais não-

renováveis, quando é informado que ela terá prazo determinado, assim como nas hipóteses em 

que se pretenda exercer atividades de mineração em espaços territoriais especialmente 

protegidos, exclusivamente “em caso de utilidade pública e se a atividade for compatível com 

os objetivos de criação da unidade respectiva”, conforme artigo 188, Parágrafo 2º. 

Com relação à localização, instalação, operação e ampliação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, a Carta Capixaba 

exige a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental, “na forma da lei, assegurando a 

participação da comunidade em todas as fases de sua discussão”, conforme artigo 187. Eis aqui 

um diferencial significativo em relação ao padrão normativo brasileiro – que estabelece a 

participação social apenas no final do processo. O presente texto constitucional permite uma 

aproximação maior do que caracteriza a avaliação de impacto ambiental em sua origem, na 

NEPA norte-americana. 

Vale dizer que essa composição textual não é originária da época da aprovação da 

Constituição do Espirito Santo, em 1989. Ela é objeto da Emenda à Constituição nº 83/12, que 

modificou o caput do art. 187 e seus parágrafos. A modificação foi providencial não apenas 

nesse aspecto, mas especialmente porque o texto original estava muito mal redigido e misturava 

as figuras do Estudo e do Relatório de Impacto Ambiental.29 Com a nova redação, passou a ser 

                                                 
29 O texto original do art. 187 exigia o Relatório de Impacto Ambiental, sem se referir ao Estudo. Em seu parágrafo 

primeiro, misturava os dois documentos ao se referir a estudo prévio do relatório de impacto ambiental. Havia, 

ainda, a determinação de submissão do RIMA, após análise do órgão ambiental competente, à apreciação da 

comissão permanente e específica da Assembleia Legislativa – o que configura uma impropriedade similar à 

prevista na Constituição do Acre, sendo que no caso acreano a submissão ao Poder Legislativo é do mero 

licenciamento ambiental, já que não há previsão de EIA no texto constitucional. As Constituições do Amapá e do 

Amazonas também determinam a apreciação de suas assembleias legislativas, mas, como visto, apenas em casos 

excepcionais de, respectivamente, implantação de centrais hidrelétricas e usinas nucleares e centrais hidrelétrica 

de grande porte. A previsão da participação da Assembleia Legislativa no processo de licenciamento ambiental no 

Espírito Santo contida no texto original, em nítida afronta à independência e harmonia dos Poderes, foi 

devidamente regulamentada, na forma da Lei nº 5.377/97 – que dispõe sobre apreciação de licenciamentos que 

envolvam a análise de relatórios de impacto ambiental pela comissão permanente específica da Assembleia 

Legislativa. A lei estadual praticamente reproduz as atividades previstas para a elaboração no EIA, nos termos do 

art. 2º da Resolução CONAMA nº 01/86, disciplinando a tramitação do processo administrativo de licenciamento 
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exigida a elaboração tanto do Estudo, quanto de seu respetivo Relatório – com a devida 

publicidade. O novo texto define dois itens obrigatórios no Estudo de Impacto Ambiental: 

 

I) a relação, quantificação e especificação de equipamentos sociais e comunitários 

e de infraestrutura básica para o atendimento das necessidades da população, 

decorrentes da operação ou expansão do projeto; e, 

II) a fonte de recursos necessários à construção e à manutenção dos equipamentos 

sociais e comunitários e à infraestrutura. 

 

A Constituição do Espírito Santo apresenta outro aspecto singular, que é a garantia aos 

cidadãos, na forma da lei, do direito, de acordo com o artigo 187, Parágrafo 5º, de “pleitear 

referendo popular para decidir sobre a instalação e operação de obras ou atividades de grande 

porte e de elevado potencial poluidor, mediante requerimento ao órgão competente, subscrito 

por, no mínimo, cinco por cento do eleitorado do Município atingido”. Como já comentado ao 

longo do presente trabalho, os modelos de participação da sociedade nos processos de avaliação 

de impacto ambiental têm natureza consultiva – na qual aos cidadãos compete requerer 

informações e esclarecimentos, criticar, sugerir e comentar sobre o projeto, mas a decisão final 

será sempre da autoridade competente, considerando todos os elementos consultivos. 

Entretanto, o mecanismo permitido pelo Carta capixaba abre um outro cenário, no qual a 

sociedade pode ser chamada para decidir através de referendo, que pode acatar ou atacar a 

decisão do órgão ambiental responsável pelo licenciamento. 

Trata-se de uma hipótese de grande repercussão para o protagonismo da participação 

social nos processos de avaliação de impacto e licenciamento ambiental, apesar de não se 

apresentar como simples o desafio de coletar assinaturas de, pelo menos, 5% do eleitorado do 

                                                 
ambiental no parlamento. O ápice das impropriedades se apresenta quando a lei estabelece que, na inobservância 

do prazo máximo de 45 dias para análise do procedimento pelos parlamentares, fica a licença concedida e 

aprovado o Relatório de Impacto Ambiental em exame. Se já havia desconformidade absoluta na mera submissão 

de um procedimento autorizativo à apreciação do Parlamento estadual, referida medida suprime em absoluto a 

competência do órgão ambiental especializado e responsável para a condução do processo administrativo. Isso 

porque a lei determina que o processo seja remetido à Assembleia Legislativa quando finalizados todos os 

procedimentos de análise, mas antes da concessão da licença. Portanto, a rigor, após a análise pelo Parlamento, o 

processo voltaria para o órgão ambiental que, por sua vez, faria a análise final da compatibilidade do projeto 

considerando – além de todos os elementos do processo – a manifestação do Parlamento para, afinal, decidir pela 

concessão ou não da licença requerida. Entretanto, a lei suprime a fase final na hipótese de sua própria omissão e 

premia o requerente com a concessão de uma licença sem análise final do mérito, por decurso de prazo.  

Importante o registro de que a parte final do texto original do parágrafo terceiro, do art. 187, que determinava a 

apreciação do RIMA pela Assembleia Legislativa foi declarada inconstitucional pelo STF, em 24.11.2004, no 

âmbito da ADI 1505 – proposta pela Confederação Nacional da Indústria – CNI. Segundo o Ministro Eros Grau, 

relator à época da ação, a Assembleia Legislativa, ao editar a norma, atuou de forma nitidamente administrativa 

e não normativa, o que significa invasão de competência do Poder Executivo (STF, 2018). 
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Município para legitimar a convocação do referendo. A capital do Estado, a Cidade de Vitória, 

possui cerca de 250 mil eleitores 30 , o que exigiria a coleta de aproximadamente 12.500 

assinaturas. 

Na sequência do texto constitucional capixaba, fica determinado que a “autorização 

para a utilização dos recursos naturais não-renováveis será concedida por prazo determinado, 

prorrogável mediante decisão fundamentada, ouvido o órgão técnico responsável e 

condicionada a novo relatório de impacto ambiental”, conforme artigo 188. Estamos 

considerando que, ao se referir à autorização, o texto está tratando da licença. As licenças 

ambientais podem ser prorrogadas – quando a validade impressa for menor que os prazos 

máximos determinados na legislação 31 , ou poderão ser renovadas – quando seus prazos 

expirarem. Tanto a prorrogação quanto a renovação são atos de competência do mesmo órgão 

que as concedeu. Portanto, está incorreta a indicação textual de que o órgão técnico responsável 

será ouvido, porque, na verdade, é ele quem decidirá pela prorrogação ou renovação. Outro 

equívoco no curto trecho do texto é o condicionamento da prorrogação/renovação da licença à 

apresentação de novo Relatório de Impacto Ambiental, tendo em vista que, como já fartamente 

comentado, o EIA/RIMA tem natureza prévia e, portanto, é inaplicável a atividades já instaladas 

e em funcionamento.  

A Constituição do Espírito Santo traz mais alguns dispositivos genéricos de política 

ambiental, como algumas vedações, de duvidosa validade em face da Constituição Federal 

(SILVA, 2004, p. 55), como, por exemplo, à fabricação de equipamentos e produtos que 

contenham CFC e ao lançamento de esgoto in natura nos corpos hídricos (não se refere a usinas 

nucleares ou outras atividades que envolvam a produção de materiais radioativos). E encerra o 

Capítulo do Meio Ambiente com mais uma impropriedade, ao designar como áreas de 

preservação especial as margens de rios, a vegetação fixadora de dunas e outros ambientes, que 

são relacionados na legislação federal como Áreas de Preservação Permanente – APP. 

 

9. Goiás 

 

O Capítulo V – Da Proteção dos Recursos Naturais e da Preservação do Meio 

Ambiente, da Constituição do Estado de Goiás, composto por seis artigos, está assentado no 

                                                 
30 Segundo dados divulgados pelo site do TRE-ES, com atualização em 26.07.2018, o Município de Vitória/ES 

possui 247.297 eleitores ativos.  
31 A Resolução CONAMA nº 237/97 estabelece, em seu art. 18, incisos I, II e III, que os prazos de validade são de 

até cinco anos para a Licença Prévia – LP, de até seis anos para a Licença de Instalação – LI e de, no mínimo, 

quatro anos e, no máximo, dez anos para a Licença de Operação – LO. 
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Título V – Da Justiça e da Defesa da Sociedade, diferentemente do Federal – que se abriga no 

Título da Ordem Social e de boa parte dos estaduais, que variam entre a Ordem Social e a 

Econômica. Outros capítulos que o acompanham são os do Ministério Público, da Procuradoria 

Geral do Estado, da Defensoria Pública, da Segurança Pública e da Defesa do Consumidor.  

Tal qual no capítulo federal, o texto goiano traz a garantia do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, relaciona uma série de incumbências do poder público, porém 

também relaciona competências específicas do Estado – referindo-se ao Poder Executivo. O 

Capítulo do Meio Ambiente trata de reservas legais e das áreas de preservação permanente – 

APPs existentes na legislação florestal federal, sendo que algumas tipologias de APPs são 

indicadas para serem transformadas em unidades de conservação – misturando as finalidades 

de distintos espaços territoriais protegidos. Em Goiás, está vedada a instalação de Usina Nuclear. 

A Carta goiana relaciona instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, como 

o zoneamento ambiental, os planos estaduais – saneamento ambiental, gerenciamento de 

recursos hídricos, conservação ambiental etc – e o Sistema Estadual de Prevenção e Controle 

da Poluição Ambiental, mas não se refere ao licenciamento ambiental. 

Ao final, no parágrafo terceiro do art. 132, fica estabelecido que “todo projeto, 

programa ou obra, público ou privado, bem como a urbanização de qualquer área, de cuja 

implantação decorrer significativa alteração do ambiente, está sujeito à aprovação prévia do 

Relatório de Impacto Ambiental, pelo órgão competente, que lhe dará publicidade e o submeterá 

à audiência pública, nos termos definidos em lei.” 

No texto, a referência é exclusiva ao RIMA, sem negligenciar a determinação da 

publicidade do Relatório e sua submissão a audiência pública, remetendo os detalhes para 

regulamentação legislativa. Nada impede que na regulamentação sejam especificados os dois 

documentos – EIA e RIMA, eis que possuem funções distintas no procedimento de avaliação 

de impacto ambiental. 

 

10. Maranhão 

 

O Meio Ambiente está no Capítulo IX, do Título VIII – Da Ordem Econômica e Social, 

da Constituição Estadual do Maranhão, com uma composição de doze artigos.  

A exigência para a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental se manifesta como 

uma garantia a ser assegurada pelo Estado e pelos Municípios, para a implantação de 

instalações ou atividades efetiva ou potencialmente causadoras de significativas alterações no 

meio ambiente, garantidas a publicidade e a realização de audiências públicas. Não se exige a 
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forma de lei, como diversos textos constitucionais. 

Noutro momento, fica definida também a dependência do Estudo de Impacto 

Ambiental e do correspondente licenciamento para a efetiva implantação de áreas ou polos 

industriais, bem como as transformações de seu uso. Não há mais referências ao EIA ou ao 

licenciamento ambiental. 

No mais, há questões genéricas a respeito do zoneamento, da recomposição florestal, 

das unidades de conservação - UCs e áreas de preservação permanente – APPs, dentre outras. 

Destaque-se o fato de que a Carta maranhense é mais uma que designa a dependência de 

autorização legislativa para licenciamentos, nesse caso para a execução de programas e projetos, 

produção ou uso de substâncias químicas ou fontes energéticas que constituam ameaça 

potencial aos ecossistemas naturais e à saúde humana, em seu art. 247.  

O texto do art. 249 estabelece vedação a atividades econômicas em áreas de 

preservação permanente – APPs e, ainda, que elas não poderiam ser transferidas a particulares, 

a qualquer título. As APPs, nos termos da legislação federal, são áreas protegidas, cobertas ou 

não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 

proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas32 . Não se distingue sua 

titularidade, porque elas se configuram como uma limitação administrativa, imposta a 

determinadas frações do território em função de características ambientais. As APPs, portanto, 

incidem também sobre as áreas privadas, limitando o exercício do direito de propriedade – com 

fundamento no Princípio da Função Socioambiental da propriedade. Quanto a sua utilização, a 

legislação federal e seus regulamentos – na forma de resoluções CONAMA, estabelecem três 

hipóteses nas quais serão permitidas: utilidade pública, interesse social e baixo grau de impacto. 

Portanto, o dispositivo estadual encontra-se em desacordo com o que disciplina a legislação 

florestal. 

 

11. Mato Grosso 

 

O Mato Grosso é um estado com características ambientais muito peculiares, que lhe 

impõem desafios expressivos para a gestão do meio ambiente e dos recursos naturais. É o único 

estado da Federação que abriga três dos seis biomas 33  continentais brasileiros: Pantanal, 

                                                 
32 Definição presente no inciso II, art. 3º, da Lei nº 12.651/12 – que dispõe sobre a Proteção da Vegetação Nativa. 
33 De acordo com definição do IBGE, bioma é conceituado no mapa como um conjunto de vida (vegetal e animal) 

constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e identificáveis em escala regional, com condições 
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Amazônia e Cerrado (Geografia, 2018). 

O Capítulo III – Dos Recursos Naturais, abrigado no Título V – Do Desenvolvimento 

Econômico e Social, da Constituição do Estado do Mato Grosso, está dividido em três seções: 

I – Do Meio Ambiente (arts. 263 a 283), composto por 21 artigos; II – Dos Recursos Hídricos 

(arts. 284 a 296); e, III – Dos Recursos Minerais (arts. 297 a 299). Sua redação encontra-se à 

altura dos desafios de gestão dessa expressiva diversidade biológica, tendo em vista se tratar de 

um texto bem redigido e estruturado, que, mesmo adotando o texto federal como matriz, não 

perde a essência das peculiaridades que conformam a realidade ambiental do Estado. 

O Estudo Prévio de Impacto Ambiental aparece inicialmente como exigência para 

instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio 

ambiente, na forma do inciso IV, parágrafo único, do art. 263, que assegura sua publicidade e, 

ainda, a participação da comunidade mediante audiências públicas e de seus representantes 

em todas as fases.  Assim como na Carta capixaba, o texto Mato-Grossense assegura a 

participação social em todas as fases do Estudo de Impacto Ambiental, como prevê sua forma 

originada da NEPA norte-americana. O detalhe é que neste texto são especificadas as 

modalidades de participação, que preveem a comunidade nas audiências públicas e seus 

representantes nas demais. Isto é, a Constituição do Mato Grosso já antecipa a necessidade de 

criação de modalidades distintas de participação que poderão incluir as representações sociais 

em consultas prévias à formulação do scoping, o que caracteriza diferencial marcante com 

relação às demais constituições estaduais. 

 Ao determinar ao Estado a manutenção obrigatória do Conselho Estadual do Meio 

Ambiente, com composição paritária entre poder público e sociedade civil, o texto mato-

grossense estabelece atribuições gerais ao colegiado que incluem a aprovação de qualquer 

projeto público ou privado que implique em impacto ambiental e a apreciação dos estudos 

prévios de impacto ambiental. Isso significa, na prática, a delegação do exercício complementar 

de atribuições no procedimento de licenciamento ambiental, tendo em vista que não qualifica a 

modalidade de impacto ambiental que chamará a competência do órgão colegiado. Ou seja, 

como o licenciamento é o procedimento através do qual o órgão ambiental competente avalia a 

viabilidade e as condições para a instalação e funcionamento de empreendimentos e atividades 

utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, ou 

                                                 
geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças, o que resulta em uma diversidade biológica 

própria. Segundo o Mapa dos Biomas do Brasil, o país possui seis biomas continentais: Amazônia, Caatinga, 

Cerrado, Mata Atlântica, Pampas e Pantanal (IBGE, 2018). Portanto, o Estado do Mato Grosso possui a 

representação da metade dos biomas em território, o que configura uma excepcional diversidade biológica.  
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capazes de causar degradação do meio ambiente e que impacto ambiental é qualquer alteração 

das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por atividades 

humanas, é de se concluir que, de fato, a intenção do legislador constituinte – considerando, 

ainda, a qualidade e organização do texto – foi de atribuir ao Conselho Estadual competência 

formal para aprovar os projetos que se submetam ao licenciamento estadual. A conclusão é 

reforçada pela definição expressa, no mesmo art. 267, da atribuição ao colegiado para apreciar 

os estudos prévios de impacto ambiental. Isto é, se o constituinte tivesse a intenção de apontar 

a atuação do conselho apenas nos casos de impactos significativos, não estabeleceria outra 

atribuição para apreciação de EIA/RIMA, por sua notória redundância. 

O EIA ainda é referido em artigo que dispõe sobre a necessidade de cooperação entre 

o Estado e os Municípios no exercício de seu poder de polícia, designando o EIA para o 

licenciamento de atividades que potencialmente possam causar risco ou prejuízo ao meio 

ambiente ou à qualidade de vida. E, finalmente, fica estabelecido, em seu art. 279, que a 

construção de centrais termoelétricas e hidroelétricas dependerá de projeto técnico de impacto 

ambiental, com a participação do Conselho Estadual do Meio Ambiente e aprovação da 

Assembleia Legislativa. Ausente das principais normas a respeito do Estudo de Impacto 

Ambiental, essa figura do projeto técnico de impacto ambiental sugere outra ferramenta distinta 

do EIA, especialmente considerando o fato de que o constituinte mato-grossense soube 

especificar quando quis tratar desse instrumento. Temos aqui outra modalidade de avaliação de 

impacto ambiental que, a partir da condição exposta no texto, deve ainda ser submetida ao 

Conselho Estadual do Meio Ambiente e passar por aprovação pela Assembleia Legislativa.  

A Constituição mato-grossense traz também várias referências ao licenciamento 

ambiental. Determina a publicidade prévia em diário oficial e imprensa local ou regional dos 

pedidos de licença, autorização, permissão ou concessão concernentes aos recursos ambientais; 

vincula o licenciamento ambiental para instalação de equipamentos nucleares à realização de 

consulta popular; e define hipótese de suspensão do licenciamento, no caso de violação a regras 

de automonitoramento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. 

A caça amadora e profissional é expressamente vedada no Estado do Mato Grosso, 

assim como a pesca predatória. 

Por fim, mas não menos importante, o texto estabelece o Pantanal, o Cerrado e a 

Floresta Amazônica Mato-grossense como polos prioritários da proteção ambiental, e determina 

a Chapada dos Guimarães e as porções mato-grossenses das bacias hidrográficas dos rios 

Paraguai, Araguaia e Guaporé como patrimônio estadual, impondo, nos dois casos, condições 

de utilização que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos 



86 

 

recursos naturais.  

 

12. Mato Grosso do Sul 

 

O Capítulo do Meio Ambiente da Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul é 

bastante sintético e resumido, contando com cinco artigos. Ao contrário de grande parte dos 

demais, o texto é econômico até mesmo na garantia genérica do bem jurídico tutelado, eis que 

em seu artigo 222 estabelece apenas que “toda pessoa tem direito a fruir de um ambiente físico 

e social livre dos fatores nocivos à saúde”. 

Nas incumbências gerais do poder público, utiliza-se do mesmo texto da Constituição 

Federal, apenas acrescentando ao final que a publicidade do Estudo de Impacto Ambiental se 

dará por meio de audiências públicas. É verdade que as audiências podem dar publicidade, mas 

são – na verdade – instrumentos de participação, enquanto que a publicidade envolve os meios 

pelos quais o poder público garantirá transparência para informações, atos e procedimentos da 

administração nos processos de avaliação de impacto ambiental, incluindo a divulgação das 

informações referentes à data e local de realização de audiências públicas. 

O texto sul-mato-grossense não faz qualquer referência ao licenciamento ambiental. 

Não dispõe sobre áreas de preservação permanente ou unidades de conservação, apesar de se 

referir pontualmente sobre a criação e o desenvolvimento de “reservas e parques naturais e de 

recreio”. O tratamento diferenciado que oferece ao Pantanal Sul-Mato-Grossense se resume a 

indicar que constituirá “área especial de proteção ambiental, cuja utilização se fará na forma da 

lei”. Para a importância ecológica do Pantanal é um tratamento desprezível, tendo em vista que 

se atribui uma proteção futura e incerta, eis que dependente da aprovação de uma lei para a 

criação de uma categoria que, nos termos descritos, é desconhecida do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação – SNUC. Bom, retirando-se o vocábulo especial, restará a categoria 

da Área de Proteção Ambiental – APA que, entretanto, apesar de existente no sistema, é a 

categoria mais permissiva, na qual se admite a existência de áreas urbanas, de determinadas 

atividades industriais e outras possibilidades aparentemente incompatíveis com a conservação 

de um bioma com índices de sensibilidade como o Pantanal. 

Há determinação de que o Conselho Estadual de Controle Ambiental, cuja composição 

e regulamentação será providenciada na forma da lei, é o órgão de deliberação e formulação da 

Política Estadual de Proteção ao Meio Ambiente. 

Não há quaisquer espécies de vedações. 
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13. Minas Gerais 

 

O Estado de Minas Gerais é considerado por muitas representações da área ambiental 

como um dos mais maduros na gestão ambiental, dados os resultados de acumulação de capital 

social e experiência de seus atores, especialmente nos espaços colegiados de deliberação 

(CARNEIRO, 2018). O fato do Estado possuir um Conselho de Política Ambiental – COPAM 

com atribuição de deliberar sobre licenciamento e aplicação de sanções administrativas, além 

dos tradicionais padrões de qualidade ambiental, é apresentado como um diferencial para os 

demais Estados da Federação. 

Porém, com relação à matéria ambiental em sua Constituição Estadual, não há nada de 

significativo para destacar. A não ser quanto ao aspecto formal, tendo em vista que o Meio 

Ambiente não é um capítulo, mas uma seção – que é parte do capítulo. Porém, também o são 

outros temas que tradicionalmente possuem status de capítulos, como a Educação, a Política 

Urbana, a Saúde. No caso mineiro, essas áreas estão abrigadas no Título IV – Da Sociedade e 

no Capítulo I – Da Ordem Social, do qual consta a Seção VI – Do Meio Ambiente. 

A Seção do Meio Ambiente é uma reprodução levemente ampliada do texto federal, 

na qual seu art. 214 apresenta tutela idêntica ao art. 225 da CF/88, estabelecendo, dentre as 

incumbências do Estado, a de exigir, na forma da lei, prévia anuência do órgão ambiental para 

início, ampliação ou desenvolvimento de atividades capazes de causar, sob qualquer forma, 

degradação do meio ambiente. Essa prévia anuência configura a licença ambiental que, nas 

hipóteses de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio 

ambiente, firma a Carta mineira que dependerá do Estudo Prévio de Impacto Ambiental, 

assegurada a publicidade. 

O Capítulo de Meio Ambiente da Constituição mineira está resumido a quatro artigos 

que, além das referências objetivas e genéricas a respeito do licenciamento e da avaliação de 

impacto ambiental, traz a caracterização da Mata Atlântica, das veredas, campos rupestres, 

cavernas e paisagens notáveis como patrimônio ambiental do Estado, condicionando sua 

utilização, na forma da lei, a condições que assegurem sua conservação. Não há, também, 

nenhum tipo de vedação expressa. 

Importante apontar, entretanto, para o fato de que há no capítulo seguinte uma seção 

que disciplina, sob a perspectiva econômica, a Política Hídrica e Minerária, na qual há sistemas 

de gestão diretamente relacionados com os elementos que são disciplinados nas políticas 

ambientais. 
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14. Pará 

 

A proteção e a melhoria do meio ambiente serão prioritariamente consideradas na 

definição de qualquer política, programa ou projeto, público ou privado, nas áreas do Estado 

do Pará, nos termos de seu art. 252, que abre o Capítulo VI – Do Meio Ambiente – formado por 

oito artigos, do Título VIII – Da Ordem Econômica e do Meio Ambiente da Constituição 

paraense. 

  São várias as competências ambientais atribuídas ao Estado, como a criação de unidades 

de conservação, a elaboração do zoneamento ecológico-econômico e a promoção da educação 

ambiental. Há também a atribuição de zelar pelas áreas de preservação dos corpos aquáticos, 

cuja ocupação só se fará, na forma da lei, mediante estudos de impactos ambientais. 

Merece ainda mais destaque a atribuição estabelecida para a criação de um conselho 

específico, de atuação colegiada, que contará com a participação de representantes do Poder 

Público e, majoritariamente, da sociedade civil organizada, especialmente através de 

entidades voltadas para a questão ambiental. Chama a atenção a designação de prioridade à 

participação da sociedade civil, sobre a participação do poder público, no conselho que deverá 

ser criado para a gestão política ambiental no Pará – que deverá ter composição majoritária da 

representação social. 

O texto relaciona algumas das competências do conselho, como a de acompanhar, 

avaliar, controlar e fiscalizar o meio ambiente. Entretanto, o controle e a fiscalização são 

atividades típicas de órgãos executores da política ambiental, não de órgãos colegiados 

consultivos e/ou deliberativos. 

Mas há ainda a competência do conselho para a emissão de parecer prévio sobre 

projetos públicos ou privados que apresentem aspectos potencialmente poluidores ou 

causadores de significativa degradação do meio ambiente, isto é, para os quais deve ser exigido 

Estudo Prévio de Impacto Ambiental.  

O parágrafo primeiro do art. 255 relaciona os planos, programas, projetos, obras e 

atividades potencialmente causadores de desequilíbrio ecológico ou de significativa degradação 

do meio ambiente como vinculados, na forma da lei, à elaboração do Estudo Prévio de Impacto 

Ambiental – que deverá ser aprovado pelo órgão de controle ambiental do Estado, ouvido o 

conselho acima referido. E o parágrafo terceiro encerra a disciplina da avaliação de impacto 

ambiental definindo que os projetos de significativa degradação do meio ambiente somente 

serão autorizados após a realização da consulta à população interessada, na forma da lei – não 

especificando o formato de audiência pública. 
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É expressamente vedada a construção, o armazenamento e o transporte de armas 

nucleares no Estado, bem como a utilização de seu território para o depósito de rejeito atômico 

ou para experimentação nuclear com finalidade bélica. Mas a lei poderá estabelecer condições 

específicas para o depósito de rejeitos atômicos produzidos no território, desde que sem 

finalidades bélicas.  

As políticas hídrica e minerária encontram-se disciplinadas em capítulo próprio. 

 

15. Paraíba 

 

O Capítulo da Proteção do Meio Ambiente e do Solo da Constituição do Estado da 

Paraíba – composto por nove artigos – encontra-se no Título da Ordem Social, na idêntica forma 

da Carta Federal. Seu art. 227 é uma reprodução reduzida do texto federal, mas numa 

composição literal diminutiva, na qual dispõe que “o meio ambiente é do (sic) uso comum do 

povo e essencial à qualidade de vida, sendo dever do Estado defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações”. 

Na sequência, são relacionadas nove incumbências do poder público para assegurar o 

objetivo expresso no caput, dentre eles o de criar a disciplina educação ambiental para o 1º, 

2º e 3º graus, em todo o Estado, o que contraria expressamente a Política Nacional de Educação 

Ambiental – PNEA. 34  Curioso que também há entre as incumbências, a de “promover a 

educação ambiental, em todos os níveis de ensino, e a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente”, o que sinaliza redundância textual associada a equívoco 

conceitual. 

A qualidade textual de fato não é uma característica marcante no capítulo em questão, 

da Constituição Estadual da Paraíba. Além de alguns erros de grafia, há aspectos conceituais 

que não primam pela clareza, deixando margem para interpretações diversas. Ou, ainda, abrindo 

lacunas que dificilmente serão preenchidas por legislação infraconstitucional. É o caso de outra 

incumbência relacionada no artigo em questão, que estabelece que o poder público deve 

“proibir as alterações físicas, químicas ou biológicas, direta ou indiretamente nocivas à saúde, 

à segurança e ao bem-estar da comunidade”. Aqui encontramos um texto que mistura 

parcialmente os conceitos de poluição e de impacto ambiental, porém com o comando 

                                                 
34  A Política Nacional de Educação Ambiental foi instituída pela Lei Federal nº 9.795/99, que dispõe sobre a 

matéria na forma que segue: “Art. 10. A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa 

integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades de ensino formal. § 1º. A educação ambiental 

não deve ser implantada como disciplina específica no currículo de ensino.” 
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constitucional de proibição. 

Há a determinação de que atividades utilizadoras de recursos ambientais ou capazes 

de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento do órgão estadual 

competente, em texto que fora alterado pela EC nº 33/13. Na redação original, a competência 

era equivocadamente atribuída ao órgão local – o que significaria o declínio de competência do 

Estado aos municípios, sem qualquer critério associado à dimensão da atividade ou ao seu 

potencial poluidor. O parágrafo primeiro deste art. 228 também sofrera alteração, tendo em vista 

que igualmente se referia ao órgão local. Na nova redação, estabelece que o órgão estadual 

“garantirá a efetiva participação do Poder Público e da coletividade, de forma paritária, através 

de seus respectivos órgãos engajados em atividades associadas à defesa e controle do meio 

ambiente sadio e equilibrado”. Aqui nessa nova redação temos a garantia da participação do 

poder público e da sociedade, mas sem especificar exatamente aonde. Como a garantia é de 

participação paritária, adequada seria se se referisse a algum órgão colegiado – o que não 

aconteceu. 

É nesse mesmo artigo que trata do licenciamento ambiental que encontraremos a 

previsão de exigência de Estudo Prévio de Impacto Ambiental para instalação de obras ou 

atividades potencialmente causadoras de degradação do meio ambiente. De notar que a 

redução textual acrítica da redação original do dispositivo federal suprimiu a expressão 

significativa, o que resulta na exigência de EIA/RIMA praticamente para qualquer atividade 

que possa causar degradação do meio ambiente – configurando o desvirtuamento dessa 

ferramenta de avaliação de impacto ambiental. Outro aspecto a ser considerado é que aqui, 

diferentemente de grande parte dos textos constitucionais dos estados federados brasileiros, não 

é exigida sua previsão na forma da lei. 

A Carta paraibana ainda define algumas regras edilícias gerais para os municípios 

costeiros, estabelecendo gabaritos nas faixas litorâneas. No bojo dessas previsões, há a que 

formula que constitui crime de responsabilidade a concessão de licença para a construção ou 

reforma de prédios na orla marítima, em desacordo com o disposto neste artigo. Ora, mais uma 

violação a preceitos federais, sendo que dessa vez à própria Carta Magna – que atribui 

competência privativa para a União legislar em matéria penal. 

Outro aspecto a aguçar a interpretação normativa do texto constitucional paraibano é 

a designação de atribuições genéricas a um conselho de meio ambiente, para o qual se 

estabelece uma composição paritária entre representantes do órgão ambiental estadual, da 

sociedade civil organizada e do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

da Paraíba. Na forma prevista, não haverá participação de outros órgãos e setores 
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governamentais, assim como é cedido um terço das vagas exclusivamente ao CREA/PB – o que 

destoa do padrão das composições paritárias, que geralmente são diversificadas. 

Por fim, o Carta paraibana veda expressamente a instalação de usinas nucleares e o 

depósito de lixo atômico oriundo de fora do Estado, bem como a prática de queimadas danosas 

ao meio ambiente e a construção em áreas de risco geológico. 

 

16. Paraná 

 

A Constituição do Estado do Paraná possui um capítulo intitulado Dos Recursos 

Naturais, abrigado no Título da Ordem Econômica. Nele, em quatro breves artigos, são 

enumeradas algumas competências do Estado, como a instituição de sistema de gerenciamento 

dos recursos naturais, e o registro, acompanhamento e fiscalização do uso dos recursos naturais. 

É atribuída competência para a Assembleia Legislativa acompanhar, através de 

comissão própria, negociações entre o Estado e outros entes federados sobre aproveitamento 

energético e de recursos hídricos. O texto determina o fomento à implantação de usinas 

hidrelétricas de pequeno porte, para atendimento ao consumo local. 

Já no Título VI – Da Ordem Social, encontra-se o Capítulo do Meio Ambiente, que se 

inicia com o art. 207 – uma reprodução ampliada do texto do art. 225, da CF/88. E, tal qual o 

texto federal, aponta, entre as incumbências do poder público, a exigência de realização do 

Estudo Prévio de Impacto Ambiental para a construção, reforma, recuperação, ampliação e 

operação de atividades ou obras potencialmente causadoras de significativa degradação do 

meio ambiente, garantida a publicidade. 

Há uma determinação para que as empresas que desenvolvam atividades 

potencialmente poluidoras, ou atividades que provoquem outras formas de degradação ao meio 

ambiente de impacto significativo, devam por ocasião do registro de seus atos constitutivos na 

Junta Comercial, bem como, quando da criação de novas filiais ou novos empreendimentos, 

apresentar a licença ambiental emitida pelo órgão competente. É nesse texto que se encontra a 

única referência ao licenciamento ambiental. 

Recentemente, a Assembleia Legislativa do Paraná debateu as condições para a 

hipótese de autorização de exploração do gás xisto através da técnica denominada de fracking35, 

                                                 
35 “O fracking ou fraturamento hidráulico é uma técnica de exploração do gás de folhelho já difundida em vários 

países há algumas décadas. A exploração desse gás é encarada como uma alternativa para reduzir a dependência 

de muitos países do petróleo, assim como para alavancar o desenvolvimento regional e tornar o mercado mais 

competitivo. No entanto, apesar das vantagens econômicas que esta exploração traz, ainda existe muita insegurança 

por alguns segmentos da sociedade, uma vez que a exploração não convencional comporta diversos riscos de danos 
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tendo em vista que a Agência Nacional do Petróleo – ANP, em sua 12ª Rodada de Licitação, 

em 2013, incluiu blocos para exploração de gás por métodos não convencionais – o que inclui 

o gás xisto, que teria no Paraná uma de suas principais concentrações no território nacional 

(PEREIRA, 2017). 

O primeiro resultado dos debates legislativos foi a aprovação da Emenda 

Constitucional nº 37/16, que alterou a redação do art. 209 da carta paranaense, a fim de incluir 

condições para a exploração do gás xisto, in verbis: 

 

Art. 209. Observada a legislação federal pertinente, a construção de centrais 

termoelétricas, hidrelétricas e a perfuração de poços de extração de gás de xisto pelo 

método de fraturamento hidráulico da rocha dependerá de projeto técnico de impacto 

ambiental e aprovação da Assembleia Legislativa; a de centrais termonucleares, desse 

projeto, dessa aprovação e de consulta plebiscitária.  

 

A perfuração de poços para extração de gás xisto pelo método do fracking foi somada 

à construção de centrais termoelétricas e de hidrelétricas como atividades que dependerão do 

que o texto constitucional denominou de projeto técnico de impacto ambiental, que já era o 

termo original anterior à alteração pela emenda. Projeto técnico de impacto ambiental é 

diferente de Estudo Prévio de Impacto Ambiental, mas as duas expressões são utilizadas no 

texto constitucional, inclusive após as alterações proporcionadas pela emenda aprovada. É o 

mesmo caso da Constituição do Estado do Mato Grosso, que se refere às duas figuras. 

Entretanto, a legislação infraconstitucional não se refere ou esclarece o que seria o projeto 

técnico de impacto ambiental, levando a crer que tenha sido um equívoco do constituinte na 

denominação do instrumento36. 

 

17. Pernambuco 

 

Os dezoito artigos do Capítulo do Meio Ambiente da Constituição pernambucana 

                                                 
incertos, apresentando diversas implicações sociais para determinados grupos da sociedade.” (PEREIRA e LIMA, 

2017, p. 1-2) 
36  A legislação paranaense sobre a matéria – Resolução CEMA nº 70/09 – que dispõe sobre o licenciamento 

ambiental, estabelece condições e critérios, e dá outras providências, sobre Empreendimentos Industriais – se 

refere a vários tipos de estudos ambientais, tais quais o EIA/RIMA e o Relatório Ambiental Preliminar – RAP, 

dentre outros, e não faz qualquer referência a projeto técnico de impacto ambiental. O mesmo ocorre com a 

legislação mato-grossense – Lei Complementar nº 38/95 – que dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente. 

Nesse caso, há uma iniciativa legislativa que foi proposta no Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito 

– CPI das Pequenas Centrais Hidrelétricas, instituída pela Assembleia Legislativa do Mato Grosso, na qual o art. 

279 da Constituição Estadual é alterado com a substituição do termo projeto técnico de impacto ambiental por 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA e Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, confirmando a hipótese de 

ocorrência de equívoco na elaboração textual (Disponível em: http://www.midianews.com.br/politica/relator-quer-

criar-4-impostos-e-suspender-5-usinas-em-mt/117104. Acesso em: 12.01.2019). 

http://www.midianews.com.br/politica/relator-quer-criar-4-impostos-e-suspender-5-usinas-em-mt/117104
http://www.midianews.com.br/politica/relator-quer-criar-4-impostos-e-suspender-5-usinas-em-mt/117104
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abrigam-se no Título da Ordem Social e, diferentemente das demais constituições estaduais, 

estão divididos em quatro seções: I. Da Proteção ao Meio Ambiente; II. Da Proteção do Solo; 

III. Dos Recursos Minerais; e, IV. Dos Recursos Hídricos. 

O Capítulo do Meio Ambiente da Carta pernambucana preza pela originalidade, 

distinguindo-se completamente do texto federal e, consequentemente, da maioria dos textos 

estaduais. Sua tutela central é programática – a conciliação entre desenvolvimento e proteção 

do meio ambiente, amparada em quatro princípios gerais como, por exemplo, a proibição de 

alterações físicas, químicas ou biológicas, direta ou indiretamente nocivas à saúde, à 

segurança e ao bem-estar da comunidade, proibição presente também na Constituição 

paraibana.  

São estabelecidos como instrumentos da gestão ambiental pública o Sistema, a Política 

e o Plano Estadual do Meio Ambiente, além de expressamente assegurar a participação da 

sociedade no trato das questões ambientais. Ficam determinadas a paridade e o poder 

deliberativo do conselho de meio ambiente, além de sua competência geral.  

O art. 209 da Carta pernambucana é uma reprodução quase que integralmente literal 

do art. 2º, da Lei nº 6.938/81 – que relaciona os princípios da Política Nacional do Meio 

Ambiente – PNMA. Além dos dez princípios, são ainda listados cinco grandes objetivos, a 

exemplo do objetivo de proteger as praias marítimas e fluviais, as zonas estuarinas e 

manguezais, as matas de restinga, de caatinga e os resquícios da mata atlântica e a realização 

de estudos de balneabilidade, com ampla divulgação para a comunidade. 

O texto pernambucano é extenso e único. Há uma determinação de que a “captação de 

água, por qualquer atividade potencialmente poluidora dos recursos hídricos, deverá ser feita a 

jusante do ponto de lançamento de seus despejos, após o cone máximo de dispersão”. Nos idos 

da década de 1980 havia a crença de que se a atividade poluidora capta água no mesmo corpo 

hídrico que despeja seus rejeitos, deveria fazê-lo a jusante do despejo – pois assim 

hipoteticamente se obrigaria em não poluir. Mas na atualidade, as atividades industriais, 

majoritariamente em regiões urbanizadas, recebem água encanada ou de captações por poços, 

e os corpos hídricos acabam por atender às necessidades de lançamentos orgânicos e industriais. 

A exigência do EIA/RIMA tem forma no art. 215, que prevê o Estudo Prévio de 

Impacto Ambiental para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação ambiental, a que se dará publicidade e, na forma da lei, submetido à 

audiência pública. O texto segue o padrão, diferenciando-se apenas em inserir a audiência 

pública.  

A Constituição de Pernambuco, apesar de sua qualidade e originalidade, não se refere 
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ao licenciamento ambiental. Mas veda a instalação de usinas nucleares enquanto não se esgotar 

toda a capacidade de produzir energia hidrelétrica e oriunda de outras fontes. Estabelece, 

ainda, comandos gerais para a proteção do solo, a gestão dos recursos hídricos e dos recursos 

minerais. 

 

18. Piauí 

 

O Estado do Piauí é coberto essencialmente pelos biomas Cerrado e Caatinga, 

possuindo ainda características de ecossistemas costeiros e áreas de transição com o bioma 

amazônico. O Capítulo do Meio Ambiente de sua Constituição Estadual está presente no Título 

da Ordem Social e é uma versão ampliada e melhorada do texto federal. 

Seu art. 237 é muito semelhante ao art. 225 da CF/88, mas há trechos inseridos que 

ampliam a qualidade textual e a cobertura constitucional da garantia do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. A exigência de Estudo Prévio de Impacto Ambiental exsurge na 

mesma forma de parágrafo primeiro e inciso IV, como incumbência do poder público. O texto 

é exatamente o mesmo que aquele presente na Carta Federal. 

Entretanto, no inciso seguinte, um dos diferenciais. Ainda como incumbência do poder 

público, aparece a obrigação de “fazer cumprir as ações compensatórias indicadas no estudo de 

impacto ambiental a que se refere o inciso anterior, compatíveis com o restabelecimento do 

equilíbrio ecológico”. Referida função é inerente ao processo de avaliação de impacto 

ambiental, como já abordado anteriormente. Porém, a realidade demonstra que geralmente o 

procedimento se encerra – ou, no mínimo, perde sua eficácia – após a concessão das licenças 

ambientais. 37  Portanto, muito oportuno o texto constitucional do Piauí em expressar a 

necessidade de garantir o cumprimento das medidas compensatórias – inclusas as mitigadoras 

– definidas durante a realização da avaliação de impacto ambiental. 

Como se já não bastasse, a Assembleia Legislativa do Piauí aprovou a Emenda à 

Constituição – EC nº 14/01, que introduziu algumas alterações em incisos e parágrafos do art. 

237, assim como inseriu o parágrafo 9º, com a seguinte redação: “a instalação de obra ou 

atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, deverá ser 

precedida de estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará ampla publicidade”. Com 

                                                 
37 Vários estudos sobre o licenciamento ambiental apontaram entre suas conclusões que os órgãos ambientais não 

acompanham ou monitoram os processos do pós-licença, deixando de avaliar os impactos previstos nos estudos 

ambientais, assim como o efetivo cumprimento das condicionantes das licenças, dentre elas as medidas 

mitigadoras e compensatórias (MPF, 2004; TCU, 2009; TCU, 2011; MPE, 2018). Portanto, a incumbência 

estabelecida pela Constituição do Estado do Piauí para o poder público é extremamente conveniente e oportuna. 
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distinções textuais pontuais, esse dispositivo determina o mesmo que se encontra no inciso IV 

do mesmo art. 237. 

Ao longo de seus dez artigos, o texto do Capítulo do Meio Ambiente não faz qualquer 

referência ao licenciamento ambiental. Mas define de forma objetiva suas áreas de preservação 

permanente – APPs, lista algumas áreas de relevante interesse ecológico – ARIEs, – que a partir 

da Lei do SNUC passaram a constar formalmente como unidades de conservação –, baliza um 

sistema de gerenciamento de recursos hídricos com alguns princípios, veda depósitos de rejeitos 

nucleares originados fora do Estado, dentre outras disposições. 

 

19. Rio de Janeiro 

 

A questão ambiental é tratada na Constituição do Estado do Rio de Janeiro na forma 

do Capítulo VIII – Do Meio Ambiente, do Título VII – Da Ordem Econômica, Financeira e do 

Meio Ambiente. São 22 artigos de um dos textos mais abrangentes dentre as constituições 

estaduais, que foi emendado cinco vezes, sendo a última emenda (EC nº 70/17) relacionada à 

configuração privada dos recursos da compensação ambiental estabelecida pelo art. 36 da Lei 

nº 9.885/00 – que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC. 

Seu art. 261, que abre o Capítulo do Meio Ambiente, é uma reprodução modificada do 

texto do artigo 225 da CF/88, como feito por boa parte das cartas estaduais. E a previsão de 

exigência do Estudo Prévio de Impacto Ambiental – EIA, da mesma forma que a federal, 

aparece como uma incumbência do poder público, no âmbito do parágrafo primeiro, como 

disposto a seguir: 

 

Art. 261. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente saudável e equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, impondo-se a todos, e 

em especial ao Poder Público, o dever de defendê-lo, zelar por sua recuperação e 

proteção, em benefício das gerações atuais e futuras. 

§ 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

(...) 

X. condicionar, na forma da lei, a implantação de instalações ou atividades, efetiva ou 

potencialmente causadoras de alterações significativas do meio ambiente à prévia 

elaboração de estudo de impacto ambiental, a que se dará publicidade; 

 

Como é possível constatar, a exigência do EIA deve ser estabelecida na forma da lei e 

está vinculada à implantação de instalações ou atividades efetiva ou potencialmente causadoras 

de alterações significativas do meio ambiente. No Rio de Janeiro, portanto, o EIA se aplica para 

alterações significativas do meio ambiente, enquanto no texto federal e em boa parte dos textos 

estaduais a regra é aplicada à significativa degradação do meio ambiente.  
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Mais do que mera questão semântica, as distinções revelam maior abrangência do texto 

estadual em relação ao federal, tendo em vista que a degradação da qualidade ambiental é um 

conceito geralmente aplicado à poluição38, ou seja, a um resultado necessariamente negativo 

para o meio ambiente e a saúde humana. Ao passo que alterações significativas do meio 

ambiente podem se referir a efeitos positivos, isto é, à restauração de uma área extremamente 

degradada. Nesse sentido, processos de restauração ambiental que possam provocar 

significativas alterações positivas para o meio ambiente podem, a rigor, se enquadrar na 

exigência de elaboração de Estudo de Impacto Ambiental, de acordo com a Carta Constitucional 

do Rio de Janeiro. 

Não é aparentemente a finalidade do EIA, mas também não é seu objetivo analisar 

exclusivamente os impactos negativos de empreendimentos e atividades. O EIA se ocupa em 

estabelecer uma análise das relações custo/benefício dos projetos que avalia, a fim de fornecer 

subsídios para a decisão da autoridade competente quanto à aprovação do projeto submetido ao 

crivo do órgão ambiental.  

No texto da Constituição do Rio de Janeiro, ainda no âmbito das incumbências do 

poder público listadas no parágrafo primeiro do art. 261, consta o estabelecimento, o controle 

e a fiscalização dos padrões de qualidade ambiental, levando em consideração os efeitos 

sinérgicos e cumulativos da exposição a fontes de poluição. Esse é um elemento central na 

elaboração do Estudo de Impacto Ambiental, especialmente considerando o fato de que o EIA 

se debruça na análise dos impactos isolados do projeto que requer o licenciamento ambiental. 

Entretanto, as metrópoles e outras plantas industriais espalhadas país afora geralmente 

hospedam zonas industriais nas quais se concentram várias atividades potencialmente 

causadoras de significativa degradação do meio ambiente – o que requer uma análise do 

conjunto de impactos produzidos sobre uma mesma região, sobre ecossistemas comuns, sobre 

populações residentes nas mesmas áreas de influência. Nesse sentido, a avaliação dos efeitos 

sinérgicos e cumulativos é elemento central na Avaliação de Impacto Ambiental.  

A implantação de polos industriais, aliás, é objeto de exigência de Estudo de Impacto 

Ambiental, no âmbito da Carta Constitucional do Rio de Janeiro, que também exige para essa 

atividade o correspondente licenciamento – que ainda é indicado para o registro de projetos de 

                                                 
38  Conforme art. 3º, II, da Lei nº 6.938/81, degradação da qualidade ambiental é a “alteração adversa das 

características do meio ambiente”, enquanto que poluição, na forma do inciso III do mesmo artigo, é “a degradação 

da qualidade ambiental, resultante de atividades que, direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança 

e o bem-estar da população; b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem 

desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e, e) lancem matérias 

ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos”. 
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loteamento. Essas exigências estão no texto do art. 266, que é o único – além do art. 261 – a se 

referir ao EIA, sendo exclusivamente o único a se referir a licenciamento ambiental, in verbis: 

 

Art. 266. O Estado promoverá, com a participação dos Municípios e das comunidades, 

o zoneamento ambiental de seu território. 

§ 1º. A implantação de áreas ou polos industriais, bem como as transformações de uso 

do solo, dependerão de estudo de impacto ambiental, e do correspondente 

licenciamento. 

§ 2º. O registro dos projetos de loteamento dependerá do prévio licenciamento na 

forma da legislação de proteção ambiental. 

 

Enquanto a Constituição Federal enumera sete incumbências do poder público para 

garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o texto fluminense tem uma 

lista com 26, dentre elas a de “buscar a integração das universidades, centros de pesquisa, 

associações civis, organizações sindicais para garantir e aprimorar o controle da poluição”.  

Há determinações como a de que as captações em cursos d'água para fins industriais 

sejam feitas a jusante do ponto de lançamento dos efluentes líquidos da própria indústria, de 

quando ainda não se falava em reuso, na lógica de que a indústria teria mais cuidado em razão 

de ter que utilizar a água que ela própria estaria hipoteticamente contaminando. 

Mas há questões que merecem destaque por sua relevância, como a materialização do 

Princípio do Usuário-Pagador, no estabelecimento da participação financeira dos municípios 

que tenham mananciais de recursos hídricos utilizados para abastecimento da população, na 

repartição da arrecadação efetuada pelo Estado. A redação do art. 262, com as alterações 

promovidas pela EC nº 22/01, estabelece ainda que os recursos devem ser “calculados em 

proporção compatível com os valores dos royalties pagos à outros Municípios pela exploração 

de petróleo e de gás natural”. 

A Carta fluminense determina a criação do Conselho Estadual do Meio Ambiente - 

CONEMA, com composição paritária; autoriza a criação do Fundo Estadual de Conservação 

Ambiental – FECAM, posteriormente alterado com a inclusão do Desenvolvimento Urbano em 

seu nome e atribuições, definindo uma relação de trinta ações passíveis de serem realizadas 

com seus recursos – o que permitiu a sua utilização para as obras da Linha 4 do Metrô; 

estabelece exigências para a realização de remoções involuntárias de moradores; define uma 

relação de Áreas de Preservação Permanente – APP  e outra de Áreas de Relevante Interesse 

Ecológico – ARIE, incluindo a Baía de Guanabara nas duas relações. 

Finalmente, vale ressaltar, como já apontado no início, que o amplo e extenso texto do 

Capítulo do Meio Ambiente da Constituição do Estado do Rio de Janeiro inovou, a partir da EC 

nº 70/17, ao determinar que os recursos da compensação ambiental aplicada aos 
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empreendimentos e atividades potencialmente causadoras de significativa degradação do meio 

ambiente, na forma disposta no art. 36, da Lei nº 9.985/00 – Lei do SNUC, têm natureza privada, 

podendo ser administrados fora do caixa único do poder público, aparentemente encerrando as 

divergências que contornaram a matéria em tribunais de Justiça e de Contas nas esferas estadual 

e federal. Não é matéria de interesse direto nas discussões sobre o Estudo de Impacto Ambiental, 

mas possui o mesmo fato vinculante – que são os projetos com significativo potencial de 

degradação ambiental. Ou seja, sempre que um projeto exigir a elaboração de EIA/RIMA, 

também recairá sobre ele a exigência de destinação de recursos de compensação ambiental para 

aplicação nas unidades de conservação. 

 

20. Rio Grande do Norte 

 

A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte passou por uma revisão no ano de 

2014 e seu novo texto foi consolidado através da Emenda Constitucional nº 13, de 15 de julho 

de 2014. Nessa revisão, foram alterados dispositivos com o objetivo de adequá-los à 

Constituição Federal, foram incorporadas as emendas constitucionais estaduais promulgadas 

até aquela data, assim como foram suprimidos dispositivos declarados inconstitucionais pelo 

Supremo Tribunal Federal. O texto da Carta potiguar está limpo, se comparado aos textos dos 

demais estados, com suas dezenas de alterações. 

O Capítulo do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos da Constituição do Estado do 

Rio Grande do Norte tem uma formatação inicial muito semelhante à do texto piauiense, ou 

seja, é uma versão ampliada e melhorada do art. 225 da CF/88. O art. 150 da Carta potiguar é 

idêntico ao seu similar do Piauí até o inciso que trata exatamente do Estudo de Impacto 

Ambiental. As duas constituições estaduais se miram na federal, reproduzindo na íntegra a sua 

redação quando estabelece a incumbência do poder público em exigir o EIA, sendo que no Rio 

Grande do Norte é acrescentado ao final do texto a garantia da participação de representantes 

da comunidade, em todas as suas fases.  

Essa frase é um diferencial de qualidade, pois determina expressamente como 

princípio constitucional a garantia de participação da sociedade em todas as fases da avaliação 

de impacto ambiental. Na verdade, nem todas as fases de elaboração do EIA/RIMA são 

passíveis de participação social. O EIA é um documento técnico, resultado de processos e 

métodos científicos, regido por um aparato normativo, com característica multidisciplinar, 

portanto sua elaboração exige a reunião de expertises de diversas áreas para as pesquisas, 

levantamentos, cruzamentos e análise de dados e informações, redação textual, etc.  
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A participação social deve acontecer especialmente na fase do scoping – quando será 

estruturada a Instrução Técnica – IT ou o Termo de Referência – TR no qual constarão os 

elementos a serem analisados na elaboração do Estudo de Impacto Ambiental. A coleta de dados 

para a formação do diagnóstico socioambiental da área de influência do projeto também é uma 

atividade que ganha qualidade se elaborada a partir de consultas às comunidades afetadas – 

como ocorre com a NEPA norte-americana.  

Como já destacado, a garantia de participação da sociedade em todas as fases de 

elaboração do Estudo de Impacto Ambiental também aparece nas constituições do Espírito 

Santo e do Mato Grosso, sendo que todas destacam que a garantia é de participação de 

representantes da comunidade. Há modalidades abertas de participação, como nas audiências 

públicas – onde o acesso é livre a todos que se interessem, assim como há modalidades com 

grupos menores, qualificadas em função do exercício de representação de comunidades ou de 

grupos organizados, assim como de órgãos públicos com interesses na área de influência do 

projeto. 

Outro elemento que merece destaque na Constituição do Rio Grande do Norte é a 

incumbência do poder público que vem relacionada na sequência da que exige o EIA. Trata-se 

de fazer cumprir as ações compensatórias indicadas no estudo de impacto ambiental a que se 

refere o inciso anterior, compatíveis com o restabelecimento do equilíbrio ecológico. Acabamos 

de conferir esse mesmo texto na Constituição do Piauí, onde apontamos a positiva oportunidade 

que o legislador constituinte estabeleceu para assegurar o monitoramento do Estudo de Impacto 

Ambiental como um princípio constitucional. 

O texto potiguar determina que a exigência do Estudo Prévio de Impacto Ambiental 

ocorra na forma da lei, como o faz o texto federal e a maioria das constituições estaduais. Nos 

cinco artigos do Capítulo do Meio Ambiente não há nenhuma referência ao licenciamento 

ambiental. 

Não há vedações expressas a qualquer tipo de atividade, a não ser a concessão de 

qualquer benefício fiscal a produtos potencialmente causadores de poluição ou degradação do 

meio ambiente. Há áreas definidas como patrimônio comum da sociedade - como o Parque das 

Dunas e a Mata da Estrela, além de outras para as quais se designa a aplicação do zoneamento 

ecológico-econômico – ZEE, como a Zona Costeira e a Chapada do Apodi. A Carta potiguar 

tem vários dispositivos visando o estímulo à recomposição florestal, assim como alguns que 

sancionam o desmatamento. 

 

21. Rio Grande do Sul 
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O Rio Grande do Sul é o único Estado da Federação com um bioma exclusivo em seu 

território – os Pampas gaúchos. O Capítulo do Meio Ambiente de sua Constituição, composto 

por dez artigos, possui algumas peculiaridades, dentre elas o fato de já ter sofrido seis alterações 

por meio de diferentes Emendas Constitucionais – o que é um recorde nacional. 

O art. 251 da Carta gaúcha assegura, a todos, o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, no mesmo texto no qual consta uma relação de incumbências para 

que o Estado atue nessa garantia. Dentre elas, a de “exigir estudo de impacto ambiental com 

alternativas de localização, para a operação de obras ou atividades públicas ou privadas que 

possam causar degradação ou transformação no meio ambiente, dando a esse estudo a 

indispensável publicidade”.  

O texto desse capítulo guarda pontuais similaridades com o federal, mas difere em 

alguns importantes e expressivos detalhes. Como visto, o texto gaúcho determina a exigência 

do EIA para a operação de obras ou atividades que possam causar degradação ou 

transformação no meio ambiente. Ora, operação é a nomenclatura de uma das licenças 

ambientais, que sucede a concessão das licenças prévia e de instalação.  O Estudo de Impacto 

Ambiental deve estudar e definir os impactos nas distintas fases de instalação e operação do 

projeto. Portanto, imprópria a qualificação do texto de operação de obras ou atividades como 

objeto para a exigência do EIA, porque aparentemente poderiam sugerir que não se aplicaria 

para a instalação de obras ou atividades.  

Também configura uma impropriedade que a exigência seja feita quando essas obras 

possam causar degradação ou transformação do meio ambiente. Ora, é sabido que o 

EIA/RIMA deve ser exigido para obras e atividades de médio e grande portes, aquelas 

consideradas potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente. Bem, 

pode-se considerar que a degradação que não seja significativa deva se submeter ao 

licenciamento ambiental, mas não ao Estudo de Impacto Ambiental. No mesmo sentido, não há 

que se exigir EIA/RIMA de atividades que possam causar transformação no meio ambiente. 

Afinal, transformação pode ser subentendida também como a produção de impactos – que 

podem ser positivos ou negativos. 

Mas no Rio Grande do Sul é assim que o texto está firmado em sua Constituição 

Estadual. Nela, entretanto, não há qualquer citação expressa ao licenciamento ou à licença 

ambiental. 

Finalmente, cabe ressaltar que não há exigência de que se faça a regulamentação da 

matéria na forma da lei, o que deixa margens de interpretação para a melhor forma do 
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regulamento. Já a exigência da indispensável publicidade aparece expressa no final do texto, 

porém, sem referência às audiências públicas. 

Como não poderia deixar de ser, há uma incumbência na qual se determina a 

valorização e a preservação do Pampa Gaúcho, sua cultura, patrimônio genético, diversidade 

de fauna e vegetação nativa, garantindo-se a denominação de origem. 

O texto veda a produção, o transporte, a comercialização e o uso de medicamentos, 

biocidas, agrotóxicos ou produtos químicos e biológicos cujo emprego tenha sido comprovado 

como nocivo em qualquer parte do território nacional por razões toxicológicas, 

farmacológicas ou de degradação ambiental. É vedado também, no território estadual, “o 

transporte e o depósito ou qualquer outra forma de disposição de resíduos que tenham sua 

origem na utilização de energia nuclear e de resíduos tóxicos ou radioativos, quando 

provenientes de outros Estados ou países”. Não veda a possibilidade de instalações industriais 

para a produção de energia nuclear no Estado, mas estabelece que dependerá de consulta 

plebiscitária. 

 

22. Rondônia 

 

O Estado de Rondônia, localizado entre os estados do Mato Grosso, Amazonas e uma 

pequena fração do Acre, além de fazer fronteira com a Bolívia, é coberto por 98,8% do bioma 

amazônico e uma minúscula representação do Cerrado (IBGE, 2018). Possui 27 terras indígenas, 

a maior parte delas regularizada (FUNAI, 2018), e 53 unidades de conservação, sendo 41 

estaduais e 12 federais, que cobrem 22% do território do Estado (WWF-Brasil, 2018).  

Rondônia é um Estado no qual grandes conflitos socioambientais tiveram destaque. 

Um dos principais se refere ao licenciamento das hidrelétricas do Rio Madeira – Santo Antônio 

e Girau, que produziu profundas divergências no âmbito do Governo Federal que, por um lado 

era o proponente, mas por outro – através do IBAMA, que é o órgão competente para o 

licenciamento, era também a maior resistência ao projeto. 

O texto do Capítulo do Meio Ambiente da Constituição do Estado de Rondônia é 

bastante original, eis que não se configura como reprodução similar ou literal do texto da Carta 

federal. Ao longo de seus quinze artigos, desenvolve um conjunto de princípios, estabelece 

ações e competências gerais ao Estado e aos Municípios. 

Com relação ao Estudo de Impacto Ambiental, a Constituição rondoniense atribui ao 

poder público o dever de exigi-lo através de organismos próprios e com colaboração da 

comunidade. Entretanto, o texto deixa algumas lacunas, como pode ser observado a seguir: 
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Art. 219. É dever do Poder Público, através de organismos próprios e colaboração da 

comunidade: 

(...) 

VI - exigir a elaboração de estudos de impacto que permitam definir prioridades e 

alternativas na execução de projetos que possam causar danos ao meio ambiente. 

 

Em primeiro lugar, a nominação aparece incompleta ao se referir apenas a estudos de 

impacto, o que poderia deixar margem para uma equivocada interpretação extensiva na direção 

do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, instrumento da política urbana que requer o 

estabelecimento de regras em âmbito municipal, excluída a possibilidade de sua exigência em 

níveis federal ou estadual (ROCCO, 2009). Da mesma forma, não o configura como um estudo 

prévio – como afirmado na CF/88 e em diversas constituições estaduais, o que não significa 

propriamente um prejuízo à sua aplicação efetiva. 

Entretanto, a exigência dos estudos de impacto está associada à definição de 

prioridades e alternativas na execução de projetos que possam causar danos ao meio ambiente. 

Ora, o EIA é um instrumento de avaliação de impacto ambiental – procedimento que auxilia na 

decisão da autoridade competente para o licenciamento ambiental quanto à viabilidade de 

projetos potencialmente causadores de significativa degradação do meio ambiente, garantida a 

participação da sociedade. No texto da Carta rondoniense a função dos estudos ambientais se 

resume a permitir a definição de prioridades e alternativas, o que difere expressamente da 

finalidade de avaliar os impactos a fim de estabelecer uma análise sistemática da relação 

custo/benefício do projeto.  

Outro aspecto relevante é o fato de se direcionar a projetos que possam causar danos 

ao meio ambiente, que difere da aplicação originária a obras e atividades potencialmente 

causadoras de significativa degradação do meio ambiente. Essa generalização permite sua 

exigência para uma série de atividades que não possuam potencial de impacto significativo, 

vulgarizando este importante instrumento da política ambiental brasileira – o que pode implicar 

na sua ineficácia. 

Não há, ainda, a garantia de participação da sociedade – omissão que desconfigura o 

Estudo de Impacto Ambiental, haja vista que este sempre deverá fomentar a atuação da 

cidadania nos processos associados à publicidade e à participação dos projetos que se 

enquadram na exigência do EIA. E, por fim, não se impõe que referidos estudos sejam exigidos 

na forma da lei, permitindo – por interpretação literal – que o sejam através de normas 

infralegais.  

Ao longo do texto da Carta rondoniense é possível encontrar erros de grafia, 



103 

 

especialmente em algumas emendas aprovadas recentemente – o que induz ao entendimento da 

falta de revisão. Porém, há uma outra referência original ao tema objeto de nossa análise, no 

art. 221, I, que atribui incumbência ao Estado e aos Municípios de aprovar, para fins de 

legislação urbanística, a transformação de zona rural em zona urbana, mediante prévio estudo 

de impacto ambiental. Ou seja, o legislador constituinte nominou, neste caso, de forma correta, 

incluindo o caráter prévio e o perfil ambiental do estudo de impacto. Evidentemente que essa 

divergência textual exige a interpretação da norma constitucional, a fim de entender se a 

vontade do legislador foi a de se referir ao EIA no inciso VI, do art. 219, ou se atribuiu nome 

similar para uma modalidade de estudo que não pressupõe a publicidade e a participação social.  

Resta conferir como a matéria encontra-se regulamentada. 

A Constituição de Rondônia se refere ao licenciamento ambiental apenas uma vez, 

quando determina, em seu art. 225, que as atividades que utilizam produtos florestais, como 

combustíveis ou matéria prima, deverão comprovar, para fins de licenciamento ambiental, que 

possuem disponibilidade daqueles insumos capazes de assegurar, técnica e legalmente, o 

respectivo suprimento. Ou seja, deixa transparente que as atividades utilizadoras de produtos 

florestais devem ser licenciadas antes de entrarem em funcionamento. 

Chama a atenção, todavia, no texto constitucional de Rondônia, as alterações 

promovidas por três emendas aprovadas nos anos de 2017 e 2018. A primeira delas – EC nº 

122/17 –, revoga artigo que determinava a preservação e a conservação de uma faixa de cinco 

quilômetros ao longo da margem direita do rio Guaporé, ao longo de todo o seu curso no Estado, 

vedadas a exploração agropecuária e industrial. Trata-se, de fato, de uma proteção de larga 

extensão, considerando que as Áreas de Preservação Permanente – APPs em margens de rios, 

na forma da legislação pátria sobre florestas, têm como limite máximo 500 metros.  

Já a EC nº 125/17 promoveu a inclusão de uma seção do Desenvolvimento Sustentável 

que, com a inclusão de quatro novos artigos à Constituição Estadual, determina a elaboração de 

um Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável, com seus objetivos, princípios e diretrizes 

estratégicas.  

Mas o destaque fica por conta da EC nº 126/18, que acrescenta um novo parágrafo ao 

art. 219, determinando que a “implantação, alteração ou extinção das unidades de conservação 

e preservação da natureza de que cuida o inciso II, serão necessariamente criadas alteradas ou 

extintas por lei complementar própria”. A baixa qualidade textual não diminui a gravidade da 

medida, que suprimiu a competência do Poder Executivo para a criação de Unidades de 

Conservação, concentrando esse tipo de medida à deliberação do Parlamento, apenas através 

de Lei Complementar – que exige quórum qualificado.  
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Trata-se nitidamente de gravíssimo retrocesso, tendo em vista que a maioria absoluta 

das Unidades de Conservação existentes no Brasil foi criada por decreto do Poder Executivo. 

Mas o contexto da aprovação de referida Emenda à Constituição reveste-se de notório 

simbolismo, tendo em vista que ocorreu simultaneamente à aprovação de um decreto legislativo 

que tornou nulos os decretos de criação de onze novas Unidades de Conservação pelo Governo 

Estadual de Rondônia - em março de 2018. Portanto, num único golpe, o Parlamento 

rondoniense anulou a criação das onze áreas protegidas e suprimiu a competência do Chefe do 

Poder Executivo para a criação de novas Unidades de Conservação – medida inédita na história 

da conservação ambiental no Brasil.  

 

23. Roraima 

 

O Capítulo V – Do Meio Ambiente, presente no Título VII – Da Ordem Social, da 

Constituição do Estado de Roraima é formado por apenas cinco artigos, que não fazem qualquer 

referência ao Estudo de Impacto Ambiental ou ao Licenciamento Ambiental. A composição 

textual de seu art. 166 é uma reprodução pobre e reduzida do art. 225 da CF/88 e a relação de 

incumbências do poder público para a garantia do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado é objetiva e superficial. 

Essa questão pode estar associada ao fato de que o Estado seja palco de conflitos 

socioambientais e territoriais há décadas, em disputas que envolvem, de um lado, as populações 

originárias e, de outro, fazendeiros que implantaram na região atividades agropecuárias. O auge 

da disputa ocorreu com a demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol e que gerou ação 

judicial questionando a sua formação contínua, tendo em vista que inviabilizaria áreas 

expressivas da cultura de arroz.39 Entretanto, o Supremo Tribunal Federal não acolheu o pedido 

e reconheceu a demarcação contínua, no ano de 2009, na forma estabelecida pelo ato da 

Administração Pública Federal. Com esse resultado, mais de 58% do território do Estado de 

Roraima passou a ser coberto por terras indígenas e unidades de conservação (VERÍSSIMO, 

2011), limitando expressivamente o desenvolvimento de atividades econômicas como a 

agropecuária, a extração mineral, a instalação de usinas hidrelétricas, dentre outras.  

                                                 
39 O questionamento se deu através de Ação Popular ajuizada pelo Senador Augusto Affonso Botelho Neto em 

face da União, pleiteando a declaração de nulidade da Portaria nº 534/2005 do Ministério da Justiça, homologada 

pelo Presidente da República em 15 de abril de 2005, em que são definidos os limites da Terra Indígena Raposa 

Serra do Sol. Sustenta, em síntese, que o ato derivou de procedimento de demarcação viciado e que ofende os 

princípios da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, legalidade e devido processo legal. Entretanto, 

em 19.03.2009, foi publicado o Acórdão do Pleno do STF que reconheceu a legalidade do ato de demarcação na 

forma proferida pelo Poder Executivo (STF, 2018e). 
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É sintomático que, na sequência da decisão do Supremo Tribunal Federal, a 

Assembleia Legislativa de Roraima tenha aprovado emendas à Constituição tratando de 

matérias ambientais, como no caso da EC nº 26/10, que inseriu alguns artigos logo no Título I 

– Dos Princípios Fundamentais, da Constituição Estadual, valorizando as atividades 

econômicas e relativizando a proteção ambiental, como previsto no art. 3º-B, que declara “de 

utilidade pública e de interesse social as atividades de produção nas áreas de preservação 

permanente - localizadas no território do Estado de Roraima - destinadas às atividades 

praticadas no Estado, especialmente a agricultura familiar, a rizicultura e a piscicultura, que se 

reputam indispensáveis ao desenvolvimento econômico-social, considerando as peculiaridades 

regionais.” 

Um dos artigos do capítulo do Meio Ambiente da Carta roraimense determina a 

aplicação de parte dos recursos gerados a partir do aproveitamento dos bens minerais nos 

municípios onde estiverem localizadas as minas e jazidas, o que não guarda relação direta com 

as políticas ambientais. No mais, além de vetar atividades para fins de geração de energia 

nuclear e depósitos de rejeitos radioativos, tóxicos ou corrosivos, no Estado, nada de relevante 

merece destaque no texto constitucional em relação à questão ambiental. 

 

24. Santa Catarina 

 

O Capítulo do Meio Ambiente da Constituição do Estado de Santa Catarina foi 

formado com cinco artigos, sendo que um deles foi revogado em razão de decisão do STF, que 

declarou sua inconstitucionalidade. 

O seu art. 181 é uma reprodução reduzida do art. 225 da CF/88, extraído o trecho que 

configura o meio ambiente ecologicamente equilibrado como bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida. O artigo seguinte define as incumbências do Estado, já 

apontando que deverão se dar na forma da lei. E, dentre essas incumbências, está a de exigir 

estudos prévios de impacto ambiental para obras e atividades potencialmente causadoras de 

significativa degradação do meio ambiente, garantida a publicidade. 

Situado em área de domínio da Mata Atlântica, com importantes remanescentes de 

Mata de Araucária, Santa Catarina protagonizou algumas iniciativas legislativas que 

menosprezaram dispositivos da legislação ambiental federal, especialmente a legislação 

florestal. Referidas iniciativas reduziram áreas de preservação permanente ao longo de rios, 

desconsideraram topos de morros e nascentes, além de eliminar campos de altitude da proteção 

legal estadual (MMA, 2018).  
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Com sua Carta Constitucional aconteceu situação similar. O parágrafo terceiro do art. 

182, que relaciona as incumbências do Estado, incluindo a exigência do EIA nos casos em que 

menciona, determinava uma exceção para a obrigação de elaboração de Estudo Prévio de 

Impacto Ambiental às áreas florestadas ou objeto de reflorestamento para fins empresariais, 

devendo ser inseridas normas disciplinando sua exploração no plano de manejo sustentado, 

visando a manutenção da qualidade ambiental. 

O MPF ingressou no STF com Ação Direta de Inconstitucionalidade contestando o 

dispositivo sob o fundamento de violação do preceito presente no art. 225, § 1º, IV, que 

estabelece a exigência do Estudo Prévio de Impacto Ambiental nos casos em que menciona. 

Em 07.06.2001, o Supremo Tribunal Federal acolheu a demanda do MPF e declarou a 

inconstitucionalidade do dito parágrafo – que viria a ser revogado pela EC nº 38/04. 

Essa mesma Emenda Constitucional revogou ainda o art. 185 da Carta catarinense, 

presente no seu Capítulo do Meio Ambiente. O artigo em questão vinculava, como o fazem 

várias constituições já analisadas neste trabalho, a implantação de instalações para a produção 

de energia nuclear ao “atendimento das condições ambientais e urbanísticas exigidas em lei e à 

autorização prévia da Assembleia Legislativa – a ser ratificada por plebiscito realizado pela 

população eleitoral catarinense.” Ocorre que o art. 22, XXVI, da Constituição Federal, 

estabelece competência privativa da União legislar sobre atividades nucleares de qualquer 

natureza. Nesse sentido, considerou o STF que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina 

invadiu a competência privativa da União, declarando sua inconstitucionalidade.40 Como vimos, 

vários outros textos de constituições estaduais estabelecem requisitos ou vedações a atividades 

nucleares e similares, incorrendo na mesma inconstitucionalidade declarada expressamente 

para a Carta catarinense. 

Nada mais dispõe a Constituição Estadual de Santa Catarina sobre o Estudo de Impacto 

Ambiental, assim como não faz qualquer referência ao Licenciamento Ambiental.  

                                                 
40  ADIn nº 329 – Santa Catarina. Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ART. 185. ENERGIA NUCLEAR. ARGÜIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, QUE SUBORDINA A 

CONSTRUÇÃO, NO RESPECTIVO TERRITÓRIO, DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS PARA PRODUÇÃO 

DE ENERGIA NUCLEAR À AUTORIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, RATIFICADA POR 

PLEBISCITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (CF, ART. 21, XXIII). 

1 - Mantida a competência exclusiva da União para legislar sobre atividades nucleares de qualquer natureza (CF, 

art. 22, XXVI), aplicáveis ao caso os precedentes da Corte produzidos sob a égide da Constituição Federal de 1967. 

2 - Ao estabelecer a prévia aprovação da Assembleia Legislativa Estadual, ratificada por plebiscito, como requisito 

para a implantação de instalações industriais para produção de energia nuclear no Estado, invade a Constituição 

catarinense a competência legislativa privativa da União. 3 - Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se 

julga procedente. (STF, 2018b) 
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Merece destaque, entretanto, pela originalidade, a incumbência atribuída ao Estado 

para proteger os animais domésticos, relacionados historicamente com o homem, que sofram 

as consequências do urbanismo e da modernidade. Outro ponto que chama a atenção é o artigo 

que declara a Mata Atlântica, a Serra Geral, a Serra do Mar, a Serra Costeira, as faixas de 

proteção de águas superficiais e as encostas passíveis de deslizamentos como áreas de interesse 

ambiental, condicionando sua utilização à prévia autorização dos órgãos competentes, 

homologada pela Assembleia Legislativa.  

Segundo a Lei do SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a Área de 

Especial Interesse Ambiental – ARIE é uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável, e sua 

criação depende de ato do poder público no qual conste o seu perímetro – o que difere da 

declaração presente na Carta catarinense. Ademais, vincular uma autorização ambiental à 

homologação legislativa é uma invasão de competência do Poder Executivo – que detém o 

poder de polícia administrativa para outorgar autorizações e licenças ambientais, na forma da 

lei. 

 

25. São Paulo 

 

A Constituição do Estado de São Paulo trata da questão ambiental no Capítulo IV – 

Do Meio Ambiente, dos Recursos Naturais e do Saneamento, abrigado no Título VI – Da Ordem 

Econômica, dividindo-se nas seções I – Do Meio Ambiente – composta por 14 artigos, II – Dos 

Recursos Hídricos, III – Dos Recursos Minerais e IV – Do Saneamento. Constitui-se de um 

texto original, com ampla e sistêmica abordagem sobre aspectos relevantes da matéria. 

O Estudo Prévio de Impacto Ambiental está previsto no art. 192, onde também é 

tratado o Licenciamento Ambiental – o que aponta para um resultado final muito positivo, tendo 

em vista que o EIA sempre estará vinculado ao licenciamento: 

 

Artigo 192. A execução de obras, atividades, processos produtivos e 

empreendimentos e a exploração de recursos naturais de qualquer espécie, quer pelo 

setor público, quer pelo privado, serão admitidas se houver resguardo do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 

§1º. A outorga de licença ambiental, por órgão ou entidade governamental competente, 

integrante de sistema unificado para esse efeito, será feita com observância dos 

critérios gerais fixados em lei, além de normas e padrões estabelecidos pelo Poder 

Público e em conformidade com o planejamento e zoneamento ambientais.  

§2º. A licença ambiental, renovável na forma da lei, para a execução e a exploração 

mencionadas no “caput” deste artigo, quando potencialmente causadoras de 

significativa degradação do meio ambiente, será sempre precedida, conforme critérios 

que a legislação especificar, da aprovação do Estudo Prévio de Impacto Ambiental e 

respectivo relatório, a que se dará prévia publicidade, garantida a realização de 

audiências públicas. 
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Como é de notar do texto, o parágrafo segundo relaciona objetivamente a exigência do 

EIA ao Licenciamento Ambiental de obras, atividades, processos produtivos e 

empreendimentos e a exploração de recursos naturais de qualquer espécie, potencialmente 

causadores de significativa degradação do meio ambiente – em expressa ampliação do conjunto 

de atividades previstas na exigência presente na Carta Federal. O tradicional vernáculo na forma 

da lei não é aqui literalmente utilizado, mas a exigência do EIA se dará conforme critérios que 

a legislação especificar, o que significa a mesma coisa. E, finalmente, são afirmadas as 

garantias da prévia publicidade e da realização de audiências públicas. 

É o texto constitucional com maior coerência na formulação dos princípios que regem 

a avaliação de impacto ambiental. 

No artigo seguinte da Carta paulistana, fica estabelecida a obrigação do Estado em 

criar, mediante lei, um sistema de administração da qualidade ambiental, proteção, controle e 

desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado dos recursos naturais para coordenar os 

órgãos e entidades da Administração Pública na direção da gestão e do controle ambiental, 

assegurada a participação da coletividade. 

Dentre as 21 finalidades do referido sistema, consta a de “adotar medidas, nas 

diferentes áreas de ação pública e junto ao setor privado, para manter e promover o equilíbrio 

ecológico e a melhoria da qualidade ambiental, prevenindo a degradação em todas as suas 

formas e impedindo ou mitigando impactos ambientais negativos e recuperando o meio 

ambiente degradado”. Não há uma referência direta sobre o Estudo de Impacto Ambiental ou 

sobre o Licenciamento, mas impedir ou mitigar impactos ambientais negativos é finalidade 

precípua dos dois instrumentos. E mais não se falou sobre qualquer um dos dois. 

A Carta Constitucional de São Paulo dispõe expressamente sobre o meio ambiente 

natural, artificial e do trabalho, sendo uma das poucas a antecipar esses conceitos de forma 

distinta, tendo em vista suas peculiaridades.  

Na regra que determina a proteção à fauna, são inclusos objetivamente os animais 

silvestres, exóticos e domésticos – mais uma vez antecipando um tratamento mais amplo à 

fauna, mesmo que de forma intermitente, que a legislação federal alcançaria apenas com a 

edição da Lei de Crimes Ambientais (Lei n° 9.605/98). 

Seu art. 197 é um dos raríssimos casos de deslize do legislador constituinte, tendo em 

vista que relaciona seis conjuntos de áreas de proteção permanente, como manguezais, 

nascentes, matas ciliares, paisagens notáveis e cavidades naturais subterrâneas. Ocorre que 
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nosso sistema normativo define Áreas de Proteção Ambiental – APAs como Unidades de 

Conservação e Áreas de Preservação Permanente – APP como limitações administrativas 

aplicadas à utilização de determinadas frações do solo, na forma da legislação florestal pátria. 

Ou seja, não existem referidas áreas de proteção permanente, que se configuram como uma 

inadequada e equivocada mistura dos dois institutos. 

Importante registrar que o art. 200 da Constituição de São Paulo estabelece o objetivo 

do poder público criar mecanismos de compensação financeira para Municípios que sofram 

restrições relacionadas à instituição de espaços territoriais especialmente protegidos – que se 

materializaria especialmente pelo ICMS Ecológico, iniciativa inaugurada no Estado do Paraná, 

em 1990, e que atualmente está presente na maioria dos estados brasileiros. 

Enfim, a única vedação expressa presente no Capítulo do Meio Ambiente está no texto 

do art. 204, que proíbe a caça, sob qualquer pretexto, em todo o Estado. A expressão em 

destaque foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 350/1990, promovida pela 

Procuradoria-Geral da República, na qual contesta o impedimento absoluto por violação ao que 

encontra-se previsto na Lei Federal nº 5.197/67 – conhecida como Lei de Proteção à Fauna, e 

que permite a caça ou captura para fins de controle populacional de espécies, assim como para 

finalidades científicas.41   

 

26. Sergipe 

 

A questão ambiental está prevista no Capítulo IV – Do Meio Ambiente, da Ciência e 

Tecnologia da Constituição do Estado de Sergipe. São 22 artigos, divididos em quatro seções, 

quais sejam: meio ambiente, ciência e tecnologia, recursos hídricos e recursos minerais. 

Iniciada pelo art. 232 – que tem estrutura textual similar à do art. 225 da Carta Federal, 

a exigência do Estudo Prévio de Impacto Ambiental aparece como incumbência do Estado, 

exatamente da mesma forma que descrito na CF/88, ou seja, para obras ou atividades 

potencialmente causadoras de significativa degradação ambiental, na forma da lei, garantida 

sua publicidade. E nada mais dispõe sobre o tema. 

                                                 
41 Veja decisão parcial da questão: “Decisão: Após o voto do Ministro Dias Toffoli (Relator), julgando parcialmente 

procedente a ação direta para tão somente conferir interpretação conforme à expressão “sob qualquer pretexto”, 

esclarecendo que nela não se inclui a destruição para fins de controle e a coleta para fins científicos, conforme 

previstas, respectivamente, nos arts. 3º, § 2º, e 14 da Lei federal nº 5.197/67, no que foi acompanhado pelos 

Ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Ricardo Lewandowski, 

pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Falou, 

pelo Estado de São Paulo, o Dr. André Brawerman, Procurador do Estado de São Paulo. Presidência da Ministra 

Cármen Lúcia. Plenário, 2.8.2017” (STF, 2018c). 
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O Licenciamento Ambiental não é citado em nenhum momento. Mas a Constituição 

sergipana refere-se a outros instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA, 

como os padrões de qualidade ambiental, o zoneamento ambiental, a criação de espaços 

territoriais especialmente protegidos e a garantia de acesso a informações ambientais, dentre as 

dezenove incumbências do Estado. 

A Carta sergipana cria um Fundo Estadual de Defesa do Meio Ambiente e remete à 

criação, por lei, do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Assim como visto em muitas 

constituições estaduais, a de Sergipe também veda a construção de usinas nucleares e depósitos 

de lixo atômico, e, ainda, o transporte de cargas radioativas, invadindo – como abordado no 

caso catarinense – a esfera de competência privativa da União, o que é passível de acolhimento 

numa Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

Em dois distintos artigos da Constituição Estadual são relacionadas áreas de proteção 

permanente e áreas de relevante interesse ecológico. A primeira, conforme também já abordado 

nos comentários à Constituição paulista, possui uma nominação equivocada, que mistura a Área 

de Preservação Permanente - APP com a Área de Proteção Ambiental - APA. Já a segunda, se 

configura como uma categoria de Unidade de Conservação.  

 

27. Tocantins 

 

A Constituição do Estado do Tocantins é a única na qual a questão ambiental não está 

estruturada em um capítulo ou seção, mas no Título X – Da Proteção ao Meio Ambiente, o que 

aparentemente poderia aludir a um tratamento superior da matéria. Mas não é o caso. Trata-se 

de mera estrutura formal de organização do texto constitucional. 

O caput de seu art. 110 possui composição textual similar ao caput do art. 225 da 

Constituição Federal, mas diferentemente desta, na Carta Estadual não há a complementação 

com uma relação de incumbências do Estado, mas apenas de um conjunto de aspectos a serem 

observados na garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado, na forma de diretrizes 

gerais. 

Os quatro artigos que dispõem sobre a proteção do meio ambiente o fazem de maneira 

expressivamente superficial, sem qualquer referência ao Estudo de Impacto Ambiental, ao 

Licenciamento Ambiental ou a outros instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente.  

É estabelecida a obrigatoriedade de preservação das áreas de vegetação natural e de 

produção de frutos nativos, referindo-se expressamente ao babaçu, ao buriti, ao pequi, ao jatobá 

e ao araticum. 
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No mais, as garantias constitucionais tocantinenses têm maior ênfase negativa, isto é, 

estabelecendo uma série de vedações que ocupam três de seus quatro artigos, como a utilização 

de mercúrio em qualquer atividade laboral, especialmente na extração do ouro, a produção e a 

utilização de substâncias que contribuam para a degradação da camada de ozônio e a instalação 

de indústrias poluentes e de criatórios de animais às margens dos mananciais hídricos que 

sirvam como fontes de abastecimento de água, meio de subsistência ou para simples lazer da 

população urbana. 

 

2.2 ASPECTOS COMUNS E PECULIARIDADES DO EIA/RIMA NAS CONSTITUIÇÕES 

ESTADUAIS 

 

A garantia de publicidade para o Estudo de Impacto Ambiental, na forma do Relatório 

de Impacto Ambiental, é o aspecto em comum que reúne o maior número de textos das 

constituições estaduais, presente em 20 dos 24 nos quais consta a incumbência para o poder 

público exigir o Estudo de Impacto Ambiental. A publicidade deve atender à necessidade de 

fazer chegar aos grupos sociais potencialmente atingidos pelos impactos de um determinado 

empreendimento as informações relacionadas à avaliação de impactos ambientais, os prazos e 

formas para contribuições, críticas, pedidos de informações, à possibilidade e/ou aos detalhes 

da realização de audiências públicas etc.  

Apesar de prioritária entre os textos constitucionais, a publicidade nos processos de 

avaliação de impacto ambiental – em regra geral – termina com a realização das audiências 

públicas. Na sequência, sequer as atas das audiências ficam disponíveis para consulta, 

produzindo incertezas se as críticas e contribuições da sociedade foram formalmente 

consideradas – o que compromete a credibilidade e a confiança na legitimidade do processo. A 

publicidade é exigível para que a sociedade tenha conhecimento dos fatos e escolha participar 

dos processos que avaliam a relação custo/benefício de um projeto que pretende ser instalado 

numa determinada localidade. A audiência pública é o espaço no qual a sociedade tem a 

possibilidade da interlocução direta com o poder público e o empreendedor. Apesar de não 

possuir caráter deliberativo, as questões tratadas nas audiências públicas devem ser 

formalmente consideradas no fundamento da decisão da autoridade competente com relação ao 

pedido de licenciamento do projeto em análise. Porém, assim como ocorre com as atas das 

audiências públicas, os fundamentos que sustentam a decisão de conceder ou não a licença 

ambiental não ganham qualquer publicidade.  

Em 19 dos 24 textos constitucionais com previsão de exigência do Estudo de Impacto 

Ambiental está determinado que essa exigência ocorra na forma da lei, assim como se encontra 
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no texto da Constituição Federal. Muitos dos textos das constituições estaduais têm formato 

idêntico ao texto da Constituição Federal, especialmente do caput do art. 225 – o que justificaria 

a reprodução, em grande parte deles, da exigência de que a aplicação do Estudo de Impacto 

Ambiental ocorra na forma da lei. Essa questão já foi tratada anteriormente em razão da 

regulamentação do EIA/RIMA, na esfera federal, ocorrer na forma de Resolução CONAMA, 

enquanto que a Constituição Federal estabelece que seja na forma da lei. Entretanto, não há 

apenas o entendimento de que na forma da lei seja uma determinação genérica na qual se faça 

referência à necessidade de regulamento normativo que não a lei em sentido formal, mas 

também de que a previsão da avaliação de impacto ambiental como instrumento da Política 

Nacional do Meio Ambiente – PNMA, na forma da Lei nº 6.938/81, tenha atendido à exigência 

de previsão legal do instituto do EIA/RIMA. Necessária essa consideração, tendo em vista que 

em vários estados a regulamentação da matéria não se deu pela lei em sentido formal, mas por 

normas infralegais. 

No Capítulo do Meio Ambiente da Constituição Federal não há qualquer referência ao 

licenciamento ambiental, mesmo sendo o principal instrumento da PNMA. Isso não traz 

necessariamente nenhum prejuízo ao instrumento, tendo em vista que está adequadamente 

disciplinado por normas legais e infralegais42. Porém, no âmbito das constituições estaduais, o 

licenciamento ambiental aparece no texto de 13 das 27 Cartas – praticamente metade delas. É 

através do licenciamento ambiental que se aplica a exigência de elaboração do EIA/RIMA, 

quando a obra ou atividade em análise for considerada potencialmente causadora de 

significativa degradação do meio ambiente.   

Um terço dos textos constitucionais estaduais, ao tratarem do licenciamento e/ou do 

Estudo de Impacto Ambiental, fazem referência expressa às audiências públicas. Em sete deles 

(AP, DF, GO, MA, MT, MS e SP), a audiência pública é líquida e certa como condição de 

validade do processo de avaliação de impacto ambiental, ao contrário da norma federal – que 

condiciona a realização da audiência pública à decisão do próprio órgão licenciador ou ao 

requerimento de 50 ou mais cidadãos devidamente qualificados ou de associação civil sem fins 

lucrativos. A audiência pública aparece no texto pernambucano, mas vinculada ao que dispuser 

norma regulamentar. Quanto à Constituição paraense, a previsão é de realização de consulta 

pública – que pode se dar de outras formas que não a audiência pública. 

Em cinco Estados da Federação, o procedimento de avaliação de impacto ambiental está 

                                                 
42 O licenciamento ambiental está previsto na Lei nº 6.938/81 – PNMA e em seu regulamento, na forma do Decreto 

nº 99.274/90, assim como na Resolução CONAMA nº 237/97 e, mais recentemente, na Lei Complementar nº 

140/11, além de outras normas pontuais. 



113 

 

vinculado aos seus conselhos de meio ambiente, nos termos do que dispõem suas constituições. 

Nesses casos, há mais uma etapa no processo que envolve a instância colegiada e participativa 

dos sistemas estaduais de meio ambiente. É, sem dúvida, um sinal de valorização das estruturas 

ambientais desses Estados, especialmente daquelas com maior capilaridade social. Porém, 

deve-se considerar que representa mais tempo de tramitação do procedimento para análise 

prévia da viabilidade ambiental da obra ou atividade, quando os membros dos conselhos 

estaduais já possuem legitimidade para participação nos processos de consulta das audiências 

públicas. Isto é, a inclusão de mais uma etapa de consulta aos conselhos de meio ambiente após 

a entrega do EIA/RIMA pode ser considerada excessiva, ao contrário da hipótese de ser incluída 

alguma etapa com esse público qualificado na fase do scoping, por exemplo. 

Há os casos nos quais algumas das constituições estaduais, como é o caso do Amazonas, 

estabelecem regras complementares para o licenciamento e a avaliação de impacto ambiental 

de empreendimentos de geração de energia nuclear, de manipulação de material radioativo e/ou 

instalação de usinas hidrelétricas, vinculando sua implementação à aprovação prévia por parte 

do Poder Legislativo. No caso do Paraná, a exigência de aprovação pelo Parlamento alcançou 

a polêmica perfuração de poços para extração de gás de xisto pelo método de fraturamento 

hidráulico da rocha. 

Outra condição estabelecida para o licenciamento da extração do gás de xisto no Paraná 

foi a elaboração de projeto técnico de impacto ambiental. A expressão aparece nesse mesmo 

formato nas constituições dos Estados do Mato Grosso e do Amapá, entretanto nenhuma 

legislação nesses estados regulamenta essa figura, deixando aberta uma lacuna para a 

interpretação dos textos constitucionais – eis que também não se encontra referências sobre a 

natureza desse projeto técnico na literatura especializada. Por outro lado, não parece também 

que se trate de erro de grafia, pois nos mesmos textos se encontram referências expressas sobre 

o Estudo de Impacto Ambiental. 

Há, por outro lado, aspectos pontualmente encontrados em algumas das constituições 

estaduais que são de grande relevância para a matéria. Os textos das constituições do Espírito 

Santo, do Mato Grosso e do Rio Grande do Norte asseguram a participação social “em todas as 

fases” do Estudo de Impacto Ambiental. Essa determinação aproxima muito o EIA nesses 

Estados do que é o instrumento originário da NEPA norte-americana, tendo em vista que nesse 

caso há consultas na fase do scoping, o que assegura maior alcance e legitimidade do processo 

desde a definição das instruções técnicas para a elaboração dos estudos e a definição das áreas 

de influência. 

No caso das constituições dos estados do Piauí e do Rio Grande do Norte, há expressa 
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determinação para que o órgão competente pelo licenciamento e pela avaliação de impacto 

ambiental faça cumprir as ações compensatórias dos Estudos de Impacto Ambiental. É uma 

determinação muito oportuna, tendo em vista que diversos estudos e investigações atestaram 

que não há adequado acompanhamento e monitoramento no processo pós-licença (MPF, 2004; 

TCU, 2009 e 2011; MPE, 2018), comprometendo a finalidade do EIA em mitigar e compensar 

os impactos negativos dos projetos licenciados. 

Enfim, essas são as características comuns aos textos constitucionais estaduais no que 

se refere à exigência de elaboração de Estudo de Impacto Ambiental nos empreendimentos que 

menciona, atentando para o fato de que as Cartas do Acre, de Roraima e do Tocantins não 

possuem qualquer referência expressa ao instrumento da PNMA. E que, dentre os que possuem, 

há ainda a possibilidade de incluir o plebiscito no Amazonas e o referendo no Espírito Santo, 

assim como a exigência de EIA para atividades em funcionamento que, apesar de imprópria 

para o instrumento, está prevista na Lei Orgânica do Distrito Federal. 

 

2.3 O ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL NA LEGISLAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

 

A Constituição Estadual do Rio de Janeiro, no mesmo caminho adotado pela 

Constituição Federal e por boa parte das estaduais, estabeleceu que a exigência do Estudo de 

Impacto Ambiental deverá ocorrer na forma da lei. À parte da discussão que travamos sobre o 

assunto no início deste capítulo, faremos uma análise das normas que disciplinam a matéria no 

âmbito do Rio de Janeiro. 

A Lei Estadual nº 1.356, de 03 de outubro de 1988, dispõe sobre os procedimentos 

vinculados à elaboração, análise e aprovação dos Estudos de Impacto Ambiental. Ela foi 

aprovada apenas dois dias antes da promulgação da Carta Magna – que tornou o Estudo Prévio 

de Impacto Ambiental uma exigência constitucional. 

Logo em seu artigo 1º, a lei estabelece a relação das atividades que dependerão da 

elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental 

– a serem submetidos à aprovação da Comissão Estadual de Controle Ambiental – CECA43. 

                                                 
43 A CECA foi criada pelo Decreto-Lei nº 134/75 – que dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição do meio 

ambiente no Estado do Rio de Janeiro, com as atribuições de, observada a política de desenvolvimento econômico 

e social do Estado, atuar na prevenção da poluição ambiental e controle da utilização racional do meio ambiente, 

competindo-lhe: i – aprovar e propor ao Secretário de Estado de Obras e Serviços Públicos (atualmente a CECA 

está vinculada à Secretaria de Estado do Ambiente – SEA) as medidas necessárias ao controle da poluição e à 

proteção ambiental recomendadas pela FEEMA; ii – exercer o poder de polícia inerente ao controle da poluição e 

à proteção ambiental; e, iii – autorizar a operação de instalações ou atividades potencialmente poluidoras, na forma 

do artigo 4º da norma em questão. A CECA, portanto, é o órgão que exerce o poder de polícia ambiental no Rio 
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Essa relação é uma reprodução da lista de atividades presentes no art. 2º, da Resolução 

CONAMA nº 01/86, com algumas pequenas alterações, como a que diminui para 50 hectares a 

área de referência territorial para a implantação de projetos de desenvolvimento urbano e 

exploração econômica de madeira ou lenha, para a qual deverá ser exigida a elaboração do 

Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório, em contraponto aos 100 hectares 

estabelecidos na norma federal. Outra distinção também ocorre em relação ao território, quando 

a lei estadual exige EIA/RIMA para projetos agropecuários em áreas superiores a 200 hectares, 

sendo que a norma federal faz a mesma exigência quando a área for maior que 1000 hectares. 

No mais, as diferenças ocorrem em alguns detalhes de formatação textual, com exceção para a 

exigência de EIA/RIMA nos casos de empreendimentos potencialmente lesivos ao Patrimônio 

Espeleológico Nacional, que fora inserido na Resolução CONAMA nº 01/86 pela Resolução nº 

005/87 (revogada pela Resolução nº 347/04). 

A lista de atividades sujeitas à exigência de EIA/RIMA na lei estadual do Rio de Janeiro 

tem a mesma natureza exemplificativa da norma federal, deixando a critério do órgão ambiental 

estadual competente a exigência de realização da avaliação de impacto ambiental para 

empreendimentos não relacionados na lei, desde que com base em justificativa técnica 

adequada e em função da magnitude das alterações ambientais efetivas ou potenciais 

decorrentes de sua implantação e operação. 

Entretanto, ao passo que a lei estabeleceu a obrigação, ela mesma abriu a exceção, 

quando, a critério da CECA, o licenciamento de projetos de ampliação das atividades e 

instalações relacionadas na lei poderia ser feito sem a elaboração do Estudo de Impacto 

Ambiental e do respectivo Relatório de Impacto Ambiental. Ou seja, para os casos de 

empreendimentos já existentes, mas que pretendiam ampliar suas instalações, havia a 

possibilidade de que não tivessem que se submeter à elaboração do EIA/RIMA. Esse dispositivo 

vigorou por dez longos anos, até que fora revogado pela Lei nº 2.894/98. 

Compete ao INEA a orientação do empreendedor para a elaboração do EIA/RIMA, o 

                                                 
de Janeiro. Na mesma ocasião, o Dec.-Lei nº 134/75 estabeleceu que a Fundação Estadual de Engenharia do Meio 

Ambiente – FEEMA atuará como órgão técnico e executor da Política Estadual de Controle Ambiental, 

competindo-lhe: i – a pesquisa, o controle ambiental, o estabelecimento de normas e padrões, o treinamento de 

pessoal e a prestação de serviços visando à utilização racional do meio ambiente; ii – proporcionar apoio técnico 

à CECA para o exercício de suas funções; iii – sugerir à CECA medidas necessárias ao controle da poluição e à 

proteção ambiental; e, iv – exercer, em nome da CECA, a fiscalização do cumprimento das normas sobre controle 

da poluição ambiental no território do Estado, inclusive das normas federais, mediante convênio. A FEEMA foi 

extinta pela Lei nº 5.101/07 que, por sua vez, criou o Instituto Estadual do Ambiente – INEA, com a função de 

executar as políticas estaduais do meio ambiente, de recursos hídricos e de recursos florestais adotadas pelos 

Poderes Executivo e Legislativo. Há, ainda, na estrutura do Sistema Estadual de Meio Ambiente, o Conselho 

Estadual do Meio Ambiente – CONEMA que, nos termos do Decreto nº 41.286/08, assumiu as atribuições da 

Câmara Normativa da CECA. 
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que deverá ocorrer através de Instrução Técnica - IT específica, de forma a compatibilizá-lo 

com as peculiaridades do projeto, as características ambientais da área e a magnitude dos 

impactos. 

Quanto ao acesso às informações, a lei do Rio de Janeiro estabelece que tanto o EIA 

quanto o RIMA ficarão acessíveis à consulta pública na sede do INEA e em local de fácil acesso 

nos Municípios atingidos pelos impactos do projeto. Tendo em vista a data da edição da norma, 

quando ainda não havia disponibilização da rede mundial de computadores, o acesso às 

informações se dava exclusivamente de forma presencial. 

Em relação à publicidade, a lei estabelece que o início da elaboração do EIA/RIMA e, 

posteriormente a sua conclusão, os locais, horários e prazos em que os documentos ficarão 

acessíveis para consulta, bem como as convocações para as audiências públicas, deverão ser 

objeto de publicação no primeiro caderno de, pelo menos, três jornais diários de grande 

circulação em todo o Estado. Mais uma vez, os meios indicados pela norma para divulgação 

são impressos, dada a época de edição da lei. 

Os prazos para a consulta pública do RIMA não serão inferiores a 30 dias, contados a 

partir da publicação dos locais, horários e prazos dessa consulta nos jornais de grande circulação. 

Até 10 dias após o término do período de consulta pública ainda poderão ser encaminhadas 

manifestações escritas para o INEA, e deverão ser consideradas na elaboração do parecer 

técnico a ser encaminhado para a CECA e anexadas ao processo de licenciamento. 

As audiências públicas, segundo a legislação estadual, não são obrigatórias em todos os 

procedimentos de avaliação de impacto ambiental. Elas serão realizadas a critério da CECA, 

quando julgar conveniente, ou sempre que solicitadas por associações civis legalmente 

constituídas há mais de um ano, desde que tenham entre seus objetivos estatutários a proteção 

do meio ambiente ou de interesses comunitários, ou pelo Ministério Público. Não há na lei 

estadual a hipótese de requerimento de audiência pública através de assinaturas de 50 ou mais 

cidadãos, conforme presente na norma federal. O prazo máximo para o protocolo do pedido de 

realização de audiências é também de 10 dias após o término do período de consulta pública. 

A lei fluminense determina a lavratura de uma ata ao final das audiências públicas, assim 

como sua anexação à cópia do Relatório de Impacto Ambiental que estará disponível para 

consulta da sociedade. Entretanto, em nenhum dos 21 RIMAs pesquisados para o presente 

trabalho foi encontrada sequer uma ata de audiência pública – configurando uma das 

deficiências no âmbito do processo estadual que comprometem a eficácia do Estudo de Impacto 

Ambiental. 

As despesas para a realização dos levantamentos pertinentes na elaboração do Estudo e 
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Relatório de Impacto Ambiental, para a publicação dos avisos nos jornais de grande circulação, 

para a análise e emissão de pareceres técnicos relacionados ao EIA/RIMA, bem assim para o 

monitoramento dos impactos, medidas mitigadoras e compensatórias, correrão por conta do 

proponente do projeto – o que consta como obrigação presente tanto na norma estadual, quanto 

na federal. 

Finalmente, a lei determina que uma cópia das licenças relativas aos projetos objeto de 

elaboração do EIA/RIMA, do Relatório de Impacto Ambiental e dos relatórios de 

monitoramento ficarão acessíveis à consulta pública na Biblioteca ou no Centro de 

Documentação do INEA. Entretanto, os RIMAs pesquisados não trazem anexados relatórios de 

monitoramento, cópias das licenças ou das atas das audiências públicas – configurando uma 

ineficácia da norma que deslegitima significativamente a participação social nos processos de 

avaliação de impacto ambiental. 

Foram várias as alterações promovidas no texto da lei ao longo dos anos. A primeira 

delas ocorreu em 1991, quando, por meio da Lei nº 1.912/91 – que autorizava o Poder Executivo 

a contratar empréstimo para a implantação da segunda etapa da Linha Vermelha, foi enxertado 

o parágrafo 5º, no art. 1º da Lei nº 1.356/88, permitindo a dispensa da elaboração do EIA/RIMA 

pela CECA para as atividades relacionadas na Lei, com base em parecer técnico da extinta 

FEEMA que conclua pela ausência de significativo dano ambiental. A condição para a citada 

dispensa é de que a licença ambiental preveja as medidas necessárias à preservação e proteção 

do meio ambiente, como se essa já não fosse uma condição geral para todos os licenciamentos, 

e não apenas para àqueles dispensados da elaboração do EIA/RIMA. Este é, sem dúvida, um 

dos mais significativos retrocessos da legislação fluminense sobre Estudo de Impacto 

Ambiental. 

Em 1996, a partir de iniciativa do Poder Executivo, sob pressão do setor minerário, a 

ALERJ aprova a Lei nº 2.535/96, que insere dois novos parágrafos ao mesmo art. 1º da Lei nº 

1.356/88. O primeiro deles permite a exigência de apenas um EIA/RIMA abrangendo várias 

lavras minerárias, desde que as mesmas sejam vizinhas ou contíguas e causem impactos 

ambientais cumulativos a um mesmo ecossistema. A outra, ainda em referência a atividades 

minerárias, mas especificamente com relação a minerais da Classe II44, permite que, a critério 

da CECA, e em função da natureza, porte, localização e das peculiaridades da atividade 

minerária, seja o EIA/RIMA substituído pela elaboração e apresentação de Plano de Controle 

                                                 
44 Os minerais da Classe II - jazidas de substâncias minerais de emprego imediato na construção civil estavam 

assim definidos no art. 5º, do Decreto-Lei nº 227/67 – que institui o Código de Mineração. Porém, referido artigo 

foi revogado pela Lei nº 9.314/96.   



118 

 

Ambiental - PCA, que deverá conter os projetos de minimização dos impactos ambientais da 

atividade. A substituição do EIA/RIMA pelo PCA significa objetivamente a exclusão das 

garantias de publicidade e participação, vinculadas apenas ao instituto do Estudo de Impacto 

Ambiental. 

Na sequência, a Lei nº 4.235/03 insere mais um parágrafo ao art. 1º da Lei nº 1.356/88, 

estabelecendo que os empreendimentos de geração de energia relacionados em seu inciso VII, 

desde que de fontes alternativas – como eólica, solar e biomassa, poderão ser submetidos ao 

regime de licenciamento ambiental simplificado, sujeito apenas à apresentação de um Relatório 

Ambiental Simplificado – RAS. 

Mais outro parágrafo é acrescido ao mesmo artigo da Lei do EIA/RIMA, dessa vez 

através da Lei nº 4.517/05 – que permite a submissão ao regime de licenciamento simplificado 

dos municípios do Rio de Janeiro que possuam população inferior a 200 mil habitantes, com 

base no Censo Demográfico do IBGE, quando se tratar de projetos para implantação de aterros 

sanitários ou usinas de reciclagem – ocasião na qual será exigida apenas a apresentação de um 

Relatório Ambiental Simplificado – RAS. 

Finalmente, a última exceção foi estabelecida pela Lei nº 5.000/07, que introduziu mais 

um parágrafo ao tão comentado art. 1º da Lei nº 1.356/88, definindo que as obras de dragagem 

em ambientes costeiros e de drenagem e dragagem de sistemas hídricos interiores, incluindo a 

disposição final do material dragado em ambientes costeiros e em terra, destinadas à 

recuperação de áreas alagáveis, contaminadas ou degradadas, poderão ser submetidas ao regime 

de licenciamento simplificado. Com isso, e desde que um parecer técnico do INEA conclua pela 

ausência de significativo dano ambiental, a atividade poderá ser licenciada apenas com a 

apresentação de um Relatório Ambiental Simplificado – RAS. 

Ressalte-se que, como já anteriormente comentado, no ano seguinte a essa última 

modificação, foi revogado, pela Lei nº 2.894/98, o parágrafo 2º, do art. 1º, da Lei nº 1.356/88, 

que estabelecia a exceção da exigência do EIA/RIMA quando se tratasse do licenciamento de 

ampliação das atividades enquadradas nessa condição.  

 

2.3.1 A Baía de Guanabara e as Bacias Hidrográficas vinculadas ao EIA/RIMA 

 

A produção legislativa sobre EIA/RIMA no Rio de Janeiro não se resume à norma acima 

comentada e suas alterações. Apenas dois anos depois do início da vigência da Lei nº 1.356/88, 

novo dispositivo normativo entraria em vigor no Estado. Trata-se da Lei nº 1.700/90 – que 

estabelece medidas de proteção da Baía de Guanabara. Em seu primeiro artigo, o texto afirma 
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que, “em observância ao disposto nos artigos 265, VII e 266, V, da Constituição do Estado do 

Rio de Janeiro, fica proibida a execução de qualquer obra que signifique aterro na Baía de 

Guanabara (...)”. Porém, nem o art. 26545 possui um inciso VII, da mesma forma que o art. 

26646 não contém qualquer inciso, apontando um descuido revisor da Casa Legislativa que não 

é incomum47.  

Na verdade, as referências corretas são os artigos 268 – que declara em sete incisos as 

Áreas de Preservação Permanente – APP do Estado do Rio de Janeiro, dentre elas a Baía de 

Guanabara48, e 269 – que define áreas de relevante interesse ecológico49, que são, nos termos 

da Lei Federal nº 9.985/00 - Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, uma das 

categorias de conservação do nosso sistema. De maneira imprópria, haja vistas o 

descumprimento de requisitos mínimos para sua configuração – como o estabelecimento do 

perímetro das unidades de conservação, a Baía de Guanabara é também relacionada como área 

                                                 
45 “Art. 265 - Os projetos governamentais da administração direta ou indireta, que exijam a remoção involuntária 

de contingente da população, deverão cumprir, dentre outras, as seguintes exigências:  

I - pagamento prévio e em dinheiro de indenização pela desapropriação, bem como dos custos de mudança e 

reinstalação, inclusive, neste caso, para os não-proprietários, nas áreas vizinhas às do projeto, de residências, 

atividades produtivas e equipamentos sociais.  

II - implantação, anterior à remoção, de programas socioeconômicos que permitam às populações atingidas 

restabelecerem seu sistema produtivo garantindo sua qualidade de vida;  

III - implantação prévia de programas de defesa ambiental que reduzam ao mínimo os impactos do 

empreendimento sobre a fauna, a flora e as riquezas naturais e arqueológicas.” 
46  “Art. 266 - O Estado promoverá, com a participação dos Municípios e das comunidades, o zoneamento 

ambiental de seu território.  

§ 1º - A implantação de áreas ou polos industriais, bem como as transformações de uso do solo, dependerão de 

estudo de impacto ambiental, e do correspondente licenciamento.  

§ 2º - O registro dos projetos de loteamento dependerá do prévio licenciamento na forma da legislação de proteção 

ambiental.  

§ 3º - Os proprietários rurais ficam obrigados, na forma da lei, a preservar e a recuperar, com espécies nativas suas 

propriedades.” 
47 Também na Lei nº 1.356/88 há textos sem conexão com o tema tratado pela norma, como no caso do parágrafo 

único do art. 2º. No caput, o tema é a Instrução Técnica que orientará a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental, 

já no parágrafo único, fica difícil construir qualquer conexão, como pode ser observado a seguir: “Art. 2º - A 

Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA orientará a realização de cada Estudo de Impacto 

Ambiental através de Instrução Técnica - IT específica, de forma a compatibilizá-lo com as peculiaridades do 

projeto, as características ambientais da área e a magnitude dos impactos. Parágrafo único - Não serão aceitas 

inscrições de quem já possui imóvel próprio de qualquer natureza, sendo sumariamente canceladas aquelas que 

forem aceitas e que venham a ser constatadas estar neste caso.” 
48 “Art. 268 - São áreas de preservação permanente:  

I - os manguezais, lagos, lagoas e lagunas e as áreas estuarinas; II - as praias, vegetação de restingas quando 

fixadoras de dunas, as dunas, costões rochosos e as cavidades naturais subterrâneas-cavernas; III - as nascentes e 

as faixas marginais de proteção de águas superficiais; IV - as áreas que abriguem exemplares ameaçados de 

extinção, raros, vulneráveis ou menos conhecidos, na fauna e flora, bem como aquelas que sirvam como local de 

pouso, alimentação ou reprodução; V - as áreas de interesse arqueológico, histórico, científico, paisagístico e 

cultural; VI - aquelas assim declaradas por lei; VII - a Baía de Guanabara.” 
49 “Art. 269 - São áreas de relevante interesse ecológico, cuja utilização dependerá de prévia autorização dos 

órgãos competentes, preservados seus atributos essenciais:  

I - as coberturas florestais nativas; II - a zona costeira; III - o Rio Paraíba do Sul; IV - a Ilha Grande; V - a Baía da 

Guanabara; VI - a Baía de Sepetiba.”  
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de relevante interesse ecológico. 

Mas esse é o fundamento constitucional da Lei nº 1.700/90, que estabelece a proibição 

da execução de qualquer obra que signifique aterro na Baía de Guanabara, independente do 

volume, sem que o interessado haja obtido manifestação favorável do Ministério da Marinha e 

prévia licença ambiental concedida pela CECA. Na verdade, apesar de expressamente afirmar 

a proibição de obras com aterro na Baía de Guanabara, o que a lei estabelece são as condições 

para que isso possa ocorrer.  

A execução de obras que incluam qualquer modalidade de aterro na Baía de Guanabara, 

segundo referida lei, está condicionada a uma manifestação favorável do Ministério da Marinha 

e ao licenciamento ambiental obtido junto ao INEA e à CECA. Mas a norma ainda exige a 

elaboração de Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório, que deverão ser 

apresentados e discutidos em audiência pública. 

O texto legal estadual finaliza determinando que qualquer aterramento realizado em 

desconformidade com o disposto na lei será considerado como clandestino e como dano 

relevante ao meio ambiente, recomendando o caminho das ações de responsabilidade civil e 

criminal para reparação e punição. 

Noutra iniciativa, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro – ALERJ determinou que 

quando houver mais de um empreendimento sujeito à exigência de elaboração do EIA/RIMA 

para a mesma bacia hidrográfica, a análise dos empreendimentos deverá ser conjunta, para 

medir a capacidade de suporte do ecossistema, a dinâmica da diluição dos poluentes e os riscos 

civis, sem prejuízo das análises individuais dos empreendimentos. A exigência foi estabelecida 

na Lei nº 3.111/98, que formulou o princípio de análise coletiva de EIA/RIMA, quando numa 

mesma bacia hidrográfica. 

A determinação legal é muito oportuna, tendo em vista que a bacia hidrográfica é uma 

unidade territorial com características comuns que integram a região nas relações de causas e 

efeitos. Isto é, em razão de sua integração hídrica, o território de uma bacia hidrográfica possui 

características comuns que podem potencializar impactos positivos e negativos das ações 

humanas.  

À época da aprovação da Lei nº 3.111/98, o Governador Marcello Alencar vetou o seu 

artigo 2º, que determina a nulidade do licenciamento ambiental que não proceda à análise 

conjunta dos Estudos de Impacto Ambiental, nas condições especificadas. Mas o autor do 

projeto de lei parcialmente vetado pelo governador, Deputado Carlos Minc, conseguiu derrubar 

o veto no Parlamento que, nessas circunstâncias, é quem formaliza a vigência da fração da 

norma que sofreu o veto. Por essa razão, é o Deputado Sérgio Cabral – na condição de 
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presidente da ALERJ – quem assina a publicação da vigência do texto da norma que determina 

a nulidade do licenciamento diante da inobservância do requisito que estabelece. 

Dois desses personagens vão protagonizar, anos depois, os processos de licenciamento 

ambiental do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro – COMPERJ, no Município 

de Itaboraí, banhado pela Baía de Guanabara. Nessa ocasião, Sérgio Cabral era o Governador 

e Carlos Minc seu Secretário Estadual do Ambiente – com o comando hierárquico da área 

ambiental do Estado, inclusos o INEA e a CECA. Como veremos no Capítulo 5 dessa tese, o 

COMPERJ é um projeto que reúne vários empreendimentos, cada um deles objeto de um 

licenciamento específico e com sua avaliação de impacto ambiental individual. Além dos 

projetos vinculados ao COMPERJ, diversos outros passaram por licenciamento e avaliação de 

impacto ambiental na Baía de Guanabara, possivelmente sem observância dessa exigência legal. 

Mas com relação especificamente ao COMPERJ, o Ministério Público Estadual ingressou com 

cinco ações civis públicas requerendo ao Poder Judiciário a anulação do licenciamento 

ambiental, apontando, em síntese muito apertada, exatamente a falta de conexão na avaliação 

dos impactos ambientais do conjunto de projetos planejados para o Complexo, deixando uma 

expressiva lacuna na análise dos impactos cumulativos e sinérgicos.  

Portanto, na interpretação do MPE, os personagens que asseguraram, como 

parlamentares, em 1998, a aprovação da lei que declara a nulidade dos licenciamentos que não 

sejam avaliados conjuntamente, se localizados na mesma Bacia Hidrográfica, quando atuantes 

nas funções de Governador e Secretário do Ambiente, entre 2007 e 2010, não seguiram a 

determinação legal e deixaram de promover uma avaliação ambiental integrada dos projetos do 

Complexo Petroquímico. Dessa forma, eximiram-se da incumbência de medir a capacidade de 

suporte do ecossistema, a dinâmica da diluição dos poluentes e os riscos civis do conjunto de 

empreendimentos em licenciamento na Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara. 

Em 2012, a Lei nº 6.373/12 – que dispõe sobre os critérios gerais para licenciamento 

ambiental de extração de bens minerais de utilização imediata na construção civil, passa a 

disciplinar a atividade com maior detalhamento. Numa definição mais ampla que a preexistente 

no Código de Mineração, a lei estadual estabelece que são bens minerais de utilização imediata 

na construção civil exclusivamente as seguintes substâncias minerais: areias, cascalhos, argilas, 

saibros e rochas, quando britadas, para utilização imediata na construção civil, no preparo de 

agregados e argamassas, desde que não sejam submetidos a processo industrial de 

beneficiamento, nem se destinem como matéria-prima à indústria de transformação. 

Novamente fica permitida a dispensa da elaboração de Estudo de Impacto Ambiental 

para esse tipo de atividade de mineração, a critério do órgão ambiental competente e em função 
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da natureza, localização, porte e demais peculiaridades, tendo como referência a Resolução 

CONAMA nº 10/9050 . Mas essa possibilidade só se aplica a projetos com áreas de até 50 

hectares. A dispensa da obrigação de elaborar e apresentar o EIA/RIMA está condicionada à 

apresentação de Relatório de Controle Ambiental – RCA, na fase de requerimento de LP; Plano 

de Controle Ambiental – PCA, na fase de requerimento de LI e LO; e Plano de Recuperação de 

Área Degradada - PRAD, na fase de requerimento de LI e LO. 

Não é permitida, segundo a legislação em comento, a dispensa do EIA/RIMA quando 

ocorrerem significativos impactos concomitantes ou sinérgicos, salvo nas hipóteses de prévia 

elaboração de Análise Ambiental Integrada – AAI. Ocorre que os impactos concomitantes ou 

sinérgicos referidos na lei só podem ser identificados e avaliados com a elaboração do Estudo 

de Impacto Ambiental – sendo essa a essência da sua atividade. Ao citar a AAI, o texto legal se 

refere à Análise Ambiental Integrada, quando, na verdade, o correto é Avaliação Ambiental 

Integrada. Entretanto, esse instrumento ainda não está devidamente regulamentado, faltando 

parâmetros normativos para sua exigência e análise. E, por outro lado, a elaboração da AAI não 

substitui a do EIA/RIMA, tendo em vista que esse instrumento é elaborado para avaliação 

individual dos projetos, enquanto aquele é voltado a uma análise integrada de um ecossistema 

afetado por diversas ações humanas. São, portanto, complementares. 

A Lei nº 6.574/13 dispõe sobre os critérios gerais para licenciamento ambiental de 

extração de rochas ornamentais e pedras de revestimento, estabelecendo o mesmo conjunto de 

regras e possibilidades da Lei nº 6.373/12, sendo que aplicáveis à extração de rochas 

ornamentais e pedras de revestimento51, em áreas de até 5 hectares de frente de lavra. De resto, 

à parte de alguns pequenos detalhes, os dispositivos são os mesmos presentes na legislação que 

dispõe sobre os critérios gerais para o licenciamento da extração de minerais de utilização direta 

na construção civil. 

 

2.3.2 O Sistema Estadual de Licenciamento Ambiental não prevê o EIA/RIMA 

 

A Constituição do Estado do Rio de Janeiro se refere uma única vez ao licenciamento 

ambiental quando, em seu art. 266, parágrafo 1º, estabelece que a implantação de áreas ou polos 

                                                 
50 Res. CONAMA nº 10/90 – Estabelece normas específicas para o Licenciamento Ambiental de Extração Mineral 

das classes I, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX. 
51 Nos termos do parágrafo 2º, do art. 1º, da Lei nº 6.574/13, entende-se como pedras de revestimento e rochas 

ornamentais, também designadas pedras naturais, rochas lapídeas, rochas dimensionais e materiais de cantaria, 

abrangem os tipos litológicos que podem ser extraídos em blocos ou placas, cortados em formas variadas e 

beneficiados através de esquadrejamento, polimento, lustro, entre outros. 
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industriais, bem como as transformações de uso do solo, dependerão de Estudo de Impacto 

Ambiental e do correspondente licenciamento. Entretanto, o licenciamento ambiental aparece 

devidamente regulamentado pelo Decreto nº 44.820/14 – que dispõe sobre o Sistema de 

Licenciamento Ambiental – SLAM. 

Nos termos da citada norma, o SLAM possui como instrumentos:  

i - Licença ambiental; ii - Autorização Ambiental; iii - Certidão Ambiental;  

iv - Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos; v - Certificado Ambiental; vi - Termo de 

Encerramento; e, vii - Documento de Averbação. Portanto, formalmente o Estudo de Impacto 

Ambiental não é um instrumento do SLAM, ao contrário da legislação federal, segundo a qual 

a avaliação de impacto ambiental é um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente. 

Quando a análise do empreendimento não depender da elaboração de EIA/RIMA ou de 

RAS, num dos dois únicos momentos nos quais o decreto se refere ao Estudo de Impacto 

Ambiental, a Licença Prévia e de Instalação – LPI será concedida em uma única fase, atestando 

a viabilidade ambiental e autorizando a implantação do empreendimento. 

Na referência seguinte, presente no art. 32 do decreto, em seu parágrafo 1º, fica 

estabelecido que os requerimentos de LP de empreendimentos sujeitos à elaboração de Estudo 

de Impacto Ambiental – EIA e de Relatório Ambiental Simplificado – RAS, bem como a 

concessão, renovação, averbação e indeferimento dos pedidos de licença serão publicados no 

jornal oficial, em periódico regional ou local de grande circulação e em Diário Eletrônico de 

comunicação mantido pelo órgão ambiental licenciador. 

Portanto, apesar de se referir por duas ocasiões ao Estudo de Impacto Ambiental, o 

SLAM não o inclui dentre os instrumentos do sistema, revelando relativo desprezo formal com 

relação ao instrumento da PNMA. 

Porém, na estruturação organizacional do INEA, disposta no Decreto nº 41.628/09, 

algumas referências formais são feitas sobre o EIA/RIMA. A primeira delas atribui competência 

à Procuradoria do INEA para se manifestar através de consulta, quando o processo de 

licenciamento ambiental envolver a elaboração de EIA/RIMA ou RAS. Em seguida, o art. 56 

da normativa atribui a competência do licenciamento ambiental à CECA, quando envolver os 

empreendimentos relacionados no art. 1º, da Lei nº 1.356/88. Há, ainda, uma competência 

residual, nas hipóteses que menciona, do Conselho Diretor analisar os pedidos de licenciamento 

sujeitos à elaboração de RAS e de EIA/RIMA. 
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2.3.3 Da regulamentação do Estudo de Impacto Ambiental pela CECA 

 

A Comissão Estadual de Controle Ambiental – CECA aprovou, através da Deliberação 

CECA nº 3.663, de 28 de agosto de 1997, a DZ-041.R-13 – Diretriz para realização de Estudo 

de Impacto Ambiental – EIA e do respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA. As DZs 

são normas que dispõem sobre diretrizes gerais para o exercício das competências ambientais 

da CECA, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.  

A DZ-041.R-13 apresenta como objetivo “determinar a abrangência, os procedimentos 

e os critérios para a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental - EIA e do respectivo Relatório 

de Impacto Ambiental - RIMA, no Estado do Rio de Janeiro, consoante o disposto na Lei nº 

1.356/88, alterada pela Lei nº 2.535/96 e nas Resoluções CONAMA nos 001/86, 011/86 e 2/96, 

como parte integrante do Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras – SLAP”.  

Ela apresenta como referências normativas a exigência do EIA/RIMA presente na 

Constituição Federal, assim como na Lei nº 6.938/81 – PNMA, seu decreto regulamentador – 

Dec. nº 99.274/90, e nas Resoluções CONAMA nº 01/86 – EIA/RIMA, 06/86 – sobre modelos 

para publicação de pedidos de licenciamento e 09/87 – sobre a Audiência Pública nos processos 

de avaliação de impacto ambiental, dentre outras. 

A norma estadual define o conceito de 40 termos aplicados à matéria, permitindo uma 

compreensão mais objetiva sobre o tema. A Avaliação de Impacto Ambiental, por exemplo, é 

concebida como o “instrumento de execução de política ambiental, constituído por um conjunto 

de procedimentos técnicos e administrativos, visando à realização da análise sistemática dos 

impactos ambientais da instalação ou ampliação de uma atividade e suas diversas alternativas, 

com a finalidade de embasar as decisões quanto ao seu licenciamento”.  

A DZ reproduz, ainda, a relação dos projetos que devem se submeter à elaboração do 

EIA/RIMA, na forma que se encontra na Lei Estadual nº 1.356/88, à semelhança da lista da 

Resolução CONAMA nº 01/86. Entretanto, ela extrapola a lista da lei estadual com a inclusão 

de aterros na Baía de Guanabara, independente do volume, em obediência à Lei nº 1.700/90, e 

de outras atividades que, por sua localização, porte ou natureza sejam consideradas pela CECA 

de alto potencial poluidor ou modificador do meio ambiente, com base em parecer técnico da 

FEEMA (atual INEA).  

A desatualização da norma fica patente não apenas nas referências à FEEMA – que está 

extinta desde o ano de 2007, quando foi criado o INEA –, mas especialmente quando estabelece 

a prerrogativa da CECA decidir sobre a dispensa da exigência do EIA/RIMA quando se tratar 

da ampliação das atividades e instalações relacionadas como passíveis dessa exigência. Essa 
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hipótese estava prevista no parágrafo 2º, do art. 1º, da Lei nº 1.356/88, mas foi expressamente 

revogada pela Lei nº 2.894/98 – o que resulta na revogação tácita da previsão presente na norma 

infralegal. 

A Diretriz Geral sobre EIA/RIMA no Estado do Rio de Janeiro prevê, a critério do órgão 

ambiental competente, a possibilidade de participação de representantes de outros órgãos e 

instituições governamentais, universidades, associações civis interessadas, bem como dos 

grupos sociais existentes na área de influência da atividade, na elaboração da Instrução Técnica 

para a realização dos estudos. Essa é uma importante possibilidade, que pode proporcionar um 

maior grau de legitimidade do processo de avaliação de impacto ambiental, tendo em vista que 

assegura a participação dos setores interessados desde o início do processo. Essa participação 

na construção dos alicerces dos estudos ambientais a serem realizados pelo proponente do 

projeto pode equalizar eventuais conflitos muito comuns nos processos de participação social, 

haja vista que geralmente ocorrem quando muitos acordos já foram desenhados entre o 

proponente do projeto e o órgão ambiental competente. Porém, os registros dos atos 

administrativos relacionados à elaboração das instruções técnicas de alguns dos projetos 

analisados nessa pesquisa, encontrados no sítio eletrônico do INEA, apontam para a prática da 

elaboração exclusiva por servidores do órgão ambiental 52 , reforçando a tendência da 

participação social exclusivamente na fase final do processo de avaliação de impacto ambiental.  

A Diretriz da CECA determina que o órgão ambiental proceda, em até cinco dias úteis, 

contados a partir do recebimento do EIA/RIMA, à verificação quanto ao cumprimento das 

exigências legais e da Instrução Técnica específica para cada caso. Ou seja, há a necessidade 

de conferir a adequação do conteúdo do Estudo e do respectivo Relatório de Impacto Ambiental 

às regras normativas estaduais e federais. Todavia, nos casos estudados e apresentados nesse 

trabalho, foram detectadas inúmeras inconsistências que apontam para prováveis falhas na 

conferência do conteúdo dos Relatórios de Impacto Ambiental – RIMA, em frontal 

descumprimento da determinação normativa. 

Eventual imperícia, sonegação ou omissão de qualquer dos profissionais responsáveis 

                                                 
52 Instrução Técnica CEAM/DILAM nº 32/2013 - Elaboração de EIA/RIMA para análise da viabilidade ambiental 

da Readequação das Linhas de Escoamento de Produtos para Demandas Crescentes do Terminal de Campos Elísios 

– TECAM/Petrobras; Instrução Técnica CEAM/DILAM nº 07/2014 - Elaboração de EIA/RIMA para análise da 

viabilidade ambiental da atividade de Dragagem para formação de Canal de Acesso e Adequação da Bacia de 

Evolução do Terminal Aquaviário da Ilha Comprida – TAIC/Petrobras; Instrução Técnica CEAM nº 09/2012 - 

Elaboração de EIA/RIMA para análise da viabilidade ambiental da Implantação de uma Unidade de Processamento 

de Gás Natural - UPGN e uma Unidade de Produção de Lubrificantes - ULUB, localizadas no COMPERJ, no 

Município de Itaboraí; Portaria INEA PRES nº 501, de 26 de novembro de 2013 - Cria Grupo de Trabalho para 

elaborar a Instrução Técnica específica e proceder à análise e acompanhamento de EIA/RIMA, para Readequação 

de Linhas de Escoamento e Construção de Subestação no Terminal de Campos Elísios – TECAM/Petrobras. 
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pela elaboração do EIA/RIMA deve ser comunicada ao respectivo conselho regional, conforme 

expressamente previsto pela DZ/CECA. Porém, referida conduta configura crime contra a 

Administração Ambiental, conforme tipificado pela Lei de Crimes Ambientais 53 , com a 

inclusão efetivada pela Lei nº 11.284/06. Trata-se do crime com a previsão da pena mais grave 

dentre todas as demais, com reclusão de três a seis anos. Portanto, a conduta deve ser também 

comunicada ao Ministério Público para a apuração de eventual incidência do tipo penal previsto. 

Assim como no caso da Resolução CONAMA nº 01/86, a normativa estadual estabelece 

apenas a disponibilização do RIMA em sua forma impressa, sem qualquer referência à internet. 

E assim permanece até os dias atuais, sem a necessária atualização dos meios de 

disponibilização de acesso ao Relatório de Impacto Ambiental pela rede mundial de 

computadores – o que permitiria amplo acesso às avaliações de impacto ambiental. Nos termos 

expressos, o INEA deverá enviar cópias do RIMA às prefeituras dos municípios onde se 

localizar a atividade, à Comissão de Controle do Meio Ambiente e de Defesa Civil da 

Assembleia Legislativa, ao Ministério Público e à CECA, disponibilizando ainda uma cópia do 

EIA e do RIMA em sua biblioteca, para acesso pelo público interessado. 

A Diretriz da CECA informa que, como parte integrante do processo de avaliação de 

impacto ambiental, o órgão competente promoverá, durante o período de análise do EIA, 

reuniões para informação e discussão sobre o projeto e seus prováveis impactos ambientais. 

Porém, o texto não aponta com quem serão realizadas essas reuniões, configurando uma lacuna 

que será interpretada segundo convicções dos dirigentes de ocasião. 

O prazo mínimo para manifestação dos interessados nos processos de avaliação de 

impacto ambiental é de 30 dias, contados a partir da data de publicação do aviso de entrega do 

EIA/RIMA em, pelo menos, três jornais de grande circulação na região de influência do projeto 

analisado. As manifestações recebidas nesse prazo ou até o limite de dois terços do período de 

análise do EIA/RIMA, quando superior a 30 dias, deverão ser consideradas no parecer técnico 

de licença e anexadas ao processo de licenciamento.  

A DZ-041.R-13 possui algumas poucas falhas textuais, que deixam partes de sua 

composição truncadas. Mereceria uma atualização, na qual sejam corrigidas referidas falhas e 

                                                 
53 53 Lei nº 9.605/98 - Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro 

procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, 

inclusive por omissão: 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.   

§ 1o Se o crime é culposo:   

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos.   

§ 2o A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se há dano significativo ao meio ambiente, em 

decorrência do uso da informação falsa, incompleta ou enganosa.    
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atualizadas algumas previsões, como a exclusão da prerrogativa de dispensar a exigência de 

EIA/RIMA para projetos de ampliação de atividades e a previsão de disponibilidade do RIMA 

no sítio eletrônico do INEA. 

No mais, a norma estabelece um conjunto de critérios para a elaboração do EIA e do 

RIMA, como na definição das áreas de influência, na descrição do projeto e suas alternativas, 

no diagnóstico ambiental das áreas de influência, na análise dos impactos ambientais, na 

definição das medidas mitigadoras e compensatórias e, finalmente, na elaboração do plano de 

monitoramento. 

Há, entretanto, outra normativa sobre a matéria. Trata-se da Norma Administrativa NA-

042.R-9, que dispõe sobre o pedido, recebimento e análise do Estudo e seu respectivo Relatório 

de Impacto Ambiental, aprovada pela Deliberação CECA nº 3.329, de 29 de novembro de 1994. 

Seu objetivo é de estabelecer os procedimentos administrativos internos ao órgão ambiental 

competente (INEA) para a tramitação do EIA/RIMA, como parte integrante do Sistema de 

Licenciamento Ambiental – SLAM. 

A norma dispõe sobre a tramitação interna dos procedimentos administrativos de 

licenciamento ambiental de empreendimentos sujeitos à exigência do EIA/RIMA, nos termos 

da lei estadual e da DZ-041. Ela descreve, portanto, cada passo dessa tramitação, desde o 

recebimento dos documentos referentes ao pedido de licença na Central de Atendimento até o 

encaminhamento do parecer técnico de licença e os documentos pertinentes para deliberação 

final da CECA.  

De início, constatada a necessidade de elaboração do EIA/RIMA, a diretoria competente 

solicita ao presidente do INEA a criação de grupo de trabalho para elaboração da Instrução 

Técnica e, ao final, análise do EIA e do RIMA. A mesma diretoria deverá informar à Assessoria 

de Comunicação – ASCOM sobre o pedido de EIA/RIMA que, por sua vez, deverá promover 

a divulgação do pedido aos interessados, prestando os esclarecimentos adicionais que se 

fizerem necessários. Essa norma administrativa não se refere às audiências públicas, limitando-

se a estabelecer que antes da expedição do parecer de licença do órgão ambiental, a ASCOM 

poderá promover reuniões com os interessados, para informação e discussão sobre o 

empreendimento e seus possíveis impactos ambientais. 

A NA.042 finaliza com a determinação de que o resultado da análise técnica seja 

consolidado pela diretoria competente em forma de parecer técnico de licença, com a 

composição mínima formada pelos seguintes itens: recomendação quanto à alternativa mais 

adequada; identificação e valoração dos impactos ambientais previstos; eficiência das medidas 

mitigadoras preconizadas; apreciação do plano de monitoramento dos impactos; e, condições 
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de concessão da licença requerida. 

Como visto, as normas referentes à exigência de elaboração do Estudo e seu respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, possuem algumas 

falhas e lacunas, assim como encontram-se desatualizadas especialmente quanto às formas de 

publicidade e acesso aos estudos, relatórios e pareceres elaborados nos autos dos processos 

administrativos. Os procedimentos de avaliação de impacto ambiental vêm sendo realizados 

regularmente, apesar dessa realidade. Entretanto, referidas lacunas e desatualizações podem 

contribuir para a deslegitimização do processo, assim como para a ineficácia desse instrumento 

da Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA, tornando-o mais um mero entrave 

burocrático ao processo de concessão de licenças ambientais.     
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3 O ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

O Estudo de Impacto Ambiental – EIA e seu respectivo Relatório de Impacto 

Ambiental – RIMA são os documentos técnicos que compõem uma das espécies da Avaliação 

de Impacto Ambiental – AIA que, por sua vez, é um instrumento da Política Nacional do Meio 

Ambiente – PNMA. 

 

3.1 DO INSTRUMENTO DA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

A Avaliação de Impacto Ambiental – AIA é um dos instrumentos da Política Nacional 

do Meio Ambiente, nos termos do art. 9º, III, da Lei nº 6.938/81. Ela é dada como o gênero de 

uma série de estudos ambientais (Milaré, 2015), que tem como espécie mais conhecida o Estudo 

de Impacto Ambiental – EIA, mas que inclui também a Auditoria Ambiental 54 , o Estudo 

Ambiental Simplificado – EAS, o Relatório Ambiental Simplificado – RAS, o Relatório 

Ambiental Preliminar – RAP, a Avaliação Ambiental Estratégica – AAE, o Estudo de Impacto 

de Vizinhança – EIV, dentre outros 55 . No bojo dos processos de expansão da economia 

industrial – que produziu uma diversidade de consequências negativas no meio ambiente e na 

qualidade de vida das pessoas que residiam nas áreas de influência das plantas industriais, numa 

época na qual não se controlava as emissões de resíduos e rejeitos lançados no ambiente, a 

Avaliação de Impacto Ambiental apareceu como medida voltada à análise da viabilidade de 

projetos, programas e atividades de desenvolvimento, tendo em vista suas consequências para 

o meio ambiente. Avalia-se não apenas sua viabilidade em razão de produzir impactos no meio 

ambiente, eis que toda ação humana produz impactos. Mas também a relação custo/benefício 

                                                 
54 Auditoria Ambiental, nos termos da DZ/FEEMA 056 – Diretriz para realização de Auditoria Ambiental, é o 

procedimento de “realização de avaliações e estudos destinados a determinar: I - os níveis efetivos ou potenciais 

de degradação ambiental provocados por atividades de pessoas físicas ou jurídicas; II - as condições de operação 

e de manutenção dos equipamentos e sistemas de controle da poluição; III - as medidas a serem tomada para 

restaurar o meio ambiente e proteger a saúde humana; e, IV - a capacitação dos responsáveis pela operação e 

manutenção dos sistemas, rotinas, instalações e equipamentos de proteção do meio ambiente.” 

55 Beltrão reforça a afirmação de que “a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) é gênero do que o Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA) é espécie. Portanto, além do EIA, há outras formas de avaliação de impacto, designadas 

genericamente de ‘estudos ambientais’: “para que o instituto do EIA seja cada vez mais reconhecido e fortalecido 

no Brasil, faz-se imperioso que o Poder Público o exija de forma criteriosa, para que não se torne uma panaceia 

para exame de todo e qualquer impacto ambiental. Há diversas outras formas de avaliação de impacto, tais como 

relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, 

plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e análise preliminar de risco, previstos pelo artigo 1º, 

III, da Resolução Conama nº 237, de 19.12.1997, que podem ser realizados para impactos ambientais menos 

relevantes ao invés do EIA, no intuito de subsidiar a decisão acerca da licença ambiental.” (BELTRÃO, 2008, p. 

35) 
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entre os impactos positivos e negativos, assim como dos custos associados à eliminação, 

mitigação e/ou compensação dos impactos negativos56. 

A Avaliação de Impacto Ambiental foi inspirada no direito norte-americano, 

especificamente na National Environmental Policy Act – NEPA de 1969, que disciplinou regras 

e procedimentos para o controle das atividades com elevados riscos para o meio ambiente57. A 

National Environmental Policy Act – NEPA é a lei da Política Nacional do Meio Ambiente dos 

Estados Unidos, aprovada em 1969, que impõe às agências públicas que suas políticas, leis e 

regulamentos devem ser interpretados e administrados na máxima extensão possível, 

modificando sua forma tradicional, para que seja sempre incluída a perspectiva ambiental 

(BELTRÃO, 2008). Foi uma lei que marcou a história das políticas ambientais norte-

americanas e influenciou inúmeros países mundo afora. Nas palavras de Sánchez, 

 

A sistematização da avaliação de impacto ambiental como atividade obrigatória, a ser 

realizada antes da tomada de certas decisões que possam acarretar consequências 

ambientais negativas, ocorreu nos Estados Unidos em decorrência da lei da política 

nacional do meio ambiente daquele país, a National Environmental Policy Act, 

usualmente referida pela sigla NEPA. Essa lei entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 

1970, requerendo de ‘todas as agências do governo federal’ (artigo 102 da lei): 

(A) utilizar uma abordagem sistemática e interdisciplinar que assegurará o uso 

integrado das ciências naturais e sociais e das artes de planejamento ambiental nas 

tomadas de decisão que possam ter um impacto sobre o ambiente humano; 

(B) identificar e desenvolver métodos e procedimentos, em consulta com o Conselho 

de Qualidade Ambiental estabelecido pelo Título II desta lei, que assegurarão que os 

valores (amenities) ambientais presentemente não quantificados serão levados 

adequadamente em consideração na tomada de decisões, ao lado de considerações 

técnicas e econômicas; 

(C) incluir, em qualquer recomendação ou relatório sobre propostas de legislação e 

outras importantes (major) ações federais que afetem significativamente a qualidade 

do ambiente humano, uma declaração (statement) detalhada do funcionário 

responsável sobre: 

(i) o impacto da ação proposta, 

(ii) os efeitos ambientais adversos que não puderem ser evitados caso a proposta seja 

implementada, 

(iii) alternativas à ação proposta, 

(iv) a relação entre os usos locais e de curto prazo do ambiente humano e a 

manutenção e melhoria da produtividade a longo prazo, e 

(v) qualquer comprometimento irreversível e irrecuperável de recursos que seriam 

envolvidos se a ação proposta fosse implementada. (SÁNCHEZ, 2013, p. 48) 

 

                                                 
56 Para Antunes (2010), a AIA é uma evolução da avaliação social de projetos. Segundo o autor, que se refere 

diretamente sobre o EIA enquanto espécie de AIA, “o EIA é uma das diferentes modalidades utilizadas para se 

examinar os diferentes custos de um projeto. A análise dos custos de implantação e implementação de projetos é 

bastante antiga. De fato, o empreendedor de qualquer projeto sempre busca saber se os benefícios compensarão os 

custos a serem alcançados. Se os benefícios forem maiores que os custos, diz-se que o referido projeto é viável 

economicamente. Desde a década de 50 do século XX, vem se desenvolvendo uma metodologia de análise de 

custos de projetos que ficou conhecida como avaliação social de projetos. Trata-se, evidentemente, de um 

desenvolvimento da análise custo/benefício que, no entanto, toma por base a sociedade e não apenas o 

empreendedor privado.” (ANTUNES, 2010, p. 265) 

57 Beltrão, 2008; Milaré, 2015; Oliveira, 2005; Sánchez, 2013; dentre outros. 
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O contexto da aprovação da NEPA foi o momento no qual a questão ambiental 

começava a surgir especialmente no mundo industrializado, a partir de algumas tragédias 

proporcionadas por um modelo de desenvolvimento que evoluiu sem atentar para as 

consequências ambientais do lançamento de matérias e energia no meio ambiente – oriundas 

dos processos industriais.  Os referidos rejeitos eram dispostos de forma inadequada, enterrados 

sem sistemas de controle e impermeabilização, diluídos em rios e demais corpos hídricos ou 

dispersos na atmosfera, vindo a provocar consequências negativas no meio ambiente e na 

qualidade de vida da sociedade. Vale relembrar da publicação da bióloga marinha norte-

americana Rachel Carson, Primavera Silenciosa, em 1962, que denunciou os graves efeitos 

sobre o meio ambiente e a saúde humana da produção e utilização do DDT58. A NEPA de 1969 

surge simultaneamente aos movimentos ambientalistas modernos – que começam a aparecer 

nos EUA em paralelo aos movimentos de contracultura, motivados pelas trágicas consequências 

da Guerra do Vietnã (1955-1975).  

Segundo Paulo de Bessa Antunes (2010), a avaliação de impacto ambiental aparece no 

direito brasileiro com a edição do Decreto-Lei nº 1.413/75 – que dispunha sobre as áreas críticas 

de poluição: 

As empresas que viessem a ser instaladas após a data de expedição do decreto-lei 

deveriam ser dotadas de equipamentos capazes de diminuir ou impedir poluição 

produzida por suas atividades. Para tal, efetivamente, fazia-se necessária uma 

avaliação prévia dos impactos ambientais que, eventualmente, pudessem vir a ser 

produzidos pela instalação industrial. Ainda que sem um maior rigor metodológico e 

sem uma imposição legal clara e precisa, não resta dúvida de que, para o Direito 

brasileiro, foi este o marco fundamental para a obrigatoriedade jurídica das avaliações 

de impacto ambiental. (ANTUNES, 2010, p. 291)  

 

 

                                                 
58 “No verão de 1962, a revista New Yorker publicou três edições seguidas com trechos de Primavera Silenciosa, 

quarto livro de Rachel Carson (1907-1964), obra que só seria lançada três meses depois, em setembro. Em linhas 

gerais, o livro explica como o uso desenfreado de pesticidas nos EUA alterava os processos celulares das plantas, 

reduzindo as populações de pequenos animais e colocando em risco a saúde humana. Linda Lear, biógrafa da 

autora, conta que, após a publicação do primeiro trecho, “o alerta de Rachel Carson desencadeou um debate 

nacional sobre o uso de pesticidas químicos, a responsabilidade da ciência e os limites do progresso tecnológico” 

(LEAR, 2010, p. 11). A indústria química reagiu imediatamente, combatendo duramente a obra e entrando em 

campanha declarada para desacreditar a sua autora. Passado pouco mais de meio século desses eventos, mudaram-

se os atores, mas o debate permanece. E, embora a obra continue a inspirar uma ampla gama de militantes em 

defesa da natureza e seja presença obrigatória em qualquer histórico do movimento ambientalista, Primavera 

Silenciosa continua sendo alvo de críticas. Para alguns analistas, Carson “pode ter sido ocasionalmente imprecisa 

e alarmista” (MCCORMICK, 1992, p. 71), usando de “técnica de superdramatização calculada” (MADDOX apud 

MCCORMICK, 1992, p. 95), cometido deslizes estatísticos em sua tentativa de provar a existência de uma 

epidemia de leucemia (LOMBORG, 2002, p. 262) e de que sua exortação ao banimento do DDT pode ter sido 

precipitada, já que desencadeou o reaparecimento da malária em países do terceiro mundo (ANTUNES, 2008, p. 

30). Seja como for, é inegável que Primavera silenciosa foi um acontecimento comunicacional que mudou o mundo. 

A essa obra tem sido atribuída nada menos que a fundação do movimento ambientalista moderno. Como sabemos, 

não é pouca coisa.” (BONZI, Ramón S. Meio século de Primavera Silenciosa: um livro que mudou o mundo. 

Desenvolvimento e Meio Ambiente, n. 28, p. 207-215, jul./dez. 2013. Editora UFPR. Disponível em: 

https://revistas.ufpr.br/made/article/view/31007/21665. Acesso em: 12.01.2019). 

https://revistas.ufpr.br/made/article/view/31007/21665
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Nas observações de Menezes (2015),  

 

[...] em atraso frente aos passos perfilados no velho continente, pelo Dec.-lei 1.413, 

de 14.08.1975, incorporou-se explicitamente o controle da contaminação no 

ordenamento jurídico brasileiro, ao determinar que as atividades industriais instaladas, 

ou que viessem a ser implantadas, haveriam de adotar medidas mitigadoras aptas a 

minimizar os efeitos da contaminação ambiental. Em seguida, o Dec. 76.389, de 

03.10.1975, igualmente, determinou aos Estados e Municípios, respeitados os limites 

previstos na legislação federal, que exigissem condicionantes ambientais de enfoque 

mitigador para o controle da poluição industrial. (MENEZES, 2015, p. 230)  

 

 

Não obstante a expressa indicação normativa que sustenta sua afirmação, há autores que 

trazem outra referência. É o caso de Milaré, ao afirmar que “inspirada no direito americano 

(NEPA, de 1969), a Avaliação de Impacto Ambiental foi introduzida em nosso direito positivo 

de forma tímida, pela Lei 6.803, de 02.07.1980, que dispõe sobre as diretrizes básicas para o 

zoneamento industrial nas áreas de poluição”. (MILARÉ, 2015, p. 754) 

São vários os autores que apontam que a introdução da avaliação de impacto no 

ordenamento jurídico brasileiro ocorreu com a Lei nº 6.803/80 (MILARÉ, 2015; FIORILLO, 

2013; OLIVEIRA, 2005; BELTRÃO, 2008; SÁNCHEZ, 2013; BENJAMIN, 2018).  Ao 

estabelecer os critérios para a elaboração dos zoneamentos urbanos e industriais, a lei definiu 

que, além dos estudos normalmente exigíveis, a aprovação das zonas em cada zoneamento 

deveria ser precedida de estudos especiais de alternativas e de avaliações de impacto, que 

permitiriam estabelecer a confiabilidade da solução a ser adotada. Ou seja, não especificou seu 

formato, mas determinou sua elaboração.  

Referindo-se ao Dec. nº 6.803/80, Menezes (2015) assevera que, 

 

Embora houvesse que referendar a inserção, ainda que tímida, da AIA na legislação 

brasileira por esse diploma legal, ainda assim guarda parcela de razão Marcelo Abelha 

Rodrigues quando indica que a mesma previu embrionariamente o EIA, relacionando-

o ao licenciamento ambiental. Assim como o pioneiro Paulo Affonso de Leme 

Machado, ao indicar que ao ser fruto de uma emenda apresentada aos legisladores 

pela Sociedade Brasileira de Direito do Meio Ambiente (Sobradima), esse diploma foi 

responsável pela inserção do EIA no ordenamento pátrio. (MENEZES, 2015, p. 233-

234)  

 

 

Posteriormente, com a aprovação da Lei nº 6.938/81, que instituiu a Política Nacional 

do Meio Ambiente (PNMA), a Avaliação de Impacto Ambiental – AIA se tornou um de seus 

instrumentos, tendo sido regulamentada através de decretos federais e resoluções do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente – CONAMA59.  

                                                 
59 Como aponta Oliveira (2005, p. 424), “note-se que o Decreto nº 88.351, de 1º de junho de 1983, já determinava, 



133 

 

Há quem se refira à Avaliação de Impacto Ambiental prevista na PNMA como 

instrumento autônomo com relação ao licenciamento ambiental. Segundo este entendimento, a 

AIA pode ser exigida para outras atividades que não se submetam necessariamente ao 

licenciamento, como a aprovação de planos, projetos e programas governamentais60. De acordo 

com uma publicação elaborada pela 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal61, 

 

[...] a AIA e o licenciamento constam como instrumentos distintos, não 

necessariamente vinculados. Isso denota o caráter amplo da avaliação de impactos, 

que supera os procedimentos de licenciamento ambiental, podendo, portanto, ser 

aplicada na esfera de planejamento de políticas, planos e programas que afetem o meio 

ambiente. A AIA é compreendida também como um processo que deve possibilitar 

ampla articulação entre setores governamentais, e destes com a sociedade, ou seja, 

como uma prática democrática de planejamento e execução de políticas públicas que 

deve abrir os processos decisórios à participação social. Entretanto, a AIA se efetivou, 

no Brasil, apenas no processo de licenciamento ambiental, por força da Resolução 

CONAMA n. 001/86 – segundo a qual a condução do procedimento de licenciamento 

requer, quando a obra ou atividade for potencialmente causadora de significativa 

degradação do meio ambiente, a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental e seu 

respectivo Relatório (EIA/RIMA). 

 

 

A Lei nº 6.938/81 atribuiu ao CONAMA a competência para estabelecer normas e 

critérios para licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras62. A Resolução 

                                                 
no § 1º do artigo 18: ‘Caberá ao CONAMA fixar os critérios básicos segundo os quais serão exigidos estudos de 

impacto ambiental para fins de licenciamento, contendo, entre outros, os seguintes itens...’ Dessa forma, está 

dizendo: que, para fins de licenciamento o órgão licenciador deverá exigir a realização de estudos de impacto 

ambiental – cujos itens mínimos o dispositivo especifica exemplificativamente (dentre outros) – e que tal estudo 

deverá seguir os critérios básicos a serem fixados pelo CONAMA.” Referido decreto regulamentava a Lei nº 

6.938/81, porém foi revogado pelo Decreto nº 99.274/90 que, em vigor, é o regulamento atual da Política Nacional 

do Meio Ambiente, delegando, da mesma forma, ao CONAMA, a competência para dispor sobre os critérios gerais 

para a exigência do Estudo de Impacto Ambiental. No âmbito do CONAMA, a matéria é tratada especialmente 

pelas resoluções nº 01/86 e nº 237/97, mas também pelas de nº 06/87 (obras de grande porte) e 09/87 (audiências 

públicas). 

60  Beltrão (2008), por sua vez, defende que a exigência do EIA não está vinculada a empreendimentos 

potencialmente causadores de significativa degradação do meio ambiente, como consta do texto constitucional: 

“Pragmaticamente, entretanto, observa-se que, ao tempo em que o legislador constituinte determinou que cabe ao 

Poder Público exigir um EIA sempre que uma atividade possua potencial de ocasionar significativa degradação no 

meio ambiente, não restringiu a exigência de um EIA para tal hipótese. Ou seja, embora não seja tecnicamente 

correto, o Poder Público também pode exigir, em tese, um EIA em outros casos em que não se configure o potencial 

de impactos significativos.” (BELTRÃO, 2008, p. 36) 

61 Deficiências em estudos de impacto ambiental: síntese de uma experiência. Ministério Público Federal, 2004, p. 

10. 

62 Art. 8º, da Lei nº 6.938/81, com as alterações promovidas pela Lei nº 7.804/89 e pela Lei nº 8.028/90: “Art. 8º. 

Compete ao Conama: I. estabelecer, mediante proposta do Ibama, normas e critérios para o licenciamento de 

atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo Ibama; II. 

determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das possíveis consequências 

ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando, aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim 

a entidades privadas, as informações indispensáveis para apreciação dos estudos de impacto ambiental, e 

respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa degradação ambiental, especialmente nas 
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CONAMA nº 01/86 (alterada pelas Resoluções 11/86, 05/87 e 237/97) determina que o Estudo 

de Impacto Ambiental – EIA deve contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização 

do projeto, confrontando-as com a hipótese de sua não execução.  

A partir da instituição da AIA como instrumento da Política Nacional do Meio 

Ambiente, o CONAMA estabeleceu a obrigação da elaboração do Estudo de Impacto Ambiental 

– EIA e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA para a obtenção das licenças 

ambientais de empreendimentos de significativo impacto sobre o meio ambiente. No art. 2° da 

referida resolução foram definidas as atividades que obrigatoriamente devem se submeter à 

elaboração prévia do EIA/RIMA, como pressuposto para a obtenção do licenciamento 

ambiental, deixando, porém, em aberto, a possibilidade de sua exigência para outras atividades 

não relacionadas, a critério do órgão ambiental competente63 . Importante observar que, de 

forma genérica, no sentido constitucional do instrumento, o CONAMA estabeleceu uma lista 

positiva de empreendimentos e atividades que objetivamente representam um conjunto 

potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente. Isto é, tendo em vista 

                                                 
áreas consideradas patrimônio nacional; (...)” 

63 “Art. 2º. Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental 

- RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, em caráter supletivo, o licenciamento de atividades 

modificadoras do meio ambiente, tais como: 

I - Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento; 

II - Ferrovias; 

III - Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos; 

IV - Aeroportos, conforme definidos pelo inciso 1, artigo 48, do Decreto-Lei nº 32, de 18 de setembro de 1966158; 

V - Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos sanitários; 

VI - Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230KV; 

VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragem, para fins hidrelétricos, acima 
de 10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação 
de cursos d’água, abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques; 
VIII - Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão); 
IX - Extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de Mineração; 
X - Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos; 
XI - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 10MW; 

XII - Complexo e unidades industriais e agroindustriais (petroquímicos, siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias 

de álcool, hulha, extração e cultivo de recursos hidróbios; 

XIII - Distritos industriais e zonas estritamente industriais - ZEI; 

XIV - Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 hectares ou menores, quando atingir 

áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental; 

XV - Projetos urbanísticos, acima de 100 ha ou em áreas consideradas de relevante interesse ambiental a critério 

da SEMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes estaduais ou municipais; 

XVI - Qualquer atividade que utilizar carvão vegetal, derivados ou produtos similares, em quantidade superior a 

dez toneladas por dia. (nova redação dada pela Resolução n° 11/86) 

XVII - Projetos Agropecuários que contemplem áreas acima de 1.000 ha. ou menores, neste caso, quando se tratar 

de áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental, inclusive nas áreas 

de proteção ambiental; 

(inciso acrescentado pela Resolução n° 11/86) 

XVIII - Empreendimentos potencialmente lesivos ao patrimônio espeleológico nacional. 

(inciso acrescentado pela Resolução n° 5/87)” 
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que o mandamento constitucional determina a exigência de Estudo Prévio de Impacto 

Ambiental para obras ou atividades potencialmente causadoras de significativa degradação do 

meio ambiente, como veremos mais à frente, a norma – ao relacioná-las expressamente – faz a 

opção por assim qualificá-las. Esta opção recebe a crítica de Beltrão (2008), que entende existir 

aqui uma inconformidade normativa, tendo em vista que nem todas, por si só, poderiam ser 

classificadas como potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente. 

Segundo o autor, “o artigo 2º da Resolução do Conama nº 1, de 1986, incorreu em 

impropriedade técnica ao exigir um EIA para as atividades modificadoras do ambiente 

independentemente de seus potenciais efeitos serem significativos ou não. Deveria, portanto, 

ter se referido à Avaliação de Impacto Ambiental - AIA ao invés de Estudo de Impacto 

Ambiental - EIA” (BELTRÃO, 2008, p. 35). Seu entendimento, portanto, é de que outras 

espécies de Avaliação de Impacto Ambiental poderiam ser mais adequadas para atividades que 

não configurem impacto significativo. Sánchez (2013) reforça a existência de correntes distintas 

quanto à avaliação da aplicação da lista presente na Resolução CONAMA nº 01/86: 

 

Há um debate acerca da aplicação dessa lista, havendo os que defendem que ela 

exemplifica os tipos de empreendimentos cuja implantação está sujeita à apresentação 

prévia do EIA, no sentido de que todos os que constam da lista são obrigatórios, 

podendo o órgão licenciador exigir o EIA de outras atividades não constantes da lista 

(Machado, 1993). Outros defendem que o caráter exemplificativo da lista faculta ao 

órgão licenciador eximir da apresentação do EIA alguns tipos de empreendimentos 

que constam da lista, mas de impacto pouco significativo (Gouvêa, 1993). Esta última 

interpretação acabou prevalecendo no Estado de São Paulo (Gouvêa, 1998) e foi 

resolvida pelo próprio Conama, primeiramente para atividades de mineração -

Resoluções 9 e 10/90 - e depois para outros tipos de atividade - Resolução 237/97 e 

várias outras que se seguiram (...). (SÁNCHEZ, 2013, p. 451) 

 

Toda atividade utilizadora de recursos ambientais, considerada efetiva ou 

potencialmente poluidora, nos termos da legislação, deve se submeter ao licenciamento 

ambiental. Porém, as obras ou atividades consideradas potencialmente causadores de 

significativa degradação do meio ambiente devem, ainda, elaborar o EIA/RIMA. Isto é, o 

licenciamento ambiental é procedimento obrigatório para a instalação e funcionamento de 

atividades que venham a utilizar recursos ambientais e tenham potencial para degradar ou poluir 

o meio ambiente. E, além disso, para aquelas atividades ou empreendimentos que tenham um 

potencial elevado de produção de impactos foi estabelecida a obrigação complementar de 

elaboração e apresentação ao órgão licenciador do Estudo de Impacto Ambiental, que sempre 

deverá vir acompanhado de um Relatório de Impacto Ambiental ou Relatório de Impacto sobre 

o Meio Ambiente – RIMA. Nesses casos, a licença ambiental somente poderá ser concedida 

após a execução das etapas que envolvem o procedimento de elaboração e submissão do 
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EIA/RIMA. 

A partir de 1988, o Estudo de Impacto Ambiental passa a ser uma imposição 

constitucional. Ao garantir o meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito de 

todos, o texto do art. 225, em seu parágrafo 1º, define incumbências do poder público para a 

efetividade desse direito e, dentre elas, estabelece a exigência de elaboração de Estudo Prévio64 

de Impacto Ambiental.65 

Milaré tece comentários a respeito do caráter preventivo do Estudo de Impacto 

Ambiental: 

 

O objetivo central do Estudo Prévio de Impacto Ambiental é simples: evitar que um 

projeto (obra ou atividade), justificável sob o prisma econômico ou em relação aos 

interesses imediatos de seu proponente, revele-se posteriormente nefasto ou 

catastrófico para o meio ambiente. Valoriza-se, na plenitude, a vocação 

essencialmente preventiva do Direito Ambiental, expressa no conhecido apotegma: é 

melhor prevenir do que remediar (mieux vaut prevenir que guérir). 

Nenhum outro instituto de Direito Ambiental melhor exemplifica este direcionamento 

preventivo que o EIA. Foi exatamente para prever (e, a partir daí, prevenir) o dano, 

antes de sua manifestação, que se criou o EIA. Daí a necessidade de que seja elaborado 

no momento certo: antes da execução, ou mesmo de atos preparatórios, do projeto. 

(MILARÉ, 2015, p. 187)  

 

A finalidade precípua do EIA é, portanto, prevenir a ocorrência de danos ao ambiente, 

de modo a evitar que uma atividade de relevante interesse econômico, porém possivelmente 

nociva ao meio ambiente, prejudique a qualidade de vida da população. É a essência do que 

Crawford (2009) classificou como análise custo/benefício. 

Como visto, a exigência do EIA está relacionada ao licenciamento das obras e 

atividades potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente. A 

Resolução CONAMA nº 01/86, em seu art. 2º, listou uma relação exemplificativa de 

empreendimentos para os quais é exigível o EIA, deixando a critério do órgão ambiental 

competente exigi-lo para outras atividades, desde que de forma fundamentada. Já a Avaliação 

de Impacto Ambiental instituída na forma de instrumento da Política Nacional do Meio 

Ambiente é gênero do qual o EIA é espécie – a rigor, a única regulamentada e vinculada ao 

licenciamento. 

                                                 
64  O texto constitucional reforçou o caráter preventivo deste instrumento da política ambiental, inserindo a 

expressão “prévio” ao nominá-lo. Com isso, passou-se a utilizar também o nome de estudo prévio de impacto 

ambiental, chamado pela sigla EPIA, para denominar a estudo de impacto ambiental, com sua sigla EIA. No 

presente estudo, adotamos exclusivamente o nome representado pela sigla EIA, por entender que é a denominação 

mais comum aplicada ao instrumento. 

65 “Art. 225. (...) § 1º- Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: (...) IV- exigir, na 

forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio 

ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade.” 
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3.2 DO CONCEITO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

É importante notar que impacto ambiental é o resultado de uma ação humana sobre o 

meio ambiente e o equilíbrio ecológico, excluídas as repercussões oriundas de processos 

exclusivamente naturais. Isto é, o impacto ambiental será sempre resultante de uma intervenção 

humana no meio ambiente. Entretanto, Sánchez (2013) chama a atenção para a necessidade de 

não confundir a noção de impacto ambiental com a ação ou atividade que o produz. Alerta, o 

autor, que uma leitura minimamente atenta de determinados Estudos de Impacto Ambiental 

pode revelar que esse erro é frequentemente cometido, o que certamente compromete a 

qualidade dos estudos ambientais. 

Sánchez (2013) salienta que “a norma ISO 14.001 introduziu o termo aspecto 

ambiental. (...) A norma ISO 14.001:2004 assim define aspecto ambiental: ‘elemento das 

atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente’ 

[item 3.6]” (SANCHEZ, 2013, p. 35). E prossegue no tema: 

 

Produzir efluentes líquidos, poluentes atmosféricos, resíduos sólidos, ruídos ou 

vibrações não é o objetivo das atividades humanas, mas esses aspectos estão 

indissociavelmente ligados aos processos produtivos. São, assim, elementos, ou partes 

dessas atividades ou produtos ou serviços. Aqueles elementos que podem interagir 

com o ambiente são chamados de aspectos ambientais. (SÁNCHEZ, 2013, p. 35.)  

 

 

E finaliza, fazendo uma distinção objetiva entre impacto e aspecto ambiental: 

 

A palavra ‘aspecto’ parece pouco adequada, pois é de uso corrente, mas consta de uma 

norma internacional, e por isso é inevitável empregá-la. Uma característica positiva 

da diferenciação entre aspecto e impacto ambiental adotada pela norma é deixar claro 

que a emissão de um poluente não é um impacto ambiental. Impacto é alteração da 

qualidade ambiental que resulta dessa emissão. (SÁNCHEZ, 2013, p. 35.)  

 

 

A narrativa de Sánchez traz importante registro para uma correta avaliação de impactos 

ambientais, eis que delimita necessária distinção entre a concepção de impacto e aspecto 

ambiental, apontando que este é um elemento das atividades potencial ou efetivamente 

poluidoras, enquanto aquele é a alteração da qualidade ambiental provocada por esses aspectos. 

Entretanto, há ações humanas que produzem impactos no meio ambiente de forma direta e 

objetiva, como a supressão florestal, a extração de recursos minerais e outras atividades 

extrativistas, por exemplo. Estas atividades, dependendo da dimensão de seus impactos, 

também devem se submeter à avaliação de impactos ambientais – e aparentemente miscigenam 

os conceitos.  
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Outra questão importante a ser anotada é que o conceito de impacto ambiental 

pressupõe a possibilidade de que ele seja positivo ou negativo. E é por isso que ele é admitido 

pelo Direito Ambiental. O mesmo não pode ser dito a respeito do dano ambiental, que será 

sempre negativo. 

Coube à Resolução CONAMA nº 01/86 definir o conceito de impacto ambiental. Em 

seu art. 1º, assim dispôs: 

 

Considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas 

e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 

resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

II - as atividades sociais e econômicas; 

III - a biota; 

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

V - a qualidade dos recursos ambientais. 

 

Para ter uma compreensão mais ampla sobre o alcance do conceito apresentado, é 

importante revisar o conceito de meio ambiente, segundo definição estabelecida no art. 3º, da 

Lei nº 6.938/81, definindo como “o conjunto de condições, leis, influências e interações de 

ordem química, física e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.” 

O legislador não definiu o conceito de dano ambiental. Portanto, sua classificação será 

dada no caso concreto, a partir das manifestações técnicas que envolvem a avaliação dos danos 

perpetrados por determinada atividade ou empreendimento. Mas a poluição também ganhou 

conceito legal na lei da PNMA e guarda algumas semelhanças com o conceito de impacto 

ambiental, como pode ser observado a seguir, nos termos do art. 3º, II, da Lei nº 6.938/81: 

 

Poluição: a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou 

indiretamente: 

I. prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

II. criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

III. afetem desfavoravelmente a biota; 

IV. afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 

V. lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. 

 

 

Apesar das semelhanças, fica notória a distinção entre este e aquele conceito, haja 

vistas que no conceito de impacto há margem para os efeitos positivos, enquanto que a poluição 

pressupõe prejuízos, adversidades e outros efeitos necessariamente negativos. A respeito da 

fundamental distinção, Sánchez afirma: 

 

Uma visão histórica sobre o entendimento coletivo da problemática da degradação 

ambiental constatará a grande diferença conceitual entre ‘impacto ambiental’ e 
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‘poluição’, termo bem incorporado ao linguajar contemporâneo. A partir da década de 

1950, a palavra ‘poluição’ passou a ser bastante difundida, primeiro, no meio 

acadêmico, e, em seguida, pela imprensa. Foi incorporada a uma série de leis que 

estabeleceram condições e limites para a emissão e presença de diversas substâncias 

nocivas – chamadas de ‘poluentes’ – nos diversos compartimentos ambientais. 

Durante algum tempo, a ideia de ‘poluição’ dominou o debate sobre temas ambientais, 

mas a complexidade dos problemas de meio ambiente mostrou que esse conceito era 

insuficiente para dar conta de um sem-número de situações. Foi quando se consolidou 

a ideia de ‘impacto ambiental’, ao longo dos anos 1970. (SÁNCHEZ, 2013, p. 18.)  

 

O Estudo de Impacto Ambiental, portanto, é proposto para avaliar o conjunto de 

impactos positivos e negativos de um empreendimento ou atividade considerados 

potencialmente causadores de significativa degradação do meio ambiente, a fim de oferecer um 

cenário que permita a interpretação, pelo poder público e pela sociedade, da relação 

custo/benefício do projeto. 

 

3.3 DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 

 

O EIA é exigido quando é analisado o licenciamento ambiental de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente. Nesses casos, o EIA 

precede a concessão de qualquer licença, mas antecipa especificamente a análise para a 

concessão da Licença Prévia - LP. Portanto, ele será exigido pelo órgão ambiental competente 

pelo licenciamento ambiental, ou seja, pelo IBAMA, pelos órgãos estaduais ou, 

excepcionalmente, pelos municípios. Na concepção de Brandão (2008),  

 

o EIA nada mais é do que um planejamento. Consiste em um procedimento que 

pretende gerar e colher informações do proponente do projeto, dos consultores e do 

público em geral sobre um dado projeto para servir como base para a decisão a ser 

tomada pelo ente governamental competente. 

De fato, o National Environmental Policy Act (NEPA) [Lei da Política Nacional do 

Meio Ambiente], onde o procedimento de EIA se origina, estabelece que os seus 

procedimentos ‘devem assegurar que a informação ambiental esteja disponível aos 

oficiais públicos e cidadãos antes das decisões serem tomadas e antes das ações serem 

realizadas’. Ademais, ‘as agências devem integrar o processo do NEPA com outros 

planejamentos o mais cedo possível para assegurar que planejamento e decisões 

reflitam valores ambientais, para evitar atrasos no processo, e para dirimir potenciais 

conflitos’. (BRANDÃO, 2008, p. 15-16)  

 

O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo complexo, através do 

qual o órgão ambiental competente avalia a viabilidade e analisa as condições para a instalação 

e o funcionamento de empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, 

considerados efetiva ou potencialmente poluidores, ou aqueles capazes de causar degradação 

ambiental. É instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente que surge no cenário nacional 
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com a aprovação da Lei nº 6.938/81 – que dispunha, em sua versão original, que a construção, 

a instalação, a ampliação e o funcionamento desse conjunto de atividades dependeria de prévio 

licenciamento do órgão estadual competente, integrante do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente – SISNAMA. Com redação modificada posteriormente pela Lei nº 7.804/89, foi 

incluída no texto original a competência do IBAMA, em caráter supletivo, para o licenciamento 

ambiental. 

 O licenciamento ambiental tradicional é dividido em três etapas, que se concluem com 

a denegação ou emissão de três distintas licenças. Por isso é chamado de procedimento 

administrativo complexo, tendo em vista que não se conclui em apenas um ato administrativo 

– como geralmente ocorre nos procedimentos tradicionais. A Licença Prévia – LP é a primeira 

a ser analisada, e sua concessão está condicionada à aprovação da viabilidade de localização e 

execução do projeto básico. A seguinte é a Licença de Instalação – LI, fase na qual se analisa 

os aspectos e impactos que envolvem as obras civis de implementação da atividade. E, 

finalmente, a última delas – a Licença de Operação - LO – é analisada na etapa do licenciamento 

na qual são avaliados os impactos e as condições objetivas para o funcionamento da atividade. 

Novas regras de competência para o licenciamento ambiental aparecem, alguns anos 

depois, na Resolução CONAMA nº 237/97 – que inclui a competência dos municípios para o 

licenciamento ambiental e, em sequência, na Lei Complementar nº 140/11 – que regulamenta 

o art. 23 da Carta Magna que, por sua vez, dispõe sobre as competências comuns dos entes 

federados. Em regra geral, nos termos atuais, especialmente a partir das definições presentes na 

LC nº 140/11 – que especifica competências materiais e formas de cooperação entre os entes 

federados para a realização das ações públicas de proteção e gestão do meio ambiente, a 

competência do licenciamento ambiental será dos estados, sendo do IBAMA em situações 

específicas, como nas atividades localizadas em dois ou mais estados, no mar territorial 

brasileiro etc. Já aos municípios compete o licenciamento de atividades de impacto 

eminentemente local. Por esse motivo, supõe-se que nessa classificação não serão encontrados 

empreendimentos potencialmente causadores de significativa degradação do meio ambiente. 

No entanto, a legislação municipal – especialmente as Leis Orgânicas e o Planos 

Diretores –, pode determinar sua elaboração em casos específicos, que sejam de competência 

do órgão ambiental municipal66. 

                                                 
66 A Lei Orgânica Municipal do Rio de Janeiro estabeleceu a obrigatoriedade da exigência de Estudo de Impacto 

Ambiental, nos seguintes termos: 

“Art. 472 - O Poder Público é obrigado a: 

(...) 

V - condicionar a implantação de instalações e atividades, efetiva ou potencialmente causadoras de alteração no 
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 O Estudo de Impacto Ambiental é exigido no âmbito do licenciamento ambiental de 

obras e atividades potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente. A 

competência para exigi-lo é do órgão que conduz o licenciamento ambiental, portanto os 

procedimentos para sua elaboração devem ser tratados no âmbito das normas regulamentares 

dos Estados e, excepcionalmente, dos Municípios – respeitadas as diretrizes gerais 

estabelecidas pela norma federal, isto é, pela Resolução CONAMA nº 01/86.  

A competência comum às três esferas da Administração para regulamentar a exigência 

do Estudo de Impacto Ambiental, então, está delineada pelas diretrizes gerais formuladas pela 

norma federal, que passamos a analisar a seguir. 

 

3.3.1 Contemplação das alternativas tecnológicas e de localização de projeto, 

confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto 

 

O EIA é elaborado na etapa inicial do licenciamento ambiental, exatamente no 

momento em que se avalia a viabilidade do empreendimento ou da atividade. É na fase de 

análise da concessão da Licença Prévia, que tem como objetivo central avaliar o projeto e a 

viabilidade de sua localização, considerando as regras existentes para o uso e ocupação do solo.  

Os planos, programas e projetos de desenvolvimento são fundamentais para toda e 

qualquer nação. É através deles que se constituem as estratégias de crescimento econômico, de 

geração de emprego e renda, de construção de justiça social, de erradicação da pobreza e 

combate às desigualdades sociais e regionais, que são alguns dos objetivos fundamentais da 

República, nos termos da Carta Magna brasileira. 

As atividades econômicas têm, portanto, função relevante na formação nacional. Num 

                                                 
meio ambiente e na qualidade de vida, à prévia elaboração de estudo de impacto ambiental, relatório de impacto 

ambiental (Rima) e impacto ocupacional, que terão ampla publicidade e serão submetidos ao Conselho Municipal 

de Meio Ambiente, ouvida a sociedade civil em audiências públicas e informando-se aos interessados que o 

solicitarem no prazo de dez dias; (...)” 

A Lei Complementar nº 111, de 1º de fevereiro de 2011, que Dispõe sobre a Política Urbana e Ambiental e institui 

o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município do Rio de Janeiro, estabelece, em seu art. 

63, a previsão do Estudo de Impacto Ambiental, dentre outros instrumentos da Política de Meio Ambiente da 

Cidade: 

“Art. 63. A legislação ambiental municipal será consolidada em um Código Ambiental que contemplará a política 

municipal de meio ambiente, em consonância com este Plano Diretor, definindo normas, critérios, parâmetros e 

padrões para: 

I. licenciamento e autorização ambiental; 

II. avaliação de impactos de vizinhança e de impacto ambiental e respectivos relatórios, vinculada à capacidade de 

suporte ambiental; 

III. controle, monitoramento e fiscalização ambiental da poluição do ar, hídrica, sonora, do solo e subsolo, dos 

passivos ambientais, dos resíduos sólidos e da poluição visual; 

IV. monitoramento e proteção das áreas protegidas, da fauna e flora, da paisagem e da zona costeira; 

V. ações de sustentabilidade ambiental municipal.” 
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país como o Brasil, que tem peculiaridades como território continental, clima temperado, solo 

fértil e água em abundância, as fontes de matérias-primas são extensas e diversificadas, 

ofertando possibilidades variadas para a construção de matrizes de desenvolvimento.  

Entretanto, o desenvolvimento econômico não é um conceito que se encerra em si 

próprio, podendo ser concebido sob distintas perspectivas, que produzam também diferentes 

resultados para parcelas da sociedade. É possível apontar para inúmeras iniciativas de 

atividades que produziram resultados econômicos positivos para poucos e consequências 

ambientais negativas para muitos, afetando a saúde, a segurança e o bem-estar de expressivos 

grupos sociais. Os impactos desse tipo de atividade costumam ser diferenciados para os 

variados grupos sociais, quando geralmente os efeitos adversos de um projeto atingem com 

mais força e intensidade as populações que já se encontram em maior vulnerabilidade.  

Modelos de desenvolvimento que se apropriam dos recursos naturais costumam 

produzir graves injustiças ambientais, como afirmado por Acselrad e Leroy:  

 

Tanto a concentração do controle sobre os recursos naturais quanto a privatização do 

meio ambiente comum são facetas de um modelo de desenvolvimento que ao mesmo 

tempo destrói a diversidade sociocultural e forma contingentes populacionais à 

margem da sociedade de consumo. A apropriação privada do seu território e dos seus 

recursos – a floresta dos povos indígenas e dos extrativistas, as sementes crioulas dos 

agricultores familiares, as áreas de pesca e moradia dos pescadores artesanais – 

extermina a sua identidade sociocultural, fazendo deles uma massa tendendo à 

uniformidade, desenraizada da sua história e do seu território, sem perspectiva de 

futuro (ACSELRAD e LEROY, 1999, p. 44-45). 

 

Avanços tecnológicos, no mesmo caminho, podem potencializar a multiplicação de 

riquezas na mesma proporção que podem fazer proliferar a degradação da qualidade ambiental 

de um determinado território, de uma região, de grandes áreas. Uma das diretrizes centrais do 

Estudo de Impacto Ambiental é exatamente trazer à análise do projeto um universo de 

alternativas tecnológicas, que permita comparar efeitos originais de determinadas tecnologias 

com as possibilidades de melhorias trazidas pelas novas tecnologias – que evoluem com grande 

velocidade na atualidade. A substituição de fontes de energias fósseis por energias renováveis, 

a alteração dos modais de transporte de substâncias perigosas, a diminuição da utilização de 

gases do efeito estufa, a reutilização de rejeitos que antigamente eram lançados na natureza, 

dentre outros exemplos, são iniciativas que configuram o constante surgimento de alternativas 

tecnológicas para a minimização dos riscos e efeitos de projetos de desenvolvimento econômico.    

Nessa etapa do licenciamento é fundamental, também, a identificação das regras 

estabelecidas pela municipalidade na área escolhida para a implantação do projeto que está 

submetido ao licenciamento ambiental. Mediante o disciplinamento do uso do solo, o Município 
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cumpre sua competência constitucional de promover o adequado ordenamento territorial, 

mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.67 É, 

portanto, função do órgão licenciador conferir junto à municipalidade as regras aplicáveis ao 

local, a fim de atestar a viabilidade de localização do projeto em análise. 

É necessário também conferir a existência de unidades de conservação na região do 

projeto, assim como em suas áreas de influência. Essas unidades podem impor limitações e 

impedimentos ao uso do solo, dependendo de suas características e objetivos.68 As Unidades de 

Conservação podem ser criadas pela União, Estados e Municípios. Portanto, cabe ao órgão 

competente pelo licenciamento consultar as unidades criadas no âmbito da sua instância de 

administração, assim como nos demais entes federados, para conferir se existem referidas áreas 

protegidas e quais as limitações impostas em seus perímetros e zonas de amortecimento, a fim 

de confrontar com as características do projeto proposto para a área. 

Nesse sentido, avaliar a compatibilidade da área desejada para implementação do 

projeto é fundamental para a continuidade ou o encerramento do licenciamento ambiental. Isto 

é, na eventualidade da configuração de um impedimento do projeto em razão da sua 

incompatibilidade diante das regras de uso do solo, o licenciamento não prosseguirá, 

encerrando-se na sua primeira etapa. Aplicada ao Estudo de Impacto Ambiental, a avaliação da 

compatibilidade do projeto com o terreno desejado para sua localização requer a apresentação 

de, pelo menos, duas alternativas locacionais – que devem ser consideradas e avaliadas em 

comparação à alternativa desejada. 

Importante salientar, ainda, que as alternativas tecnológicas e locacionais devem ser 

confrontadas com a hipótese de não execução do projeto, ou seja, além de explorar os cenários 

de implantação do projeto em questão – apresentando alternativas que produzam menos 

impactos negativos ao meio ambiente e à sociedade –, o Estudo de Impacto Ambiental também 

deve avaliar a hipótese de insucesso do projeto, interpretando possibilidades futuras com 

                                                 
67 Art. 30, VIII, CF/88. 

68 As Unidades de Conservação são espaços territoriais especialmente protegidos, criados por ato da administração 

pública (lei ou decreto), instituídos em razão da existência de relevantes características ambientais, e que 

configuram regime especial de uso. Nos termos do inciso I, do art. 2º, da Lei nº 9.985/00 – que institui o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, unidade de conservação “é espaço territorial e seus recursos 

ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo 

Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se 

aplicam garantias adequadas de proteção”. O SNUC estabelece dois grupos de unidades: uso sustentável, nas quais 

é permitida a extração de recursos naturais; e proteção integral, onde não é permitida a extração de recursos naturais. 

As unidades são, ainda, divididas em doze categorias, segundo características e objetivos de criação. Dentre elas, 

temos os parques nacionais, as reservas biológicas, as áreas de proteção ambiental, as reservas extrativistas, dentre 

outras. Cada categoria possui um regime próprio de dominialidade do solo, algumas permitindo e compatibilizando 

o exercício do direito de propriedade privada com as regras de conservação, enquanto outras determinam a posse 

e o domínio públicos – tendo em vista o impedimento absoluto de atividades privadas. 
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relevante grau de subjetividade. 

Essa diretriz revela expressivo universo subjetivo na construção dos cenários futuros 

explorados pelo instrumento do Estudo de Impacto Ambiental, eis que determina uma projeção 

que deverá considerar especialmente as tendências de dado território, num dado período. Aqui 

misturam-se métodos e técnicas de avaliação de impacto ambiental com as relações subjetivas 

vinculadas aos variados conceitos de espaço e tempo. 

 

3.3.2 Identificação e avaliação sistemática dos impactos ambientais gerados nas fases de 

implantação e operação da atividade 
 

A essência do Estudo de Impacto Ambiental é a identificação e a avaliação sistemática 

dos impactos ambientais de obras, empreendimentos e atividades potencialmente causadores 

de significativa degradação ambiental, com o objetivo de avaliar a compatibilidade e a relação 

custo/benefício do projeto e, simultaneamente, indicar medidas mitigadoras e compensatórias 

para os impactos negativos. 

Sánchez (2013) afirma que esse processo envolve a formulação de hipóteses, na 

direção de uma identificação preliminar dos impactos: 

 

Identificar impactos prováveis equivale a formular hipóteses sobre as modificações 

ambientais a serem direta ou indiretamente induzidas pelo projeto em análise. A 

analogia com situações similares, a experiência dos membros da equipe 

multidisciplinar ou de consultores externos e o emprego conjunto do raciocínio 

dedutivo e indutivo são alguns dos métodos empregados para auxiliar na identificação 

preliminar dos impactos. (SÁNCHEZ, 2013, p. 200) 

 

Para a eficácia desse instrumento da política ambiental, é fundamental que essa 

avaliação seja sistemática, a fim de monitorar o desempenho das projeções de impactos, assim 

como das medidas voltadas para sua mitigação e compensação. O monitoramento contínuo 

viabiliza eventuais correções de rumo, pois as complexas dinâmicas sociais e ambientais podem 

proporcionar alterações nos cenários desenhados a partir das projeções anteriores à 

implementação do projeto. Dessa forma, somente um processo de avaliação sistemática permite 

uma atualização de procedimentos que tenha como fiel objetivo o controle e a minimização dos 

impactos negativos e a valorização dos impactos positivos.  

Referida premissa é sustentada por Sánchez (2013), que defende que as incertezas 

existentes nos métodos de previsão de impactos somente podem ser superadas através do 

eficiente monitoramento: 

 

As dificuldades de prever impactos e as incertezas de previsão são inerentes ao 
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processo de AIA. Daí a importância das medidas de gestão ambiental e da fase de 

acompanhamento do processo, capazes de detectar impactos não previstos e alertar 

para a necessidade de medidas corretivas. Por outro lado, as previsões, mesmo incertas, 

contribuem para a definição dos programas de gestão. 

É inegável que conhecer a magnitude dos futuros impactos ambientais auxilia na 

interpretação de sua importância, mas a previsão de impactos é um meio, não uma 

finalidade do EIA, cujo objetivo não é prever impactos, mas analisar a viabilidade de 

um projeto e reduzir a magnitude e a importância dos impactos adversos. Neste ponto, 

deve-se relembrar que uma das tarefas da avaliação de impactos é comparar 

alternativas; as técnicas de previsão, se aplicadas de maneira consistente, também 

contribuem para tal finalidade, ao possibilitar, com base nos mesmos métodos e 

critérios, a visualização da situação futura sob diferentes alternativas. (SÁNCHEZ, 

2013, p. 319) 

 

Como visto anteriormente, o procedimento de licenciamento ambiental é dividido em 

três fases: a prévia, na qual são avaliadas as características gerais do projeto e sua 

compatibilidade com o local desejado para sua implantação; a de instalação, na qual são 

avaliados os impactos das obras civis para a construção das estruturas do empreendimento, 

considerando ainda as características ambientais do terreno; e a de operação, quando 

efetivamente se faz as avaliações relacionadas ao funcionamento da atividade e as medidas de 

controle e gestão dos riscos, a fim de evitar incidentes operacionais e respeitar os limites 

relacionados a emissões de matérias ou energia no meio ambiente. 

Para uma garantia adequada da eficácia das projeções simuladas antes da execução do 

projeto licenciado, é fundamental que se realize processos contínuos e sistemáticos de avaliação 

dos impactos positivos e negativos do empreendimento – que são diferentes conforme as etapas 

em que ocorrem –, o que justifica a divisão do licenciamento em três etapas distintas. A rigor, 

a primeira etapa se configura mais como conceitual, mas as duas etapas seguintes produzem 

efetivamente impactos que devem ser previamente identificados e sistematicamente 

monitorados, contribuindo inclusive para a afirmação científica dos métodos de projeção futura 

de cenários ambientais, sociais e econômicos. 

É com esse objetivo que se estabelece na norma federal e em parte das normas 

estaduais a exigência de elaboração de um plano de monitoramento e acompanhamento dos 

impactos ambientais e das medidas mitigadoras e compensatórias. Na esteira do entendimento 

de Brandão (2009), que considera o EIA como um planejamento, a avaliação sistemática dos 

impactos viabiliza o exercício de sistemas de gestão ambiental mais realistas e eficientes. 

 

3.3.3 Definição dos limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos 

impactos 

 

Os impactos da implantação de qualquer projeto potencialmente causador de 
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significativa degradação do meio ambiente não se resumem ao sítio no qual este projeto se 

instalará. Evidentemente que os impactos mais concentrados ocorrerão no terreno de sua 

instalação, eis que geralmente há uma alteração dos modos de uso e ocupação do solo, exigindo 

intervenções que, muitas vezes, desfiguram completamente as características naturais e/ou 

sociais do local. 

Especialmente na fase de instalação, dependendo das características do projeto, os 

impactos terão maior concentração no local do empreendimento, haja vista a necessidade de 

proporcionar as condições físicas adequadas à sua implantação. É quando são realizadas 

eventuais escavações, supressão de vegetação, corte de terrenos e aterramentos, terraplenagem, 

construções, instalações, entrada e saída de materiais, maior circulação de trabalhadores, etc. 

 Assim mesmo, ainda há que se considerar um conjunto de impactos fora dos limites 

do empreendimento, como com as emissões sonoras, as vibrações, as interações sociais e 

econômicas com a presença de trabalhadores geralmente deslocados de outras regiões, o 

aumento da circulação de veículos – destacadamente de veículos de carga, dentre outros.  

Nessa fase de instalação, na qual os impactos podem ter um universo temporal 

determinado, é possível também ocorrerem incidentes que lancem matérias ou energias na 

atmosfera, nos corpos hídricos, nos lençóis freáticos – conduzindo-os a outras localidades. 

Todos esses cenários devem ser identificados, estudados e avaliados, a fim de se estabelecer o 

possível alcance territorial dos impactos do projeto. 

Na fase de operação, geralmente os impactos locais tendem a diminuir em razão da 

finalização das obras civis, quando as instalações já estão adequadamente implementadas para 

que o empreendimento possa funcionar regularmente. Porém, dependendo das características 

do projeto, a fase de operação pode ser a que envolva maiores riscos operacionais, devido à 

manipulação de matérias e/ou processos que envolvam grandes riscos para o meio ambiente e 

a qualidade de vida. 

O vazamento de rejeitos líquidos em corpos hídricos ou no solo, atingindo lençóis 

freáticos; o lançamento de gases ou materiais particulados na atmosfera; a ocorrência de 

acidentes em regiões de grande circulação ou concentração humana ou em ambientes naturais 

com grande sensibilidade, são alguns dos cenários passíveis de ocorrer. Portanto, devem ser 

também identificados, estudados e avaliados, inclusive, quanto a sua capacidade de alcance. 

A avaliação desses cenários deve indicar com precisão as áreas do território passíveis 

de sofrerem consequências dos impactos produzidos pelo projeto, configurando as 

denominadas áreas de influência – que serão divididas em área de influência direta (AID) e área 
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de influência indireta (AII).69 

Imperioso identificar e avaliar as áreas de influência do projeto considerando sempre 

a bacia hidrográfica70  na qual se localiza. Isso porque os corpos hídricos são importantes 

condutores de matérias ou energia e seus sistemas de drenagem natural possuem grande 

potencial de conduzir material contaminante a distâncias expressivas – o que configura uma 

extensão maior para as áreas de influência do que aquelas projetadas considerando apenas a 

relação territorial do projeto. 

Da mesma forma, é necessário que se considere também as bacias aéreas71, que tendem 

                                                 
69 Sánchez afirma que “é comum se confundir a área de estudo com a área de influência. Muitas regulamentações 

sobre EIAs, como a brasileira e a chilena, requerem que a equipe determine a área de influência do empreendimento 

analisado. Esta não é conhecida na fase dos estudos, mas somente depois de analisados os impactos (e varia 

conforme os impactos afetem o ambiente físico, biótico ou antrópico). Pode ser definida como a área cuja qualidade 

ambiental sofrerá modificações direta ou indiretamente decorrentes do empreendimento. Por sua vez, a área de 

estudo é simplesmente aquela em que serão coletadas informações a fim de caracterizar e descrever o ambiente 

potencialmente afetado pelo projeto. O resultado dos estudos de base forma um capítulo do EIA que recebe 

denominações como diagnóstico ambiental (no Brasil), linha de base (no Chile), características do ambiente 

receptor (Uruguai), descrição do sistema ambiental (México).” (SÁNCHEZ, 2013, p. 190-191) 

70 A bacia hidrográfica é a fração de um território que forma o conjunto drenante de um determinado corpo hídrico. 

Isto é, trata-se da área definida a partir de um corpo hídrico – geralmente rios, baías, sistemas lagunares – na qual 

estão localizados os sistemas naturais que contribuem para a formação daquele corpo hídrico. A Política Nacional 

de Recursos Hídricos – PNRH, instituída pela Lei nº 9.433/97, estabelece como um de seus fundamentos, que a 

bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política e para atuação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento dos Recursos Hídricos. A bacia hidrográfica, portanto, abrange toda região contribuinte de um 

corpo hídrico, superando as divisões territoriais geopolíticas, que geralmente desconsideram as características 

ambientais dos territórios. A Baía de Guanabara, por exemplo, é um corpo hídrico que banha sete municípios: Rio 

de Janeiro, Duque de Caxias, Magé, Guapimirim, Itaboraí, São Gonçalo e Niterói. Esses são, portanto, os 

municípios que possuem praias interiores formadas pelas águas da Baía. Porém, sua bacia hidrográfica compreende 

dezesseis municípios ou partes deles, ou seja, os sete banhados, assim como Nova Iguaçu, Mesquita, São João de 

Meriti, Nilópolis, Belford Roxo, Petrópolis, Tanguá, Cachoeiras de Macacu e Rio Bonito. 

71 O conceito de bacias aéreas é análogo ao de bacias hidrográficas, respeitadas suas peculiaridades. Entretanto, as 

bacias hidrográficas encontram-se disciplinadas enquanto unidades de planejamento da Política Nacional de 

Recursos Hídricos, enquanto que as bacias aéreas são tratadas ainda de forma pontual, como nas ações de controle 

da qualidade do ar no âmbito da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, como apontado por Farias (2013): “No 

Inventário de Fontes Emissoras de Poluentes Atmosféricos da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (2004), a 

nomenclatura utilizada para designar as sub-regiões é Bacia Aérea, embora esta não apareça nos documentos mais 

recentes do Inea (2007, 2008, 2009). Este termo define as áreas com distintas concentrações de poluentes, formadas 

em consequência da orientação das vertentes e da altitude do relevo da RMRJ, que influenciam na direção dos 

ventos de superfície e dificultam a dispersão de poluentes. “Para Oliveira (2004, p.70) ‘uma bacia aérea, embora 

o nome sugira um volume da atmosfera, é uma área cujo relevo, delimitado por uma cota altimétrica mínima, 

dificulta a dispersão de poluentes gerados pelas atividades socioeconômicas’. “Também deve ser considerada a 

base da atmosfera que, ao ser delimitada pelo relevo (cota mínima de 100 metros), coloca as diferentes áreas do 

espaço geográfico da bacia aérea sob a mesma condição quanto a qualidade do ar. Por isso as bacias aéreas são 

consideradas unidades de gerenciamento da qualidade do ar (OLIVEIRA, 2004; FARIAS, 2012). “A RMRJ possui 

quatro bacias aéreas que têm a qualidade do ar comprometida devido à presença da segunda maior concentração 

de indústrias, veículos, e de outras fontes de poluentes atmosféricos do país: Bacia aérea I: localizada na zona oeste 

da RMRJ, com cerca de 730 km²; Bacia aérea II: localizada no município do Rio de Janeiro, envolve as regiões 

administrativas de Jacarepaguá e Barra da Tijuca, com cerca de 140 km²; Bacia aérea III: compreende a zona norte 

do município do Rio de Janeiro e grande parte dos municípios da Baixada Fluminense, com cerca de 700 km²; e, 

Bacia aérea IV: localizada a leste da Baía de Guanabara, possui 830 km².” (FARIAS, 2013, p. 50-51) 
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a conduzir gases, partículas e outras matérias suspensas na atmosfera a longas distâncias. Isto 

é, sempre que o projeto envolva a possibilidade de lançamentos atmosféricos, deve-se 

identificar e qualificar toda região sob influência dos ventos, seus corredores aéreos, suas 

barreiras físicas – onde podem concentrar o fluxo final das correntes, a fim de que as áreas de 

influência do projeto em análise sejam devidamente dimensionadas. 

A definição dos limites das áreas a serem direta e indiretamente afetadas pelo projeto 

está vinculada à correta identificação e avaliação dos seus impactos e da elaboração de um 

correto diagnóstico da região e seus sistemas ambientais, sociais e econômicos. 

 

3.3.4 Consideração dos planos e programas governamentais propostos e em implantação 

na área de influência do projeto e sua compatibilidade 
 

Os governos, em suas três esferas, devem trabalhar com o planejamento e a execução 

de políticas públicas voltadas para a oferta de serviços para a sociedade. As políticas públicas, 

em geral, resultam das obrigações legais que estabelecem competências específicas, privativas, 

concorrentes ou comuns entre os entes federados. A partir das determinações legais, é 

necessário conjugar esforços para transformar essas obrigações legais em planos, projetos e 

programas, definir as fontes de receitas, as formas de execução e os procedimentos legais para 

sua implementação. 

Políticas públicas não atendem necessariamente a toda coletividade, especialmente em 

nações com profundos abismos de desigualdades sociais, como é o caso do Brasil. Portanto, são 

objeto de disputas entre classes e grupos sociais, entre corporações econômicas, entre facções 

políticas e estruturas partidárias. Desde a aprovação de uma lei, da edição de seu regulamento, 

até a realização de processos licitatórios, as disputas para a materialização de uma política 

pública são intensas. 

Esses fatores contribuem para aumentar a complexidade dos processos públicos, 

provocando geralmente grande morosidade na materialização de políticas públicas. Em razão 

disso, há projetos que transitam por anos no âmbito da Administração Pública sem que sejam 

efetivamente implementados, situação que ocasionalmente se agrava em função das renovações 

políticas proporcionadas pelas eleições, de quatro em quatro anos. 

Diante dessa realidade, é fundamental o adequado planejamento na promoção das 

políticas públicas, para que nas conjunturas mais favoráveis haja planos e programas a serem 

executados, atendendo às necessidades constantes de investimentos em melhoria da qualidade 

de vida das pessoas. Esses planos e programas, em alguns casos, já são estabelecidos 
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normativamente, como os planos diretores municipais, os planos de manejo das unidades de 

conservação, os planos de recursos hídricos das bacias hidrográficas, etc. Outros são 

formulados para o desenvolvimento econômico e social, como os planos de desenvolvimento 

urbano e regional, os planos nacionais de desenvolvimento – a exemplo do Plano de Aceleração 

do Crescimento. Há, ainda, os planos e programas setoriais, como os que são voltados à 

melhoria das condições ambientais – vide o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara – 

PDBG, o Programa de Saneamento Ambiental dos Municípios do Entorno da Baía de 

Guanabara – PSAM, dentre outros. 

Na elaboração dos Estudos de Impacto Ambiental é fundamental que esses planos e 

programas governamentais sejam identificados e considerados nas análises, haja vista que 

projetam a busca de resultados de melhorias para determinadas regiões, para dadas frações do 

território nas quais pode estar em análise a implementação de algum projeto que esteja 

submetido à avaliação de impacto ambiental. Por ser o EIA um instrumento de avaliação e 

planejamento, que trabalha métodos de projeção de cenários futuros, não poderia desconsiderar 

os planos e programas governamentais previstos ou em execução nas áreas de influência do 

projeto, avaliando, inclusive, a compatibilidade do projeto em análise com os planos e 

programas existentes. 

Além das diretrizes gerais fixadas na norma federal, o órgão competente para o 

licenciamento e, consequentemente, para a exigência de elaboração do Estudo de Impacto 

Ambiental deverá fixar diretrizes adicionais, consideradas as peculiaridades do projeto e as 

características ambientais da área na qual pretende ser implementado. Isto é, há um conteúdo 

mínimo comum de diretrizes aplicáveis a todo e qualquer projeto na elaboração do EIA, mas 

objetivamente cada projeto terá uma composição específica de diretrizes a serem consideradas 

na elaboração dos estudos ambientais. 

Deve-se considerar que há empreendimentos e atividades similares ou mesmo 

idênticos, alguns deles instalados ou em instalação nas mesmas regiões, para os quais as 

diretrizes podem se configurar como análogas. No presente estudo essa questão é marcante, eis 

que a fim de adotar um critério relativamente aleatório para a análise comparativa de diversos 

Relatórios de Impacto Ambiental – RIMAs, optou-se pela escolha de um território próprio para 

a pesquisa dos estudos ambientais – a Baía de Guanabara. Tendo deparado com um universo de 

mais de 120 RIMAs existentes na região, adotou-se o recorte pelas tipologias de atividades 

relacionadas à exploração de petróleo e gás. Como resultado, há um conjunto de atividades com 

a mesma natureza estrutural, localizadas num mesmo ecossistema, quando não, localizadas no 

mesmo distrito industrial. Nesses casos, é evidente que as diretrizes se aplicam já relativamente 
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padronizadas, tendo em vista o alto grau de similaridade entre as configurações em análise. As 

diretrizes adicionais aplicadas em cada caso concreto incluirão ainda os prazos para a conclusão 

do Estudo de Impacto Ambiental pelo proponente do projeto, assim como os prazos para análise 

pela equipe técnica do órgão competente pelo licenciamento ambiental. Como o EIA sempre 

virá acompanhado do RIMA – que tem como função a disponibilização de informações acerca 

do projeto para consulta pela sociedade civil, as diretrizes adicionais também fixarão os prazos 

para consulta e para contribuições da sociedade.  

 

3.4 DA ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE IMPACTO 

AMBIENTAL 
 

O Estudo de Impacto Ambiental é um documento técnico, aplicado ao licenciamento 

ambiental de obras e atividades potencialmente causadoras de significativa degradação do meio 

ambiente, através do qual são construídos cenários futuros a partir da identificação e avaliação 

de impactos, a fim de instruir o processo decisório sobre a concessão da licença prévia requerida 

pelo responsável por um determinado projeto. Como visto, a norma federal elenca um conjunto 

de diretrizes gerais que deverão ser observadas na elaboração do EIA, assim como o órgão 

competente estabelecerá diretrizes aplicáveis a cada projeto em razão de suas peculiaridades e 

das características ambientais da área na qual pretende se instalar – que estarão formuladas em 

instruções técnicas ou termos de referência. Instruções técnicas e termos de referência são 

nominações distintas para um mesmo procedimento, que irá definir o escopo (scoping)72 do 

Estudo de Impacto Ambiental. Os órgãos competentes adotam distintamente um dos dois 

termos, mas sempre com o objetivo de firmar a abrangência específica de cada EIA. Portanto, 

o proponente não pode iniciar o processo de elaboração dos estudos antes de receber o termo 

de referência ou a instrução técnica do órgão responsável pela exigência do EIA, como expresso 

por Sánchez: 

 

Nos casos em que se mostra necessária a realização do EIA, antes de iniciá-lo é preciso 

estabelecer seu escopo, ou seja, a abrangência e a profundidade dos estudos a serem 

feitos. Por abrangência entende-se o conjunto de temas ou questões que serão tratados, 

como, por exemplo, tipos de alternativas tecnológicas e de localização, e, 

principalmente, o conteúdo dos levantamentos de diagnóstico ambiental. Por 

profundidade entende-se o nível de detalhamento de cada levantamento e as 

                                                 
72 “Um dos objetivos do scoping é o de formular diretrizes para a preparação de estudos ambientais. Dessa forma, 

esse resultado do exercício de scoping é normalmente sintetizado em um documento que recebe o nome de termos 

de referência ou instruções técnicas. Diferentes jurisdições adotam seus próprios termos. (...) Termos de referência 

podem ser conceituados como as diretrizes para a preparação de um EIA: um documento que (i) orienta a 

elaboração de um EIA; (ii) define seu conteúdo, abrangência, métodos; e (iii) estabelece sua estrutura.” 

(SÁNCHEZ, 2013, p. 156) 
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correspondentes análises. (...) Na verdade, é em função dos impactos que podem 

decorrer de cada empreendimento que deve ser definido um plano de trabalho para a 

realização de estudos, que, uma vez concluídos, mostrarão como se manifestarão esses 

impactos, sua magnitude ou intensidade e os meios disponíveis para mitigá-los ou 

compensá-los. 

(...) 

A etapa de determinação da abrangência é usualmente concluída com a preparação de 

um documento que estabelece as diretrizes dos estudos a serem executados, conhecido 

como termos de referência ou instruções técnicas. (SÁNCHEZ, 2013, p. 109-110) 

 

A norma federal também especifica um conjunto de atividades técnicas voltadas para 

a composição do conteúdo do Estudo de Impacto Ambiental, a fim de que ele cumpra seus 

objetivos de avaliar previamente os impactos de determinados projetos que se submetem ao 

licenciamento ambiental, como expresso a seguir. 

 

3.4.1 Diagnóstico ambiental da área  

 

A fim de que se estabeleça um marco zero a partir do qual serão elaboradas as 

projeções futuras de impactos positivos e negativos de um dado projeto, é necessário que a 

equipe técnica multidisciplinar encarregada da elaboração do Estudo de Impacto Ambiental 

analise o sítio desejado para sua instalação e formule um diagnóstico ambiental73 do terreno e 

de suas áreas de influência, com a completa descrição e análise de suas características 

ambientais, dos recursos ambientais74 existentes e suas interações, de forma que descreva com 

fidelidade a situação ambiental da área. O diagnóstico ambiental da área deverá ser elaborado 

através das metodologias desenvolvidas pelas diversas disciplinas científicas das ciências 

humanas e ambientais, com trabalhos e prospecções em campo – que constituirão os dados 

primários, com levantamentos bibliográficos – que configuram os dados secundários, assim 

como através de dados censitários e estatísticos existentes junto aos órgãos competentes. A 

reunião, o cruzamento e a interpretação dessas informações constituirão a base para a 

elaboração do diagnóstico ambiental da área, configurando o ponto de partida para a 

composição dos demais itens do Estudo de Impacto Ambiental. Entretanto, a realidade aponta 

para um cenário crítico, no qual a maioria dos EIAs elaborados apresenta diagnósticos com 

perfis mais descritivos do que propriamente analíticos, o que limita desde cedo o processo de 

avaliação de impacto ambiental. Essa constatação indica para a possibilidade de que os 

                                                 
73  Para Sánchez (2013, p. 45), diagnóstico ambiental é a “descrição das condições ambientais existentes em 

determinada área no momento presente”. 

74 Recursos ambientais, segundo a definição presente no inciso V, do art. 3º, da Lei nº 6.938/81, são “a atmosfera, 

as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o sobsolo, os elementos da 

biosfera, a fauna e a flora”. 
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trabalhos de elaboração dos estudos envolvam pouca ou nenhuma atuação conjunta da equipe 

– que configuraria de fato uma atuação multidisciplinar – prejudicando a construção de uma 

síntese concreta sobre o estado do meio ambiente (SÁNCHEZ, 2013). 

A norma federal que instituiu os critérios básicos e as diretrizes gerais para a avaliação 

de impacto ambiental no Brasil não previu a participação social nessa etapa do processo, ao 

contrário de algumas poucas constituições estaduais – como vimos no capítulo anterior. Porém, 

há países que instituíram a participação da sociedade já na fase de levantamentos de dados75, 

tendo em vista que o território é um espaço em disputa e, portanto, a construção de diagnósticos 

pode operar para a afirmação de variados projetos de desenvolvimento – alguns em franca 

disputa espacial. 

Como ferramenta importante para o planejamento numa sociedade democrática, o 

Estudo de Impacto Ambiental deve não apenas descrever as características ambientais 

existentes numa determinada área desejada para a implementação de um projeto, mas analisá-

las, considerando a diversificada leitura das realidades socioambientais, culturais e econômicas 

que demandam aquele território, na perspectiva da sintetização real do diagnóstico da área. 

Nessa direção é a tese afirmada por Acselrad e Leroy (1999), a respeito das novas premissas da 

sustentabilidade democrática, que deve enxergar os múltiplos territórios dos atores sociais: 

 

Os recursos materiais territorializados são permanentemente disputados por distintos 

projetos. Esses projetos lhes atribuem sentidos propriamente utilitários, mas também 

sentidos simbólicos relativos às práticas culturais mais amplas, que ultrapassam o 

campo da produção material da existência das sociedades. Os diferentes grupos 

socioculturais integram o mundo material a seus diferentes projetos, propósitos e 

sentidos. Assim, o espaço é composto pela superposição dos múltiplos territórios 

concebidos, desenhados e experimentados pela diversidade de projetos e atores que 

compõem a trama social. Um desenvolvimento democrático e sustentável será a 

expressão da diversidade de leituras e projetos em confronto ao processo de 

hegemonização social que transforma os recursos materiais em mercadorias e 

subordina as diferentes formas socioculturais à dinâmica do mercado e do capital. 

(ACSELRAD e LEROY, 1999, p. 29) 

 

Apesar da configuração do Estudo de Impacto Ambiental como um documento técnico, 

                                                 
75 A Avaliação de Impacto Ambiental existe atualmente em dezenas de países por todo o mundo, mas sua origem 

é na NEPA – National Environmental Policy Act americana, onde a participação social ocorre desde a estruturação 

do escopo dos estudos. Segundo Sánchez (2013), “na hipótese de que a proposta possa vir a ocasionar impactos 

significativos, é obrigatória a preparação de um estudo de impacto ambiental. Ele começa pela apresentação da 

proposta em um anúncio público (notice of intente) de que um EIA será preparado, anúncio que deve trazer uma 

breve descrição da proposta e de suas alternativas, assim como informar onde os interessados podem obter mais 

informações. (...) “O passo seguinte é o scoping, procedimento obrigatório que frequentemente inclui a realização 

de reuniões públicas, mas que também pode ser baseado no recebimento de manifestações escritas após a 

divulgação da notice of intente. Por meio do scoping identificam-se (1) ações, (2) alternativas e (3) impactos a 

serem abordados no EIA, cuja análise pode, assim, ‘concentrar-se nas questões que são verdadeiramente 

significativas’ (ECCLESTON, 2000, p. 71).” (SÁNCHEZ, 2013, p. 116-117) 
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que deve obedecer a parâmetros metodológicos para sua elaboração, as informações, os dados 

e as análises presentes neste documento não são universalizadas, isto é, a própria construção 

social da realidade é múltipla e diversa, dependendo dos atores que assumem seu protagonismo. 

A elaboração de um diagnóstico ambiental exclusivamente por uma equipe técnica contratada 

pelo empreendedor76 , portanto, apontará resultados distintos de um processo que envolva 

antecipadamente a participação social. O diagnóstico ambiental da área do projeto compreende 

a coleta e análise de informações de cunho ambiental, com abordagens focadas no meio físico, 

no meio biológico e nos ecossistemas naturais. Mas deverá considerar também as informações 

do meio antrópico ou socioeconômico.77 Ou seja, o Estudo de Impacto Ambiental não se limita 

a uma análise exclusiva de fatores ligados ao ambiente natural, eis que as políticas ambientais 

                                                 
76 A preocupação com o posicionamento de técnicos vinculados ao empreendedor – já que é a este que compete a 

elaboração do EIA – está na origem da Resolução CONAMA nº 01/86. Não é por outro motivo que seu texto 

original continha um impedimento expresso para que o proponente utilizasse técnicos com vínculo direto, como 

dispunha o art. 7º: “o estudo de impacto ambiental será realizado por equipe multidisciplinar habilitada, não 

dependente direta ou indiretamente do proponente do projeto e que será responsável tecnicamente pelos resultados 

apresentados.” Referido artigo foi expressamente revogado pela Resolução CONAMA nº 237/97 – que 

regulamenta os aspectos de licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente, a partir 

da constatação de sua absoluta ineficácia, tendo em vista que a contratação de equipes e empresas de consultoria 

ambiental para a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental não configurava necessariamente uma autonomia 

dessas equipes, tendo em vista que o vínculo é distinto, mas existe na relação financeira. Isto é, as equipes de 

consultoria não possuem vínculos empregatícios diretos com o proponente do projeto, mas dependem da 

contratação de sua força de trabalho e, portanto, podem vir a se submeter aos interesses do proponente na 

elaboração dos estudos. A Resolução CONAMA nº 237/97 atribui ao empreendedor e aos técnicos envolvidos na 

elaboração dos estudos ambientais apresentados em processos de licenciamento ambiental a responsabilidade pelas 

informações prestadas, na forma de seu artigo 11: “Art. 11. Os estudos necessários ao processo de licenciamento 

deverão ser realizados por profissionais legalmente habilitados, às expensas do empreendedor. Parágrafo único: O 

empreendedor e os profissionais que subscrevem os estudos previstos no caput desse artigo serão responsáveis 

pelas informações apresentadas, sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais.” Em seu texto original, a 

Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98) não tipificou referida conduta como criminosa, apesar de estabelecer 

uma seção com os Crimes contra a Administração Ambiental, no Capítulo dos Crimes contra o Meio Ambiente. 

Porém, com o advento da Lei nº 11.284/06 – que dispõe sobre a gestão de florestas públicas, foi incluído artigo na 

Lei de Crimes Ambientais com esse teor: “Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal 

ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso 

ou enganoso, inclusive por omissão: Pena – reclusão, de três a cinco anos, e multa. § 1º. Se o crime é culposo: 

Pena – detenção de um a três anos. § 2º. A pena é aumentada de 1/3 a 2/3, se há dano significativo ao meio ambiente, 

em decorrência do uso da informação falsa, incompleta ou enganosa.” A conduta também é tratada como infração 

administrativa ambiental, na forma prescrita no Decreto nº 6.514/08 – que regulamenta a Lei de Crimes Ambiental, 

dispondo sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente: “Art. 82. Elaborar ou apresentar 

informação, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso, enganoso ou omisso, seja nos sistemas 

oficiais de controle, seja no licenciamento, na concessão florestal ou em qualquer outro procedimento 

administrativo ambiental: Multa de R$ 1.500,00 a R$ 1.000.000,00.” Caso a informação falsa ou enganosa tenha 

nexo de causalidade com alguma ação lesiva ao meio ambiente, seus responsáveis também responderão pela 

obrigação de reparação dos danos, na esfera civil. E, por fim, caberá ainda a responsabilização junto aos conselhos 

profissionais dos envolvidos.  

77 “No Brasil, é padrão a divisão do ambiente em três grandes compartimentos para fins de diagnóstico ambiental: 

os meios físico, biótico e antrópico. Basicamente, a filosofia por trás dessa divisão coloca no compartimento ‘meio 

físico’ tudo o que diz respeito ao ambiente inanimado, e no ‘meio biótico’, tudo o que se refere aos seres vivos, 

excluídos os humanos, que são tratados no ‘meio antrópico’. O ‘meio antrópico’ no Brasil é frequentemente, mas 

de modo pouco apropriado, também denominado de ‘meio socioeconômico’, termo que deixa de fora a dimensão 

cultural das atividades humanas.” (SÁNCHEZ, 2013, p. 254) 
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possuem essência antropocêntrica – voltadas prioritariamente à promoção do bem-estar 

humano. Nessa direção, o EIA levará em consideração também os aspectos e os impactos 

relacionados aos ambientes artificial e cultural, além das relações sociais decorrentes das 

realidades existentes nas áreas de influência do projeto. Na forma disposta no texto normativo 

federal78, a análise do meio físico compreenderá o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando 

os recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d'água, o regime 

hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas. Quanto à análise do meio 

biológico e dos ecossistemas naturais, o diagnóstico deverá considerar a fauna e a flora, 

destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, 

raras e ameaçadas de extinção e as áreas de preservação permanente. Já na abordagem do meio 

socioeconômico, as questões que devem ser consideradas são o uso e ocupação do solo, os usos 

da água e a socioeconomia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e 

culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os recursos 

ambientais e a potencial utilização futura desses recursos. 

Esses são, em essência, os elementos a serem considerados na formulação do 

diagnóstico ambiental da área a ser direta e indiretamente afetada pelo projeto submetido à 

avaliação de impacto ambiental. 

 

3.4.2 Análise dos impactos ambientais dos projetos 

 

A partir da efetiva elaboração do diagnóstico ambiental da área, terá início o processo 

de identificação e análise dos impactos ambientais do projeto. Essa etapa de elaboração do 

Estudo de Impacto Ambiental leva em consideração a natureza do empreendimento, seu 

potencial de poluição, os riscos de sua operação, as matérias-primas utilizadas e outras 

configurações da atividade em análise, assim como as características socioambientais do local 

de sua instalação e das áreas de influência. Como já abordado anteriormente, as diretrizes gerais 

para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental determinam a necessidade de considerar 

alternativas locacionais para a implantação do projeto. Portanto, também deverão ser 

identificados e analisados os impactos ambientais das alternativas locacionais, de forma que 

permita ao órgão competente, aos demais órgãos públicos interessados e à sociedade civil 

conhecer e analisar os fundamentos que justificaram a escolha da alternativa desejada, 

                                                 
78 Resolução CONAMA nº 01/86, art. 6º. 
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comparando seu conjunto de impactos com aqueles atribuídos às alternativas locacionais. 

Para Herman Benjamin, o Estudo de Impacto Ambiental deve estar estruturado de 

forma que permita a devida motivação da Administração Pública quanto à autorização ou não 

do projeto: 

 

É certo que, no plano teórico, existem duas maneiras de se enxergar os efeitos do EIA 

no processo decisório ambiental. De um lado, numa concepção já ultrapassada, pode-

se vislumbrá-lo como um mero "elemento" (externo) da decisão administrativa, sem 

que restrinja, de modo evidente, o poder discricionário da Administração Pública. De 

outro lado, numa perspectiva mais moderna, cabe vê-lo com verdadeiro freio da 

atividade discricionária do Estado em matéria ambiental, ao exigir uma motivação 

explícita ou implícita da decisão administrativa, na busca da decisão ótima, em termos 

de proteção do meio ambiente. Foi esta última a concepção adotada pelo sistema 

brasileiro. (BENJAMIN, 2018, p. 7)  

 

Ressalte-se, ainda e novamente, o fato de que se deve identificar e avaliar os impactos 

da não execução do projeto, a fim de compará-los com as hipóteses de sua implementação. Esse 

é um dos itens com maior grau de subjetividade, tendo em vista que deverá aplicar uma projeção 

especulativa com relação a eventuais tendências identificadas na região do projeto para indicar 

o que poderia acontecer com a área desejada para sua implementação na eventualidade dela não 

ser autorizada pelo órgão ambiental competente. A respeito da característica subjetiva do Estudo 

de Impacto Ambiental, Sánchez afirma que: 

 

Em primeira análise, significativo é tudo aquilo que tem significado: é sinônimo de 

expressivo. Mas é com o sentido de considerável, suficientemente grande, ou ainda 

como importante que deve ser entendida a locução impacto ambiental significativo. A 

definição, porém, não resolve o problema, porque impacto significativo é um termo 

carregado de subjetividade. E dificilmente poderia ser de outra forma, uma vez que a 

importância atribuída pelas pessoas às alterações ambientais chamadas impactos 

depende de seu entendimento, de seus valores, de sua percepção. (SÁNCHEZ, 2013, 

p. 123) 

 

Os impactos identificados para a implantação do projeto devem ser qualificados 

quanto a sua magnitude e interpretados para aferição de sua relevância, a fim de atribuir 

gradações de importância na abordagem de cada um deles, inclusive quanto à previsão de 

medidas de mitigação e compensação para os impactos considerados negativos. E mais, ainda 

devem ser discriminados a partir dos seguintes elementos: 

 

3.4.2.1 Impactos positivos e negativos (benéficos e adversos) 

 

Como já comentado anteriormente, o impacto ambiental se diferencia da poluição, na 

forma definida pelo inciso II, do art. 3º, da Lei nº 6.938/81, assim como do dano ambiental, 
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porque esses dois sempre serão negativos79. Isto é, poluição e dano são alterações negativas do 

meio ambiente, causadas por atividades humanas. Quanto ao impacto, apesar de se enquadrar 

como efeito de uma ação humana sobre o ambiente, ele não será exclusivamente negativo, 

admitida sua versão positiva. A ação humana pode provocar impacto positivo de forma direta 

quando recupera uma área degradada, quando promover uma recomposição florestal, quando 

promove o manejo de fauna e flora com vistas à recuperação de espécies ameaçadas ou mesmo 

quando promove o reordenamento de um espaço urbano degradado. São várias as ações que 

podem objetivamente promover impactos ambientais positivos. Entretanto, o Estudo de 

Impacto Ambiental oferece a oportunidade através da qual é legítimo realizar uma análise 

valorativa da relação custo/benefício de um projeto, como que colocando os impactos numa 

balança – positivos num prato, negativos no outro – e conferindo a correlação entre eles. Essa 

é uma competência atribuída ao órgão ambiental competente pelo licenciamento ambiental, mas 

deve assegurar a participação do proponente e da sociedade. Nesse caso, há uma ponderação 

que leva em consideração elementos subjetivos na qualificação que se terá do projeto, seus 

impactos positivos e negativos, assim como as medidas mitigadoras e compensatórias sugeridas 

no Estudo. Isto só é possível pelo fato dos impactos se dividirem entre positivos e negativos. 

  

3.4.2.2 Impactos diretos e indiretos 

 

Os impactos se dividem também em diretos e indiretos. O impacto direto é aquele que 

atinge objetivamente o meio ambiente, por meio de sua ação intrínseca. Se o projeto pretende 

se instalar numa área na qual há um fragmento florestal que precisará ser suprimido, o impacto 

configurará direto e negativo. Por outro lado, se na fase de instalação serão gerados duzentos 

postos de trabalho na frente de obras, este será um impacto direto e positivo. Os impactos 

indiretos são aqueles decorrentes dos resultados que o projeto provocar, que não são 

promovidos diretamente pelo proponente, mas que a suas ações se relacionam. Recorrendo ao 

exemplo dos 200 empregos diretos, teremos como resultado uma demanda local por 

alimentação, lazer, hospedagem, dentre outros serviços para atender a esse público – que não 

são ações promovidas diretamente pelo proponente do projeto, mas resultam indiretamente 

delas. Sánchez discorre sobre o tema:  

                                                 
79 A DZ-041 – Diretriz para realização do EIA/RIMA, aprovada pela Deliberação CECA nº 3.663/97, define a 

ocorrência de impacto positivo ou benéfico “quando a ação resulta na melhoria da qualidade de um fator ou 

parâmetro ambiental” e de impacto negativo ou adverso, “quando a ação resulta em um dano à qualidade de um 

fator ou parâmetro ambiental”. Ou seja, ao contrário do entendimento adotado neste estudo, a CECA entende que 

o dano é equivalente ao impacto negativo ou adverso. 
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Para certos empreendimentos, os impactos indiretos podem ser tão ou mais 

importantes que os diretos. Por exemplo, a construção de uma rodovia causa inúmeros 

impactos diretos, como degradação da qualidade das águas superficiais e perda ou 

fragmentação de hábitats ao longo de seu traçado; no entanto, ao facilitar o acesso à 

área servida pela obra, os impactos indiretos poderão ser maiores que os diretos, como 

o adensamento populacional, com seus consequentes impactos (alteração de hábitats, 

degradação das águas superficiais e subterrâneas etc.); neste exemplo, os impactos 

indiretos ocorrem em uma área muito maior que a área influenciada pelos impactos 

diretos. Como afirma Erickson (1994, p. 12), o propósito de distinguir entre tipos de 

impactos não é declarar que um impacto é direto e outro indireto, mas organizar a 

análise de maneira tal que assegure que serão examinados todos os efeitos possíveis 

das ações humanas propostas nos ambientes biofísico e social, altamente complexos 

e dinamicamente interconectados. (SÁNCHEZ, 2013, p. 329)  

 

Na Região Sul do Estado do Rio de Janeiro foi licenciada a pavimentação da Estrada 

Capelinha-Mauá, que leva à localidade conhecida como Visconde de Mauá, num vale da Serra 

da Mantiqueira, região de fronteira entre os Estados do Rio, São Paulo e Minas Gerais, 

composta por farta cobertura florestal e grande quantidade de rios e cachoeiras. A estrada, 

durante décadas era uma via mantida precariamente, com muitos buracos e desníveis resultantes 

da ausência de infraestrutura básica de drenagem e pavimentação. No verão, período de grande 

frequência de turistas, mas também época de fortes chuvas, eram constantes os deslizamentos 

– que não raramente impediam a passagem de veículos por horas ou até dias. Essas limitações 

impunham um efetivo controle de carga para a região, que era mais frequentada por turistas 

com perfil aventureiro. As obras de pavimentação produziram poucos impactos negativos 

diretos, tendo em vista que, nesse caso, sequer foi necessária a abertura de novas vias. O traçado 

já era uma estrada. Portanto, o maior grau de impactos é dos indiretos, tendo em vista que 

passou a permitir, inclusive, a chegada de excursões com transportes coletivos.  

Na definição contida na DZ-041 da Comissão Estadual de Controle Ambiental – 

CECA/RJ, impacto direto é aquele “resultante de uma simples relação de causa e efeito”, 

enquanto que impacto indireto é “resultante de uma reação secundária em relação à ação, ou 

quando é parte de uma cadeia de reações”. 

 

3.4.2.3 Impactos imediatos, a médio e longo prazos 

 

Os impactos ambientais devem ser avaliados na sua relação temporal, haja vista que 

um empreendimento se divide basicamente em três etapas – planejamento, instalação e 

funcionamento – e que cada uma delas produz seu conjunto de impactos positivos e negativos.  

Se o impacto ocorre simultaneamente à ação ou imediatamente após sua realização, há que 

considerá-lo imediato. Caso um impacto demande um certo intervalo para que ocorra, seu prazo 
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de ocorrência é avaliado como médio ou longo. 

 

3.4.2.4 Impactos temporários e permanentes 

 

Os impactos serão temporários se sua ocorrência tiver tempo previsto para finalizar. 

Do contrário, não havendo perspectiva técnica para prever sua cessação, a não ser em função 

do encerramento da atividade, ele será considerado permanente. Na forma da DZ-041 da CECA, 

o impacto temporário ocorre “quando seus efeitos têm duração determinada”. Já o impacto 

permanente se dá “quando, uma vez executada a ação, os efeitos não cessam de se manifestar 

num horizonte temporal conhecido”. 

 

3.4.2.5 Seu grau de reversibilidade 

 

A resiliência80 é a capacidade que a natureza possui para se reconstituir e adaptar a 

determinadas atividades que promovam alterações em suas condições de equilíbrio. Essa 

característica é possível em razão das condições de reversibilidade que determinada alteração 

ambiental permite ao meio ambiente. As ciências ambientais desenvolvem pesquisas variadas 

para conhecer melhor as técnicas naturais de comportamento diante de atividades humanas que 

provocam impactos nos seus sistemas. Com isso, é possível avaliar as reações da natureza aos 

impactos de um projeto e, consequentemente, prever as medidas que possam potencializar os 

impactos positivos e mitigar e compensar os negativos. A partir do conhecimento dos níveis de 

resiliência dos ecossistemas e das espécies neles existentes, esmeram-se as ciências naturais em 

estimar gradações para os processos de reversão das alterações negativas no meio ambiente – o 

que permitirá melhores avaliações quanto às medidas de mitigação e de compensação desses 

impactos.  

 

3.4.2.6 Suas propriedades cumulativas e sinérgicas 

 

O Estudo de Impacto Ambiental é um instrumento prévio para avaliação dos impactos 

de projetos de forma isolada. Isto é, o EIA avalia os impactos de uma obra, um empreendimento 

ou um projeto em relação ao meio socioambiental que ele pode impactar. A análise, portanto, é 

da parte para o todo. Nesse sentido, há uma limitação na técnica, tendo em vista que o ambiente 

                                                 
80 Resiliência, na Ecologia, é a “medida da capacidade de um ecossistema absorver tensões ambientais sem mudar 

seu estado ecológico, perceptivelmente, para um estado diferente” (IBGE, 2004). 
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no qual se pretende implementar um hipotético projeto pode estar numa condição de 

esgotamento – prestes a colapsar sua condição de equilíbrio, mas mesmo assim o objeto central 

da avaliação será o projeto. A lógica econômica da produção industrial muitas vezes constrói 

estratégias de desenvolvimento que pressupõem a concentração de grande e variada quantidade 

de indústrias no mesmo local. Com isso, são muitas as economias para sua implantação e 

funcionamento, especialmente quando é possível economizar os altos custos relacionados ao 

transporte de materiais – o que também atende positivamente às políticas ambientais no que se 

refere à diminuição ou eliminação dos riscos associados ao transporte de cargas perigosas. Essas 

atividades podem estar todas devidamente licenciadas, respeitando os padrões de qualidade 

ambiental no lançamento de matérias ou energias no meio ambiente. Entretanto, em razão de 

peculiaridades que tornem mais sensíveis os eventuais ecossistemas ou grupos sociais 

existentes na região, os impactos somados de todas as atividades existentes podem ter resultados 

lesivos significativos. Esta é uma crítica assinalada por Acselrad e Leroy: 

 

Um outro ponto crítico da visão economicista é que cada empreendimento tem uma 

abordagem parcial da questão ambiental. Os agentes econômicos privados são 

incapazes de ajustar as atividades de cada empreendimento às capacidades limitadas de 

suporte do meio ambiente comum. (ACSELRAD e LEROY, 1999, p. 42)  

 

Portanto, apesar de ser destinado à avaliação de um único projeto, o Estudo de Impacto 

Ambiental deve analisar e interpretar suas propriedades cumulativas e sinérgicas, em sintonia 

com o disposto na Resolução CONAMA nº 01/86. Trata-se de elemento central no Estudo de 

Impacto Ambiental, especialmente quando o projeto pretender se localizar em ambientes com 

alta complexidade e sensibilidade, assim como com concentração de atividades com grau 

significativo de risco ambiental. A DZ-0412 da CECA/RJ define impacto cumulativo como o 

“impacto ambiental derivado da soma ou da interação de outros impactos ou cadeias de impacto, 

gerado por um ou mais de um empreendimento isolado num mesmo sistema ambiental”. 

Sánchez aponta que os impactos cumulativos são aqueles que se acumulam no tempo 

e no espaço. Portanto, podem partir de uma única atividade, desde que tenham essa 

característica:  

 

Impactos cumulativos ou acumulativos são aqueles que se acumulam no tempo ou no 

espaço, resultando de uma combinação de efeitos decorrentes de uma ou diversas 

ações. Uma série de impactos insignificantes pode resultar em significativa 

degradação ambiental se concentrados espacialmente ou caso se sucedam no tempo. 

Assim, se esgotos de uma residência forem lançados in natura em um córrego, suas 

consequências podem nem ser mensuráveis, mas se muitas residências procederem da 

mesma forma, certamente a qualidade das águas ficará sensivelmente degradada. O 

corte de vegetação ripária em uma pequena propriedade rural pode não ter efeitos 

mensuráveis sobre o ecossistema aquático, mas se essa vegetação for eliminada de 
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toda uma bacia hidrográfica, não há dúvidas sobre seus efeitos deletérios. Pequenos 

empreendimentos turísticos, como pousadas e restaurantes, e pequenas obras de 

infraestrutura urbana individualmente podem ter impacto pouco relevante, mas 

somados e concentrados em uma área modificam paisagens, qualidade das águas e a 

cultura local. (SÁNCHEZ, 2013, p. 235)  

 

Beltrão reforça o conceito de impactos cumulativos: 

 

Impactos cumulativos consistem em um importante conceito que se aplica quando 

uma ação, individualmente considerada, não causaria impactos significativos; 

contudo, considerando outras ações, no passado, presente e em um previsível futuro, 

conclui-se que haverá impactos cumulativos que serão significativos. Como 

estabelecido pelo CEQ, tais impactos ‘podem resultar de ações individualmente 

pequenas mas que coletivamente são significativas ao longo de um período de tempo’. 

Logo, um EIA deve ser requerido. (BELTRÃO, 2008, p. 94.)  

 

Sinergia e cumulatividade são conceitos similares, mas distintos. A avaliação de 

impactos sinérgicos e cumulativos ainda é pouco desenvolvida, o que justifica uma certa 

nebulosidade quanto aos seus significados. Sánchez, recorrendo a McDonald, traz um pouco de 

luz sobre a matéria: 

 

Cumulatividade e sinergismo referem-se, respectivamente, à possibilidade de os 

impactos se somarem ou se multiplicarem. Para McDonald (2000, p. 299), o caráter 

aditivo ou cumulativo dos impactos ambientais é bem mais comum que o sinérgico; 

este ocorre quando a ação combinada de múltiplas causas é maior que a soma dos 

efeitos individuais, embora ‘respostas não lineares’ também possam ser vistas como 

um tipo de sinergismo. Segundo esse autor, o aumento da carga de sedimentos em rios 

situados em regiões de clima temperado pode resultar em efeitos deletérios sobre a 

população de peixes que não são associados de modo linear à carga de sedimentos; ou 

seja, ao se buscar correlacionar a carga de sedimentos com a população de 

determinada espécie, os estoques podem diminuir mais rapidamente do que o 

incremento da carga de sedimentos. (SÁNCHEZ, 2013, p. 236)   

 

O Planeta Terra é como uma teia, na qual um pequeno movimento pode produzir 

impactos por toda sua extensão. Os processos ecológicos estão inter-relacionados e uma 

alteração numa localidade aparentemente isolada pode interagir no tempo e no espaço de forma 

a produzir impactos futuros. É uma hipótese que pode ser aparentemente remota. Porém, o 

mundo moderno da globalização encurtou distâncias, pasteurizou processos de produção, 

superdimensionou as relações de consumo, o que leva à proliferação da instalação de complexos 

econômicos e industriais mundo afora. São cada vez mais raras, portanto, as atividades e 

projetos que não produzam efetivamente impactos sinérgicos e cumulativos – tornando 

essencial que essa avaliação conste necessariamente nos Estudos de Impacto Ambiental.   
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3.4.2.7 A distribuição dos ônus e benefícios sociais  

 

A ação humana é essencialmente impactante. A sociedade está em movimento 

permanente, consumindo, produzindo, utilizando, interagindo, recuperando o meio ambiente e 

seus elementos. Essas ações e comportamentos produzem impactos permanentes sobre o meio 

ambiente. Esses impactos repercutem de forma distinta para diferentes grupos sociais e 

econômicos. Se uma das funções do Estudo de Impacto Ambiental é a de avaliar os impactos 

de um projeto, eles devem ter identificados os seus destinatários – os grupos sociais afetados 

positiva e negativamente pelo projeto avaliado.  

É nesse sentido a necessidade de avaliar a distribuição dos ônus e dos benefícios 

sociais, porque esse é um aspecto relevante que deve ser considerado na avaliação da relação 

custo/benefício do projeto. Sánchez argumenta que 

 

os impactos socioambientais de um projeto distribuem-se de maneira desigual. Os 

grupos humanos beneficiados por um projeto geralmente não são as comunidades 

afetadas ou os grupos que suportam as consequências negativas. Como exemplo, fala 

que um novo aterro sanitário beneficia toda a população de um município, mas pode 

prejudicar os vizinhos; uma hidrelétrica beneficia consumidores residenciais e 

industriais, porém, prejudica aqueles que vivem na área de inundação. (SÁNCHEZ, 

2013, p. 104) 

 

Tem sido muito comum em inúmeros países a constatação de que as consequências 

negativas de projetos de desenvolvimento recaem com maior ênfase sobre as populações com 

maior grau de vulnerabilidade e que, portanto, já estejam expostas às sequelas de sociedades 

com gigantesco hiato nas relações de acesso a condições mínimas de dignidade humana. 

Geralmente, são grupos sociais de trabalhadores, populações tradicionais, grupos raciais 

discriminados, populações de baixa renda e marginalizadas que sofrem as maiores 

consequências negativas de obras e atividades submetidas à avaliação de impacto ambiental, 

configurando a prática do Racismo Ambiental81. 

                                                 
81 Segundo Selene Herculano, o conceito de Racismo Ambiental “diz respeito às injustiças sociais e ambientais 

que recaem de forma desproporcional sobre etnias vulnerabilizadas. O racismo ambiental não se configura apenas 

por meio de ações que tenham uma intenção racista, mas igualmente por meio de ações que tenham impacto racial, 

não obstante a intenção que lhes tenha dado origem. Diz respeito a um tipo de desigualdade e de injustiça ambiental 

muito específico: o que recai sobre suas etnias, bem como sobre todo grupo de populações ditas tradicionais – 

ribeirinhos, extrativistas, geraizeiros, pescadores, pantaneiros, caiçaras, vazanteiros, ciganos, pomeranos, 

comunidades de terreiro, faxinais, quilombolas etc. – que têm se defrontado com a ‘chegada do estranho’, isto é, 

de grandes empreendimentos desenvolvimentistas – barragens, projetos de monocultura, carcinicultura, 

maricultura, hidrovias e rodovias – que os expelem de seus territórios e desorganizam suas culturas, seja 

empurrando-os para as favelas das periferias urbanas, seja forçando-os a conviver com um cotidiano de 

envenenamento e degradação de seus ambientes de vida. Se tais populações não-urbanas enfrentam tal chegada do 

estranho, outras, nas cidades, habitam as zonas de sacrifício, próximas às indústrias poluentes e aos sítios de 

despejos químicos que, por serem sintéticos, não são metabolizados pela natureza e portanto se acumulam” 
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A análise da distribuição dos ônus e benefícios sociais torna-se, nesse contexto, 

elemento central para a eficácia do Estudo de Impacto Ambiental, tendo em vista que a ausência 

desse quesito nos estudos pode conduzir – como tem sido constatado – a uma inconformidade 

na avaliação da relação custo/benefício do projeto e, consequentemente, a uma injustiça 

ambiental. 

 

3.4.3 Definição das medidas mitigadoras e compensatórias dos impactos negativos 

 

Os impactos das atividades humanas sobre o meio ambiente, em sua concepção mais 

abrangente, podem ser positivos ou negativos. Ao contrário do que ultrapassadas concepções a 

respeito da ação humana sobre a natureza concluíam, o ser humano não é um destruidor do 

meio ambiente. Pelo contrário, é parte integrante e importante dele. Nesse sentido, muitas das 

ações humanas sobre a natureza têm como objetivo adaptar as condições naturais para promover 

maior bem-estar e qualidade de vida, desenvolvendo, ao longo da história humana, inúmeras 

tecnologias que são descobertas a partir da manipulação de elementos naturais.  

Na atualidade, as obras e atividades consideradas potencialmente causadoras de 

significativa degradação do meio ambiente devem elaborar o Estudo de Impacto Ambiental 

como condição para a concessão da licença prévia. Entretanto, este instrumento da política 

ambiental foi instituído para subsidiar a decisão sobre a concessão de licença ambiental, 

trazendo avaliações da relação custo/benefício do projeto através da identificação, avaliação e 

comparação entre impactos positivos e negativos de sua implantação. Os impactos positivos 

devem ser constantemente potencializados. Já em relação aos impactos negativos, a direção é 

oposta: devem ser evitados, em primeiro plano, mas quando inevitáveis, devem ser mitigados 

ou minimizados e, ainda, compensados. Ou seja, no planejamento do projeto e na identificação 

das áreas possíveis para sua localização, o elemento central das escolhas deve atuar no sentido 

de evitar ao máximo os impactos negativos, tendo em vista que eles – no âmbito da avaliação 

de impactos ambientais – deporão contra o empreendimento. Porém, só pela qualificação 

constitucional das atividades sujeitas à elaboração do Estudo de Impacto Ambiental – obras e 

atividades potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente – já é 

possível afirmar que são inevitáveis os impactos negativos. As medidas mitigadoras, portanto, 

deverão indicar os meios de minimização dos impactos e de controle dos riscos, a fim de que 

produzam menos efeitos negativos sobre o meio ambiente, a saúde, a segurança e o bem-estar 

                                                 
(HERCULANO, 2008, P. 16). 
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da sociedade. Dentre as medidas mitigadoras, incluem-se a implementação de sistemas de 

gestão ambiental, a aquisição e operação de equipamentos de controle de emissões e 

lançamentos de matérias e energias no meio ambiente e a instalação de sistemas de tratamento 

de despejos, com a avaliação da eficiência de cada uma delas82. 

Já as medidas compensatórias são aplicadas aos impactos negativos que não foram 

passíveis de mitigação, mas que poderão ser autorizados desde que previstas ações para 

compensar as perdas de recursos ambientais ou de qualidade ambiental, afinal há atividades 

humanas, especialmente nas grandes metrópoles, que, apesar de produzirem impactos negativos 

significativos, são de grande necessidade para o bem-estar geral. As medidas compensatórias 

podem ser concebidas para oferecer o mesmo tipo de recurso ambiental perdido, como em casos 

de supressão florestal, quando é determinada a recuperação de áreas degradadas com 

recomposição florestal na mesma região na qual se deu o impacto negativo. Mas também é 

comum a aplicação de medidas compensatórias na forma de políticas públicas, com a instalação 

de equipamentos de educação e saúde, com a pavimentação de vias, etc. 

 

3.4.4 Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento  

 

O Estudo de Impacto Ambiental é um documento técnico formulado previamente ao 

licenciamento ambiental de obras e atividades consideradas potencialmente causadoras de 

significativa degradação do meio ambiente, com o objetivo de avaliar antecipadamente a 

relação custo/benefício de determinados projetos. É um procedimento de planejamento aplicado 

às atividades que ofereçam um potencial significativo de riscos ao equilíbrio ecológico. Diante 

disso, os procedimentos para sua elaboração, discussão e análise são, em grande parte, prévios 

ao licenciamento ambiental. Entretanto, não são exclusivamente prévios. Há que se considerar 

a necessidade fundamental do acompanhamento e monitoramento83 posteriores ao processo de 

                                                 
82 “Alguns impactos negativos poderão ser aceitáveis se houver medidas capazes de reduzi-los. Conhecidas como 

medidas mitigadoras, ou seja, ações que visam a atenuar os efeitos negativos do empreendimento, devem ser 

descritas no EIA. Na prática, a mitigação tornou-se um termo descritivo não apenas de soluções de atenuação de 

impactos adversos, mas de um conjunto de medidas que inclui alterações de projeto visando evitar impactos, ações 

para reduzir esses impactos e ações para compensar os impactos que não puderem ser evitados ou suficientemente 

reduzidos, nessa ordem de preferência, conhecida como hierarquia da mitigação.” (SÁNCHEZ, 2013, p. 193) 

83 “Outro item usual dos estudos de impacto ambiental é o plano de monitoramento, ou seja, uma descrição dos 

procedimentos que serão adotados quando da implantação, operação e desativação do empreendimento. A 

finalidade é constatar, com a ajuda de indicadores predefinidos, se os impactos previstos no EIA se manifestam na 

prática e verificar se o empreendimento funciona dentro dos critérios aceitáveis de desempenho, atendendo a 

padrões legais, condições estabelecidas em sua licença ambiental ou quaisquer outras condicionantes, como 

exigências de agentes financiadores e compromissos assumidos com partes interessadas. (...) Normalmente as 

ações propostas e descritas nos estudos ambientais se transformam em compromisso do empreendedor ou em 
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licenciamento ambiental.  

Como já apontado anteriormente, a elaboração do EIA envolve metodologias de 

avaliação de impactos que trabalham com a projeção de cenários futuros a partir da elaboração 

de um diagnóstico socioambiental de uma determinada área, com o cruzamento das 

características de um dado projeto, considerando, ainda, a análise dos impactos de sua não 

execução. Ou seja, referidas metodologias dialogam com um universo de subjetividades para o 

apontamento de previsões de impactos que, por sua vez, servirão como referência para a 

propositura de um conjunto de medidas mitigadoras e compensatórias dos impactos negativos 

e de valorização de impactos positivos. 

Não se trata de uma técnica de futurologia, mas de metodologias que buscam projetar 

para o futuro efeitos de uma atividade da qual já se conhece as características, aplicando o 

Princípio de Prevenção84 a fim de evitar efeitos lesivos ao meio ambiente, à saúde, à segurança 

e ao bem-estar da população. E como em qualquer sistema de planejamento, é fundamental que 

se cumpra sua fase de monitoramento, a fim de avaliar sistematicamente os efeitos benéficos e 

adversos após a implantação do projeto, assim como a execução e os resultados apurados com 

as medidas mitigadoras e compensatórias85. Para isso, deve-se estabelecer e indicar os fatores 

e parâmetros a serem considerados para essa avaliação.  

A fase de monitoramento é enfaticamente defendida por importantes autores na área 

de avaliação de impacto ambiental. Para Sánchez, por exemplo, 

 

o monitoramento é parte essencial das atividades de gestão ambiental e, entre outras 

funções, deve permitir confirmar ou não as previsões feitas no estudo de impacto 

ambiental, constatar se o empreendimento atende aos requisitos aplicáveis (exigências 

legais, condições da licença ambiental, requisitos de desempenho ambiental e social 

e outros compromissos) e, por conseguinte, alertar para a necessidade de ajustes e 

correções. (SÁNCHEZ, 2013, p. 111)  

                                                 
condições obrigatórias impostas pelo agente regulador - licenciador.” (SÁNCHEZ, 2013, p. 381) 

84 “O princípio da prevenção aplica-se a impactos ambientais já conhecidos e dos quais se possa, com segurança, 

estabelecer um conjunto de nexos de causalidade que seja suficiente para a identificação dos impactos futuros mais 

prováveis. Com base no princípio da prevenção, o licenciamento ambiental e, até mesmo, os estudos de impacto 

ambiental podem ser realizados e são solicitados pelas autoridades públicas. Pois tanto o licenciamento quanto os 

estudos prévios de impacto ambiental são realizados com base em conhecimentos acumulados sobre o meio 

ambiente. O licenciamento ambiental, na qualidade de principal instrumento apto a prevenir danos ambientais, age 

de forma a evitar e, especialmente, minimizar e mitigar os danos que uma determinada atividade causaria ao meio 

ambiente, caso não fosse submetida ao licenciamento ambiental” (ANTUNES, 2010, p. 45). 

85  A DZ-041 da CECA/RJ define Programa de Monitoração dos Impactos como a “programação estabelecida 

durante o estudo de avaliação de impacto ambiental, destinada a acompanhar nas fases de instalação e operação 

da atividade os impactos que vierem a ocorrer, comparando-os aos impactos previstos, de modo a detectar efeitos 

inesperados a tempo de corrigi-los e a verificar a aplicação e a eficiência das medidas mitigadoras; o programa de 

monitoração destina-se, também, a verificar o cumprimento das condições da licença ambiental concedida para o 

empreendimento”. 
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O programa de acompanhamento e monitoramento deve ser desenvolvido pelo 

empreendedor e submetido continuamente para avaliação do órgão licenciador. Porém, como 

se insere num procedimento que assegura a participação da sociedade, o programa deve ser 

disponibilizado para consulta dos interessados – o que na atualidade é perfeitamente factível 

através da rede mundial de computadores. 

Entretanto, a realidade é que esses programas, quando efetivamente elaborados e 

apresentados, não passam de letra morta – tendo em vista que a avaliação de impacto ambiental 

de fato se encerra com a emissão das licenças ambientais, o que compromete diretamente a 

eficácia do Estudo de Impacto Ambiental como instrumento da Política Nacional do Meio 

Ambiente. 

 

3.5 DO RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – RIMA 

 

O Relatório de Impacto Ambiental é um documento que sempre acompanhará o Estudo 

de Impacto Ambiental, por essa razão que geralmente se encontra referência a este 

procedimento de avaliação de impacto ambiental como EIA/RIMA. O Estudo de Impacto 

Ambiental é um documento técnico, através do qual se apresenta a avaliação completa dos 

impactos ambientais de um projeto para análise da equipe técnica do órgão ambiental 

competente para o licenciamento. Já o Relatório de Impacto Ambiental se caracteriza como uma 

síntese do EIA, e deve ser redigido e elaborado em linguagem popular, descrevendo com 

simplicidade os efeitos benéficos e adversos do projeto, as medidas sugeridas para mitigação e 

compensação dos impactos negativos, assim como para valorização dos impactos positivos. 

Isso se deve em razão do RIMA ser o documento destinado a fornecer as informações essenciais 

sobre o projeto para a sociedade, ficando disponível para consulta em prazo determinado pelo 

órgão ambiental competente. 

Este talvez seja o maior e mais importante diferencial dessa espécie de avaliação de 

impacto ambiental, se comparada com as demais espécies. Isto é, todas as espécies de AIA têm 

como objetivo comum o estabelecimento de métodos de avaliação com a finalidade de 

assegurar que as atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras, ou capazes de causar degradação ambiental, sejam realizadas com 

a adoção de medidas preventivas adequadas, através de sistemas de gestão e equipamentos de 

controle e tratamento de rejeitos etc. Porém, somente o EIA/RIMA assegura a participação da 
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sociedade no processo de licenciamento ambiental, com a adoção de procedimentos 

fundamentados nos Princípios da Informação/Publicidade e da Participação 86 . Mediante 

referidos procedimentos, os cidadãos podem consultar as informações sobre o projeto em 

análise, através do Relatório de Impacto Ambiental, e protocolar críticas, sugestões ou requerer 

informações complementares. Além disso, podem também, atendendo requisitos normativos de 

legitimidade, requerer a realização da audiência pública para a discussão coletiva do projeto e 

seus impactos. 

Como uma síntese do EIA, o RIMA terá uma composição similar à do Estudo de 

Impacto Ambiental. Porém, o diferencial está na dimensão – que deve ser bem resumida, para 

que possa ser acessível ao cidadão comum, assim como na linguagem, que deve ser simples, 

sem os tradicionais traquejos técnico-científicos, para facilitar sua compreensão. As 

informações devem ser tratadas em linguagem acessível, ilustradas por mapas, imagens, 

gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de modo que se possam fazer entender por 

qualquer pessoa, independentemente de sua formação.   

Porém, Sánchez nos explica que  

 

no Brasil, muitos Rimas são elaborados de forma burocrática, apenas para atender à 

exigência de que um documento com esse nome seja apresentado. É muito comum 

que sejam feitos de maneira apressada, cortando parágrafos ou seções inteiras dos 

estudos de impacto ambiental. Esses Rimas certamente não atendem ao objetivo de 

comunicação com o grande público. (SÁNCHEZ, 2013, p. 439)  

 

 

Não obstante tratar-se de uma síntese, a norma federal especifica a composição do 

Relatório de Impacto Ambiental, apontando, portanto, um conteúdo mínimo a ser considerado 

em sua elaboração, a fim de que cumpra com fidelidade sua importante função de disponibilizar 

conteúdo qualificado para o controle social do processo de licenciamento ambiental de obras e 

atividades potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente. Nesse 

sentido, o RIMA pode até oferecer mais, mas deve se compor minimamente com uma estrutura 

                                                 
86  Para Paulo de Bessa Antunes, informação e participação são direitos que se sustentam sob o Princípio 

Democrático. Segundo o autor, “o direito ambiental tem uma de suas principais origens nos movimentos 

reivindicatórios dos cidadãos. Logo, a democracia é uma de suas bases mais caras e consistentes. O princípio 

democrático encontra sua expressão normativa especialmente nos direitos à informação e à participação. Tais 

direitos encontram-se, expressamente, previstos no texto da Lei Fundamental e em diversas leis esparsas.” 

Prossegue no argumento de que “o princípio democrático assegura aos cidadãos o direito de, na forma da lei ou 

regulamento, participar das discussões para a elaboração de políticas públicas ambientais e de obter informações 

dos órgãos públicos sobre matéria referente à defesa do meio ambiente e de empreendimentos utilizadores de 

recursos ambientais e que tenham significativas repercussões sobre o ambiente, resguardado o sigilo industrial” 

(ANTUNES, 2010, p. 26). 
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que aborde os tópicos expostos a seguir. 

 

3.5.1. Os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com as 

políticas setoriais, planos e programas governamentais 

 
 

Os objetivos podem ser apresentados como os resultados que se pretende atingir com 

a implementação do projeto. De acordo com a natureza do empreendimento é que se configuram 

seus objetivos, que podem estar associados a projetos de desenvolvimento de cadeias 

econômicas – como as atividades industriais de uma forma geral, assim como podem ser 

políticas públicas de saneamento ambiental – com a construção de redes de coleta e estações de 

tratamento de esgoto, de sistemas de destinação final adequada de resíduos sólidos, ou mesmo 

a implementação de projetos urbanísticos. 

As justificativas devem se compor dos argumentos objetivos que sustentem a 

necessidade real de implementação do projeto. Isto é, como o procedimento de avaliação de 

impacto ambiental envolve obras e atividades com um potencial significativo de causar 

degradação ambiental, a opção em aceitar os riscos impostos à manutenção do equilíbrio 

ecológico, à saúde, à segurança e ao bem-estar da população, deve estar sustentada por uma 

necessidade concreta de implementação do projeto. Do contrário, o risco não se justificará. 

Neste campo, cabem indicativos econômicos que apontem a oportunidade do 

desenvolvimento de determinados processos produtivos, assim como a oportunidade de 

aproximação de processos industriais que manipulem matérias comuns – potencializando a 

realização dos ciclos completos de produtos numa mesma região, o que minimiza riscos de 

transporte de materiais perigosos. Em outra vertente de atividades, os altos índices de 

lançamento de matéria orgânica sem tratamento em rios, baías e no mar servem de justificativa 

pata a construção de redes coletoras e estações de tratamento de esgotos, da mesma forma que 

a destinação inadequada de resíduos sólidos justifica o licenciamento de aterros sanitários. Ou, 

ainda, a necessidade de construção de moradias populares justificaria a aprovação de conjuntos 

habitacionais como o Minha Casa, Minha Vida. 

O Relatório de Impacto Ambiental deve apresentar a relação do projeto e sua 

compatibilidade com as políticas setoriais87, com os planos e programas governamentais. Afinal, 

o desenvolvimento de um território, seja ele nacional, estadual ou municipal, está vinculado a 

                                                 
87 Políticas setoriais são aquelas aplicadas a setores específicos, o que as distingue das políticas gerais. São as 

políticas aplicadas a setores como saúde, saneamento, habitação, transportes, energia, meio ambiente etc. Na 

economia, as políticas setoriais são aplicadas em setores como o automobilístico, farmacêutico, o energético, o 

minerário etc.  
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ações de planejamento que devem estar concatenadas, articuladas, para a otimização dos 

esforços e potencialização dos resultados. Essa articulação é viabilizada a partir da formulação 

de políticas públicas, de planos e programas governamentais aplicáveis a cada esfera da 

administração pública.  

Ou seja, o Estado, considerado em seu sentido lato, deve planejar as ações a serem 

desenvolvidas no território sob sua jurisdição, a fim de que possa perseguir com maior 

eficiência os objetivos fundamentais da República, como a construção de uma sociedade livre, 

justa e solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e a redução 

das desigualdades sociais e regionais. O projeto em avaliação deve ter relação com esses 

objetivos, assim como deve guardar compatibilidade com as políticas setoriais e com os planos 

e programas governamentais planejados ou em execução no local pretendido para sua 

localização e nas áreas de influência do projeto. E essa relação e compatibilidade devem estar 

demonstradas no Relatório de Impacto Ambiental.  

 

3.5.2 A descrição dos projetos e suas alternativas tecnológicas e locacionais  

 

O Relatório de Impacto Ambiental deve conter a descrição do projeto em análise e sua 

localização, assim como deve apresentar as alternativas tecnológicas e locacionais. É sempre 

bom lembrar que a linguagem do RIMA deve ser simples, coloquial, com grande atenção para 

a utilização dos recursos visuais na apresentação e descrição do projeto. Portanto, seu texto não 

deve ser a reprodução reduzida do texto do EIA, tendo em vista que seu público-alvo não tem 

necessariamente conhecimento da linguagem técnica aplicada nos estudos. O RIMA deve ser 

elaborado em função do EIA, mas seus conteúdos são distintos, senão não faria sentido 

existirem dois documentos com o mesmo conteúdo em um único processo de avaliação de 

impacto ambiental. A análise das alternativas tecnológicas apresenta a justificativa da adoção 

das tecnologias apresentadas no projeto como mais adequadas, comparando-as com outras 

alternativas. Dessa forma, o RIMA deve oferecer ao cidadão a análise realizada pelo corpo 

técnico do projeto quanto às melhores condições tecnológicas para materializar os seus 

objetivos. Da mesma forma com relação à localização do projeto, que deve vir comparada com 

as alternativas locacionais. 

Para Sánchez (2013, p.172) “uma das vantagens da AIA é a de permitir um 

questionamento criativo dos projetos tradicionais, assim como estimular a própria formulação 

de novas alternativas, que sequer seriam consideradas se o projeto não tivesse que passar por 

um teste de viabilidade ambiental.” Importante reconhecer que o órgão responsável pelo 
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licenciamento ambiental não está vinculado às conclusões do Estudo de Impacto Ambiental. 

Isto é, sua decisão final de conceder ou não a licença deve estar bem fundamentada de acordo 

com todo o processo de avaliação de impacto ambiental, o que não significa necessariamente 

seguir as hipóteses apontadas pelos estudos. É o que afirma Beltrão: 

 

“O EIA não impõe que a melhor alternativa seja seguida pela administração pública, 

mas tão somente que a alternativa escolhida seja ambientalmente razoável, 

fundamentada objetivamente nos dados e conclusões encontrados ao longo do seu 

procedimento.” (BELTRÃO, 2008, p. 40) 

 

A rigor, a norma federal determina que toda a avaliação realizada para a implantação 

do projeto na localidade escolhida pelo proponente e sua equipe técnica seja feita também para 

as alternativas tecnológicas e locacionais apresentadas no estudo. Isso significaria, na prática, 

a realização de vários EIAs em um único processo de avaliação de impacto ambiental. O mais 

comum é a apresentação de uma análise comparativa entre alternativas tecnológicas e 

locacionais que, para o RIMA, é suficiente como requisito de acesso à informação. 

O Relatório de Impacto Ambiental deve descrever as áreas de influência direta e 

indireta do projeto, considerando, necessariamente, a bacia hidrográfica na qual está localizado, 

e, eventualmente, a bacia aérea equivalente. Deve especificar as matérias primas a serem 

demandadas, preferencialmente indicando sua origem. Necessário também que seja 

especificada a mão-de-obra prevista e os empregos diretos e indiretos a serem gerados - que 

devem privilegiar os habitantes da região afetada pelo projeto. O RIMA deve ainda indicar as 

fontes de energia, os processos e técnicas operacionais aplicados ao projeto proposto, e deve 

enumerar os prováveis efluentes, emissões e resíduos de energia.  

Todas essas informações, análises e avaliações devem ser especificadas para as fases 

de construção e operação, que possuem características bastante distintas, sendo a fase de 

construção um meio para atingir os objetivos do projeto, que tem como fim alcançar a fase de 

operação. Assim como o licenciamento ambiental trata separadamente os procedimentos que 

envolvem cada uma das duas fases, emitindo licenças distintas, a descrição do projeto no EIA 

e no RIMA também deve fazê-lo. 

 

3.5.3 A síntese dos resultados dos estudos de diagnóstico ambiental da área de influência 

dos projetos 

 

O RIMA deve apresentar, de forma sintética, o resultado de toda análise feita com o 

cruzamento dos dados coletados e produzidos a partir das características da área e da natureza 
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do projeto, que compõem o diagnóstico ambiental, incluídas as áreas de influência direta e 

indireta. 

O diagnóstico ambiental tem importância fundamental na implementação da avaliação 

de impacto ambiental, pois significa o marco zero a partir do qual serão projetados os impactos 

positivos e negativos do empreendimento, assim como atua como referência para a definição 

das áreas de influência direta e indireta. Ou seja, um diagnóstico ambiental inepto 

comprometerá todo o processo de avaliação de impacto ambiental, eis que desenhará uma falsa 

premissa para a composição das outras etapas do processo. 

Quanto às áreas de influência, é importante que sejam também definidas com precisão, 

motivo pelo qual a norma federal determina a necessária observação quanto à bacia hidrográfica 

na qual está indicado o projeto. Essa imposição visa assegurar que nenhum diagnóstico 

ambiental elaborado como requisito para um Estudo de Impacto Ambiental deixe de considerar 

a bacia hidrográfica na qual está localizado o projeto, tendo em vista o poder condutor dos 

corpos hídricos – que podem carregar rejeitos sólidos e líquidos por grandes distâncias, 

aumentando expressivamente as áreas de influência de empreendimentos e atividades 

localizados em sua bacia hidrográfica. 

É também a partir das áreas de influência direta e indireta do projeto que se identifica 

a necessidade de consulta a outros órgãos para o devido andamento do processo de 

licenciamento ambiental, incluindo as etapas que envolvem a elaboração e análise do Estudo 

de Impacto Ambiental. É o caso, por exemplo, quando da existência de unidades de conservação 

federais nas áreas de influência do projeto que, dependendo das circunstâncias, pode determinar 

a necessidade do órgão competente pelo licenciamento ambiental ter que obter autorização 

ambiental prévia do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio para 

prosseguir com o licenciamento.88 Isto é, nessas hipóteses o licenciamento ambiental passa a 

                                                 
88 A Lei nº 9.985/00 – que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, definiu que no 

“licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão 

ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório – EIA/RIMA” (Art. 

36), “quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona de amortecimento, o 

licenciamento (...) só poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável por sua administração (...)” 

(§ 3º, art. 36). Na sequência, o dispositivo foi regulamentado pela Resolução CONAMA nº 428/10, que em seu art. 

1º, estabelece: “Art. 1º. O licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental que possam 

afetar Unidade de Conservação (UC) específica ou sua Zona de Amortecimento (ZA), assim considerados pelo 

órgão ambiental licenciador, com fundamento em Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto 

Ambiental (EIA/RIMA), só poderá ser concedido após autorização do órgão responsável pela administração da 

UC ou, no caso de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN), pelo órgão responsável pela sua criação.” 

A norma prossegue definindo que o requerimento de autorização deve ser formulado na fase inicial do 

licenciamento ambiental, como o mesmo caráter prévio do Estudo de Impacto Ambiental: “Art. 2º. A autorização 

de que trata esta Resolução deverá ser solicitada pelo órgão ambiental licenciador, antes da emissão da primeira 

licença prevista, ao órgão responsável pela administração da UC que se manifestará conclusivamente após 

avaliação dos estudos ambientais exigidos dentro do procedimento de licenciamento ambiental, no prazo de até 
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depender formalmente da autorização ambiental 89  emitida pelo órgão responsável pela 

administração da unidade de conservação. 

 

3.5.4 A descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e operação da 

atividade 

 

O RIMA deve conter a descrição qualificada dos impactos ambientais em cada uma 

das fases de implantação e operação da atividade. Isto é, devem estar identificados como 

positivos ou negativos (benéficos ou adversos), diretos ou indiretos, temporários ou 

permanentes, de curto, médio ou longos prazos, além da formulação de suas propriedades 

cumulativas ou sinérgicas e análise da distribuição dos ônus e benefícios sociais. 

No rigor da norma, deve-se fazer essa avaliação de impactos no EIA também para as 

alternativas tecnológicas e locacionais. Dessa forma, também deveria constar no RIMA a 

descrição qualificada dos impactos ambientais das alternativas apresentadas no EIA. Entretanto, 

o comum é encontrar apenas análises comparativas genéricas entre o sítio escolhido e, pelo 

menos, duas alternativas locacionais, enquanto que geralmente as tecnológicas sequer aparecem 

comparadas a alternativas. 

O Relatório de Impacto Ambiental, além de descrever e qualificar os impactos 

ambientais detectados, deve ainda indicar fundamentadamente os métodos, as técnicas e os 

critérios adotados para a sua identificação, qualificação e interpretação. Dessa forma e, desde 

que traduzido em linguagem de domínio público, a sociedade civil pode ter acesso aos 

procedimentos técnico-científicos que viabilizam e fundamentam a projeção futura de impactos 

ambientais – pois é a partir do resultado dessas técnicas e métodos que são também desenhados 

                                                 
sessenta dias, a partir do recebimento da solicitação.”  

89 “Autorizações e licenças tipificam atos administrativos que se referem à outorga de direitos. São termos técnico-

jurídicos com significados suficientemente distintos, que tornam impossível qualquer utilização simultânea ou 

acrítica, quer por parte do legislador, quer por parte do intérprete. 

Autorização vem a ser o ‘ato administrativo discricionário e precário mediante o qual a autoridade competente 

faculta ao administrado, em casos concretos, o exercício ou a aquisição de um direito, em outras circunstâncias, 

sem tal pronunciamento, proibido’. Significa que a autoridade analisa discricionariamente, segundo critérios de 

conveniência e oportunidade, a solicitação para remover ou não a proibição do exercício da atividade pretendida. 

Assim, a fabricação de munições, o porte de armas e a supressão de vegetação configuram exemplos de situações 

que desafiam a emissão da respetiva autorização. 

A licença, ao revés, é ato administrativo vinculado e definitivo, que implica a obrigação de o Poder Público atender 

à súplica do interessado, uma vez atendidos, exaustivamente, os requisitos legais pertinentes. Em outro modo de 

falar, ‘se o titular do direito a ser exercido comprova o cumprimento dos requisitos para seu efetivo exercício, não 

pode ser recusada, porque do preenchimento dos requisitos nasce o direito subjetivo à licença’. Não há o poder 

discricionário ou apreciação subjetiva alguma por parte do Poder Público. Não há que se analisar conveniência e 

oportunidade, já que o beneficiário tem direito líquido e certo ao desfrute de situação regulada pela norma jurídica. 

Tal é o caso, por exemplo, das licenças para construir, para exercer profissão regulamentada em lei etc” (MILARÉ, 

2015, p. 788). 
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os cenários de mitigação e compensação de impactos negativos. Se o objetivo da 

disponibilização do Relatório de Impacto Ambiental é atender aos princípios da informação e 

da participação, instrumentalizando com conhecimento o cidadão que tem interesse em 

participar dos processos de avaliação de impacto e de licenciamento ambiental, a didática 

apresentação dos métodos e técnicas para identificação e qualificação dos impactos no RIMA 

é extremamente estratégica e relevante.   

 

3.5.5 A caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência 

  

A construção subjetiva do futuro socioambiental é parte do conteúdo do Relatório de 

Impacto Ambiental. É onde o proponente procura descrever cenários futuros nos quais irá 

caracterizar a qualidade ambiental das áreas de influência do projeto. Ou seja, o RIMA deve 

apresentar cenários variados, que se formam a partir da elaboração do diagnóstico ambiental da 

área pretendida para implantação do projeto e da identificação das áreas de influência direta e 

indireta – considerando as bacias hidrográficas e aéreas nas quais se localiza. Essa descrição de 

cenários futuros deve ser realizada também para as alternativas locacionais, a fim de que se 

estabeleça um quadro similar de informações e avaliações para a devida análise dos critérios 

que levaram à escolha da área pretendida. Sem uma comparação equilibrada entre as 

alternativas, a apresentação de outras possibilidades locacionais para implantação do projeto 

não passará de mera formalidade legal, sem os efeitos sistêmicos que se pretende na avaliação 

de impacto ambiental. 

Há ainda que se considerar, no conteúdo do RIMA, os impactos ambientais da hipótese 

de não execução do projeto, comparando-os com os impactos previstos com a sua 

implementação. Essa comparação guarda grande singularidade em razão de se constituir como 

uma técnica aplicada a dois cenários projetados para o futuro, permitindo um largo trânsito de 

hipóteses que necessitam de convincente fundamentação. Isto é, de um lado deve ser colocado 

o conjunto de impactos identificados para a implantação do projeto – que são elaborados a partir 

do diagnóstico da área e das características do projeto. De outro lado, no entanto, será apontado 

um conjunto de impactos identificados para a eventualidade do projeto não se mostrar viável e, 

assim, não ser efetivamente implementado. Porém, quais serão as premissas que podem 

fundamentar a afirmação de uma realidade futura constituída a partir do insucesso de um projeto 

para uma determinada localidade? A resposta a essa pergunta deve aparecer na fundamentação 

objetiva dos métodos aplicados à avaliação de impacto ambiental específica, a fim de não 

gravitar em torno de achismos desprovidos de fundamentos. 
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3.5.6 A descrição dos efeitos esperados das medidas mitigadoras e compensatórias  

 

O Relatório de Impacto Ambiental deve apontar o conjunto de medidas mitigadoras e 

compensatórias indicadas em relação aos impactos negativos do projeto, descrevendo os efeitos 

esperados com sua aplicação. Esses efeitos são os parâmetros para o seu monitoramento. Isto é, 

a partir do diagnóstico ambiental e da definição das áreas de influência, são identificados e 

qualificados os impactos positivos e negativos do projeto, abrindo o processo para a definição 

das medidas mitigadoras e compensatórias. Definidas as medidas, devem ser nominados os 

efeitos esperados que, por sua vez, são as referências para a realização do monitoramento.  

Como já abordado, as medidas mitigadoras têm como finalidade a minimização dos 

impactos negativos, sendo que as compensatórias se propõem a compensar, suprir, substituir os 

impactos que não são passíveis de mitigação. 

Se os impactos negativos são, portanto, passíveis de serem mitigados e compensados, 

o RIMA deve especificar as medidas aplicáveis a cada um deles, mencionando os que não 

puderem ser evitados.   

 

3.5.7 O programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos 

 

O Estudo de Impacto Ambiental é a espécie de avaliação de impacto ambiental com 

maior importância na política ambiental brasileira. Além de mirar apenas empreendimentos e 

atividades com potencial significativo de degradação do meio ambiente, é parte integrante do 

licenciamento ambiental e é o único que assegura participação social e realização de audiência 

pública. 

O EIA é um estudo de características complexas, que envolve necessariamente uma 

equipe técnica multidisciplinar e aplica métodos e técnicas que objetivam construir cenários 

futuros de um dado território a partir de um diagnóstico ambiental e de um projeto que envolve 

risco significativo ao meio ambiente. Por ser um instrumento de avaliação prévia, ele projeta 

para o futuro efeitos esperados para o desenvolvimento de uma atividade num determinado 

tempo e lugar. E, tendo em referência essas projeções, estabelece medidas para mitigação e 

compensação para os efeitos negativos esperados no futuro.  

As medidas mitigadoras e compensatórias negociadas e aprovadas nos processos de 

avaliação de impacto ambiental não têm caráter voluntário. Elas são uma obrigação, uma 

imposição. Devem, portanto, ser aplicadas para atenuar os prejuízos impostos ao equilíbrio 

ecológico, que é o bem jurídico maior tutelado pela Constituição Federal – que o assegura a 
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todos como um direito fundamental, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 

de vida. 

Beltrão reforça a função do programa de monitoramento na efetividade dos processos 

de avaliação de impacto ambiental dizendo que, “se corretamente realizado, assegura que toda 

a discussão e as decisões tomadas ao longo de um procedimento de EIA, incluindo-se as 

medidas de mitigação, sejam efetivamente consideradas e implementadas quando da execução 

do respectivo projeto pelo empreendedor” (BELTRÃO, 2008, p. 40). 

Finalizadas as etapas de elaboração, discussão e aprovação do EIA/RIMA, o 

procedimento seguinte é a concessão da Licença Prévia – que aprova a concepção do projeto e 

sua localização. A partir da sua concessão, o proponente tem a garantia da viabilidade do projeto, 

e pode partir para investimentos maiores na elaboração do projeto executivo – que detalhará as 

características do empreendimento com a finalidade de obtenção da Licença de Instalação para 

autorizar as obras civis e, posteriormente, a Licença de Operação, para efetivamente colocar o 

projeto em funcionamento. Desde a primeira fase do licenciamento é relacionada uma lista de 

condições de validade para as licenças ambientais. As chamadas condicionantes da licença 

devem ser atendidas no tempo de validade de cada licença, assim como servem de parâmetro 

para a análise de pedidos de eventuais prorrogações nos prazos de validade ou mesmo para a 

obtenção da licença seguinte. E no caso da Licença de Operação, as condicionantes serão 

consideradas na avaliação dos pedidos de renovação, tendo em vista tratar-se de uma 

necessidade permanente. 

As medidas mitigadoras e compensatórias definidas nos processos de avaliação de 

impacto ambiental transformam-se posteriormente em condicionantes de validade das licenças 

e passam a compor o rol de obrigações que vinculam a validade da licença. Nesse sentido, o 

processo de avaliação de impacto ambiental não termina com a concessão da licença ambiental, 

especialmente porque até então todas as avaliações levavam em conta apenas a projeção de 

cenários futuros construídos a partir de um diagnóstico ambiental e das características do 

projeto. Beltrão afirma que o monitoramento é funcional não apenas para assegurar o 

cumprimento de obrigações do empreendimento, mas também para contribuir no 

aprimoramento do instrumento: 

 

Finalmente, deve ser criado para todos os entes e órgãos ambientais um dever legal 

de, após a conclusão do EIA, inspecionar regularmente a execução do projeto, no 

intuito de assegurar que todas as condições previstas pelo EIA final estão sendo 

implementadas pelo empreendedor. Tais inspeções seriam importantes para analisar a 

eficiência do EIA caso a caso, colhendo-se informações relevantes que poderiam ser 

utilizadas para o seu aprimoramento. (BELTRÃO, 2008, p. 81) 
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A grande oportunidade de garantir os resultados esperados com as projeções de 

impactos e de medidas mitigadoras e compensatórias é com o acompanhamento e 

monitoramento pós-licença, a fim de que se tenha condições de avaliar os efeitos planejados, 

os efeitos esperados e os efeitos materializados tanto da implantação do projeto, quanto com a 

execução das medidas mitigadoras e compensatórias. Esse processo de avaliação do 

cumprimento das medidas, na forma de condicionantes da licença, não pode se resumir 

unicamente nas análises que são feitas nos pedidos de novas licenças ou de renovação de 

licenças. Não é produtivo, é antieconômico, não apresenta eficiência nem razoabilidade, 

tornando-se mero procedimento burocrático com tendência a desprezar o descumprimento das 

condicionantes. 

Um processo de acompanhamento e monitoramento permite mudanças de rumo, caso 

sejam detectadas falhas ou desvios, a tempo de perseguir os efeitos esperados pelos 

participantes dos processos de avaliação de impacto ambiental. Além disso, proporciona 

conhecimento e prática para o aperfeiçoamento desses processos 90 , incluindo métodos e 

técnicas aplicadas na elaboração, análise e aprovação dos Estudos de Impacto Ambiental. 

O Relatório de Impacto Ambiental deve apresentar o plano de acompanhamento e 

monitoramento dos impactos, inclusas as medidas mitigadoras e compensatórias, como 

expressamente determinado pela norma federal (Resolução CONAMA nº 01/86). Porém, a 

norma não especificou mais detalhes, como eventualmente a frequência das análises e da 

elaboração e submissão de relatórios de monitoria. Essas são condições fundamentais para que 

o monitoramento seja eficiente. A norma silencia também sobre quaisquer regras de publicidade, 

para a contínua observância ao Princípio da Informação – que deve estar abrigado na fase de 

monitoramento do Estudo de Impacto Ambiental.  

Por ser uma norma formulada e aprovada na década de 1980, não se concebia a 

existência das tecnologias que na atualidade permitem ampla publicidade desse tipo de 

documento na rede mundial de computadores – o que viabiliza um acompanhamento pelo 

cidadão, em tempo real, do cumprimento ou eventual descumprimento dos prazos para 

divulgação de relatórios de monitoria dos impactos ambientais e medidas mitigadoras e 

compensatórias em processos de licenciamento de obras e atividades com significativo 

                                                 
90 Os processos de conhecimento e aperfeiçoamento de tecnologias, técnicas e métodos para avaliação de impacto 

ambiental são permanentes e contínuos, especialmente se considerarmos que a qualidade dos estudos e relatórios 

de impacto ambiental no Brasil ainda deixa a desejar. Entretanto, Sánchez (2013) entende que, na atualidade, 

“quase todos os setores da atividade econômica já foram suficientemente estudados para que se possam prescrever 

as principais medidas de mitigação e de prevenção de impactos adversos, agrupadas sob a noção de melhores 

práticas ambientais e as inúmeras variações do termo, como boas práticas de gestão ambiental, melhores 

tecnologias disponíveis ou melhores técnicas que não acarretem custos excessivos.” (SÁNCHEZ, 2013, p. 393) 
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potencial de causar danos ao meio ambiente. 

Entretanto, a realidade teima em demonstrar que após a concessão das licenças 

ambientais, especialmente da Licença de Operação, em tese, não há nenhum monitoramento 

sistemático dos impactos do projeto e de suas medidas mitigadoras e compensatórias por parte 

dos órgãos competentes pela exigência do EIA/RIMA, em franco descumprimento de uma 

condição geral da avaliação de impacto ambiental. 

 

3.5.8 Recomendação quanto à alternativa mais favorável  

 

A estrutura e a composição do Relatório de Impacto Ambiental, com a sequência 

concatenada de informações sintetizadas do Estudo de Impacto Ambiental, está prevista como 

conteúdo mínimo na norma federal. O órgão ambiental competente para o licenciamento de 

obras e atividades potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente 

poderá ampliar o conjunto de diretrizes gerais e elementos do Estudo de Impacto Ambiental 

nos casos concretos, sempre respeitando o conteúdo mínimo estabelecido na norma. 

Para o final do Relatório de Impacto Ambiental, portanto, está prevista a recomendação 

quanto à alternativa mais favorável dentre as apresentadas e avaliadas ao longo dos estudos. É 

quando a equipe técnica e o empreendedor assumem, em meio às conclusões e comentários de 

ordem geral, a posição em defesa de uma alternativa específica – que seja considerada 

economicamente viável pelo proponente e ecologicamente equilibrada pelo órgão ambiental, 

consideradas as sugestões, críticas e comentários encaminhados pela sociedade, por meio 

escrito e formal, ou através das audiências públicas. 

Essa é a regra estabelecida pela norma federal, porém, geralmente a decisão quanto à 

área do empreendimento já está tomada antes da realização da avaliação de impacto ambiental, 

sendo o processo conduzido no sentido de garantir que a área previamente escolhida seja 

legitimada pelos estudos como a melhor alternativa. 

 

3.6 REQUISITOS E PROCEDIMENTOS PARA APRESENTAÇÃO DO EIA/RIMA 

 

O EIA/RIMA deve ser elaborado por equipe técnica multidisciplinar, composta por 

profissionais legalmente habilitados, que são responsáveis pelas informações prestadas – em 

conjunto com o empreendedor –, sujeitando-se todos às sanções penais e administrativas pela 

prestação de informações falsas ou enganosas, assim como à obrigação de reparação de danos 
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ambientais91 a que derem causa em função dessas informações, que também poderão acarretar 

sanções junto aos seus conselhos profissionais. 

Todos os custos e despesas relacionadas à elaboração do Estudo de Impacto Ambiental 

e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental correrão por conta do proponente do projeto, 

incluídas as ações de campo, as coletas, levantamentos e aquisições de dados, as análises 

laboratoriais, a remuneração dos profissionais envolvidos, as ações de publicidade (inclusive 

de publicação de editais em jornais), a eventual realização de audiências públicas e o programa 

de acompanhamento e monitoramento dos impactos ambientais. Eventualmente, o proponente 

do projeto ainda deve arcar com os custos financeiros da análise do EIA, desde que previamente 

previstos em tabela publicada pela autoridade competente. 

O RIMA deverá ficar disponível para consulta pública por prazo determinado pelo 

órgão ambiental competente, contado a partir da publicidade de sua entrega no órgão 

responsável pelo licenciamento. Durante esse prazo, os cidadãos poderão apresentar sugestões, 

críticas e solicitações de esclarecimento. Trata-se, portanto, de um período fundamental do 

processo de avaliação de impacto ambiental, quando a sociedade tem a oportunidade de tomar 

ciência das características do projeto proposto e seus impactos no meio ambiente, podendo 

ainda interferir de forma crítica e objetiva. 

Para que a participação social seja efetiva, é fundamental que a informação esteja 

disponibilizada de forma adequada, integral e compreensível, e que haja franca publicidade do 

gatilho que aciona o início da contagem do prazo para acessar o RIMA, analisá-lo e formular 

questões a seu respeito. Algumas normas federais que dispõem sobre licenciamento e Estudo 

de Impacto Ambiental92  determinam modelos e modalidades de editais para publicação em 

jornais de circulação na região onde se localiza o projeto que pretende obter o licenciamento. 

Especialmente em função da realidade existente à época da aprovação das primeiras 

normas a respeito, ficou determinado que os meios adequados de publicidade para pedidos de 

concessão e renovação de licença ambiental seriam os jornais de grande circulação. E assim se 

fez também com a entrega do EIA/RIMA pelo proponente do projeto – que deverá arcar com 

os custos da publicação de edital registrando o protocolo da entrega dos estudos, data na qual 

se iniciará o prazo para consulta e manifestação com relação ao conteúdo e ao objeto do 

                                                 
91  Sobre danos ambientais, veja mais em: LEITE, José Rubens Morato; MOREIRA, Danielle de Andrade; 

ACHKAR, Azor El. Sociedade de Risco, Danos Ambientais Extrapatrimoniais e Jurisprudência Brasileira. 

Disponível em: 

http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/manaus/direito_ambiental_jose_r_morato_leite

_e_outros.pdf.  
92 Decreto nº 99.274/90, Resoluções CONAMA nº 01/86, 06/86, 237/97 e 281/01. 

 

http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/manaus/direito_ambiental_jose_r_morato_leite_e_outros.pdf
http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/manaus/direito_ambiental_jose_r_morato_leite_e_outros.pdf


178 

 

Relatório de Impacto Ambiental. 

 

3.7 DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL 

  

A participação social é a marca diferencial do processo de elaboração, análise e 

submissão do Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental 

– EIA/RIMA no licenciamento. As grandes audiências públicas que reuniram milhares de 

pessoas pressionando o poder público por informações e transparência nos processos de 

avaliação de impacto ambiental, como a que discutiu o projeto do Emissário Submarino da 

Barra da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, em 1989, no Centro de Convenções do 

Riocentro, com cerca de duas mil pessoas, não teriam existido se não houvesse normativas 

impondo o procedimento prévio do EIA/RIMA. Mais do que isso, projetos duvidosos quanto a 

sua eficiência social, econômica ou tecnológica, ou, ainda, quanto a sua sustentabilidade 

ecológica, poderiam ter sido implementados nos últimos trinta anos desde a aprovação da 

Resolução CONAMA nº 01/86, sem que a sociedade tivesse a oportunidade de tomar 

conhecimento prévio de seus impactos e de se contrapor a sua implantação. 

A Constituição Federal brasileira assegura a todos o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado – configurando-o como um direito difuso, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida. Mas vai mais distante, ao assegurá-lo para as 

presentes e futuras gerações. Como um direito de titularidade difusa, transindividual e 

transgeracional, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem indisponível. Portanto, 

não obstante o poder público ter incumbências variadas para sua gestão e proteção, como a de 

exercer o poder licenciador, ele não é titular do bem e dele não pode dispor.  

Nada mais natural, então, num sistema democrático, do que oferecer oportunidades 

para os titulares do bem jurídico tutelado tomarem ciência dos projetos públicos e privados que 

pretendem utilizá-lo, a fim de avaliar a relação entre os custos do projeto e os seus benefícios 

sociais. Apesar das discussões em torno da avaliação de impacto ambiental terem cunho 

significativamente técnico, as decisões que as sucedem obedecem a motivações de caráter 

político e econômico, inscrevendo-se, segundo Acselrad e Leroy, nos processos de construção 

da democracia: 

 

Portanto, cabe reconhecer que a questão ambiental tem grandes possibilidades de se 

inscrever fortemente nos processos de construção democrática, a despeito de o 

pensamento dominante esforçar-se sempre para restringi-la, sob matizes tecnocráticos, 

economicistas ou autoritários. A noção de interesse difuso que lhe é associada trouxe 

novas possibilidades de redefinição de categorias jurídicas tradicionais, instituindo 
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sujeitos coletivos de direitos, descolados da matriz liberal do direito ocidental, calcada 

exclusivamente na ideia de propriedade privada do indivíduo sobre seus bens e sobre 

si próprio. As chamadas políticas ambientais de governo esbarram permanentemente 

na necessidade de contar com a sociedade organizada pela formulação de parâmetros 

de aceitabilidade das condições de apropriação técnica do mundo por parte das 

práticas econômicas. (ACSELRAD e LEROY, 1999, p. 37)  

 

É fato que existem elementos técnicos objetivos para a identificação, análise e 

avaliação de impactos ambientais, como aqueles presentes nos métodos científicos e que 

utilizam como referência, em geral, normas que estabelecem padrões de qualidade ambiental 

com base nos lançamentos de poluentes no meio ambiente. Esses métodos podem cruzar as 

informações técnicas e ambientais com as percepções sociais que atribuem valorações sociais 

a determinados elementos naturais, constituindo sínteses analíticas. Entretanto, esses processos 

implicam fundamentalmente juízos de valor, extrapolando, portanto, a esfera de atuação do 

proponente do projeto e de sua equipe técnica. E essa é uma das principais razões para que se 

assegure mecanismos de participação social na avaliação de impacto ambiental (SÁNCHEZ, 

2013). 

A participação social em processos políticos que envolvam decisões sobre a utilização 

de recursos ambientais é princípio presente em diversas convenções e tratados internacionais, 

a exemplo da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, aprovada na 

Conferência Rio 92, que em seu Princípio 10 proclama: 

 

A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação, no nível 

apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada indivíduo terá 

acesso adequado às informações relativas ao meio ambiente de que disponham as 

autoridades públicas, inclusive informações acerca de materiais e atividades perigosas 

em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar dos processos 

decisórios. Os Estados irão facilitar e estimular a conscientização e a participação 

popular, colocando as informações à disposição de todos. Será proporcionado o acesso 

efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive no que se refere à 

compensação e reparação de danos. (NAÇÕES UNIDAS, 1992) 

 

 

Nas políticas ambientais brasileiras, o processo de participação social tem sido 

praticado em diversas instâncias. No campo das políticas gerais, os conselhos de meio ambiente 

existentes na estrutura dos órgãos executivos são uma realidade em grande parte do país. O 

exemplo mais expressivo é o CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente, órgão 

consultivo e deliberativo do SISNAMA – Sistema Nacional do Meio Ambiente, que em mais 

de trinta anos de funcionamento93 protagonizou um modelo de participação social permanente 

                                                 
93 O CONAMA foi criado pela Lei nº 6.938/81 – que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente e teve sua 

estrutura e funcionamento regulamentados inicialmente pelo Decreto nº 88.351/83, sendo que na atualidade essa 

regulamentação está disposta no Decreto nº 99.274/90. 
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na formulação de normas e padrões ambientais, que constituem importante acervo da 

composição da Política Nacional do Meio Ambiente. Há conselhos com o mesmo formato de 

estrutura e competências no âmbito dos estados, que regulam as políticas ambientais em suas 

jurisdições com a participação de representações sociais. E, na atualidade, os municípios têm 

avançado também na estruturação de seus sistemas de meio ambiente – criando e 

implementando conselhos com participação da sociedade. 

Há o caso do SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação94, que consagrou 

a participação social desde suas origens. A sociedade civil participou dos processos de discussão 

do projeto de lei no âmbito do Congresso Nacional. Após sua aprovação, em 2001, o Ministério 

do Meio Ambiente – MMA promoveu processos de consultas e debates para a sua 

regulamentação. Ao final, não haveria como as normativas relacionadas às unidades de 

conservação não preverem processos de participação ativa da sociedade na conservação 

ambiental brasileira. Cada uma das doze categorias de conservação poderá ter um conselho para 

sua gestão, composto por representantes do poder público e da sociedade, sendo que as Reservas 

de Desenvolvimento Sustentável – RDS e as Reservas Extrativistas – RESEX terão conselhos 

deliberativos e, nas demais, os conselhos têm caráter consultivo. Deve-se registrar a exceção 

das Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPNs, que se constituem a partir da 

motivação do proprietário de uma área privada em transformar sua propriedade em área 

protegida, sem alteração de sua dominialidade. 

Outro ponto importante a partir da vigência da Lei do SNUC foi a determinação de 

realização de consulta pública como requisito prévio para a criação de unidades de conservação. 

A partir de então, configura irregularidade passível de nulidade a criação de unidades de 

conservação sem a prévia consulta à sociedade, sendo relevante apontar que referido requisito 

minimizou o surgimento de históricos conflitos entre diversos segmentos sociais com as 

políticas de conservação. 

A participação social, como se vê, é inerente às políticas e aos sistemas de gestão 

ambiental e não é redundante afirmar que essa realidade está vinculada ao fato de que se trata 

de um direito de toda a coletividade por um ambiente ecologicamente equilibrado que, na forma 

constitucional, se configura como bem de uso comum do povo95 e essencial à sadia qualidade 

                                                 
 
94 O SNUC foi instituído pela Lei nº 9.985/00 e tem como regulamento o Decreto nº 4.340/02. 

95 Os bens de uso comum do povo guardam relação direta com os serviços ambientais ou ecossistêmicos. Nessa 

linha, Paulo de Bessa Antunes afirma: “Não se olvide, contudo, que o conceito de uso comum de todos rompe com 

o tradicional enfoque de que os bens de uso comum só podem ser bens públicos. Não, a CF estabeleceu que, 

mesmo sob a égide do domínio privado, podem ser fixadas obrigações para que os proprietários assegurem a 
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de vida. 

No Estudo de Impacto Ambiental, a participação social ocorre nas etapas finais do 

processo, a partir do momento em que o proponente do projeto deposita o EIA/RIMA no órgão 

ambiental responsável pelo licenciamento ambiental. Com a publicidade do ato de entrega, 

através da publicação de edital em jornais de circulação na região do empreendimento, assim 

como em diário oficial e, eventualmente, no site do órgão ambiental, começam a contar os 

prazos para que a sociedade consulte as informações sobre o projeto através do Relatório de 

Impacto Ambiental e protocole o pedido para a realização de Audiência Pública. 

Em sua origem, na NEPA – National Environmental Policy Act americana, o Estudo 

de Impacto Ambiental previa a participação da sociedade na etapa inicial do processo, na 

definição de seu escopo, e na etapa final, antes da publicação de um relatório final que aborda, 

inclusive, as contribuições feitas pela sociedade e as respostas e comentários pertinentes. A Lei 

da NEPA dá origem também ao CEQ – Council Environmental Quality - Conselho de Qualidade 

Ambiental, responsável pela criação de regras, programas e procedimentos para a 

implementação da avaliação de impacto ambiental, inclusive a apresentação de uma Declaração 

de Impacto Ambiental Environmental Impact Statement – EIS à sociedade, documento que 

registra todo o processo participativo e sua interação com as informações produzidas na 

elaboração da avaliação (SÁNCHEZ, 2013; PIAGENTINI e FAVARETO, 2014). 

O CEQ, por sua vez, possui regramentos específicos para a participação pública, como 

registrado por Beltrão:  

 

O CEQ possui uma seção inteira intitulada ‘Envolvimento Público’, em que é 

estabelecido que os órgãos governamentais ‘devem empreender esforços diligentes 

para envolver o público no preparo e implementação dos procedimentos do NEPA’. O 

público é convidado por duas vezes a participar de um EIA. Primeiramente, no esboço 

do EIA – draft EIA -, após a publicação do aviso da ação proposta. Posteriormente, no 

EIA final. 

Assim, o CEQ prevê que o ente governamental que está realizando o EIA deve 

responder a todos os comentários em seu EIA final. Todos os comentários substanciais 

recebidos no esboço do EIA ‘devem ser anexados ao EIA final’. (BELTRÃO, 2008, p. 

47) 

 

É natural que a participação social imponha maior complexidade a procedimentos que 

teriam outra relação temporal se não tivessem que se submeter ao crivo social. Porém, a 

                                                 
fruição, por todos, dos aspectos ambientais de bens de sua propriedade. A fruição, contudo, é mediata, e não 

imediata. O proprietário de uma floresta permanece proprietário da mesma, pode estabelecer interdições quanto à 

penetração e permanência de estranhos no interior de sua propriedade. Entretanto, está obrigado a não degradar as 

características ecológicas que, estas sim, são de uso comum, tais como a beleza cênica, a produção de oxigênio, o 

equilíbrio térmico gerado pela floresta, o refúgio de animais silvestres etc” (ANTUNES, 2010, p. 67). 
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natureza e a dimensão das intervenções que projetos de significativo impacto podem produzir 

no meio ambiente – incluídos aspectos relacionados à economia, aos modos de vida de 

diferentes comunidades, ao bem-estar social, à saúde, dentre tantos outros quesitos – impõem 

necessariamente a chamada à sociedade. A multiplicidade de atores e interesses, no 

entendimento de Acselrad e Leroy, é a fundamentação para tal, na busca da sustentabilidade 

ambiental: 

 

Considerando essa perspectiva, os objetivos da sustentabilidade ambiental, da 

equidade entre gêneros, da erradicação da pobreza, do respeito aos direitos humanos, 

do pleno emprego e da integração social não constituem uma realização linear, mas 

antes um processo complexo, envolvendo conflito e cooperação local, nacional, 

regional e global, e uma variedade de atores, como governos, organismos 

internacionais, entidades empresariais e organizações cidadãs. (ACSELRAD e 

LEROY, 1999, p. 27) 

 

 

A participação social na fase de elaboração do escopo do estudo, como no caso 

americano, traz maior qualidade ao processo, pois permite que a sociedade contribua desde a 

concepção do seu conteúdo, eliminando ou minimizando eventuais divergências que só se 

dariam na fase final e que, dependendo da fundamentação, podem atrasar ou até mesmo impedir 

a finalização do projeto. Se na fase final do Estudo de Impacto Ambiental a forma de 

participação é através de audiência pública, nas demais, as modalidades poderiam ser distintas, 

como através de consultas virtuais para a elaboração do escopo, e de formação de grupos locais 

para o monitoramento dos impactos e das medidas mitigadoras e compensatórias (SÁNCHEZ, 

2018). Com participação social efetiva nas várias etapas da avaliação de impacto ambiental, é 

possível ou, mais do que isso, é muito provável que haja uma legitimidade maior do processo 

– impactando positivamente na eficácia do Estudo de Impacto Ambiental como instrumento da 

Política Nacional do Meio Ambiente.  

Mas a participação social deve ser viabilizada não apenas através de mecanismos que 

permitam a intervenção direta do cidadão nos processos de avaliação de impacto ambiental e 

de licenciamento ambiental. Antes, é necessário que estejam em operação ferramentas 

eficientes para tornar o processo e as informações amplamente acessíveis, com franca 

transparência dos atos e procedimentos da administração pública (BRANDÃO, 2008).  

Além disso, é necessário que a informação esteja bem formulada, transcrita sem os 

jargões tecnicistas, para que o público leigo tenha plena compreensão sobre o assunto. Do 

contrário, não adiantará a realização de processos participativos, pois as condições de 

intervenção da sociedade estarão comprometidas pela desigualdade de conhecimento. 
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3.8 DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

A Audiência Pública é o ápice da participação social no licenciamento ambiental. Ela 

é parte do processo de análise e discussão do Estudo de Impacto Ambiental, portanto aplicável 

exclusivamente na avaliação de impacto de obras e atividade potencialmente causadoras de 

significativa degradação do meio ambiente. Na Audiência Pública, o órgão ambiental 

competente e o empreendedor – com sua equipe técnica – apresentam o projeto e as avaliações 

de impacto realizadas para a elaboração do EIA/RIMA, abrindo inscrições em seguida para a 

participação da sociedade. Os inscritos farão uso da palavra para apresentar críticas e 

questionamentos, fazer sugestões ou pedir esclarecimentos. 

A Audiência Pública é uma modalidade de consulta pública96 . Isto é, constitui-se 

enquanto um processo de consulta, no qual o poder público irá apurar as percepções da 

sociedade quanto ao projeto, seus impactos, as medidas mitigadoras e compensatórias. Sánchez 

reforça o entendimento da existência de diversas modalidades de consulta pública:  

 

Desde sua origem, na legislação americana, o processo de AIA compreende 

mecanismos formais de consulta aos interessados, incluindo os diretamente afetados 

pela decisão, mas não se limitando a estes. Há diferentes procedimentos de consulta, 

dos quais a audiência pública é um dos mais conhecidos. Há também diferentes 

momentos no processo de AIA nos quais se pode proceder à consulta, como a etapa 

que leva à decisão sobre a necessidade de realização de um estudo de impacto 

ambiental, a preparação dos termos de referência ou mesmo durante a realização desse 

estudo. Após sua conclusão, porém, essa consulta pode ser legalmente exigida, pois 

somente nesse momento haverá o quadro mais completo possível sobre as implicações 

da decisão a ser tomada. (SÁNCHEZ, 2013, p. 110) 

  

Os participantes do processo de consulta podem apontar deficiências nos estudos, 

indicando omissões com relação às avaliações, mas também podem indicar falhas nas 

informações constituídas sobre a realidade ambiental, social e econômica das áreas de 

influência do projeto. Nesses casos, confirmadas falhas ou omissões, o órgão ambiental deve 

notificar o empreendedor para que corrija eventuais falhas e justifique ou supra as omissões. 

Mas uma Audiência Pública não tem poder deliberativo. Não é como uma assembleia, 

na qual as questões que não encontram consenso vão a votação. Uma audiência não realiza 

                                                 
96 A legislação ambiental, considerando que disciplina o acesso e a gestão de um bem jurídico difuso e indisponível, 

prevê algumas modalidades de consulta pública. A audiência pública, prevista para a discussão do EIA/RIMA e 

do EIV/RIV, é uma dessas modalidades. A Lei nº 9.985/00 – que institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação – SNUC determina que a criação de unidades de conservação deve ser precedida pela realização de 

estudo técnico e consulta pública. Sem especificar a modalidade, deixa a critério do órgão gestor das áreas 

protegidas a utilização de audiência pública, de consultas virtuais ou outras modalidades mais convenientes. O 

plebiscito e o referendo popular, apesar de nada usuais no Brasil, são também modalidades de consulta pública.  
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votações, serve objetivamente para que o poder público possa “auscultar” os interessados da 

sociedade com relação ao projeto em análise. E todas as questões relevantes apontadas pelos 

participantes, de forma escrita ou expressas oralmente – e que deverão constar da ata da 

audiência –, terão que ser consideradas nos fundamentos da decisão da autoridade competente 

quando da decisão de conceder ou negar provimento ao pedido de concessão da licença 

ambiental.97 

Segundo a Resolução CONAMA nº 09/87 98  – que dispõe sobre a realização de 

Audiências Públicas no processo de licenciamento, “a ata da audiência pública e seus anexos 

servirão de base, juntamente com o RIMA, para a análise e parecer final do licenciador quanto 

à aprovação ou não do projeto”. Portanto, essa arena social na qual a participação é franqueada 

a qualquer um da sociedade tem um poder subjetivo de pressão sobre o poder público para 

tencionar por alterações no projeto, inclusões de medidas mitigadoras e compensatórias, assim 

como para indeferimento do pleito do proponente. 

Com a vigência da nova resolução, a partir de julho de 1990, a realização de audiência 

pública se tornou obrigatória, desde que requerida por associação civil sem fins lucrativos, pelo 

Ministério Público ou por cinquenta ou mais cidadãos devidamente qualificados. O 

requerimento deve ser protocolado junto ao órgão ambiental competente no prazo de até 45 dias, 

contados a partir da publicação de edital na imprensa local registrando a entrega do EIA/RIMA 

pelo proponente do projeto. 

A Resolução nº 01/86, em seu art. 11, § 2º, estabelece que “ao determinar a execução 

do estudo de impacto ambiental e apresentação do RIMA”, o órgão ambiental competente fixará 

o prazo para recebimento de comentários feitos pelos órgãos públicos e demais interessados. 

                                                 
97 A respeito da necessária fundamentação da decisão da autoridade competente quanto ao requerimento da licença 

ambiental, Beltrão assim se posiciona: “Caso a decisão do ente ambiental competente não se encontre devidamente 

fundamentada em provas e evidências objetivas constantes do respectivo processo administrativo, seja em relação 

à alternativa selecionada, às medidas mitigadoras ou mesmo à aprovação do EIA, estaria configurada a lesividade 

ao meio ambiente, o que legitimaria a ação popular prevista pelo artigo 5º, LXIII, da CF e a ação civil pública.” 

(BELTRÃO, 2008, p. 81) 

 
98 Esta Resolução do CONAMA foi aprovada na 15º Reunião Ordinária do Conselho, realizada em 03 de dezembro 

de 1987, quase dois anos após a aprovação da Resolução nº 01/86 – que disciplinou o procedimento do EIA/RIMA. 

Ou seja, um lapso temporal significativo no qual havia uma lacuna quanto à realização de audiências públicas, 

tendo em vista que o texto da Res. 01/86 faz uma única referência à realização de Audiência Pública, atribuindo 

ao órgão competente a sua realização para informação sobre o projeto e discussão do RIMA, “sempre que julgar 

necessário” (Art. 11, § 2º). Isto é, a convocação de audiências públicas transitava no campo da discricionariedade 

da autoridade competente pelo licenciamento, que só a realizaria na eventualidade de entender conveniente e 

oportuna sua convocação. Mas o fato é que a aprovação da Resolução CONAMA nº 09/87 não produziu efeitos 

imediatos, tendo em vista que não foi providenciada sua publicação – o que impedia que produzisse efeitos 

normativos. Ela somente recebeu o referendo do presidente do CONAMA na ocasião da 24ª Reunião Ordinária do 

seu Plenário, que se deu em 28 de junho de 1990, vindo a ser publicada apenas em 05.07.1990, quase três anos 

após sua aprovação. 
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Essa determinação é aplicada para informar que compete ao órgão responsável pelo 

licenciamento a determinação do prazo de consulta ao RIMA, que deverá aparecer 

expressamente nos editais a serem publicados na imprensa local. Entretanto, quando a 

Resolução nº 09/87 estabelece os 45 dias de prazo mínimo para o requerimento da realização 

de audiências públicas, salvo melhor juízo, também determina um prazo mínimo para que os 

órgãos públicos e os demais interessados possam protocolar comentários, críticas, sugestões ou 

questionamentos com relação ao conteúdo do RIMA. Nessa lógica, a competência para fixar o 

prazo pelos órgãos licenciadores estaria limitada ao mínimo de 45 dias. 

As contribuições, comentários, críticas e questionamentos apresentados pelos 

interessados – órgãos públicos ou cidadãos – devem ser considerados pela autoridade 

competente na decisão final de conceder ou não a licença ambiental99, porém não há obrigação 

formal para que as questões sejam respondidas a quem as elaborou. Dessa forma, o processo 

deixa um hiato na participação social que pode operar na descrença sobre sua real importância 

para a tomada de decisão da autoridade, suprimindo a legitimidade exigida com a participação 

social. Aqueles que se dedicaram a ler e interpretar o RIMA e, ainda, a formular 

questionamentos ou outros tipos de comentários, ficam sem saber absolutamente de qualquer 

resultado de sua intervenção, tendo em vista que depois da Audiência Pública a atuação da 

sociedade retorna a uma situação de passividade na qual lhe caberá aguardar a publicação de 

alguma manifestação final através de Diário Oficial, do site do órgão ambiental e/ou por edital 

                                                 
99 “Se há um procedimento de participação pública, então é preciso que haja maneiras de incluir os comentários e 

as opiniões do público na análise do EIA ou em algum documento de síntese, para que sejam também levados em 

conta no momento da tomada de decisão sobre a aprovação do projeto. Há diferentes maneiras de fazê-lo, 

dependendo de qual é a autoridade encarregada da análise técnica e de sua relação com o tomador de decisão. (...) 

Na Holanda, os relatórios da Comissão de Avaliação de Impacto Ambiental enfocam o conteúdo dos EIAs e não a 

aceitabilidade da proposta (Wood, 1995), que é competência da autoridade setorial responsável. Os relatórios são 

publicados e deixam claras as recomendações feitas para os responsáveis pela decisão. No modelo americano, a 

agência responsável (lead agency) prepara a minuta do EIA (draft EIS), submete o projeto a consulta pública, 

recolhe os comentários do público e das demais agências que possam ter competências na matéria (interagency 

review), e divulga o EIA corrigido e revisado (final EIS), documentando sua decisão em um registro (record of 

decision). Cabe, então, à agência principal considerar os comentários do público ao mesmo tempo que os pareceres 

técnicos. No Brasil, nos Estados e municípios em que a decisão sobre licenciamento é tomada por um colegiado, 

este recebe um parecer técnico elaborado pelo serviço especializado do órgão ambiental. Tal parecer, 

fundamentalmente, analisa e avalia o EIA, mas deve levar em conta, nessa análise, os comentários e as 

recomendações de outros órgãos governamentais, assim como as manifestações do público, expressos em 

audiência ou enviados diretamente por escrito. Cabe, portanto, aos analistas ambientais a tarefa de integração das 

opiniões técnicas e das opiniões dos cidadãos. Portanto, o parecer técnico sobre o EIA e sobre o projeto é um dos 

documentos mais relevantes do processo de AIA. É essencialmente este o documento que irá subsidiar e 

fundamentar a decisão, mesmo quando não são os analistas que a tomam diretamente. Em princípio, os Rimas 

deveriam fornecer uma descrição concisa e ao mesmo tempo abrangente do projeto e de seus impactos, mas sabe-

se que eles costumam ser pouco sintéticos e não raro são também pouco objetivos. Os EIAs, por seu lado, ademais 

de geralmente serem longos – o que os torna de difícil leitura para os tomadores de decisão –, podem ser 

rapidamente suplantados por relatórios de informações complementares que nem sempre são do conhecimento 

público.” (SÁNCHEZ, 2013, p. 461-462) 
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em algum jornal regional. 

Em sua origem, na NEPA americana, as questões formuladas pela sociedade são 

individualmente respondidas a cada um, antes da publicação de um relatório final, como nos 

afirma Sánchez: 

 

Todas as críticas e comentários substantivos têm de ser respondidos. A agência prepara 

um estudo de impacto ambiental final, corrigido, que deve ser enviado para todos 

aqueles que apresentaram comentários, e o disponibiliza ao público. Abre-se novo 

período de 30 dias para comentários públicos, e somente ao término desse período a 

agência pode formalizar sua decisão, emitindo um registro de decisão (Record of 

Decision), ‘uma declaração pública que explica a decisão (...), o peso dos fatores 

ambientais face aos fatores de ordem técnica e econômica (...) e as ações para mitigar 

os efeitos ambientais adversos’ (ORTOLANO, 1997, p. 320 apud SÁNCHEZ, 2013, 

p. 117) 

 

 

O não atendimento ao requerimento, pelos legitimados, de realização de Audiência 

Pública vicia o processo de licenciamento, eivando de nulidade a licença concedida. Ou seja, 

resumidamente pode-se afirmar que a Audiência Pública não é obrigatória para qualquer 

processo que envolva a elaboração de EIA/RIMA. Ela é discricionária e o órgão ambiental 

poderá convoca-la sempre que julgar necessário. Porém, nas hipóteses em que a audiência for 

requerida por associação civil, Ministério Público ou por cinquenta ou mais cidadãos, sua 

realização se torna obrigatória. E o descumprimento dessa obrigação gera a nulidade das 

licenças concedidas.  

A Audiência Pública deve ser realizada em local e horário acessíveis aos interessados. 

Por outro lado, dependendo das dimensões do empreendimento, assim como de suas áreas de 

influência e da eventual dispersão geográfica dos interessados, pode ser que se faça necessária 

a realização de mais de uma audiência, em datas e locais distintos100. 

Via de regra, entretanto, é possível verificar que muitas audiências públicas deixam a 

desejar, eis que são realizadas apenas em função de sua obrigatoriedade. Nesses casos, os órgãos 

ambientais competentes conduzem o processo com desleixo e desídia, o que resulta na 

descrença quanto à efetiva importância da participação social – que acaba apenas por servir 

para dar legitimidade às prévias decisões quanto à concessão das licenças ambientais. Se a 

participação social transparece apenas como requisito para a legitimação das decisões dos 

órgãos ambientais, essa sensação resulta no esvaziamento dos processos de participação – num 

movimento muitas vezes consciente das representações sociais a fim de configurar uma 

                                                 
100 No licenciamento ambiental da Usina Nuclear de Angra III, por exemplo, tendo em vista o largo alcance dos 

danos de um eventual acidente – envolvendo as rotas de planos de fuga da população local, foram realizadas quatro 

audiências públicas: em Angra dos Reis, Paraty, Rio Claro e Rio de Janeiro. 
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concreta ausência de legitimidade do poder público na condução do licenciamento ambiental e, 

concretamente, na autorização de projetos que produzem efetivos danos socioambientais. 
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4 O TERRITÓRIO DA BAÍA DE GUANABARA E A PRODUÇÃO DO PETRÓLEO  

 

4.1 A BELA BAÍA 

 

O pintor Paul Gauguin amou a luz na Baía de Guanabara 

 O compositor Cole Porter adorou as luzes na noite dela 

 A Baía de Guanabara 

O antropólogo Claude Levy-Strauss 

detestou a Baía de Guanabara:  

Pareceu-lhe uma boca banguela. 

E eu menos a conhecera mais a amara?  

Sou cego de tanto vê-la, de tanto tê-la estrela  

O que é uma coisa bela? 

(Caetano Veloso, “O estrangeiro”) 

 

Uma paisagem formada por belezas naturais que outrora fora percebida como um 

paraíso virgem, de águas límpidas e viscosas, um braço de mar alimentado por águas doces 

vindas dos maciços da Serra do Mar, repleta de ilhas e ilhotas, belas praias e uma exuberante 

flora característica do Bioma da Mata Atlântica, composta por campos de altitude, manguezais, 

brejos, alagados, pântanos, lagunas, restingas, dunas, estuários, enseadas, sacos, gamboas, 

costões rochosos, falésias e outras formações variadas desenham a região chamada Baía de 

Guanabara (AMADOR, 2012; PINHEIRO, 2005). 

Tamanha diversidade ecológica era berço de uma infinidade de espécies da fauna, 

como papagaios, tucanos, garças, araras, guarás, gaviões, cegonhas, corujas, atobás, saracuras, 

socós e muitas outras aves que povoavam os céus com coloridos encantadores. No continente, 

as onças, porcos-do-mato, antas, veados, pacas, capivaras, gambás, cobras, macucos, 

observados por macacos, saguis e micos nas copas das árvores – várias delas quebrando a 

hegemonia da coloração verde das formações florestais, como os ipês, as acácias, os jequitibás 

e as quaresmeiras, decoradas por orquídeas, bromélias e inúmeras epífitas.    

Em suas águas, variedades infindáveis de grandes cardumes de sardinhas, corvinas, 

robalos, tainhas e outras espécies de peixes, assim como crustáceos habitantes das praias e 

manguezais, como os camarões, as ostras, os mexilhões, os siris e caranguejos que serviam de 

banquetes para as populações originárias e que ainda servem às populações atuais, apesar de 

tudo. Suas águas já foram palco do desfile de grandes mamíferos, como as baleias que 

adentravam seus limites para se alimentar e reproduzir, e abrigava centenas de botos, atualmente 

reduzidos a pouco mais de três dezenas101.  

                                                 
101 “Em meados da década de 1980, eles eram 400. Dez anos depois, estavam reduzidos a 100. Hoje, são 34 botos-

cinza, golfinhos da espécie Sotalia guianensis, que nasceram e moram na baía. Uma família que se conta nos dedos 
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Como moldura de sua incrível paisagem, a Baía é cercada por maciços florestas e 

grandes formações rochosas que delineiam toda a região, com verdadeiros monumentos 

naturais como o Pão de Açúcar, o Corcovado e o Dedo de Deus, abrigados em Unidades de 

Conservação que protegeram essas formações e as oferecem não somente à contemplação, mas 

também à visitação turística: o Monumento Natural Municipal dos Morros do Pão de Açúcar e 

Urca, o Parque Estadual dos Três Picos, o Parque Nacional da Tijuca e o Parque Nacional da 

Serra dos Órgãos. 

 

Figura 1 – Mapa de Síntese da Baía de Guanabara em 1500 (AMADOR, 2013) 

 

        

A Bacia Hidrográfica da Guanabara era sulcada por cerca de 50 rios e córregos, que a 

ela chegavam diretamente e por dezenas de afluentes. Por serem rios jovens, que se instalaram 

após o soerguimento da Serra do Mar e dos maciços litorâneos, eram rios pequenos, com curso, 

                                                 
e que, na travessia do tempo, só faz encolher.” (COIMBRA e CHACEL, 2016). 
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em média, inferior a 20 km (AMADOR, 2013, p. 07). 

A extrema riqueza biológica da região serviu de fundamento para a criação de uma 

grande quantidade de Unidades de Conservação pelas três esferas da Administração Pública e 

que contribuem para a conservação da biodiversidade da Região Hidrográfica da Baía de 

Guanabara, a exemplo da Área de Proteção Ambiental – APA de Guapimirim e da Estação 

Ecológica da Guanabara – unidades federais responsáveis pela proteção do maior fragmento de 

manguezais da Baía de Guanabara; da Reserva Biológica do Tinguá – que protege mananciais 

de água que abastecem cerca de 25% da população da Baixada Fluminense; assim como o recém 

criado Parque Natural Municipal Barão de Mauá, em Magé – resultado de investimentos de 

recuperação de manguezais originados dos recursos da multa aplicada à Petrobras em função 

do vazamento de óleo de 2000.  

A região da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara, por sua riqueza biológica, 

compõe o Mosaico de Unidades de Conservação da Mata Atlântica Central Fluminense, essa 

ferramenta de gestão integrada de áreas protegidas, criada pela Lei nº 9.985/00 – que instituiu 

o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC. O Mosaico Central Fluminense é 

formado por 29 Unidades de Conservação federais, estaduais, municipais e particulares 

(Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPNs) e engloba quatorze Municípios, desde 

o fundo da Baía de Guanabara até a Região Serrana do Estado (WIKIPARQUES, 2018). É, 

portanto, um gigantesco território entre as regiões Metropolitana e Serrana, com um sistema de 

gestão direcionado à conservação ambiental. 

A própria Baía de Guanabara, em seus limites no Município do Rio de Janeiro, é 

considerada Área de Relevante Interesse Ecológico – ARIE, que é uma das categorias de 

conservação do grupo das unidades de uso sustentável do SNUC. Entretanto, além de limitar-

se apenas ao Município do Rio de Janeiro, não possui nenhuma estrutura ou sistema de gestão, 

constando apenas como norma programática da Lei Orgânica Municipal (art. 471, II). 

A paisagem da Guanabara e seus ecossistemas encontram-se bastante degradados na 

atualidade, afetados por uma série de atividades humanas que transformaram toda a região, 

produzindo subjetividades e percepções na sociedade que induzem ao imaginário de que suas 

riquezas naturais estariam legadas a um passado distante. Entretanto, a Baía resiste e se mantém 

viva. É o que revelou o biólogo marinho Ricardo Gomes, no extraordinário documentário Baía 

Urbana, produzido com imagens elaboradas em suas águas, abaixo das camadas de poluição. 

Através de seus registros, é possível testemunhar a presença de sete espécies de raias: borboleta, 

viola, manteiga, tuiuiú, treme-treme, chita e pintada. O documentário registrou, ainda, espécies 

raras como a lula de recifes, encontrada no Caribe e no Havaí, e cavalos-marinhos, ameaçados 
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de extinção. 

Ricardo Gomes registrou também bancos de octocorais, como os encontrados na foz 

do Rio Amazonas, o que intrigou pesquisadores da fauna marinha. Rodrigo Moura, professor 

do Instituto de Biologia da UFRJ com experiência em pesquisas na Região Norte do país 

comentou o fato com surpresa: 

 

Há várias fronteiras de conhecimento na Baía de Guanabara que precisamos atravessar. 

Esse banco de octocorais nunca havia sido documentado, não se sabe praticamente 

nada sobre ele. Então, há uma necessidade de gerar mais conhecimento. Fica difícil 

até traçar um prognóstico ou diagnóstico. Não encontramos uma nova espécie, mas 

uma feição, um ambiente ímpar, único, rico, belíssimo e não sabíamos que estavam 

aqui há 500 metros de um ponto de ônibus, no quintal da nossa casa. Isso é bastante 

surpreendente. Indica que há esperança de vida ali, que a Baía está viva, apesar de 

tudo está viva. (RAMALHO, 2017) 

 

A resiliência da Baía de Guanabara foi colocada à prova e passou no teste, 

demonstrando que sua capacidade de adaptação às interferências humanas é grande, apesar de 

todas as perdas ambientais já detectadas. Mas essa capacidade não é infinita nem integral, tendo 

em vista que varia de acordo com as espécies e as ações de degradação. Não é uma aposta que 

valha a pena fazer. 

 

4.2 A BAÍA HISTÓRICA 

 

Há muito tempo nas águas da Guanabara 

O dragão no mar reapareceu 

Na figura de um bravo feiticeiro 

A quem a história não esqueceu 

Conhecido como navegante negro 

Tinha a dignidade de um mestre-sala 

E ao acenar pelo mar na alegria das regatas 

Foi saudado no porto pelas mocinhas francesas 

Jovens polacas e por batalhões de mulatas 

(João Bosco – “Mestre Sala dos Mares”) 

 

A Baía de Guanabara é palco das narrativas históricas da formação da sociedade 

brasileira. Não foi o primeiro lugar aportado pelas naus portuguesas, mas logo ganhou 

protagonismo nas disputas colonizadoras europeias, especialmente a partir da chegada de 

Villegaignon – com os planos de formação da França Antártica102. Mas o sonho não durou muito 

                                                 
102  “Próximo ao costão do Pão de Açúcar – que os marinheiros à época denominaram ‘Pote de Manteiga’ – 

Villegagnon construiu, com seus homens, uma frágil cidadela composta de uma dezena de barracões de madeira 

ou pedra cobertos com folhas de palmeiras, e uma pequena fábrica de tijolos. Chamou-a de Henriville em 

homenagem ao soberano francês, dando início ao sonho de criar a França Antártica” (Pinheiro, 2005, p. 41).  
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tempo. O movimento reformista luterano promoveria crises no reinado de Henrique II, que 

acabaria por declinar do apoio prometido às investidas de Villegaignon. Simultaneamente, os 

portugueses, em 1565, travariam o combate que resultaria na retomada do território e na 

fundação da Cidade do Rio de Janeiro, sob o comando de Estácio de Sá103. 

Alguns séculos depois, em 1808, a chegada da corte portuguesa, liderada por D. João 

VI, transformaria não apenas a Cidade do Rio de Janeiro, que passa a ser a sede da Corte, mas 

o país de uma forma geral – a partir de algumas iniciativas do Imperador. Órgãos 

governamentais e atividades administrativas são implementados, dentre eles a Casa da Moeda, 

o Banco do Brasil e o Jardim Botânico. Indústrias104 e oficinas tipográficas passam a operar 

com mais desenvoltura e escolas de ensino superior são criadas. Os portos foram abertos às 

nações amigas – o que impulsiona as atividades portuárias especialmente na Baía de Guanabara. 

A Cidade do Rio de Janeiro, que tinha população estimada em cerca de 50 mil habitantes, recebe 

mais 15 mil pessoas – que acompanharam a vinda da família real (PINHEIRO, 2005). 

Era o início de uma nova forma de colonialismo, com bases mais modernas e que se 

sustentaria a partir da formação de uma sociedade de consumo que precisaria abolir a escravidão, 

promover o ingresso maciço de imigrantes europeus, e ordenar a urbanização e a modernização 

da economia, que seria denominado de neocolonialismo (AMADOR, 2013). 

 

                                                 
103 “Em 1558, Mem de Sá é nomeado terceiro Governador-Geral do Brasil, cargo que ocuparia até 1572. Tinha por 

principal missão expulsar os franceses da Guanabara. Chega à baía em 1560, tenta um entendimento com os 

franceses, não conseguindo resultado, bloqueia a Ilha de Villegaignon então bastante fortificada, corta o 

suprimento de água e inicia o bombardeio seguido de desembarque. Expulsam cerca de 100 franceses e índios 

tamoios que fogem para o mato. Não dispondo de gente para povoar a terra, regressa para São Vicente, deixando 

a Guanabara abandonada. Os franceses retornaram junto com os tamoios seus aliados e estabeleceram-se na Ilha 

de Paranapuan (atual Ilha do Governador) e em Uruçu-Mirim. Decidido a fazer a colonização do Brasil e 

preocupado com as constantes invasões dos franceses, que haviam dominado a Guanabara, com a fundação em 

1555, sob o comando de Villegaignon, na Ilha de Serigy, da Capital da França Antártica, Portugal organizou 

expedições para expulsar os franceses e fundar uma cidade fortificada que impedisse a volta deles. No dia 6 de 

fevereiro de 1565, Estácio de Sá, sobrinho de Mem de Sá, com a ajuda dos índios temiminós, chefiados pelo 

cacique Arariboia, e com reforços conseguidos de São Vicente, ancora fora da barra da Baía de Guanabara e trava 

combate com os franceses. No dia 1º de março, desembarca na praia situada entre o Morro Cara de Cão e a encosta 

do Pão de Açúcar, começa imediatamente a fortificar o sítio com paliçadas e fossos e faz a proclamação de 

fundação da Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro” (AMADOR, 2013, p. 45).  

104 O início desta atividade no Brasil ocorreu no período colonial, com a Baía de Guanabara sendo nesse momento 

o principal polo industrial. O primeiro estaleiro brasileiro foi o hoje Arsenal da Marinha do Brasil, na Ilha das 

Cobras, responsável pelo reparo de embarcações da marinha portuguesa e fruto da transferência da capital do 

Império Português para o Rio de Janeiro em 1808. Apesar de alguns saltos de desenvolvimento tecnológico e de 

capacidade ao longo dos séculos XIX (inclusive com o estabelecimento do Estaleiro Mauá pelo próprio Barão de 

Mauá em 1846), a aceleração do desenvolvimento da indústria se dá com dois marcos importantes da política de 

substituição de importações brasileiras no pós-guerra. A primeira é o Plano de Metas durante o governo JK, com 

um capítulo específico para a modernização da marinha mercante brasileira. Posteriormente, vieram o Plano de 

Emergência de Construção Naval (1969-1970) e os 1º e 2º Programas de Construção Naval (1971 e 1980, 

respectivamente), já no período militar (SEA, 2018, p. 233-234).  
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A Baía de Guanabara guarda relíquias históricas importantíssimas de tempos distantes, 

como a Fortaleza de Santa Cruz (1555), em Niterói; o Forte São João (1567), no Rio de Janeiro; 

o Mosteiro de São Bento, patrimônio do século 16, erguido pela Ordem dos Beneditinos, 

também na Cidade do Rio de Janeiro. Mas fora de eixo central, podemos encontrar registros 

históricos no Município de Magé, como a Igreja de São Nicolau (1710) e a Guia de Pacobaíba 

– estação da primeira linha de trem do Brasil, construída pelo Barão de Mauá, no distrito de 

Magé que, em sua homenagem, fora batizado por sua titulação. 

Capital da Colônia, do Império e da República, o Rio de Janeiro torna-se o centro 

nevrálgico dos acontecimentos políticos brasileiros, de onde emergem os modelos de 

administração da nação, locus de processos políticos e culturais nacionais, tendo a Baía de 

Guanabara como testemunha e laboratório de muitos acontecimentos. 

 

4.3 A BAÍA DA ECONOMIA 

 

Essa centralidade ocupada pelo Rio de Janeiro durante séculos da formação histórica 

do Brasil de certa forma foi proporcionada por sua localização estratégica e pelas condições 

naturais da Baía de Guanabara – que deu sustentação para diversos ciclos econômicos 

brasileiros. 

Desde a rapinagem do Pau-brasil, que aguçou tanto os portugueses quanto inúmeros 

corsários que saqueavam constantemente o litoral brasileiro entre os séculos XVI e XVIII em 

busca de riquezas destinadas às metrópoles europeias (FRANÇA e HUE, 2014), a Baía de 

Guanabara era o principal porto de saída para milhares de espécies de nossa fauna. Foi também 

palco do extermínio das baleias, arpoadas para servir de alimento e para a utilização de seu óleo, 

que se destinava à iluminação pública e à construção civil.  

Os ciclos econômicos da cana-de-açúcar, do café e da mineração tiveram na Baía de 

Guanabara o suporte da produção e do escoamento105, assim como foram causa dos principais 

processos de devastação dos seus ecossistemas, especialmente da Mata Atlântica. Todos esses 

processos serviram de atração para a ocupação dos territórios de seus entornos, que sofreram 

transformações que repercutem com grande intensidade nos dias atuais. 

 

                                                 
105 “A cidade consolidou, por essa época, sua vocação de entreposto portuário e comercial que se fortaleceria nos 

séculos seguintes. Os pontos de embarque do açúcar – Porto Estrela, Porto das caixas, Pilar e Suruí – 

transformaram-se em portos fluviais de grande movimento. Na orla da baía cresceram os primeiros povoados 

situados fora da sede político-administrativa” (PINHEIRO, 2005, p. 67). 
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Já em tempos mais recentes, no século XX, duas atividades ganham relevância 

econômica na Baía de Guanabara: a pesca e a economia urbano-industrial. Amador (2012) 

informa que o Rio de Janeiro se tornou o terceiro maior produtor da indústria pesqueira, com 

uma movimentação de 100 mil toneladas por ano de pescado, sendo ainda o maior consumidor 

nacional, com uma média de 9 kg anuais por habitante, destacando que o pescado é o único 

produto de origem animal no qual o estado é autossuficiente. Segundo o autor,  

 

apesar de algumas espécies de importância comercial não serem mais encontradas nos 

limites da baía, ainda se verifica a ocorrência de mais de 125 espécies de peixes. Além 

da sardinha, do parati e da tainha, encontrados em maior quantidade, ainda se pesca 

na baía a pescada, pescadinha, linguado, robalo, xerelete, savelha, lage, boca-torta, 

manjuba, piraúna, corvina, bagre, anchova, além de mexilhões, camarão e polvo. 

(AMADOR, 2012, p. 329) 

 

Ainda, de acordo com Amador (2012), aproximadamente 6 mil pescadores vivem 

dessa atividade na Baía de Guanabara, com uma produção média de 13 toneladas/dia de pescado 

de valor comercial e 1 tonelada/dia de mexilhão, entre as sete colônias de pescadores existentes 

na Guanabara – Itaipu, Jurujuba, Mauá, Ilha do Governador, Ramos, Caju e Copacabana. Com 

relação ao camarão, Amador (2012) afirma que atualmente não são pescados nem 3 

toneladas/ano, atividade que movimentava 300 toneladas/ano em 1995. 

Eliane Canedo Pinheiro (2005, p. 209), por sua vez, revela que em 1990 somente os 

marisqueiros de Jurujuba, em Niterói, recolhiam até 1 tonelada de mexilhões/dia e, em 

Guapimirim, na mesma época, eram retiradas cerca de 13 mil unidades de caranguejos por 

semana, o que representava o sustento de mais de 200 famílias. 

De acordo com dados do IBAMA, entre 2001 e 2002, o total da produção de pescados 

descarregada na Baía de Guanabara foi estimada em 19 mil toneladas, sendo as principais 

espécies a sardinha boca-torta, a sardinha savelha, a sardinha verdadeira e o grupo das tainhas 

e paratis (SEA, 2018). 

A quantidade de pescadores em atividade na Baía de Guanabara é uma informação 

imprecisa. Os dados têm grande variação, dada a inexistência de um censo, por isso estudos 

indicam que são desde 6 mil (Amador, 2012), entre 5 mil até 18 mil (SEA, 2018), entre 18 e 22 

mil (Chaves, 2011) e cerca de 20 mil (Coimbra e Chacel, 2016). Independente da imprecisão 

quantitativa, é uma atividade que sustenta milhares de famílias e mobiliza uma relevante e 

fundamental economia, que é chamada de artesanal porque grande parte dos equipamentos e 

petrechos de pesca é produzida pelos próprios pescadores. 
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Mas a industrialização, em razão de fatores históricos, políticos e ambientais também 

escolheu a Baía de Guanabara como região estratégica para sua instalação, onde está abrigado 

o segundo maior polo industrial brasileiro106. E a indústria do petróleo foi quem alavancou esse 

processo na Baía de Guanabara, o que é confirmado no Diagnóstico do Estado da Baía de 

Guanabara, realizado no âmbito do Programa de Saneamento Ambiental dos Municípios no 

Entorno da Baía de Guanabara107: 

 

Um crescimento industrial significativo no Rio de Janeiro foi observado após a 

implementação da Refinaria da Petrobras em Duque de Caxias (REDUC), em 1961. 

A REDUC neste momento era a maior refinaria do país processando 220.000 

barris/dia e favoreceu a instalação de outras indústrias petroquímicas na região. 

Atualmente a atividade petroquímica é o setor industrial mais produtivo da região da 

Baía de Guanabara (PETROBRAS, 2009). De acordo com registros da extinta 

FEEMA, existem 3823 indústrias de um total de 7500 empreendimentos na região 

metropolitana do Rio de Janeiro. Há uma predominância de indústrias dos setores 

químico, metalúrgico e de minerais não-metálicos. Porém, outros setores também são 

encontrados na região, tais como os setores mecânico, materiais de transporte, 

plásticos, alimentos e bebidas, perfume, velas e indústrias de sabões e detergentes. As 

indústrias se concentram preponderantemente nas áreas próximas ao município do Rio 

de Janeiro, que por sua vez possui 63% das indústrias em seu território. Em termos 

espaciais, a maior parte das indústrias se concentra na porção leste da Bacia 

Hidrográfica da Baía de Guanabara (PETROBRAS, 2009). (SEA, 2015, p. 179) 

 

Passados mais de cinquenta anos desde o início do funcionamento da REDUC, a 

indústria do petróleo e derivados cresceu muito na Baía de Guanabara – onde ocupa lugar 

privilegiado nas estratégias do desenvolvimento econômico nacional, especialmente a partir das 

descobertas dos campos de petróleo e gás do Pré-Sal. Coimbra e Chacel (2016, p. 11) apontam 

que hoje, além da REDUC, a Guanabara abriga o Terminal Aquaviário da Ilha D’Água, que 

movimenta petróleo e derivados; o Terminal Aquaviário da Ilha Redonda - TAIR, voltado para 

GLP e petroquímicos; o Terminal Flexível de GNL, de gás natural; e o Terminal Aquaviário da 

Ilha Comprida - TAIC, também de petróleo e derivados. Toda essa estrutura produtiva funciona 

integrada entre si por uma rede de dutos, que passam por terra e por baixo d’água.  

                                                 
106 “De acordo com o Censo Industrial do IBGE de 1985, os municípios localizados na Região Hidrográfica da 

Baía de Guanabara possuem 74% de todas as indústrias, 77% do total de empregados e 72% da receita do setor de 

produção do estado do Rio de Janeiro (COELHO, 2007). Os números do Censo Industrial do IBGE diferem um 

pouco dos registros da FEEMA. (...) O IBGE estimou mais 16.000 indústrias no estado do Rio de Janeiro e apenas 

o município do Rio de Janeiro abriga mais de 9.000 indústrias e 320.000 empregados, correspondendo 

respectivamente a 53% e 60,7% de todas as indústrias e empregados no estado” (SEA, 2018). 

107 Com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Estado do Rio de Janeiro, através do 

Programa de Saneamento dos Municípios no Entorno da Baía de Guanabara (PSAM), da Secretaria de Estado do 

Ambiente – SEA, se engajou em uma Cooperação Técnica com a Universidade de Maryland Centro de Ciências 

Ambientais (UMCES) e a KCI Technologies, Inc., para a troca de conhecimentos e lições aprendidas, à medida 

que desenvolve um relatório sobre as condições ambientais e um Plano de Recuperação para a Baía de Guanabara. 

A partir dessa parceria, foi elaborado o Diagnóstico do Estado da Baía de Guanabara (SEA, 2018). 
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Segundo o Diagnóstico do Estado da Baía de Guanabara, ali estão instalados 3 

terminais: o Terminal de Ilha D’Água, o Terminal de GNL da Baía de Guanabara e o Terminal 

da Ilha Redonda/Ilha Comprida. Operados pela Transpetro, o Terminal de Ilha D’Água108 

realiza operações de cabotagem, de importação e de exportação de derivados de petróleo; o 

Terminal de GNL da Baía de Guanabara pode transferir até 14 milhões de m³/dia de gás natural 

para a malha de gasodutos e termelétricas da região, como a Usina Governador Leonel Brizola; 

e Terminal da Ilha Redonda - TAIR realiza operações de cabotagem, de importação e de 

exportação de GLP, de butadieno e de propeno (SEA, 2018). Mas Ilha Redonda – TAIR109 e 

Ilha Comprida – TAIC110  são dois terminais. Há ainda o TECAM – Terminal de Campos 

Elísios111, localizado no distrito industrial de Duque de Caxias que leva o seu nome e onde está 

localizada a REDUC. Finalmente, há que se registrar a presença do Terminal da Esso, localizado 

na Ilha do Governador, destinado ao recebimento, armazenagem e distribuição de produtos 

petroquímicos (SEA, 2018), e o Terminal da Shell, também na Ilha do Governador, chamado 

de Terminal Marítimo Ponte do Thun, com estrutura de um píer com 200 metros, um berço, 

com movimentação de óleos lubrificantes e capacidade total de armazenagem de 25000  m³ 

(SEA, 2018).112   

Há, em paralelo às atividades de produção e processamento de petróleo e derivados, 

uma série de outras atividades em operação na Baía de Guanabara, muitas delas estão 

associadas às cadeias produtivas do petróleo e derivados como estaleiros e indústria naval. 

   

                                                 
108 Terminal Ilha d'Água: O Terminal Aquaviário de Ilha D'Água realiza operações de cabotagem, de importação 

e de exportação de derivados de petróleo, facilitando o escoamento de diversos produtos de (e para) a Refinaria 

Duque de Caxias. Com ele, fornece-se bunker para navios atracados no terminal, por oleodutos, ou para navios 

fundeados na Baía de Guanabara, por meio de barcaças. Possui um píer com extensão de 438 metros e um píer 

secundário com extensão de 200 metros. Não existem boias de amarração. A distância entre a tancagem e os Píeres 

da Ilha d’Água é de 900 metros. Terminal operado pela subsidiária Transpetro (SEA, 2018, p. 242). 

109 Terminal de Torguá: Localizado na Ilha Redonda, Baía de Guanabara, a cerca de 5.400 m da Ilha d’Água. Possui 

um Píer com extensão de 200 metros. Não existem boias de amarração. Carga em que é especializado: produtos 

de petróleo claro e escuros e GLP (SEA, 2018, p. 242). 

110 O Terminal Aquaviário da Ilha Comprida opera desde 2013 com movimentação e armazenagem de GLP e com 

apoio às operações portuárias, possuindo estrutura de píer, cais e rampa, três berços e capacidade total de 9540 m³ 

e 20000 Ton. < https://webportos.labtrans.ufsc.br/Tup/Index/157>.  

111 O Terminal de Campos Elíseos recebe e armazena o petróleo que vem de Angra dos Reis, de Macaé e da Ilha 

D'água, além do abastecimento de petróleo e óleo diesel da Refinaria Gabriel Passos (Regap). O Terminal monitora 

as operações do Oleoduto São Paulo-Rio de Janeiro (OSRIO), recebendo no terminal de Volta Redonda gasolina, 

diesel e álcool para a Base de Distribuição de Volta Redonda (SEA, 2018, p. 233). 

112 Mais informações, ver em https://webportos.labtrans.ufsc.br/Tup/Index/138 

 

https://webportos.labtrans.ufsc.br/Tup/Index/157
https://webportos.labtrans.ufsc.br/Tup/Index/138
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Os estaleiros113 e a indústria naval114 também foram impulsionadas com as descobertas 

do Pré-Sal para oferecer apoio às atividades offshore. Os dois portos localizados na Baía de 

Guanabara – Porto do Rio de Janeiro e Porto de Niterói, administrados pela Companhia Docas 

do Rio de Janeiro (CDRJ) são responsáveis por grandes movimentações financeiras, mas 

também pela enorme movimentação de embarcações115 . E, ainda, os portos operados pela 

Marinha do Brasil.116 

A Petrobras é a principal operadora de atividades na Baía de Guanabara. Mas, além 

dela, atua um conjunto grande de empresas, o que permite sugerir a presença ali de um 

complexo industrial de grande porte: quatro grandes empresas na primeira geração do setor 

petroquímico - Braskem, Copesul, PQU e Riopol - cinquenta empresas na segunda geração e 

cerca de seis mil empresas na terceira geração, convertendo os materiais em bens de consumo. 

E nas imediações da Refinaria Duque de Caixas – REDUC, a Chevron do Brasil possui uma 

fábrica de lubrificantes, que, segundo o site da empresa, corresponde ao segundo maior centro 

produtor de óleos lubrificantes da empresa no mundo (SEA, 2018). 

Entretanto, a partir do século 21, com as descobertas do Pré-Sal, especialmente, inicia-

se um novo ciclo de instalação e operação de atividades de produção e processamento de 

petróleo e derivados, como veremos na relação de projetos submetidos ao licenciamento e à 

avaliação de impacto ambiental. O COMPERJ, os terminais de GNL – Gás Liquefeito, da Ilha 

                                                 
113 É importante considerar também os impacto ambientais nos termos da contaminação das águas e solos com 

metais pesados proveniente das tintas usadas para a pinturas de navios, anticorrosivas e antiaderentes e da poluição 

por hidrocarbonetos de petróleo, encontrados nos combustíveis, nos óleos e graxas e nos lubrificantes, podendo 

vir a contaminar o solo e o meio aquático, nos casos de derramamentos, nas operações de abastecimento; 

vazamentos dos motores e também nas operações de manutenção e reparo das embarcações, ou ainda, através do 

escoamento superficial de águas pluviais de pátios de oficinas, carreiras, diques e outras instalações (SEA, 2018, 

p. 236). 

114 A Industria Naval é outro setor presente na Baía de Guanabara, com potencial poluidor, que vem crescendo 

significativamente. Esse segmento é a responsável pela fabricação de embarcações e veículos de transporte 

aquático em geral, envolvendo desde navios de apoio marítimo, portuário, petroleiros, graneleiros, porta-

contêineres e comboios fluviais à construção de estaleiros, plataformas e sondas de perfuração para a produção de 

petróleo em alto-mar, além de toda a rede de fornecimento de navipeças (SEA, 2018, p. 234). 

115  É importante registrar que as atividades portuárias frequentemente são citadas como fonte de pressão para 

alguns sujeitos sociais que usam e atuam na Baía de Guanabara, notadamente os pescadores e ambientalistas. As 

principais pressões enunciadas ocorrem nos termos do aumento crescente da movimentação de embarcações e na 

falta de controle das áreas de fundeio. Em ambos os casos, são frequentes os relatos que apontam para o risco da 

ocorrência de acidentes e para a introdução de espécies exóticas em decorrência da lavagem de navios fundeados 

(SEA, 2018, p. 238-239). 

116  Estruturas utilizadas pela Marinha do Brasil na Baía de Guanabara disponíveis para a parada de suas 

embarcações, incluindo ancoradouros, píeres, cais e docas: Arsenal da Marinha, na Ilha das Cobras; Base Naval 

do Rio de Janeiro, na Ilha do Mocanguê; Escola Naval, na Ilha de Villegagnon; Centro de Munição da Marinha, 

na Ilha do Boqueirão e na Ilha do Rijo; Centro de Mísseis e Armas Submarinas da Marinha, na Ilha do Engenho; 

Base de Fuzileiros Navais da Ilha das Flores; Diretoria de Hidrografia e Navegação, em Niterói (SEA, 2018, p. 

242). 
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Comprida, da Ilha Redonda, o projeto GLP – que com seus dutos integra o Plano de Antecipação 

da Produção de Gás (PLANGÁS). Nesse sentido, o Diagnóstico do Estado da Baía de 

Guanabara aponta que o principal setor da indústria fluminense, considerado como atividade 

econômica poluidora, é o de Petróleo e Gás. E a principal empresa do setor na área de estudo 

é a Petrobrás (SEA, 2018, p. 228). 

As imagens abaixo apresentam a distribuição dos empreendimentos da Petrobrás na 

Baía de Guanabara e dos demais empreendimentos que compõem a cadeia produtiva da 

indústria de petróleo e gás pertencente e não pertencentes Petrobrás (SEA, 2018, p. 229). 

 

Figura 2 – Bases de Produção e Processamento de Petróleo e Derivados na Baía de Guanabara. 

Fonte: SEA, 2018. 
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Figura 3 - Cadeia Produtiva do Petróleo pertencente à Petrobras 

Fonte: SEA, 2018 
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Figura 4 - Cadeia Produtiva do Petróleo não pertencente à Petrobras. 

Fonte: SEA, 2018. 

 

 

 

As imagens de satélite apresentados nos dão a medida exata da importância da 

indústria de petróleo e gás na economia da Baía de Guanabara.  

E por fim, mas não menos importante, deve-se registrar que todo esse conjunto de 

atividades movimenta uma grande quantidade de embarcações que entram e saem todos os dias 

da Baía de Guanabara, impactando o seu ecossistema não apenas com lançamentos de resíduos 
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sólidos e oleosos, rejeitos sanitários e outros detritos, mas também oferecendo inúmeros riscos 

de introdução de espécies exóticas com suas águas de lastro, assim como alterando a qualidade 

ambiental pela alta movimentação e pela produção de ruídos – que afetam mamíferos aquáticos 

como o boto cinza. Além da movimentação, o fundeio de embarcações também se tornou um 

problema. Segundo Coimbra e Chacel (2016, p. 12) “chega a 80 o número de embarcações 

fundeadas, ao mesmo tempo, no estacionamento da Guanabara. Destas, 80% são ligadas à 

indústria do petróleo”.  

 

 

4.4 A BAÍA METROPOLITANA 

Minha alma canta 

Vejo o Rio de Janeiro 

Estou morrendo de saudade 

Rio teu mar, praias sem fim 

Rio você foi feito pra mim 

Cristo Redentor 

Braços abertos sobre a Guanabara 

(Antonio Carlos Jobim – “Samba do Avião”) 

 

A Baía de Guanabara emoldura a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Sua Bacia 

Hidrográfica é formada por 16 Municípios, banhando sete deles (Rio de Janeiro, Duque de 

Caxias, Magé, Guapimirim, Itaboraí, São Gonçalo e Niterói) e sendo alimentada por outros 

nove (Nova Iguaçu, Belford Roxo, Nilópolis, Mesquita, São João do Meriti, Petrópolis, Tanguá, 

Rio Bonito e Cachoeiras de Macacu). O Decreto Estadual nº 38.260/05 – que institui o Comitê 

da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e 

Jacarepaguá, no âmbito do Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, incluiu 

o Município da Maricá no sistema de gestão da região que, portanto, passa a ser composto por 

dezessete Municípios. 

A Região Hidrográfica da Baía de Guanabara ocupa uma área de aproximadamente 

quatro mil km², com espelho d’água de 380 km², quase 10% do total. A população estimada da 

região é de oito milhões de pessoas que, desde muitos anos, demandam investimentos em 

infraestrutura e serviços públicos variados, especialmente saneamento ambiental, com captação 

e distribuição de água, tratamento de esgoto e coleta e destinação final adequada de resíduos 

sólidos (COIMBRA e CHACEL, 2016), apesar de muitos milhões de recursos já aplicados em 

programas como o PDBG – Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, o Programa de 

Revitalização Ambiental da Baía de Guanabara e o recente PSAN – Programa de Saneamento 

dos Municípios do Entorno da Baía de Guanabara. 
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A Região Metropolitana, por sua vez, coincide com grande parte da Bacia Hidrográfica 

da Baía de Guanabara, alcançando, entretanto, nossa Baía vizinha de Sepetiba. A partir de sua 

conformação original de 1974, a Região Metropolitana do Rio de Janeiro sofreu diversas 

modificações. Sucessivas leis estaduais e as atribuições conferidas aos Estados na Constituição 

Federal de 1988 foram alterando seus limites. Atualmente, a região é formada pelos Municípios 

de Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, 

Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio 

Bonito, Rio de Janeiro, Seropédica, São Gonçalo, São João do Meriti e Tanguá. A Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro é a segunda maior área metropolitana e o segundo polo 

econômico do Brasil e de todo o Hemisfério Sul, com um Produto Interno Bruto da ordem de 

R$ 405 bilhões, que representam cerca de 64% do PIB total do Estado do Rio de Janeiro (GERJ, 

2018). 

A Baía de Guanabara, em atendimento à Política Nacional de Recursos Hídricos – 

PNRH e ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, instituídos pela Lei nº 

9.433/97, e à Política e Sistema Estadual de Recursos Hídricos, instituídos pela Lei nº 3.239/99, 

possui um Comitê de Bacia Hidrográfica, subdividido em alguns subcomitês, que, através de 

uma composição tripartite entre poderes públicos, usuários e sociedade civil, faz a gestão 

programática de suas águas117, operando os instrumentos formalizados pelas duas leis, na busca 

de melhorias das condições socioambientais dos seus recursos hídricos. 

A região é atendida por precário sistema de transporte fluvial por bascas e catamarãs, 

que fazem os circuitos Niterói-Praça XV, Charitas-Praça XV, Praça XV-Ilha do Governador e 

Praça XV-Paquetá, na expectativa da construção das linhas Praça XV-São Gonçalo e Praça XV-

Duque de Caxias. Pela grande Ponte Rio-Niterói passam cerca de 150 mil veículos diariamente. 

E outros milhares de passageiros que chegam pelos seus dois aeroportos: o Internacional do 

Galeão / Tom Jobim e o Santos Dumont. 

A Baía de Guanabara é espaço de lazer para milhões de usuários de suas belezas. As 

praias – que em 1500, incluídas as praias oceânicas, eram 118 –, na atualidade giram em torno 

da metade (AMADOR, 2012), em sua grande maioria poluídas principalmente pelo esgoto 

lançado aos milhões, sem tratamento. Mesmo assim, são muito frequentadas. Mas suas águas 

oferecem outras tantas oportunidades, como para os esportes náuticos, inclusive aqueles que 

                                                 
117 Sobre gestão das águas, veja mais em: PEREIRA, Luiz Firmino M. As territorialidades que emergem na gestão 

das águas: um caminho para a Agenda 21. Tese de Doutorado. Departamento de Geografia. PPGG/UFF: Niterói, 

2007. Disponível em: 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=61842.  

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=61842
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foram realizados nas provas das Olimpíadas realizadas no Rio de Janeiro, em 2016. Em suas 

águas circulam lanchas, iates, velas, veleiros, canoas e jet skis, que se abrigam em clubes 

náuticos e marinas. É na Baía que adentram transatlânticos que trazem turistas ávidos por 

aportar em terras cariocas. Suas orlas servem de passeio e lazer para famílias que buscam o 

contato com a natureza, assim como para praticantes de esportes, maratonistas, ciclistas e 

caminhantes que se deleitam com suas paisagens. Os serviços para atendimento desse público 

geram economias importantes, com quiosques, restaurantes e bares, aluguel de bikes, passeios 

de carroça, assim como na renovada região portuária de vários eventos artísticos e culturais, 

com seus museus do lado do Rio e, do outro lado, em Niterói, o Caminho Niemeyer – que 

conduz até o fantástico Museu de Arte Contemporânea – que sugere um disco voador pousado 

por visitantes extraterrestres para desfrute da Guanabara.   

É uma Baía em permanente disputa, palco de conflitos socioambientais dos mais 

variados, mas é também local de encontro, de contemplação, de cultura, de lazer, de poesia. 

 

4.5 A BAÍA DOS ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Essa região caracteriza-se como a área mais degradada do 

Estado, bem como nas demais regiões metropolitanas no Brasil. 

A degradação ambiental atual é proveniente da ação humana, da 

má disposição de resíduos sólidos, da falta de saneamento 

básico, do desmatamento das encostas e da ocupação 

inadequada do solo que os deixa desprotegidos das chuvas, 

facilitando o assoreamento dos canais e da Baía de Guanabara. 

(PETROBRAS, 2007d) 

 

Tendo em vista o objetivo dessa pesquisa em analisar a eficácia do Estudo de Impacto 

Ambiental como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, necessária se faz a 

definição de métodos que assegurem maior legitimidade quanto aos resultados produzidos. 

A delimitação de um território específico tem como finalidade concentrar o campo de 

estudos, eis que do contrário, a análise se perderia por todo o território brasileiro e se faria 

impossível se não envolvesse a escolha arbitrária de um número limitado de Estudos de Impacto 

Ambiental a serem avaliados. Portanto, para envolver um conjunto de estudos sem prévia 

definição, é imprescindível que se delimite um território específico e se busque, a partir dessa 

escolha, os Estudos de Impacto Ambiental existentes nessa localidade. 

Com esse fundamento, foi definido o território da Bacia Hidrográfica da Baía de 

Guanabara, localizada na Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, como área de 

estudo. Nela se encontra uma das maiores áreas industriais do país, assim como uma das 
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maiores concentrações populacionais e um conjunto variado de atividades econômicas, 

inclusive de matriz tradicional. 

A Baía de Guanabara é um ecossistema costeiro formado pela mistura das águas 

salinas que adentram sua região a partir do Oceano Atlântico e das águas doces oriundas das 

dezenas de rios que nela deságuam, trazidas de seus nascedouros localizados em regiões mais 

altas, como a Serrana do Rio de Janeiro. Essa mistura entre o sal e o doce resulta na composição 

de águas salobras. 

As baías são também classificadas como braços de mar, tendo em vista que são parte 

do corpo marinho, especialmente por funcionarem como base para a formação da sua cadeia 

alimentar. Em razão dessas peculiaridades ecossistêmicas, as baías abrigam os manguezais – 

uma formação ecológica que possui alta representatividade para a reprodução de espécies 

variadas, funcionando como um berçário marinho. 

Essa composição ecológica é um atrativo à ocupação humana, tendo em vista que 

facilita o acesso a uma grande variedade de alimentos de origem marinha, como peixes, 

crustáceos, moluscos, dentre outros. Além disso, os tipos florestais encontrados nessas regiões 

também são bastante utilizados no desenvolvimento de atividades humanas, desde a produção 

de artefatos de caça, a obtenção de material lenhoso e para as artes construtivas. E, enfim, em 

razão da alta concentração de nutrientes, os solos dessas regiões costumam possuir grande 

fertilidade – permitindo a produção de alimentos pela agricultura. 

Por esse conjunto de motivos, a Baía de Guanabara é uma região que possui uma 

história de ocupação muito antiga, abrigando civilizações desde tempos bastante remotos, que 

dali retiravam os insumos necessários a sua sobrevivência (AMADOR, 2013).  

É nesse território que vislumbrou-se avaliar a eficácia dos Estudos de Impacto 

Ambiental elaborados por empreendimentos potencialmente causadores de significativa 

degradação do meio ambiente que se submeteram o licenciamento ambiental para sua instalação 

e funcionamento.  

O mapeamento dos Relatórios de Impacto Ambiental – RIMAs localizados na 

biblioteca do Instituto Estadual do Ambiente – INEA para a Região Hidrográfica da Baía de 

Guanabara atingiu a soma de 124, divididos entre 14 dos 16 municípios que compõem sua bacia 

hidrográfica. É uma quantidade expressiva para uma análise criteriosa, mas representa bem um 

dos maiores complexos industriais do país. 

É importante ressaltar que a bacia hidrográfica é a porção territorial que abastece 

determinado corpo hídrico. Essa é a unidade territorial de planejamento da Política Nacional de 

Recursos Hídricos - PNRH – que obedece à formação natural do território, independentemente 
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das divisões geopolíticas existentes. Portanto, apesar de se compor com o território de 16 

municípios, a Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara não inclui a totalidade de seus 

territórios, mas apenas aquelas parcelas que vertem para suas águas. 

A pesquisa feita nos arquivos da biblioteca do INEA, num primeiro momento, buscou 

a identificação de todos os empreendimentos que depositaram o EIA/RIMA para requerimento 

de licença ambiental, localizados nos municípios da bacia hidrográfica. Ou seja, da relação dos 

124 estudos encontrados, uma parcela relativa não se encontra na bacia hidrográfica da Baía, 

apesar de estarem localizados em municípios que a compõem.  

Esse pequeno hiato entre a formação natural da bacia hidrográfica e a delimitação 

territorial geopolítica dos municípios que a compõem é uma realidade enfrentada na própria 

implementação da PNRH, haja vistas que o estabelecimento das bacias hidrográficas 

formalmente reconhecidas resulta de uma alquimia política que vislumbra reunir os elementos 

naturais com os elementos políticos dos territórios hidrográficos. No caso da Baía de Guanabara, 

temos um exemplo no qual a decisão política definiu por reunir ao seu sistema de gestão as 

regiões da Baixada de Jacarepaguá e da Lagoa Rodrigo de Freitas – no Município do Rio de 

Janeiro, a região das lagunas de Niterói e, ainda, o Município de Maricá, mesmo essas áreas 

estando fora de sua bacia de formação. 

Nesse sentido, o recorte dos empreendimentos não levará em consideração as 

especificidades quanto a sua localização formal ou não na bacia contribuinte da Baía de 

Guanabara, mas no âmbito dos municípios que a compõem. 

Separar os empreendimentos por município poderia ser uma estratégia mais adequada, 

mas perderia a riqueza das diversidades sociais, ambientais e econômicas existentes na Baía de 

Guanabara. 

A opção mais abrangente foi, portanto, o recorte por tipologia de empreendimento. Isto 

é, no universo de 124 grandes empreendimentos e atividades considerados potencialmente 

causadores de significativa degradação do meio ambiente na Bacia Hidrográfica da Baía de 

Guanabara, foi feita uma seleção em razão da natureza da atividade. 

Uma primeira opção na divisão das tipologias já está estabelecida na Resolução 

CONAMA nº 01/86, quando define os empreendimentos que expressamente deverão se 

submeter à elaboração e análise do EIA/RIMA como requisito para a obtenção da Licença 

Prévia – LP.  

Em seu art. 2º, a resolução define o seguinte: 

 
Artigo 2º - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo 

relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão 
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estadual competente, e do IBAMA, em caráter supletivo, o licenciamento de 

atividades modificadoras do meio ambiente, tais como: 

I - Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento; 

II - Ferrovias; 

III - Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos; 

IV - Aeroportos, conforme definidos pelo inciso 1, artigo 48, do Decreto-Lei nº 32, de 

18.11.66; 

V - Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos 

sanitários; 

VI - Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230KV; 

VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragem 

para fins hidrelétricos, acima de 10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de 

canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos d'água, abertura de 

barras e embocaduras, transposição de bacias, diques; 

VIII - Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão); 

IX - Extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de Mineração; 

X - Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos; 

XI - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, 

acima de 10MW; 

XII - Complexo e unidades industriais e agroindustriais (petroquímicos, siderúrgicos, 

cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de recursos hídricos); 

XIII - Distritos industriais e zonas estritamente industriais - ZEI; 

XIV - Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 hectares 

ou menores, quando atingir áreas significativas em termos percentuais ou de 

importância do ponto de vista ambiental; 

XV - Projetos urbanísticos, acima de 100ha ou em áreas consideradas de relevante 

interesse ambiental a critério do IBAMA e dos órgãos municipais e estaduais 

competentes; 

XVI - Qualquer atividade que utilize carvão vegetal, em quantidade superior a dez 

toneladas por dia. 

 

Em posse da relação dos empreendimentos com Relatórios de Impacto Ambiental 

encontrados no INEA, foi realizada uma tentativa de seu enquadramento nas tipologias 

presentes na Resolução CONAMA. Não foi tarefa simples, tendo em vista que algumas 

tipologias são abertas – cabendo uma quantidade distinta e diversa de empreendimentos, 

enquanto outras são fechadas e objetivas. Da mesma forma, há empreendimentos de natureza 

semelhante que estão dispostos em tipologias distintas, deixando a classificação aberta na 

contabilização final. Feitas essas necessárias considerações, temos o seguinte universo de 

projetos na Baía de Guanabara: 

45 empreendimentos Tipo XV: projetos urbanísticos, acima de 100ha ou em áreas 

consideradas de relevante interesse ambiental, a critério do IBAMA e dos órgãos 

municipais e estaduais competentes; 

14 empreendimentos Tipo X: aterros sanitários, processamento e destino final de 

resíduos tóxicos ou perigosos; 

12 empreendimentos Tipo I: estradas de rodagem com duas ou mais faixas de 

rolamento; 

11 empreendimentos Tipo V: oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores 
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e emissários de esgotos sanitários; 

11 empreendimentos Tipo XII: complexos e unidades industriais e agroindustriais 

(petroquímicos, siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha, extração 

e cultivo de recursos hídricos); 

10 empreendimentos Tipo VII: obras hidráulicas para exploração de recursos 

hídricos, tais como: barragem para fins hidrelétricos, acima de 10MW, de 

saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e 

irrigação, retificação de cursos d'água, abertura de barras e embocaduras, 

transposição de bacias, diques; 

07 empreendimentos Tipo III: portos e terminais de minério, petróleo e produtos 

químicos; 

04 empreendimentos Tipo IV: aeroportos; 

02 empreendimentos Tipo VI: linhas de transmissão de energia elétrica; 

01 empreendimento Tipo IX: extração de minério, inclusive os da classe II, 

definidas no Código de Mineração; e,  

07 empreendimentos Tipo Outros, que não foram passíveis de enquadramento nos 

itens descritos pela norma. 

A relação dos empreendimentos por tipologia da Resolução CONAMA nº 01/86 forma 

o seguinte gráfico: 
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Gráfico 1 – Relação dos RIMAs na Baía de Guanabara divididos por tipologia 

 

 

A relação presente na Resolução CONAMA não é exaustiva. Isto é, ela relaciona 

empreendimentos que, na perspectiva do CONAMA, devem obrigatoriamente se submeter à 

avaliação de impacto ambiental. Mas deixa a critério do órgão licenciador, desde que de forma 

fundamentada ou em razão de definição de outra norma legal, incluir outras atividades na 

exigência de elaboração do EIA. 

Portanto, dentre os 124 RIMAs localizados, 07 deles não se enquadravam nas 

tipologias da resolução e foram classificados como “outros”. Por questões de ordem 

relativamente subjetiva, muitos empreendimentos foram enquadrados no tipo “projetos 

urbanísticos acima de 100 hectares ou em áreas consideradas de relevante interesse ambiental 

a critério do IBAMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes”. Dado o fato de estarem 

em áreas urbanas ou em margens de rios, ou ainda em áreas consideradas de preservação 

permanente ou similares, agruparam-se em grande número nesta tipologia. Mas possivelmente 

alguns deles poderiam estar agrupados na classificação de “outros”. 

É o caso do projeto Proteção da Murada Sul da Ilha de Villegagnon (1992), onde está 

localizada a Escola Naval, ao lado do Aeroporto Santos Dumont. Esse não é um projeto acima 
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de 100 hectares, como estabelece a tipologia do inciso XV, do art. 2º, da Resolução 01/86, mas 

se localiza numa área considerada de relevante interesse ecológico – que é a extensão da Baía 

de Guanabara no Município do Rio de Janeiro. 

Há que se considerar também que determinadas tipologias misturam empreendimentos 

que possuem similaridades, mas que têm natureza distinta. Refiro-me ao inciso V – oleodutos, 

gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos sanitários. É notório que o 

que há de comum aqui é a atividade de transporte de materiais poluentes através de dutos. Mas 

se limita a materiais poluentes, senão estariam incluídos também os aquedutos – que 

transportam água. Mas como água não é material poluente, não estão inclusos os aquedutos. 

Por essa lógica, é de se concluir que o potencial de impacto identificado não é da 

instalação e manutenção de dutos, que por si só é um equipamento que produz diversos 

impactos no solo e nas águas por onde passa, haja vistas que interfere nas relações de uso e 

ocupação do solo – criando áreas de segurança, assim como também pode criar áreas de 

exclusão da pesca, quando localizados em águas, por exemplo.   

Não sendo o duto o foco da preocupação da resolução, concluímos que é a atividade 

em si. E isso faz mais sentido, afinal o transporte de óleo, de gás, de minérios e de esgotos traz 

riscos ao meio ambiente e à saúde humana. Já o transporte de água, não. Mas a extração de 

petróleo, de gás e de minérios, assim como o processamento do petróleo e de minérios e 

atividades correlatas encontram abrigo em outros itens do mesmo artigo da resolução, ao 

contrário do tratamento de esgotos. Isto é, a resolução impõe a necessidade de elaboração de 

EIA para o transporte de esgotos, mas omite essa mesma obrigação com relação às estações de 

tratamento – que são também atividades com elevado risco ambiental. 

Isso não excluiu efetivamente as estações de tratamento da elaboração de EIA, haja 

vistas que temos na relação dos RIMAs encontrados no INEA dois vinculados ao assunto: 

Aterro Hidráulico de Tratamento de Esgotos Alegria (1993) e Sistema de Esgotos Sanitários de 

Paquetá (1994). Essas duas atividades foram reunidas sob a rubrica “outros”, por não constarem 

formalmente dentre os itens presentes no art. 2º da Resolução CONAMA nº 01/86. Mas, por 

um critério de identificação de maior aproximação sobre a natureza da atividade, deveriam estar 

associadas aos emissários de esgotos – que se encontram reunidos com os dutos de óleo, gás e 

minérios. 

O que percebemos nessas breves considerações, é que a adoção das tipologias 

existentes na resolução CONAMA pode servir a um objetivo de adoção de critério de seleção 

das atividades a serem analisadas. Mas não se trata de um critério científico, fundamentado 

numa lógica ambiental relevante, e sim num relativo casuísmo. 
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Não parece que seja relevante adotar essas tipologias para assegurar credibilidade às 

investigações necessárias para a análise do objeto deste estudo. 

 

4.6 DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À PRODUÇÃO E PROCESSAMENTO DE 

PETRÓLEO E DERIVADOS 

 

Diante dos fundamentos expostos, a opção metodológica para a escolha do conjunto 

de Relatórios de Impacto Ambiental a serem analisados foi a de selecionar os empreendimentos 

associados ao transporte, refino e processamento de petróleo e derivados. Como visto, as 

tipologias do CONAMA tratam deste tema em vários de seus grupamentos de atividades, não 

se adequando à escolha para nossa investigação. 

O petróleo e seus derivados são a matriz energética global. Apesar de estarem 

associados à lógica da insustentabilidade econômica e ambiental, tendo em vista tratar-se de 

elementos naturais não renováveis, a força motriz da economia global ainda se move pelo vigor 

do petróleo. 

As cidades do Rio de Janeiro e Duque de Caxias, ambas banhadas pelas águas da Baía, 

já formavam um importante centro industrial do país. Mais recentemente, com o começo da 

implantação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ iniciou-se uma 

expansão industrial e urbana que envolve Itaboraí, Magé, Guapimirim e São Gonçalo, 

especialmente, e ainda alguns outros municípios de forma residual, como Niterói e Maricá. 

Portanto, assim como no passado a construção da Refinaria de Duque de Caxias – REDUC 

atuou como motor do desenvolvimento econômico local, na atualidade esse papel é 

desempenhado também pelo COMPERJ, ambos relacionados à produção e processamento de 

petróleo e derivados. 

Ressalte-se que os maiores acidentes ambientais e as maiores fontes de poluição 

industrial estão associados à indústria do petróleo. E, reforçando ainda mais essa reflexão, os 

maiores conflitos socioambientais com pescadores e outras atividades econômicas que 

dependem das águas limpas da Guanabara envolvem geralmente a indústria do petróleo. 

Portanto, na Baía de Guanabara, petróleo é sinônimo de prosperidade e esgotamento, 

de riqueza e de miséria, de ganhos e perdas, de desenvolvimento e degradação, dentre outros 

olhares dialéticos. Nesse sentido, carrega com maior intensidade o peso dos conflitos 

socioambientais existentes na região. 

Portanto, selecionar as atividades de produção e processamento de petróleo e derivados 

para a análise da eficácia do Estudo de Impacto Ambiental – EIA como instrumento da Política 
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Nacional do Meio Ambiente é fazer uma escolha que representa a complexidade mais 

abrangente dentre o cenário da realidade vivida na Guanabara por várias décadas – mais 

intensamente ainda no período que se pretende estipular como parâmetro para essa pesquisa – 

nos últimos trinta anos.  

Adotado referido critério, temos como universo de pesquisa uma quantidade de 21 

projetos analisados desde 1996, com maiores concentrações nos Municípios de Duque de 

Caxias – em razão da REDUC e Itaboraí – em função do COMPERJ, mas que envolvem 

também Rio de Janeiro, São Gonçalo, Magé e até mesmo Maricá – que é para onde pretende-

se escoar rejeitos dos sistemas do COMPERJ. Ou seja, apesar de bastante representativas na 

economia e na utilização dos elementos naturais da Baía, as atividades relacionadas à produção 

e processamento de petróleo e derivados se resumem praticamente a cinco Municípios, dentre 

os 16 que compõem a Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara. 
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5 OS RIMAS DOS PROJETOS DE PRODUÇÃO E PROCESSAMENTO DE 

PETRÓLEO E DERIVADOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE 

GUANABARA 

 

 

5.1 DOS PROJETOS SELECIONADOS PARA ANÁLISE 

  

Como já apresentado anteriormente, a metodologia da pesquisa se baseou em alguns 

critérios para a seleção aleatória de Relatórios de Impacto Ambiental – RIMAs que pudessem 

expressar tendências relacionadas a essa espécie de avaliação de impacto ambiental ao longo 

de seus mais de trinta anos de existência, desde a edição da Resolução CONAMA nº 01/86. 

O primeiro dos critérios foi territorial, com a perspectiva de selecionar determinada 

fração do território que fosse representativa na ocorrência de conflitos socioambientais entre 

modelos distintos de desenvolvimento e na qual fossem encontradas experiências expressivas 

na condução de processos de licenciamento de obras e atividades potencialmente causadoras de 

significativa degradação do meio ambiente – para as quais fosse exigida a elaboração de Estudo 

de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental. 

A importância central da definição de um território com essas características se dá pela 

finalidade de evitar a escolha arbitrária e sem critério dos casos a serem analisados, pois permite 

e viabiliza a seleção de projetos sem uma determinação prévia. 

O território escolhido é a Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara, localizada na 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro, onde está sediado o segundo maior complexo 

industrial do país. A região – que se justifica, a partir de uma das premissas, por ser a bacia 

hidrográfica a unidade de planejamento da Política Nacional de Recursos Hídricos – abriga uma 

população de aproximadamente 10 milhões de habitantes, além de economias tradicionais – 

como a pesca artesanal –, demandando múltiplos usos de seus recursos naturais. Portanto, são 

características gerais que a configuram como uma área de ocorrência de inúmeros conflitos 

entre os distintos usuários e legítimos interessados em seus serviços ambientais. 

A partir dessa escolha do território, a próxima fase envolveu o estabelecimento de 

critérios para a seleção dos empreendimentos a serem analisados. A princípio, o desafio era 

identificar os empreendimentos submetidos ao EIA/RIMA. Mas nessa região há um conjunto 

de atividades industriais de grande porte que já estavam instaladas e em funcionamento antes 

da edição de regras da avaliação de impacto ambiental, assim como do licenciamento ambiental. 

Nesses casos, a legislação determina que as atividades que se enquadram nessa hipótese devem 

procurar o órgão ambiental competente para o licenciamento corretivo. Por se tratar de 
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atividades já instaladas e em funcionamento, não se aplica no licenciamento corretivo a 

elaboração do Estudo de Impacto Ambiental – haja vista seu caráter prévio. Portanto, restava 

pesquisar os empreendimentos que recorreram ao licenciamento a partir de 1986. 

O licenciamento ambiental é o processo administrativo através do qual o órgão 

ambiental analisa a viabilidade e condiciona o funcionamento de atividades utilizadoras de 

recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras. Dependendo de fatores 

como localização e porte da atividade, a competência varia entre a União, os Estados e os 

Municípios. Nas regras de divisão da competência para o licenciamento, os Estados são as 

instâncias da Administração Pública que possuem competência mais abrangente – sendo a quem 

compete o licenciamento ambiental na Baía de Guanabara, em regra geral. Portanto, o critério 

adotado foi a pesquisa dos Relatórios de Impacto Ambiental nos licenciamentos estaduais, 

tendo em vista que uma das cópias desse documento deve estar acessível ao público na 

biblioteca do órgão licenciador durante o período de consulta. 

Nesse sentido, foram pesquisados os Relatórios de Impacto Ambiental existentes na 

biblioteca do Instituto Estadual do Ambiente – INEA. O levantamento realizado identificou a 

existência de 124 RIMAs, arquivados no órgão estadual, de projetos submetidos ao 

licenciamento ambiental na região hidrográfica da Baía de Guanabara. Trata-se de um número 

significativamente elevado, o que exigiria um esforço excessivo de análise – inviabilizando a 

pesquisa. Portanto, novo critério foi adotado, especificando tipologias de projetos que 

pudessem representar um universo menor de cases, mas que mantivesse a diversidade 

necessária para uma análise científica. Foram, então, escolhidas as atividades relacionadas à 

produção e processamento de petróleo e derivados. 

A partir de então, dos 124 RIMAs identificados na biblioteca do INEA, o recorte para 

as tipologias de produção e processamento de petróleo e derivados reduziu esse universo a 21 

Relatórios de Impacto Ambiental, dos quais trataremos na sequência. 

Conforme consta da Tabela 3 – Informações Institucionais dos Projetos, na qual 

encontramos as principais informações dos projetos submetidos à avaliação de impacto 

ambiental no Instituto Estadual do Ambiente - INEA118, a natureza dos empreendimentos é 

variada. Há atividades de instalação e ampliação de plantas industriais, de instalação de 

terminais marítimos, de dutos de petróleo, gás e esgotos sanitários, de cais de atracação, de 

estrada e de dragagem. Ou seja, além daquelas diretamente relacionadas à produção e 

                                                 
118 Deve-se ter em conta que, como já assinalado preteritamente, o INEA foi criado no ano de 2009, quando passou 

a conduzir os processos de licenciamento ambiental. Antes dessa data, referidos processo eram conduzidos pela 

FEEMA. 
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processamento do petróleo e derivados, outras atividades de infraestrutura foram incluídas, 

tendo em vista que estão objetivamente associadas a essa expansão petrolífera. 

 

Tabela 3. Informações Institucionais dos Projetos 

1. 1. Nome do Empreendimento Terminal Marítimo privativo para Polibrasil Polímeros S.A. e 

Petroflex Indústria e Comércio S.A. 

2. Dados do Empreendedor Polibrasil Polímeros S.A. e Petroflex Indústria e Comércio S.A. 

4. Data da realização do EIA/RIMA Outubro de 1996. 

5. Dados da empresa responsável 

pelo Estudo 

Natrontec – Estudos e Engenharia de Processos S/C Ltda. 

Av. Rio Branco, 156 / 531. 

Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20.040-003. 

6. Responsável Técnico pelo Estudo Coordenador Geral: José Alberto Gemal – CREA/480-D 13.a Região 

Equipe técnica: Figura 1. 
 

2. 1. Nome do Empreendimento Oleoduto Ilha D´Água-São Gonçalo e Base de Armazenamento e 

Distribuição de São Gonçalo (ORGON) 

2. Dados do Empreendedor Petrobras – Petróleo Brasileiro S.A. 

CNPJ do Estabelecimento: 33.000.167/0001-01. 

4. Data da realização do EIA/RIMA Rio de Janeiro, maio de 1997. 

5. Dados da empresa responsável 

pelo Estudo 

Habtec Engenharia Sanitária e Ambiental Ltda. 

CNPJ: 35.808.948/0001-52. 

Av. Treze de Maio. 13 sls (gr. 1508) 

Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20031-901. 

6. Responsável Técnico pelo Estudo Coordenador: Ricardo Lima Tavares 

Equipe técnica abaixo, Figura 2. 
 

3. 1. Nome do Empreendimento Duto de Líquido de Gás Natural (LGN) Cabiúnas-REDUC (OSDUC 

II) 

2. Dados do Empreendedor PETROBRAS – PETRÓLEO BRASILEIRO S.A 

CNPJ do Estabelecimento: 33.000.167/0001-01. 

4. Data da realização do EIA/RIMA Rio de Janeiro, 25 de agosto de 1998. 

5. Dados da empresa responsável 

pelo Estudo 

Não deixa nítido. Parece que foi feito por alguma empresa da Petrobras. 

São citados: CIC (Coletivo Interdisciplinar de Consultores); Segen 

(Serviço de Engenharia). 

Av. Churchil, 109 / 604. 

Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20.020-050 

6. Responsável Técnico pelo Estudo Responsável Técnico: José Ricardo Pedruzzi – CREA/55139-D 
 

4. 1. Nome do Empreendimento TERMORIO – Usina Elétrica e Gás Natural  

2. Dados do Empreendedor A TermoRio S.A. é uma companhia de propósito específico, resultante da 

associação formada pelos acionistas: 

PRS – Comércio e Participações Ltda.; 

REDUC Investimentos Ltda.; 

PETROBRAS S/A. 

4. Data da realização do EIA/RIMA Novembro de 1999. 
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5. Dados da empresa responsável 

pelo Estudo 

Natrontec Estudos e Engenharia de Processos Ltda.  

 

 

6. Responsável Técnico pelo Estudo 

• Coordenador Geral: José Alberto Gemal 

Qualificação: Engenheiro Civil 

CREA n.º 480 D – 13.ª Região 
 

5. 1. Nome do Empreendimento Terminal Marítimo de Derivados de Petróleo de Manguinhos S.A. 

2. Dados do Empreendedor Refinaria De Petróleos de Manguinhos S.A. 

CNPJ/MF – 33.412.º81/0001-96. 

Inscrição Estadual – 81.610.169. 

4. Data da realização do EIA/RIMA Processo E-07/200.039/01, de 5 de janeiro de 2001. 

5. Dados da empresa responsável 

pelo Estudo 

Planave S.A. – Estudos e Projetos de Engenharia 

R. Costa Ferreira, 106. 

Gamboa – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20221-240. 

6. Responsável Técnico pelo Estudo Coordenador:  Ikeciel Kiperman – Engenheiro. 

Equipe técnica abaixo, Figura 2. 
 

6. 1. Nome do Empreendimento Duto PE-3 (REDUC-Ilha D’Água) 

2. Dados do Empreendedor Petrobras – Petróleo Brasileiro S.A 

CNPJ do Estabelecimento: 33.000.167/0001-01 

4. Data da realização do EIA/RIMA Rio de Janeiro, 05 de julho de 2001. 

5. Dados da empresa responsável 

pelo Estudo 

HABTEC Engenharia Sanitária e Ambiental LTDA. 

CNPJ: 35.808.948/0001-52 

Av. Treze de Maio, 13 – Grupo 1.508.  

Centro – Rio de Janeiro – RJ. – CEP: 20003-900  

Telefone/Fax (21) 2533-0188 / 2532 – 4340 

habtec@habtec.com.br – www.habtec.com.br 

6. Responsável Técnico pelo Estudo  Item não consta no RIMA. 

(FIGURA 1 – Quadro Técnico) 
 

7. 1. Nome do Empreendimento Terminal Flexível para recebimento de Gás Natural Liquefeito (GNL) 

e Duto de Gás Natural na Baía de Guanabara 

2. Dados do Empreendedor PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS 

Endereço: Av. Almirante Barroso, 81 – 34.º andar.  

Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20.º31-004. 

4. Data da realização do EIA/RIMA Março de 2007 

5. Dados da empresa responsável 

pelo Estudo 

Bourscheid S.A. Engenharia e Meio Ambiente 

Inscr. Estadual: Isenta / Inscr. Municipal: 08.30.5226 

CNPJ: 88.928.163/0001-80 

Rua Miguel Tostes, 962. 

Rio Branco – Porto Alegre, RS – CEP: 90430-060. 

6. Responsável Técnico pelo Estudo Informação não encontrada 
 

8. 1. Nome do Empreendimento Aumento da Oferta de Gás e Adequação do Perfil de Produção da 

REDUC 

2. Dados do Empreendedor Unidade de Negócios Refinaria Duque de Caxias (REDUC) – PETRO-

BRAS 

4. Data da realização do EIA/RIMA 23 de abril de 2007. 

mailto:habtec@habtec.com.br
http://www.habtec.com.br/
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5. Dados da empresa responsável 

pelo Estudo 

MINERAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE S/C LTDA 

Rua Mourato Coelho, 90 cj 21 – São Paulo – SP CEP 05417-000 

Tel/fax 11-3085-5665 

CNPJ: 02.761.715/0001-92 

6. Responsável Técnico pelo Estudo Equipe Técnica 

• Ricardo Magalhães Simonsen  

N.º Cadastro: 40466 CREA:0601302291  Coordenação Geral  

 (Equipe toda relacionada no arquivo original)  
 

9. 1. Nome do Empreendimento Gasoduto Japeri-Reduc (GASJAP) 

2. Dados do Empreendedor Petrobras – Petróleo Brasileiro S.A. 

CNPJ do Estabelecimento: 33.000.167/0001-01. 

Inscrição Estadual: 77.916.156. 

4. Data da realização do EIA/RIMA Rio de Janeiro, junho 2007. 

5. Dados da empresa responsável 

pelo Estudo 

Biodinâmica Engenharia e Meio Ambiente Ltda. 

Rio de Janeiro.  

Obs.: não foram encontrados dados quanto ao endereço, CNPJ e telefone 

da Biodinâmica. 

6. Responsável Técnico pelo Estudo • Coordenação Geral  

Edson Nomiyama Engenheiro Civil CREA-SP 100.641-D IBAMA 

460641.  

(Equipe toda relacionada no arquivo original) 
 

10. 1. Nome do Empreendimento Expansão do Gasoduto Rio de Janeiro-Belo Horizonte (Gasoduto 

GASBEL II) 

2. Dados do Empreendedor Razão Social: Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS 

CNPJ: 33.000.167/0016-98. 

Telefone: (19) 3234-1612/ (19) 3234-2095. 

4. Data da realização do EIA/RIMA Agosto de 2007. 

5. Dados da empresa responsável 

pelo Estudo 

Biodinâmica Engenharia e Meio Ambiente Ltda. 

Av. Marechal Câmara, 186 – 3.º andar. 

Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20020-080. 

6. Responsável Técnico pelo Estudo Em anexo. 
 

11. 1. Nome do Empreendimento Projeto Gás Liquefeito de Petróleo - GLP – Baía de Guanabara 

2. Dados do Empreendedor Petrobras – Petróleo Brasileiro S.A. 

4. Data da realização do EIA/RIMA Setembro de 2007 

5. Dados da empresa responsável 

pelo Estudo 

MINERAL Engenharia e Meio Ambiente LTDA 

CNPJ: 02.761.715/0001-92 

Rua Mourato Coelho, 90.  

São Paulo – SP – CEP: 05417-000 

6. Responsável Técnico pelo Estudo Marcos Eduardo Zabini 

Equipe técnica em anexo 
 

12. 1. Nome do Empreendimento Gasoduto Cabiúnas-REDUC (GASDUC III) 

2. Dados do Empreendedor Razão social: CONSORCIO MALHAS NORDESTE SUDESTE S.S. 

CNPJ: 06.226.808/0001-78. 

4. Data da realização do EIA/RIMA Outubro de 2007. 
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5. Dados da empresa responsável 

pelo Estudo 

BIODINÂMICA Engenharia e Meio Ambiente Ltda 

6. Responsável Técnico pelo Estudo Anexo 1. 
 

13. 1. Nome do Empreendimento Estrada Principal de Acesso – EPA ao COMPERJ 

2. Dados do Empreendedor Petrobras – Petróleo Brasileiro S.A 

CNPJ: 33.000.167/0001-01 

4. Data da realização do EIA/RIMA Agosto de 2008. 

5. Dados da empresa responsável 

pelo Estudo 

CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A 

CNPJ: 33.146.648/0001-20 

6. Responsável Técnico pelo Estudo Luis Alfredo Cruz  

RG.CRQ: 03313658 
 

14. 1. Nome do Empreendimento Sistema de Dutos e Terminais do COMPERJ  

2. Dados do Empreendedor Nome: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras  

Inscrição Estadual: 80.170.270  

CGC: 33.000.167/0001-01   

4. Data da realização do EIA/RIMA 2008. 

5. Dados da empresa responsável 

pelo Estudo 

Bourscheid Engenharia e Meio Ambiente S.A.   

Inscr. Municipal: 08.30.5226.  

CNPJ: 88.928.163/0001-80.  

6. Responsável Técnico pelo Estudo • Coordenação Geral:  

Eng.º Agrônomo Nelson J. E. Silveira  

CREA-RS 67.895  

• Redação e produção do RIMA:  

Biól. Natália Pezzi Fachinelli  

CRBio 58.659-03  
 

15. 1. Nome do Empreendimento Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro – COMPERJ 

2. Dados do Empreendedor Petróleo Brasileiro S.A – Petrobrás CNPJ:33000167/0001-01 

4. Data da realização do EIA/RIMA 2008. 

5. Dados da empresa responsável 

pelo Estudo 

Concremat Engenharia 

6. Responsável Técnico pelo Estudo Informação não encontrada. 
 

16. 1. Nome do Empreendimento Implantação do Emissário Terrestre e Submarino do Complexo  

Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro - COMPERJ 

2. Dados do Empreendedor Petrobras – Petróleo Brasileiro S.A. 

Telefone: 55 (21) 3487-602 / Fax: 55 (21) 3487-6030 

4. Data da realização do EIA/RIMA Novembro de 2010. 

5. Dados da empresa responsável 

pelo Estudo 

Cepemar Consultoria em Meio Ambiente Ltda. 

Texto: Tríade Comunicação www.triadecomunicacao.com.br 

6. Responsável Técnico pelo Estudo Profissional - Profissão - CTF IBAMA 

Placidino Passos Neto - Engenheiro Civil – 39493 

 (Equipe toda relacionada no arquivo original) 
 

17. 1. Nome do Empreendimento Cais de Atracação e Dragagem na Foz do rio Irajá e Canal do Fundão 

2. Dados do Empreendedor Rio Minas 10 Empreendimentos Ltda. 

http://www.triadecomunicacao.com.br/
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CNPJ: 09.419.126/0001-70 

4. Data da realização do EIA/RIMA Rio de Janeiro, Dezembro de 2010 

5. Dados da empresa responsável 

pelo Estudo 

PH Mar Consultoria Ambiental  

Registro CRQ-RJ: PJ-06468 

Av. Maracanã 987. Torre 3, Sala 902 

Tijuca – Rio de Janeiro – RJ.  

6. Responsável Técnico pelo Estudo Coordenadora Geral e Socioeconomia: Cristina Hitoe Makino. 

CRB: 39053/01/02-D 
 

18.  

1. Nome do Empreendimento 

Dragagem para Adequação das Bacias de Evolução e do Canal de 

Acesso para os Terminais Aquaviários das Ilhas Comprida e Redonda 

– Baía de Guanabara  

2. Dados do Empreendedor Petrobras – Petróleo Brasileiro S.A. 

CNPJ do Estabelecimento: 33.000.167/0792-98 

4. Data da realização do EIA/RIMA Rio de Janeiro, Dezembro de 2010 

5. Dados da empresa responsável 

pelo Estudo 

MINERAL Engenharia e Meio Ambiente Ltda. 

CNPJ: 02.761.715/0001-92 

Rua Mourato Coelho, 90. 

São Paulo – São Paulo – CEP: 05.417-000. 

6. Responsável Técnico pelo Estudo Coordenador: Marcos Eduardo Zabini. 

Equipe técnica em anexo. 
 

19. 1. Nome do Empreendimento Obras de regularização de cais, aterro e dragagem, localizadas no 

Caju, Município do Rio de Janeiro 

2. Dados do Empreendedor Empresa: BRICLOG - BRIC BRAZILIAN INTERMODAL COMPLEX 

S.A. 

CNPJ: 73.298.424/0001-58 

Telefone: (21) 3295-8767 / (21) 3295-8761 

4. Data da realização do EIA/RIMA Rio de Janeiro, Setembro de 2011 

5. Dados da empresa responsável 

pelo Estudo 

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIAS S/A 

CNPJ: 33.146.648/0001-20 

Rua Euclides da Cunha,106. 

São Cristóvão – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20.940-060 

6. Responsável Técnico pelo Estudo Maria Josefina Reyna Kurtz 

Equipe técnica abaixo, figura 1 
 

20. 1. Nome do Empreendimento Implantação da Unidade de Processamento de Gás Natural – UPGN e 

Unidade de Óleos Básicos Lubrificantes – ULUB - COMPERJ 

2. Dados do Empreendedor PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRÁS 

CNPJ: 33.000.167/0001-01 

CEP: 20031-912.  

3. Endereço Complexo Petroquímico de Rio de Janeiro (COMPERJ), localizado no 

Munícipio de Itaboraí. 

4. Data da realização do EIA/RIMA 19 de Julho de 2012. 

5. Dados da empresa responsável 

pelo Estudo 

Mineral Engenharia e Meio Ambiente 

CNPJ: 02.761.715/0001-92 

CEP: 05417-000 
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Registro legal: CREA-SP 0490215 

6. Responsável Técnico pelo Estudo Representante Legal e Pessoa de Contato: Ricardo Magalhães Simonsen 
 

21. 1. Nome do Empreendimento Readequação das Linhas de Escoamento do Terminal Campos Elíseos 

– TECAM 

2. Dados do Empreendedor PETROBRAS Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS  

CNPJ: 33.000.167/0001-01. 

Inscrição Estadual: 77.916.156.  

4. Data da realização do EIA/RIMA Janeiro de 2014. 

 

5. Dados da empresa responsável 

pelo Estudo 

PLANAVE S.A. – Estudos e Projetos de Engenharia.  

CNPJ: 33.953.340 / 0001 – 96. 

Rua Costa Ferreira – 106. 

Saúde – Rio de Janeiro – RJ. 

6. Responsável Técnico pelo Estudo Jony Azevedo Godinho 
 

 

 

Num quadro geral de classificação dos projetos, temos: a) sete projetos de implantação 

de dutos de óleo, de gás e de esgotos; b) cinco projetos de instalação de bases industriais; c) 

dois terminais marítimos; d) dois cais de atracação; e) três projetos mistos; e f) um projeto de 

estrada e g) outro de dragagem, conforme o quadro a seguir: 

 

a) Implantação de dutos 

 

Oleoduto Ilha D´Água - São Gonçalo e Base de Armazenamento e Distribuição de 

São Gonçalo (ORGON) 

Duto de Líquido de Gás Natural (LGN) Cabiúnas-REDUC (OSDUC II) 

Duto PE-3 (REDUC-Ilha D’Água) 

Gasoduto Japeri-REDUC (GASJAP) 

Expansão do Gasoduto Rio de Janeiro-Belo Horizonte (Gasoduto GASBEL II) 

Gasoduto Cabiúnas-REDUC (GASDUC III) 

Implantação do Emissário Terrestre e Submarino do Complexo Petroquímico do 

Estado do Rio de Janeiro - COMPERJ 

 

b) Instalação de bases industriais 

 

TERMORIO – Usina Elétrica e Gás Natural 

Aumento da Oferta de Gás e Adequação do Perfil de Produção da REDUC 

Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro – COMPERJ 
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Implantação da Unidade de Processamento de Gás Natural – UPGN e Unidade de 

Óleos Básicos Lubrificantes – ULUB - COMPERJ 

Readequação das Linhas de Escoamento do Terminal Campos Elíseos - TECAM 

 

c) Terminais marítimos 

 

Terminal Marítimo privativo para Polibrasil Polímeros S.A. e Petroflex Indústria e 

Comércio S.A. 

Terminal Marítimo de Derivados de Petróleos de Manguinhos S.A. 

 

d)  Cais de atracação 

 

Cais de Atracação e Dragagem na Foz do rio Irajá e Canal do Fundão 

Obras de regularização de cais, aterro e dragagem, localizadas no Caju, Município 

do Rio de Janeiro 

 

e) Projetos mistos 

 

Terminal Flexível para recebimento de Gás Natural Liquefeito (GNL) e Duto de 

Gás Natural na Baía de Guanabara 

Projeto Gás Liquefeito de Petróleo – GLP – Baía de Guanabara 

Sistema de Dutos e Terminais do COMPERJ 

 

f) Estrada 

 

Estrada Principal de Acesso – EPA ao COMPERJ 

 

g) Dragagem 

 

Dragagem para Adequação das Bacias de Evolução e do Canal de Acesso para os 

Terminais Aquaviários das Ilhas Comprida e Redonda – Baía de Guanabara 

 

Dos sete projetos de dutos, dois são de óleo, quatro de gás e um é o emissário de 

esgotos e rejeitos do COMPERJ. Dentre eles, o projeto do Oleoduto Ilha D’Água - São Gonçalo 
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inclui as instalações da Base de Armazenamento e Distribuição de São Gonçalo – ORGON, que 

poderia estar inclusa como instalações industriais. Das cinco instalações de bases industriais, 

há uma usina elétrica e de gás natural, o aumento da oferta de gás e adequação do perfil de 

produção da REDUC, a instalação do COMPERJ, a UPGN e a ULUB do COMPERJ e a 

readequação das linhas de escoamento do TECAM. Dos dois terminais marítimos, temos o da 

Polibrasil/Petroflex e o da Refinaria de Manguinhos. No item dos cais de atracação, o que se 

localiza no rio Irajá e Canal do Fundão inclui a atividade de dragagem, e o do Caju envolve as 

atividades de regularização de cais, aterro e dragagem. O projeto da Estrada Principal de Acesso 

é vinculado à instalação do COMPERJ, assim como o projeto de dragagem que se encontra 

isolado, visa a adequação das bacias de evolução e a manutenção do canal de acesso para os 

Terminais Aquaviários das Ilhas Comprida – TAIC e Redonda – TAIR.  

Os chamados Projetos Mistos envolvem conjuntos de atividades que se enquadram em 

dois ou mais itens. O projeto do Terminal Flexível de GNL inclui também mais um duto de gás 

natural na Baía de Guanabara. O Projeto Gás Liquefeito de Petróleo – GLP envolve ações como 

a implantação de instalações do Terminal Aquaviário da Ilha Comprida – TAIC e a adequação 

das instalações do Terminal Aquaviário da Ilha Redonda – TAIR para o armazenamento e 

escoamento de GLP produzido no Terminal Cabiúnas – TECAB e na REDUC, além de 

instalações de apoio, como um cais de atracação e a instalação de dois dutos de interligação 

com a REDUC. Portanto, o Projeto GLP possui duas instalações industriais, um cais e dois 

dutos.  

Finalmente, o Sistema de Dutos e Terminais do COMPERJ é um projeto que prevê a 

instalação de sete dutos para o transporte de petróleo, óleo combustível, butadieno, propeno, 

GLP/butano, diesel/nafta e querosene para ligação do COMPERJ com o Terminal de Campos 

Elíseos – TECAM. Envolve, ainda, a instalação de outros três dutos para o transporte de 

petroquímicos (benzeno, etilenoglicol e para-xileno), que seguirão direto do COMPERJ para o 

TAIC. E um gasoduto, com início na faixa existente dos dutos GASDUC, seguindo uma nova 

faixa de dutos entre COMPERJ e TECAM. Ou seja, este único projeto prevê a instalação de 

onze novos dutos de produtos variados, numa extensão total de 64,2 Km de dutos terrestres e 

marinhos. 

No somatório final das ações presentes nos 21 projetos analisados, há um total previsto 

de vinte dutos terrestres e marinhos a serem instalados na região da Baía de Guanabara. Os 

projetos de instalações de bases industriais, somando as intervenções dos chamados Projetos 

Mistos, totalizam oito instalações. Há, ainda, duas atividades de dragagem e três de cais de 

atracação. 
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O conjunto de intervenções previstas para atividades de produção e processamento de 

petróleo e derivados na Baía de Guanabara ao longo dos últimos anos, que foram submetidas à 

avaliação de impacto ambiental, como pudemos apurar desse pequeno resumo, é extremamente 

relevante sob as óticas econômica e ecológica. Nessas condições, a importância da realização 

de avaliações ambientais em relação aos impactos produzidos sobre esse ecossistema ganha 

grande relevância. Pois, apesar dos projetos se apresentarem ao longo de um período que se 

estende por cerca de duas décadas, a instalação desse grupo de atividades pressupõe a utilização 

dos recursos naturais da região por longas décadas – o que pode significar seu efetivo 

esgotamento –, em detrimento dos esforços realizados por vários programas para reverter o 

quadro socioambiental negativo existente na atualidade por toda região. 

Essa é uma condição que pode representar a apropriação dos recursos ambientais da 

Baía de Guanabara pelo capital industrial, em prejuízo da garantia constitucional do direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. O objetivo dessa pesquisa, entretanto, é analisar a 

eficácia do Estudo de Impacto Ambiental como instrumento da Política Nacional do Meio 

Ambiente, a partir do cumprimento dos requisitos mínimos estabelecidos na Resolução 

CONAMA nº 01/86 – que, por sua vez, regulamenta o instrumento da Avaliação de Impacto 

Ambiental relacionado pela Lei nº 6.938/81.  

O cumprimento dos requisitos mínimos previstos na legislação para a elaboração e 

discussão do Estudo e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental não é por si só uma 

garantia de que eventuais conflitos relacionados ao desenvolvimento local sejam devidamente 

solucionados, afinal o Estudo de Impacto Ambiental é apenas um documento técnico que tem 

como objetivo auxiliar a decisão da autoridade competente quanto ao pedido de licença 

ambiental. Porém, a prerrogativa de requerer a realização de audiência pública e dela participar 

ativamente é um diferencial que produz uma arena na qual se encontram os proponentes do 

projeto, os consultores, os representantes do órgão licenciador e demais órgãos públicos 

interessados, assim como diversos segmentos da sociedade. O cumprimento dos requisitos 

mínimos previstos pela legislação legitima a atuação do poder público – através do órgão 

ambiental competente, tendo em vista que o procedimento de exigência e avaliação do Estudo 

de Impacto Ambiental é de competência do órgão ambiental. 

Se as audiências públicas proporcionam o encontro dos atores envolvidos na avaliação 

da relação custo/benefício de determinado projeto, o Estudo de Impacto Ambiental ou, mais 

precisamente, o Relatório de Impacto Ambiental é o instrumento que permite um nivelamento 

mínimo de acesso a informações, diagnósticos e avaliações entre os referidos atores. A eventual 

inconsistência da avaliação de impacto ambiental proporcionará a desigualdade de informação 



223 

 

entre os atores, repercutindo desfavoravelmente naqueles que recorrem às informações 

presentes no Relatório de Impacto Ambiental – RIMA. O atendimento às diretrizes gerais para 

a elaboração do Estudo e seu Relatório de Impacto Ambiental, assim como a condução 

adequada dos processos de audiência pública, são requisitos de legitimação da atuação do órgão 

ambiental competente – o que pode resultar numa baixa incidência de processos judiciais 

contestando o licenciamento ambiental. 

A norma regulamenta o procedimento de exigência e avaliação do Estudo de Impacto 

Ambiental, mas o administrador público deve estar comprometido com a boa condução do 

processo de licenciamento ambiental que, com a exigência do EIA/RIMA, envolve modalidades 

de participação social. 

 

 

5.1.1 Da relação temporal da submissão dos projetos ao licenciamento ambiental 

 

Apesar da pretensão da presente pesquisa em analisar projetos submetidos à avaliação 

de impacto ambiental desde o início da vigência da Resolução CONAMA nº 01/86, fato é que 

não foram encontrados Relatórios de Impacto Ambiental para atividades de produção e 

processamento de petróleo na Baía de Guanabara, nos anos 80, nos levantamentos realizados 

junto à biblioteca do INEA. 

Referida realidade pode estar associada a diversos fatores, como as crises econômicas 

e inflacionárias que atingiram o país na década de 1980, que teriam inviabilizado novos 

investimentos na indústria e na infraestrutura brasileiras, provocando estagnação econômica. 

Outra possibilidade pode se relacionar com eventuais perdas de acervos da biblioteca da extinta 

FEEMA, que foi atingida por um incêndio nos idos de 2002.119 

Dos 21 projetos analisados nessa pesquisa, o primeiro deles remonta ao ano de 1996, 

portanto dez anos após a edição da norma do CONAMA. Trata-se do projeto do Terminal 

Marítimo privativo para a Polibrasil Polímeros e Petroflex Indústria e Comércio. Nessa década 

de 1990 ainda outros três projetos estão relacionados na pesquisa. Entretanto, é no século 21 

que grande parte dos projetos será submetida ao licenciamento ambiental estadual, sendo onze 

na primeira década e outros seis a partir de 2010. 

Relevante apontar que é a partir de 2007 que realmente cresce a quantidade de projetos 

submetidos à avaliação do órgão ambiental estadual. Não por acaso, foi no ano anterior que o 

Governo Federal anunciou a iniciativa de implementação do Complexo Petroquímico do Estado 

                                                 
119 EBC, 2018. 
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do Rio de Janeiro – COMPERJ no Município de Itaboraí, que é banhado pela Baía de Guanabara. 

Só em 2007, foram seis os projetos apresentados. No ano seguinte foram mais três, mesmo 

número apresentado em 2010. Em seguida, foi apenas um projeto em 2011, em 2012 e em 2014. 

Antes da apresentação do COMPERJ, o projeto que estava em curso para o incremento 

das atividades de produção e processamento de petróleo e derivados no Rio de Janeiro era o 

Polo Petroquímico de Itaguaí. Referido projeto chegou a receber Licença de Instalação – LI do 

IBAMA na década de 1990. Mas não foi viabilizado e a licença expirou. Na hipótese de ter sido 

implementado naquela região, estaria fora da Bacia Hidrográfica da Baía da Guanabara, eis que 

lá se localiza outra bacia hidrográfica, da Baía de Sepetiba – outro polo industrial no Grande 

Rio, que se favorece pela existência do Porto de Itaguaí, com capacidade de escoamento 

marítimo da produção. Com a hipotética efetivação do Polo em Itaguaí, certamente muitas 

dessas atividades submetidas à avaliação de impacto ambiental, objeto da presente pesquisa, 

não existiriam ou estariam com previsão de instalação naquela região. 

 

 

5.1.2 Do protagonismo da Petrobras no desenvolvimento industrial na Baía de Guanabara  

 

Na análise da temporalidade da apresentação de projetos de produção e processamento 

de petróleo e derivados localizados na Baía de Guanabara, já é possível constatar que o grande 

indutor dos investimentos na área foi realmente o COMPERJ. Afinal, há apenas seis projetos 

dessa categoria submetidos ao licenciamento do órgão estadual competente antes de 2007, 

espalhados entre os anos de 1996 e 2001. 

Mas a análise da Tabela 1 – Informações Institucionais dos Projetos revela que a 

Petrobras é a responsável direta por quinze dos 21 projetos, sendo que ainda possui participação 

acionária na TermoRio e no Consórcio Malhas Nordeste Sudeste – responsável pelo Projeto 

GASDUC III – Gasoduto Cabiúnas-REDUC, somando dezessete projetos. 

A Petrobras também era acionista da Petroflex, que participa do Projeto do Terminal 

Marítimo privativo Polibrasil/Petroflex, de 1996. Entretanto, vendeu à alemã Lanxess sua 

participação, em 2007 (BARBIERI, 2018). 

Assim, apenas quatro projetos não estão vinculados à Petrobras: o Terminal 

Polibrasil/Petroflex, a Refinaria de Manguinhos, a implantação do Cais de Atracação e 

Dragagem na Foz do Rio Irajá e canal do Fundão – da Rio Minas 10 Empreendimentos Ltda. e 

as Obras de regularização de cais, aterro e dragagem localizadas no Caju – conduzidas pela 

BRICLOG – Brazilian Intermodal Complex S.A.  

No que se refere à elaboração dos Estudos de Impacto Ambiental e seus respectivos 
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Relatórios, constata-se uma razoável diversidade das empresas responsáveis. Os 21 EIAs foram 

elaborados por dez empresas distintas, o que representa uma média de dois por empresa.  

Entretanto, há um suave destaque para a Mineral Engenharia e Meio Ambiente, que 

foi responsável por quatro estudos, seguida pela Biodinâmica Engenharia e Meio Ambiente e 

pela Concremat Engenharia e Tecnologia – cada uma com três estudos, e as demais com dois e 

um estudos cada. 

 

5.2 A METODOLOGIA DE ANÁLISE DOS RELATÓRIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

O Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio 

Ambiente são documentos técnicos que se destinam a fornecer subsídios para o poder público 

e a sociedade sobre a relação custo/benefício da implementação de obras e atividades 

potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, a fim de que a 

autoridade competente adote a decisão mais sensata no âmbito do processo de licenciamento 

ambiental. 

Porém, alguns grandes empreendimentos que são submetidos à elaboração do Estudo 

e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental eventualmente surgem com a decisão sobre 

sua implementação já tomada, como é derradeiro constatar por anúncios públicos e lançamentos 

de pedras fundamentais, especialmente de obras públicas. Nesses cenários, o EIA/RIMA perde 

sua eficácia e se transforma em mero procedimento para dar regularidade às decisões 

estratégicas já adotadas pelos grupos políticos de ocasião. 

Herman Benjamin defende que, nessas circunstâncias, o EIA perde sua razão de ser: 

 

Na medida em que o EIA se transformar em uma mera formalidade, um procedimento 

a mais exigido do administrador, perde ele qualquer razão de ser. Sua vocação é alterar 

'o espírito mesmo da decisão administrativa’. E isto só se alcança (ou pelos menos se 

controla) através da motivação da decisão ambiental. É com esta e nesta que o 

administrador demonstrará que, no seu processo decisório, efetivamente levou em 

conta o meio ambiente. (BENJAMIN, 2018, p. 22.)  

 

Há que se considerar que os projetos macroeconômicos e de infraestrutura, por seu 

valor estratégico para o desenvolvimento da economia do país, necessariamente ocorrem por 

inciativa governamental. Portanto, projetos de geração de energia, de produção e processamento 

de combustíveis, de exploração mineral, de produção agropecuária, dentre outros, são decididos 

nas esferas governamentais e, muitas vezes, financiados pelas agências públicas voltadas para 

essa finalidade. 

Outro fator relevante a ser considerado é que geralmente grandes grupos econômicos 
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estão por trás dos processos político-eleitorais e acabam por influenciar os resultados da 

formação de governos e parlamentos, passando à condição de credores dos titulares do poder. 

Devido a essa condição, participam diretamente e/ou influenciam as decisões tomadas pelas 

autoridades públicas – das quais a sociedade participa como mera espectadora. É o que vimos 

brotar nas inúmeras investigações e operações do Ministério Público Federal e da Polícia 

Federal nos últimos anos, que apontaram para esquemas de desvios de grandes quantidades de 

recursos públicos em tenebrosas transações, como nos empreendimentos da Petrobras, a 

exemplo do COMPERJ, e outros apurados na Operação Lava-Jato, assim como nas 

Hidrelétricas de Belo Monte e Barra Grande e, ainda, na Usina de Angra III. Todos esses 

licenciamentos foram judicializados também por questões ambientais, sinal de que 

procedimentos legais deixaram de ser observados durante o processo. 

Então, se governos e empresários – com a interveniência de parlamentares – realizam 

acordos e tomam decisões sobre obras e atividades potencialmente causadoras de significativa 

degradação do meio ambiente, estas deverão se submeter tanto ao licenciamento ambiental, 

como à elaboração de Estudo e Relatório de Impacto Ambiental. Porém, quem vai proceder às 

análises e avaliações são órgãos ambientais vinculados a essa mesma estrutura de governança, 

dirigidos por autoridades nomeadas pelos primeiros escalões de governo. Ou seja, o mesmo 

governo que decide implementar um empreendimento é o que conduzirá o seu licenciamento 

ou, melhor dizendo, o empreendedor é também o licenciador. Nesse caso, haveria alguma forma 

de autonomia ou isenção na condução do licenciamento e da avaliação de impacto ambiental? 

Herman Benjamin, analisando situações similares, avalia que nessas hipóteses o EIA 

não tem utilidade, tendo em vista a configuração de um verdadeiro ataque ao Princípio da 

Moralidade, insculpido na Constituição Federal brasileira120: 

 

Os ataques ao princípio da moralidade administrativa tomam inúmeras formas. Assim, 

se o administrador, de maneira preconcebida, já possui opinião formada ou 

simplesmente manifestada sobre o projeto a ser submetido a licenciamento, o EIA, 

mesmo que tecnicamente perfeito, perde sua grande utilidade que é influenciar o 

operador no instante em que toma a decisão administrativa. De outro modo, se o 

agente público mantém contatos pessoais suspeitos ou exagerados com o proponente 

do projeto, a aura de moralidade, essencial ao EIA, deixa de existir. Finalmente, se o 

agente, por qualquer razão, ou a qualquer pretexto ou momento, dobra-se à vontade 

do proponente, ou rompe o equilíbrio das relações existentes no bojo do procedimento 

de licenciamento, o EIA fica maculado e se cobre de ilegitimidade. (BENJAMIN, 

2018, p. 39)  

 

                                                 
120 CF/88, art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 

e eficiência (...). 
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Como vimos na relação dos projetos analisados nessa pesquisa, de 21 casos de 

processamento e produção de petróleo e derivados submetidos a licenciamento e avaliação de 

impacto ambiental pelo INEA, na Baía de Guanabara, dezessete tiveram a Petrobras como 

proponente. Por óbvio que a Petrobras é uma empresa federal, enquanto o INEA é órgão 

estadual – não se relacionado nas mesmas esferas de decisão. Mas geralmente as decisões 

tomadas pelo Governo Federal passam por acordos políticos com governos estaduais e 

municipais, tendo em vista que o território brasileiro sempre será vinculado a um Município e 

a um Estado. Dessa forma, fica comprometida a autonomia dos órgãos competentes nos 

processos de análise, licenciamento e avaliação ambiental de obras e atividades sobre as quais 

já tenham sido tomadas decisões. 

Devemos considerar, contudo, que – apesar dessa realidade –, há em nosso sistema 

jurídico-político a atuação de um terceiro poder – o Judiciário, além de estruturas como os 

Tribunais de Contas e os Ministérios Públicos estaduais e federal, que exercem funções 

associadas ao controle dos atos da Administração Pública e, detectando alguma violação às 

regras relacionadas aos procedimentos administrativos determinados para o comportamento do 

administrador público, assim como aos princípios gerais da Administração Pública, podem 

adotar a aplicação dos remédios jurídicos existentes, visando a anulação e/ou a correção do ato 

administrativo viciado. Isto é, a constatação de eventuais desvios por parte de governos e órgãos 

ambientais na condução dos processos de licenciamento ambiental e de avaliação de impacto 

ambiental podem levar à anulação dos atos administrativos oriundos desses desvios, assim 

como à hipotética responsabilização penal dos envolvidos. Essa é, entretanto, apenas uma 

hipótese. 

Há inúmeros exemplos de procedimentos de licenciamento e avaliação de impacto 

ambiental nos quais foram constatados vícios comprometedores da lisura em sua tramitação e 

que, submetidos ao crivo do Poder Judiciário, tiveram a benevolência de se confirmarem, apesar 

de ilícitos, em nome de um suspeitíssimo interesse nacional. É o caso do licenciamento 

ambiental da Usina Hidrelétrica de Barra Grande, projeto instalado na região da divisa entre os 

Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no qual foi constatada a fraude nas avaliações 

do Estudo de Impacto Ambiental, que omitiram a existência de uma floresta com Mata de 

Araucária em estado avançado de regeneração onde seria instalado o reservatório da hidrelétrica. 

Segundo narrativa de Raul Valle: 

 

Estávamos, portanto, diante de uma situação inusitada: havia uma obra instalada com 

base numa fraude, num processo juridicamente nulo, que ameaçava destruir um 

ecossistema de importância incontestável, cuja história era de conhecimento público, 
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mas os órgãos competentes (Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Minas e 

Energia, IBAMA e Ministério Público Federal) ao invés de atacá-lo, estavam prestes 

a chancelá-lo. (VALLE, 2005, p. 16) 

 

O exemplo expressa exatamente as situações nas quais o proponente do projeto é 

também responsável por sua avaliação e pelo licenciamento ambiental. No caso, o proponente 

era o Governo Federal, através de seu Ministério das Minas e Energia, e o órgão ambiental 

competente para o licenciamento e pela análise do Estudo de Impacto Ambiental era o IBAMA. 

Até aí, nada de muito novo, eis que essa é uma realidade muito comum nas três esferas da 

Administração Pública. Mas a surpresa do caso se deu na atuação do Ministério Público Federal 

e do Poder Judiciário federal, que – à revelia dos ilícitos constatados no procedimento de 

licenciamento e avaliação de impacto ambiental – uniram-se na construção de um acordo para 

a compensação ambiental dos graves danos que o projeto proporcionaria ao meio ambiente, 

tendo em vista a constatação do fato consumado121. 

Raul Valle comenta o caso, trazendo à baila a manifestação da autoridade judicial, que 

se embasa numa comunicação virtual com um representante do Ministério Público Federal, e 

que se justifica no fundamento de uma questionável conciliação entre o desenvolvimento e a 

proteção do meio ambiente: 

 

A primeira decisão do TRF permitindo que a floresta fosse derrubada foi curiosa e 

surpreendente ao mesmo tempo. A surpresa se deu por conta do autor da decisão, o 

                                                 
121 Em maio de 2018, o STJ aprovou a Súmula nº 613, determinando que não se admite a aplicação da teoria do 

fato consumado em tema de Direito Ambiental. Nas palavras de Guilherme José Purvin de Figueiredo, “a oposição 

a este entendimento rotineiramente tinha como fundamento a ofensa aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, aos quais se juntavam argumentos acerca da boa-fé do administrado, direito de propriedade, 

direito adquirido etc. Nesse sentido, uma autorização expressa do órgão competente bastaria para conferir ares de 

legalidade a uma utilização em flagrante afronta à legislação ambiental e ao princípio constitucional da função 

social da propriedade. Por conta dos abusos cometidos em razão de um suposto juízo legítimo de conveniência e 

oportunidade na concessão de licenças e autorizações administrativas e ambientais, há quatro anos o STJ já vinha 

se pronunciando de forma a coibir essa prática nefasta. Com base em argumentos dessa natureza, adotava-se a 

teoria do fato consumado: processos de regeneração ambiental seriam extremamente lentos e, por vezes, 

impossíveis. Assim, situações consolidadas de uso em desconformidade com a lei passariam a ser, mais do que 

toleradas, protegidas judicialmente pela simples existência de uma autorização do órgão competente. Este 

entendimento, ao menos no âmbito jurisprudencial, não é mais defensável. O bem tutelado, meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, não pertence individualmente a ninguém, mas às gerações futuras. Mais do que mera 

retórica, esta afirmação está amparada pela Declaração do Rio de Janeiro (1992) e pelo caput do art. 225 da 

Constituição Federal. Dos atos administrativos nulos não podem advir efeitos válidos e consolidação de qualquer 

direito adquirido. Declarada a sua nulidade em razão do descumprimento da legislação ambiental, a situação fática 

deve retornar ao estado anterior. O que parece realmente absurdo é cogitar da hipótese de convalidação de 

ilegalidades a partir da realização de atos administrativos nulos. Por muito tempo convivemos com situações 

verdadeiramente intoleráveis: 1 – Uma lei proíbe uma obra ou atividade industrial em determinado espaço 

territorial; 2 – Um servidor público passa por cima da lei, em benefício do proprietário; 3 – O proprietário adquire 

o direito de descumprir a lei para todo o sempre. De acordo com a orientação agora sumulada do STJ, esse círculo 

vicioso, no qual o servidor público detém o poder majestático de decidir se a lei é ou não aplicável para o 

administrado, não mais pode prevalecer. Nenhum administrado poderá doravante contar com o benefício da teoria 

do fato consumado, pois a qualquer momento as regalias conferidas pelo servidor público poderão ser retiradas” 

(FIGUEIREDO, 2018).  
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Ilmo. Desembargador Federal Vladimir Passos de Freitas, presidente do Tribunal e 

renomado autor de direito ambiental, com longa trajetória na defesa do meio ambiente. 

A curiosidade decorre dos fundamentos da decisão, que embora reconheça ser 

“inconteste que o EIA e o RIMA continham incorreções quanto à descrição da 

qualidade da vegetação a ser suprimida”, acredita que o referido Termo de 

Compromisso assinado pela BAESA poderia validar toda e qualquer fraude realizada 

e compensar os danos que iriam ocorrer. Qual o principal fundamento para essa 

decisão? A comprovação de que a área a ser inundada não é importante do ponto de 

vista ambiental? A negação de que tenha havido fraude no licenciamento ambiental? 

Não, decide ele revogar a decisão liminar porque em correspondência por e-mail um 

Subprocurador Geral da República afirma que o MPF participou ativamente da 

elaboração do acordo, e portanto conclui: 

Ressalto que o Dr. Mário Gisi, Subprocurador da República, autor da mensagem, e os 

demais membros da 4ª Câmara (...) gozam do mais absoluto prestígio entre os 

estudiosos do Direito ambiental pátrio (...). O fato faz com que se dê ao acordo 

firmado a mais absoluta presunção de defesa do meio ambiente. De resto, impõe-se 

observar que a construção da hidrelétrica já implicou gastos públicos de monta e que 

seu funcionamento se revela indispensável ao desenvolvimento da ordem econômica. 

Assim, as medidas compensatórias firmadas no acordo celebrado, atendem a um 

projeto de conciliação entre o desenvolvimento e a proteção do meio ambiente. (Valle, 

2005, p. 17/18) 

 

Nessa lógica conciliadora, o meio ambiente ficou com os prejuízos e o 

desenvolvimento – através de suas representações institucionais – ficou com os benefícios. 

O caso de Barra Grande, assim como outros licenciamentos de empreendimentos de 

grande porte, pode render uma série de interpretações quanto ao comportamento dos atores 

envolvidos, quanto aos procedimentos adotados diante de práticas viciadas que impõem graves 

injustiças sociais e ambientais à sociedade e ao meio ambiente, e, também, quanto aos discursos 

e lugares de fala para a sustentação de conceitos como desenvolvimento sustentável, interesse 

nacional e outros vários argumentos justificadores das decisões adotadas pelas autoridades 

envolvidas. Mas esse não é o objetivo dessa pesquisa. 

O que se pretende, nesse momento, é delimitar o campo de análise dos Relatórios de 

Impacto Ambiental apresentados para o licenciamento de projetos de produção e processamento 

de petróleo na região hidrográfica da Baía de Guanabara, pelo Instituto Estadual do Ambiente 

– INEA. 

Consideradas as diversas vertentes que possam ser utilizadas para a análise desses 

procedimentos, poderíamos caminhar numa direção tecnicista, através da qual seriam avaliadas 

as informações técnicas, os métodos para sua produção e para a previsão dos impactos futuros 

dos empreendimentos. Seria, sem dúvida, um esforço hercúleo, que demandaria o envolvimento 

de equipes interdisciplinares e um longo tempo de apuração, dada a complexidade técnica 

desses documentos. 

Noutra vertente, poderiam ser analisados os discursos de fundamentação das decisões 

administrativas adotadas nos processos de avaliação de impacto ambiental e licenciamento, 
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tendo em vista que as decisões administrativas devem conter as pertinentes fundamentações 

que motivam as autoridades competentes. Afinal, não é de agora que, em princípio, se reconhece 

que existe uma obrigação de motivar todo ato criador de situações desfavoráveis para os 

administrados (BENJAMIN, 2018). 

Entretanto, a opção dessa pesquisa foi na direção de uma análise crítica normativa, 

através da qual se pretendeu avaliar o cumprimento, ao longo de tempo, das premissas mínimas 

para a elaboração dos Relatórios de Impacto Ambiental numa fração territorial que possa 

expressar a diversidade de conflitos existentes com relação às expectativas de acesso aos 

recursos ambientais – ou aos serviços ambientais – no Brasil.  

A escolha do Relatório de Impacto Ambiental se justifica pelo fato de que este é o 

documento através do qual devem ser fornecidos subsídios e informações que permitam a plena 

compreensão pela sociedade civil quanto à relação custo/benefício de empreendimentos com 

grande potencial de impactos socioambientais. Como a sociedade é detentora do direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, considerado bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, nos termos da Carta Constitucional brasileira, a ela se assegura a 

participação efetiva – em cumprimento aos Princípios da Publicidade e da Participação – nos 

processos de licenciamento ambiental que envolvam obras e atividades potencialmente 

causadoras de significativa degradação do meio ambiente.  

Essa participação somente será efetiva se houver de fato a disponibilidade de 

informações com plena transparência e livre acesso a qualquer cidadão, dispostas em linguagem 

que seja compreensível para aqueles que não possuem necessariamente formação profissional, 

mas que são titulares desse direito difuso. O Relatório de Impacto Ambiental, portanto, é a 

ferramenta que, no âmbito do processo de avaliação de impacto ambiental, permite e garante a 

participação social no licenciamento – o que está entre os elementos centrais do Estudo de 

Impacto Ambiental.  

Descumpridas as premissas mínimas relacionadas à exigência de apresentação do 

RIMA sempre que se exigir a elaboração e apresentação do EIA ao órgão ambiental competente 

pelo licenciamento, suprime-se a essência do instrumento da Política Nacional do Meio 

Ambiente, que fora expressamente elevado à categoria de mandamento constitucional. Ao se 

subtrair do público e dos outros participantes do procedimento informações necessárias, quer 

para a compreensão das características, dimensões ou consequências do projeto, quer para 

avaliação adequada do meio ambiente a ser afetado, ofende-se a estrutura do EIA. (BENJAMIN, 

2018). 

Por se tratar de um instrumento legal, de uma imposição aos empreendimentos 
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enquadrados numa categoria de impactos potencialmente mais elevados do que a média geral, 

os procedimentos e requisitos para a elaboração e para a publicidade do Relatório de Impacto 

Ambiental, assim como para a participação da sociedade no processo de avaliação de impacto 

ambiental, devem estar expressamente previstos em normas disciplinadoras – que podem e 

devem ser complementadas por atos da Administração que especifiquem exigências em razão 

da natureza singular dos projetos e dos ecossistemas nos quais se pretendam implantá-los. 

Nesse caminho, a pesquisa foi pautada na avaliação do atendimento aos requisitos 

mínimos determinados na norma geral federal, tendo em vista que são uma imposição nos 

licenciamentos efetivados tanto pelo órgão federal – o IBAMA, quanto para os demais órgãos 

ambientais dos Estados e Municípios, que possuem competência para regulamentar a matéria, 

considerando as peculiaridades regionais. Porém, devem atender aos requisitos mínimos 

definidos na regra geral.122 

 

5.2.1 Dos requisitos para a elaboração dos relatórios de impacto ambiental 

 

Como já abordado em capítulo anterior, o Estudo de Impacto Ambiental e seu 

respectivo Relatório estão previstos e regulamentados pela Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente – Lei nº 6.938/81, pelas Resoluções CONAMA nº 01/86 e nº 237/97, além da 

previsão constitucional. Entretanto, é na Resolução nº 01/86 onde estão detalhados os critérios 

e requisitos para sua elaboração. Portanto, é nela que se encontra a previsão do conteúdo 

mínimo do Relatório de Impacto Ambiental – que refletirá as conclusões do Estudo de Impacto 

Ambiental, contendo: 

 

I. Os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com as 

políticas setoriais, planos e programas governamentais; 

II. A descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, especificando 

                                                 
122 Paulo de Bessa Antunes, ao tratar do conteúdo mínimo do Estudo de Impacto Ambiental presente na Resolução 

CONAMA nº 01/86, aponta que o sistema jurídico brasileiro exige previsão normativa expressa para 

procedimentos exigidos pela Administração Pública: “Requisitos de conteúdo são aqueles que dizem respeito aos 

aspectos materiais que devem estar presentes nas Avaliações de Impactos Ambientais – AIA, expressas em estudo 

de impacto ambiental e em seus Relatórios de Impacto sobre o Meio Ambiente – RIMA. O sistema jurídico 

brasileiro, fundado no princípio da legalidade, impede que os aspectos e questões que, necessariamente, devem 

estar contidos em estudos e relatórios de impacto ambiental sejam aleatórios, ou feitos sem a existência prévia de 

uma norma legal. Assim sendo, a legislação ambiental brasileira estabelece um conteúdo material mínimo que 

deve estar presente em todas as avaliações de impacto ambiental, que devem ser submetidas ao Poder Público para 

fins de licenciamento de uma atividade ou empreendimento.” E complementa, afirmando que os órgãos ambientais 

podem determinar diretrizes adicionais para o conteúdo mínimo firmado pela Resolução CONAMA: “É de 

considerar que, quando da determinação da realização do estudo de impacto ambiental, o órgão estadual, federal 

ou municipal, conforme o caso, poderá determinar as diretrizes adicionais que, em razão das peculiaridades do 

projeto e características ambientais da área, façam-se necessárias, indicando, inclusive, os prazos para que os 

estudos sejam concluídos (ANTUNES, 2010, p. 305-306).  
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para cada um deles, nas fases de construção e operação, a área de influência, as 

matérias-primas e mão-de-obra, as fontes de energia, os processos e técnicas 

operacionais, os prováveis efluentes, emissões, resíduos de energia, os empregos 

diretos e indiretos a serem gerados; 

III. A síntese dos resultados dos estudos de diagnóstico ambiental da área de influência 

do projeto; 

IV. A descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e operação da 

atividade, considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de 

incidência dos impactos e indicando os métodos, técnicas e critérios adotados para sua 

identificação, quantificação e interpretação; 

V. A caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, comparando 

as diferentes situações da adoção do projeto e suas alternativas, bem como com a 

hipótese de sua não realização; 

VI. A descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relação aos 

impactos negativos, mencionando aqueles que não puderam ser evitados, e o grau de 

alteração esperado; 

VII. O programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos; 

VIII. Recomendação quanto à alternativa mais favorável (conclusões e comentários 

de ordem geral). (Resolução CONAMA nº 01/86, art. 9º ) 
 

Além desses elementos para a composição mínima dos Relatórios de Impacto 

Ambiental, a Resolução determina ainda que o RIMA deve ser apresentado de forma objetiva 

e adequada a sua compreensão. As informações devem ser traduzidas em linguagem acessível, 

ilustrada por mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de 

modo que se possam entender as vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as 

consequências ambientais de sua implementação, conforme parágrafo único, do seu artigo 9º. 

Vejamos, então, a partir da análise dos 21 Relatórios de Impacto Ambiental, o comportamento 

relacionado ao cumprimento dos itens presentes na norma geral federal.  

 

5.3 OS OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS DO PROJETO, SUA RELAÇÃO E 

COMPATIBILIDADE COM AS POLÍTICAS SETORIAIS, PLANOS E PROGRAMAS 

GOVERNAMENTAIS 

 

No campo dos objetivos, os Relatórios de Impacto Ambiental possuem linguagem e 

fundamentação consistentes para a defesa dos projetos submetidos ao licenciamento ambiental. 

Toda a construção discursiva parece fazer sentido quanto à inevitabilidade dos projetos, eis que 

– mesmo separados por distâncias temporais significativas – apresentam conexões que levariam 

à consolidação de um crescimento econômico no caminho do desenvolvimento nacional e da 

autossuficiência energética brasileira, a partir dos projetos de produção de petróleo e derivados. 

É possível verificar no campo dos objetivos os vários projetos em curso na área, 

geralmente associados às recentes descobertas nos campos do Pré-Sal, nas bacias de Campos e 

de Santos, revelando o posicionamento estratégico da Baía de Guanabara para o suporte dessas 

atividades – seja pela existência de infraestruturas de apoio, como portos e estaleiros –, como 
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pela Refinaria de Duque de Caxias – REDUC.  

O projeto nº 8 – Aumento da Oferta de Gás e adequação do Perfil de Produção da 

REDUC123 , em seu objetivo, argumenta que a Refinaria está desenvolvendo o Projeto de 

Aumento da Oferta de Gás e Adequação do Perfil de Produção da REDUC para Processamento 

de Petróleo Nacional, com destaque para os objetivos de aumento da oferta de gás em virtude 

da necessidade de abastecimento do crescente mercado nacional e em resposta à crise de 

suprimento ocorrido na Bolívia e de redução do consumo de petróleo importado através da 

adaptação metalúrgica da refinaria, visando capacitá-la para o processamento do petróleo da 

Bacia de Campos (Nacional), mais pesado e mais ácido, em conformidade com a meta de 

autossuficiência do país. Aqui se ancoram objetivos de tornar a economia nacional menos 

dependente, mais autônoma e autossuficiente.  

Mas há projetos que defendem a importação de combustíveis para o processamento 

nacional e que, ao mesmo tempo em que contrariariam a tendência da autossuficiência, se 

justificam em razão de seu caráter temporal, atendendo às expectativas imediatistas de 

emergência na produção energética brasileira. É o caso do projeto nº 7 – Terminal Flexível para 

recebimento de Gás Natural Liquefeito – GNL, que tem como objetivo a importação do GNL e 

sua regaseificação no próprio navio para o atendimento de demandas por gás natural de curto 

prazo.   

Mas entre os objetivos, há aqueles que se apresentam sob a lógica do atendimento às 

determinações normativas. No projeto nº 8, por exemplo, é apresentada a exigência de uma 

produção de melhor qualidade, inclusive quanto a suas emissões atmosféricas, em atendimento 

ao Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores PROCONVE 124 , 

estabelecido pela Resolução CONAMA nº 18/86. Nesse caso, um dos objetivos do projeto está 

associado diretamente a um efeito positivo para a garantia do direito ao meio ambiente 

                                                 
123 Essa numeração será utilizada para identificação dos projetos submetidos à avaliação de impacto ambiental, 

na forma ordenada na Tabela 3 – Informações Institucionais dos Projetos.  
124 “Os números crescentes da frota no país e as sabidas condições precárias de sua manutenção mostravam que 

desde os anos 80, e principalmente na última década, tornava-se determinante reduzir os níveis de emissão dos 

principais poluentes veiculares, entre eles o monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOx), 

hidrocarbonetos (HC), material particulado (MP), aldeídos (CHO), óxidos de enxofre (SOx) e compostos de 

chumbo (Pb).  Inclui-se aí o dióxido de carbono (CO2) que, embora não seja considerado um poluente devido à 

sua baixa toxidade, deve ser levado em consideração, pois compõe os gases que contribuem para o efeito estufa. 

Assim, em 06 de maio de 1986, a Resolução nº 18 do CONAMA criou o Programa de Controle de Poluição do Ar 

por Veículos Automotores – PROCONVE, coordenado pelo IBAMA, e que veio definir os primeiros limites de 

emissão para veículos leves, e contribuir para o atendimento aos Padrões de Qualidade do Ar instituídos pelo 

PRONAR. Em 28 de outubro de 1993 a lei nº 8.723 endossou a obrigatoriedade de reduzir os níveis de emissão 

dos poluentes de origem veicular, contribuindo para induzir o desenvolvimento tecnológico dos fabricantes de 

combustíveis, motores e autopeças, e permitindo que veículos nacionais e importados, passassem a atender aos 

limites estabelecidos.” (MMA, 2018-2) 
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ecologicamente equilibrado. 

A matéria mais processada, segundo os objetivos listados pelos projetos, é o gás natural, 

referenciado por nove deles. São relacionados o Plangas – Plano de Antecipação da Produção 

de Gás125 e o Plano Estratégico da Petrobras para expandir a malha de gasodutos na Região 

Sudeste. Há dois dos projetos que estão vinculados à geração de energia para abastecimento 

dos próprios projetos de produção e processamento de petróleo e derivados. 

Os projetos giram em torno da Refinaria de Duque de Caxias e do COMPERJ, que são 

os centros produtores da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara. E dividem-se, basicamente, 

em transporte de matérias por dutos e embarcações. 

O projeto nº 15 – Implantação do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro 

– COMPERJ apresenta como principal objetivo o refino de 150 mil barris diários de petróleo 

provenientes da Bacia de Campos, que deve gerar uma economia superior a R$ 4 bilhões anuais 

ao país, resultante da redução da importação de matéria-prima petroquímica. Segundo afirmado 

no RIMA, o Brasil consome cerca de dez milhões de toneladas anuais de nafta derivada do 

refino do petróleo, dos quais 70% são fornecidas pelas refinarias da Petrobras, enquanto os 30% 

restantes são importados – e que essa é a matéria-prima dos polos petroquímicos de Camaçari 

(BA), Capuava (SP) e Triunfo (RS). O projeto é tratado como a retomada da Petrobras ao setor 

petroquímico, inaugurando no Brasil as operações de refino integradas com a produção 

petroquímica. 

Nos objetivos dos projetos encontramos referências aos Estados da Região Sudeste, 

assim como Bahia, Ceará e Rio Grande do Sul – demonstrando a centralidade que a região da 

Baía de Guanabara possui em relação à economia nacional – pelos motivos já referenciados. 

Os objetivos, portanto, possuem forte apelo estratégico para a economia e o desenvolvimento 

e, pontualmente, até mesmo para uma ideia de qualidade ambiental, tanto pelo cumprimento de 

metas do PROCONVE, como pela transição para as operações a gás natural, menos poluentes 

que as de gasolina, etanol e diesel. 

O método de apresentação do discurso técnico, sustentado através de conjuntos de 

dados numéricos sobre a produção econômico-energética, ilustrado pelo nacionalismo e pelo 

                                                 
125 No âmbito das justificativas, o RIMA do projeto nº 8 – Aumento da Oferta de Gás e Adequação do Perfil de 

Produção da REDUC afirma que “no ano de 2006, o Governo Federal criou o Plano de Antecipação da Produção 

de Gás (Plangas), visando o aumento da capacidade de produção e processamento de gás, hoje na ordem de 15 

milhões m3/dia, que deverá atingir 40 milhões m3/dia em 2008 e 55 milhões m3/dia em 2010. Estes volumes são 

provenientes do aumento de produção previstos nas Bacias de Campos, Santos e Espírito Santo. Após a 

nacionalização das reservas da Petrobras na Bolívia, em maio deste ano (2006), a companhia revisou sua carteira 

de projetos de produção de gás natural e estudou formas de acelerar a entrada em operação de algumas 

oportunidades exploratórias. Concluiu que certos projetos, que levariam cerca de cinco anos para entrar em 

operação, poderiam ser antecipados em dois anos, com o uso de uma nova estratégia na implantação.” 
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caráter emergencial, é imbatível quando apresentado para a sociedade. Demonstra, de um lado, 

a emergência que envolve os projetos e que sinalizaria na direção de que qualquer oposição ao 

projeto seria irresponsável, tendo em vista que apenas atrasaria uma necessidade dada, 

inquestionável. Já a ênfase nacionalista pode desqualificar a oposição sob o argumento – já 

bastante batido em muitas ocasiões – de que os opositores estariam a serviço de interesses 

estrangeiros, que tentam evitar a autonomia energética brasileira, pois esta seria uma ameaça às 

nações mais poderosas do mundo desenvolvido. 

No campo da justificação dos projetos de produção e processamento de petróleo e 

derivados, o discurso é diversificado, mas produz alguns elementos centrais para análise. Trata-

se de um item fundamental para a avaliação de impacto ambiental, tendo em vista que a 

finalidade do empreendedor é a de empreender. E se a empreitada passa por processos de 

avaliação ambiental, dos quais a sociedade tem a prerrogativa da participação através do acesso 

às conclusões do Estudo de Impacto Ambiental – por meio do Relatório de Impacto Ambiental, 

é fundamental que o projeto se justifique não apenas pelos fatores econômicos objetivos, mas 

que tenha também – na perspectiva da sociedade – atrativos que preteritamente transitavam no 

campo das externalidades dos modos de produção. 

Praticamente todos os projetos submetidos à avaliação de impacto ambiental trazem 

uníssonos a afirmação de impactos positivos na forma da geração de empregos diretos e 

indiretos – o que geralmente se configura como positivo126, assim como a geração de receitas 

públicas em função da tributação que atinge os empreendimentos de forma direta e indireta, 

tendo em vista que os polos de atração de oportunidades geram cadeias econômicas 

principalmente de serviços ao seu redor. 

 

 

                                                 
126  Nem sempre a geração de empregos será fator necessariamente positivo. A implementação de projetos 

industriais fora das áreas urbanas, em regiões com modos de vida e produção tradicionais, pode significar um 

conjunto de impactos negativos. Isso ocorre em razão de que a população local, habituada a outras formas de 

subsistência – geralmente relacionadas a processos extrativistas, não será aproveitada pelo empreendimento em 

função da ausência de habilidades técnicas para o exercício das oportunidades oferecidas. Isso conduz à 

necessidade de importação de mão-de-obra de fora – que é uma ação com alto risco de impactos negativos. Se o 

empreendimento não oferecer alojamentos, aumentará a demanda por moradias, normalmente conduzindo a 

processos de formação de loteamentos irregulares. Esse aumento populacional demandará serviços que 

originariamente costumam ser precários. É uma realidade que esses deslocamentos de trabalhadores envolve 

grupos majoritariamente masculinos, produzindo consequências sociais como o aumento de abusos contra a 

mulher e a oferta de mercados de prostituição. E, no caso do empreendimento produzir impactos negativos sobre 

o meio ambiente natural, as atividades extrativistas acabam prejudicadas, jogando as populações tradicionais para 

as margens da nova economia industrial, retroalimentando o surgimento de atividades econômicas ilícitas – como 

prostituição, comércio de drogas e outras formas de violência. Um caso exemplar com esse perfil é o da Usina 

Hidrelétrica de Belo Monte, instalada em Altamira, no Estado do Pará.  
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Tabela 4. Justificativas dos Projetos 

1. A Polibrasil Polímeros S.A utiliza como matéria-prima propileno – também denominado propeno – proveniente da 

Copene (Camaçari – Bahia) e Copesul (Triunfo – Rio Grande do Sul), em complementação ao adquirido da Reduc, 

que não tem condições de atender às necessidades da empresa.  

2. Atualmente, os municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Rio Bonito, Maricá e Saquarema são supridos por 

bases de empresas distribuidoras localizadas próximas à Refinaria Duque de Caxias (Reduc). Para atingir essas loca-

lidades, os caminhões-tanque têm que contornar a Baía de Guanabara, pois é vedado o tráfego de combustíveis pela 

ponte Rio-Niterói, o que contribui para elevar os custos de transporte. Assim, a construção de uma base de distribuição 

no município de São Gonçalo foi proposta tendo em vista a racionalização do transporte de combustíveis na região, 

oferecendo uma alternativa à situação existente. 

Além da redução dos gastos de transporte, a implantação do empreendimento, ao acrescentar mais um ponto de 

escoamento de álcool e de derivados de petróleo, aumentará a confiabilidade no fornecimento de combustíveis para a 

região de Niterói e os municípios vizinhos.  

3. Esse fornecimento irá gerar uma maior confiabilidade no abastecimento de gás, e de matéria-prima para o futuro 

Polo Gás Químico, e terá repercussão bastante positiva para a economia regional, inclusive na geração de novos em-

pregos. 

Investimentos privados, incluindo apenas a implantação da Unidade de Eteno, das Áreas de Estocagem, Tubulações 

Externas e das Benfeitorias Estruturais, que significam o ponto de partida para o funcionamento do Polo, somam 

aproximadamente U$S 340 milhões.  

A esse montante devem ser adicionados cerca de U$S 500 milhões em investimentos, a serem despendidos pelo 

Estado, na melhoria da infraestrutura, e outras empresas privadas, na implantação das indústrias de plásticos de 2ª e 

3ª gerações. O custo total para a implantação do Polo será da ordem de U$S 840 milhões.  

A implantação do Osduc II contribuirá para o equilíbrio do mercado de trabalho regional, melhorando, por outro 

lado, as condições operacionais do abastecimento de gás à Região Metropolitana Rio de Janeiro. Dessa forma, estará 

garantindo uma das condições básicas para a realização dos investimentos produtivos previstos para sua área de in-

fluência, dos quais decorrerão significativos benefícios sociais.  

4. A TermoRio ao permitir o suprimento direto de energia elétrica à REDUC, apresenta impacto bastante positivo, 

pois irá fornecer energia a um grande consumidor, reduzindo a sua demanda sobre o sistema de fornecimento das 

concessionárias que abastecem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro (CERJ e LIGHT), que se constitui em uma 

das áreas mais críticas do Brasil no que se refere ao suprimento de energia elétrica/risco de cortes. É previsto que a 

TermoRio forneça energia elétrica para outros grandes consumidores localizados no entorno da usina e da REDUC, 

contribuindo ainda mais para reduzir a pressão sobre o sistema da concessionária local. 

 O aumento de confiabilidade terá repercussão bastante positiva para a economia regional, já que a garantia de 

fornecimento de energia elétrica é fator preponderante na efetiva realização de investimentos produtivos.  

A TermoRio estará contribuindo de modo ambientalmente sadio tanto para os objetivos estratégicos em termos de 

infraestrutura econômica como para a consolidação do mercado de gás natural no estado, disponibilizando um insumo 

reconhecidamente importante do ponto de vista não somente econômico, como também ambiental. 

5. Em face do crescimento da demanda atual de petróleo e derivados, faz-se necessário um terminal marítimo para 

facilitar a movimentação desses produtos e incrementar todos os procedimentos inerentes ao processo 

 

 

 

 

 

 

6. 

Desde o acidente causado pelo rompimento do duto de transporte de produtos escuros (PE-2), em janeiro de 2000, 

o DTSE – terminal de Dutos e Tubos Sudeste, atual PETROBRAS Transporte S.A. – TRANSPETRO, subsidiária da 

PETROBRAS, vem buscando a manutenção do fluxo de operações de transferência destes produtos através de solu-

ções temporárias, até que sejam restabelecidas em definitivo as condições operacionais normais com construção de 

um novo duto. 

Atualmente, os modais de transporte alternativos adotados têm um custo superior ao do transporte dutoviário. 

Estima-se que sejam realizadas cerca de 10 viagens de chatas diariamente, transportando um volume total médio 

diário de 1.400 m³ de produtos escuros entre a REDUC, a Ilha D’Água e os Píeres Principal e Secundário. Com a 

construção do Duto PE-3, poderá ser operado em regimes de vazão que podem variar entre 650 m³/h e 900 m³/h. 

Além dos aspectos econômicos favoráveis, pela redução dos gastos na transferência de produtos, a implantação do 

empreendimento, ao acrescentar mais um ponto de escoamento de derivados de petróleo, aumentará a segurança e a 

continuidade de suprimento desses produtos na sua região de influência. Além disso, a redução do tráfego de balsas 

na Baía de Guanabara também contribuirá para diminuir o risco potencial de acidentes com transporte de combustíveis, 

resultando em melhores índices de segurança e contribuindo para a manutenção da qualidade ambiental na Baía de 

Guanabara. 

 

 

 

7. 

O governo brasileiro, preocupado com a crise que afeta a economia dos países em desenvolvimento, com a elevação 

do câmbio, com a redução da oferta de energia hidrelétrica (produzida internamente em reais) e com a crescente 

demanda de gás natural, definiu como meta o Programa Prioritário de Termeletricidade (PPT) para o atendimento da 

crescente demanda. Este programa prevê a implantação de um programa de construção de termoelétricas a gás natural, 

para o atendimento das termelétricas a serem implantadas. 

Destaca-se ainda que o gás natural deverá substituir outros combustíveis como GLP (gás liquefeito de petróleo), 

óleo combustível, lenha, casca de coco e energia elétrica em unidades industriais já existentes, substituindo o uso e 

transporte de outras substâncias, muitas vezes perigoso. O uso de gás natural permitirá a implantação de novas indús-

trias em decorrência de sua oferta e reduzirá os impactos maiores vinculados às outras alternativas de geração de 

energia. 
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Desta forma, a PETROBRAS visa ampliar a oferta de gás natural, contribuir com a diminuição dos gases de efeito 

estufa e auxiliar na aceleração do crescimento do país, no atendimento futuro do incremento de energia, previstos em 

razão dos planos governamentais de crescimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

No ano de 2006, o Governo Federal criou o Plano de Antecipação da Produção de Gás (Plangas), visando o aumento 

da capacidade de produção e processamento de gás, hoje na ordem de 15 milhões m3/dia, que deverá atingir 40 milhões 

m3/dia em 2008 e 55 milhões m3/dia em 2010. Estes volumes são provenientes do aumento de produção previstos nas 

Bacias de Campos, Santos e Espírito Santo.  

Para viabilizar o atendimento das metas do Plangas, serão necessários investimentos por parte da Petrobras/Abas-

tecimento em novas unidades de processamento para absorver essa maior oferta de gás natural e adequar à qualidade 

do gás processado às especificações vigentes.  

Após a nacionalização das reservas da Petrobras na Bolívia, em maio deste ano (2006), a companhia revisou sua 

carteira de projetos de produção de gás natural e estudou formas de acelerar a entrada em operação de algumas opor-

tunidades exploratórias.  

Concluiu que certos projetos, que levariam cerca de cinco anos para entrar em operação, poderiam ser antecipados 

em dois anos, com o uso de uma nova estratégia na implantação. Redução do Consumo de Petróleo Importado em 

Conformidade com a Meta de Autossuficiência do País  

A grande dependência brasileira do petróleo importado começou a reverter apenas na década de 80, quando o pe-

tróleo produzido no Brasil começou de fato a substituir o petróleo importado.  

Em 2005, praticamente 80% do petróleo processado nas refinarias brasileiras foi produzido no Brasil, sendo mais 

de 65% oriundos da Bacia de Campos. Neste mesmo ano, a principal fonte de petróleo importado foi a África (14,2%) 

seguida pelo Oriente Médio (6,0%).  

Em 2006 o Brasil alcançou a autossuficiência em petróleo graças ao aumento da produção advinda da Bacia de 

Campos, Santos e Espírito Santo.  

Como historicamente o Brasil importava petróleo mais leve e fácil de processar que petróleo brasileiro, o parque de 

refino estava aparelhado para este tipo de petróleo e não o petróleo nacional, mais pesado e mais agressivo aos equi-

pamentos das refinarias.  

Visando adequar o parque de refino à nova realidade brasileira, ou seja, a da autossuficiência na produção de petró-

leo, a Petrobras está realizando investimentos nas refinarias para adequá-las à nova situação, prevendo investir entre 

2003 e 2007 mais de R$ 20 bilhões.  

No caso da REDUC a adaptação metalúrgica da U-1210 permitirá o processamento de petróleo mais ácido e o 

aumento da capacidade da U-1250 permitirá a obtenção de correntes mais leves, com maior valor agregado e mais 

necessárias à matriz energética nacional, mesmo que a matéria-prima processada seja um petróleo mais pesado. Pro-

dução de Diesel e Gasolina de Melhor Qualidade  

A necessidade de melhorar a qualidade dos produtos reflete pressões oriundas das mais diferentes fontes, que vão 

desde os movimentos ambientalistas até de atores institucionais, como o Congresso Nacional. Nesse sentido, é preciso 

ressaltar a Lei n.º 8.723, de 28 de outubro de 1993, que dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por veículos 

automotores.  

Mais recentemente, em 29 de outubro de 2002, o Ministério do Meio Ambiente, através do CONAMA – Conselho 

Nacional do Meio Ambiente, baixou a Resolução n.º 315, que dispõe sobre a nova etapa do Programa de Controle de 

Emissões Veiculares (PROCONVE).  

Para atender aos limites de emissão estabelecidos nesta Resolução, os teores de enxofre da gasolina e do óleo diesel 

deverão ser drasticamente reduzidos. 

Aumento da Conversão de Produtos Pesados em Derivados Mais Leves  

O petróleo é uma matéria-prima essencial à vida moderna, sendo o componente básico de mais de 6.000 produtos. 

Dele são obtidos principalmente os combustíveis nafta, gasolinas, querosenes, óleos combustíveis, óleo diesel, gás de 

cozinha (GLP), lubrificantes, graxas e serve de base para as indústrias petroquímicas e químicas (solventes, tintas, 

resinas plásticas, borrachas sintéticas, tecidos sintéticos etc.) e até mesmo energia elétrica. O petróleo é responsável 

ainda por cerca de 34% da energia utilizada no Brasil.  

O refino do petróleo constitui-se numa combinação complexa de processos e operações interdependentes de bene-

ficiamentos pelos quais passa o óleo bruto, para obtenção de produtos determinados.  

Com as modificações previstas na U-1250 o perfil de produção da REDUC apresentará uma maior quantidade de 

derivados leves [...]. 

A modernização das unidades e a construção das novas unidades do Plangas, além de elevar a produção de derivados 

leves e médios, de maior consumo e valor no mercado, como o GLP, a gasolina e o diesel, aumentará a rentabilidade 

das atividades do segmento de refino.  

É importante salientar que com a operação e produção das unidades do Plangas, haverá o alcance da autossuficiência 

em produto GLP, no estado do Rio de Janeiro.  

Cabe mencionar que o Brasil importa derivados leves e médios de petróleo.   

Aumento da Confiabilidade Operacional da Refinaria e Diminuição da Dependência de Vapor e Energia Elétrica 

Fornecidos por Terceiros  

A Central Termelétrica da REDUC é constituída de duas unidades de geração de energia elétrica por intermédio de 

vapor, que são as U-1320 e U-2200. Essa última possui atualmente duas caldeiras para geração de vapor para conver-

são em energia elétrica, perfazendo uma capacidade instalada de 63,5 MW de energia elétrica e 850 t/h de vapor.  

Para completar a quantidade de vapor e energia elétrica necessária à operação da refinaria quando da entrada em 

operação dos empreendimentos previstos para um futuro próximo, será necessário aumentar a oferta de vapor, o que 

permitirá também acrescentar uma capacidade de geração de 25 MW de energia elétrica na U-2200, com a construção 

de um turbogerador (TG).  
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No cenário atual, parte do vapor e energia elétrica necessários à operação da REDUC é abastecido pela Usina 

Termelétrica TermoRio/ FURNAS.   

A usina da TermoRio utiliza como principal combustível o gás natural produzido pela Petrobras na Bacia de Campos 

ou o gás importado por meio de gasoduto Brasil-Bolívia.  

A TermoRio possui capacidade de produzir até 400 toneladas por hora de vapor (co-geração) que abastece, através 

de um sistema de dutos, a REDUC.  

A falta de vapor em uma refinaria traz uma série de reflexos indesejáveis, que vão desde a redução do nível de 

atividades de algumas unidades produtivas até uma eventual parada de emergência da refinaria.  

Estudos apontam que caso a REDUC dependa de 400 t/h de vapor da TermoRio, esse suprimento de vapor para a 

termelétrica ficará sujeito a 10/19 falhas/ano, ao passo que, se esse suprimento for de apenas 200 t/h, este índice se 

reduz para 3,29 falhas por ano.  

Desta forma, a implantação da nova caldeira SG-2003 aumentará a capacidade de geração de vapor e energia elétrica 

da refinaria, implicando no aumento da confiabilidade do suprimento de vapor para REDUC, atuando diretamente na 

redução de custo devido a perdas de produção decorrentes de paradas não previstas e em redução do custo operacional, 

além principalmente de reduzir os riscos de segurança industrial (força de trabalho e comunidade) e ambientais.  

 

 

 

9. 

A utilização de outras fontes de energia tem sido incentivada, praticamente, em todos os países do mundo. Disso 

resulta o reconhecimento do gás natural como importante alternativa de suprimento de energia, principalmente por 

questões ambientais, pois sua utilização possibilita reduzir a poluição do ar e, ao substituir o carvão vegetal, diminui 

os desmatamentos, contribuindo assim, para a melhoria da saúde das populações e da qualidade do meio ambiente.  

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), instituição criada para implementar a po-

lítica energética nacional, tem estimulado a diminuição da importação do petróleo estrangeiro, substituindo-o por 

produtos nacionais, com o objetivo claro de baixar os gastos públicos e tornar o Brasil autossuficiente, ou seja, sem 

depender de outros países nessa área. Além disso, a ANP tem incentivado a conservação de energia, para também 

reduzir os impactos ambientais sobre os recursos naturais aqui existentes.  

A necessidade de gás natural no Brasil cresceu cerca de 29% de agosto de 2005 a agosto de 2006 e o consumo 

passou para cerca de 37 milhões de metros cúbicos por dia. Há grandes possibilidades de aumento desse consumo, em 

especial na Região Sudeste, que está requerendo a implantação de empreendimentos importantes e indispensáveis, 

como o Gasoduto Japeri-REDUC (GASJAP). 

 

 

10. 

O gás natural atualmente atende, dentre outros setores, ao de termoeletricidade, ao industrial, ao uso doméstico e 

ao abastecimento de veículos automotores. Seu consumo tem crescido bastante, havendo uma previsão de que em 

2010, sua participação na geração de energia e em outros usos seja de 12%. (PETROBRAS,2006). 

As recentes descobertas de reservas de gás no Brasil são muito importantes para o suprimento das crescentes neces-

sidades. Entretanto, para levar esse gás aos consumidores, é indispensável o aumento das redes de distribuição (gaso-

dutos), garantindo a segurança e a frequência do fornecimento e, também, diminuindo, pouco a pouco, a dependência 

do gás que hoje é importado da Bolívia. 

Por ser um combustível com características que permitem substituir outros mais poluentes, por exemplo, óleos, 

carvão mineral, carvão vegetal e lenha, o gás natural concorre fortemente para a proteção do meio ambiente e para a 

melhoria da qualidade de vida do Brasil e no mundo, onde vem sendo muito utilizado, especialmente, os Estados 

Unidos e em diversos países da Europa. 

11. As instalações do Terminal da Ilha Comprida permitirão o armazenamento e o escoamento, através de navios, do 

GLP – Gás Liquefeito do Petróleo produzido nas unidades de processamento do Terminal de Cabiúnas (TECAB) e da 

REDUC, a partir do processamento do gás natural dos campos da Bacia de Campos. Desta forma, será possível dis-

ponibilizar o GLP para as demais regiões do Brasil e ainda exportar os excedentes. 

12. Com a finalidade de aumentar a oferta de gás natural para atender à necessidade crescente da Região Sudeste, o 

PLANGAS tem como meta básica ampliar a produção dos atuais 15 milhões de m³/dia no final de 2010. Para atingir 

essa meta esse plano envolve diversos empreendimentos importantes e indispensáveis, como o GASDUC III. 

 

13. 

Necessidade de uma via de tráfego que ligue o COMPERJ à BR-493, que seja capaz de suportar o transporte de 

equipamentos pesados para a construção do COMPERJ, assim como, produtos produzidos pelo mesmo e matéria-

prima, sob boas condições estruturais e de segurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

A Petrobras, desde o início desta década, vem desenvolvendo seus planos estratégicos de investimentos no setor 

petroquímico.  

Avaliações realizadas revelam que as projeções de consumo de petroquímicos no mercado nacional apresentam 

uma tendência a baixa oferta em relação a demanda de petroquímicos da cadeia dos plásticos.  

Essa escassez de matérias-primas tradicionais da petroquímica mundial, como nafta petroquímica e gás natural nos 

mercados nacionais, deu início em 2003, à análise da implantação de um novo complexo petroquímico para o equaci-

onamento dos déficits projetados através de matéria-prima que fosse alternativa e abundante a longo prazo, no caso, 

o petróleo da Bacia de Campos.   

O projeto do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) foi anunciado ao público em março de 2006, 

com sua localização definida para o município de Itaboraí-RJ.   

Para atender aos objetivos de transporte de insumos para COMPERJ e deste para os Terminais onde se efetuará o 

escoamento de petroquímicos, o Sistema de Dutos e Terminais do COMPERJ é proposto como alternativa.   

O Sistema de Dutos e Terminais do COMPERJ, bem como o próprio COMPERJ, estarão inseridos em um planeja-

mento econômico do Estado do Rio de Janeiro capaz de originar um processo de reorganização econômica e demo-

gráfica estadual, gerando polos regionais de desenvolvimento que reduzam as diferenças sociais presentes em seu 

território, através da redistribuição de benefícios econômicos e fiscais e da geração de empregos.   

O Brasil ainda se encontra longe dos patamares de consumo per capta de produtos petroquímicos de países mais 

desenvolvidos, o que denota um mercado com grande potencial e demandas ainda reprimidas.  
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O futuro Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) vem apresentar uma solução para a carência pro-

jetada de petroquímicos na próxima década e contribuir significativamente para um maior processamento doméstico 

do petróleo de Marlim.   

A oferta de petroquímicos no mercado brasileiro, por outro lado, é projetada em função dos planos de expansão 

conhecidos para o parque nacional e da destinação de parte de sua produção para o mercado externo, por força de sua 

lógica econômica.  

Para o COMPERJ atingir sua capacidade máxima de processamento de produtos petroquímicos, um eficiente sis-

tema de armazenamento e escoamento de produtos líquidos deverá ser implantado. Este Sistema de Dutos e Terminais 

do COMPERJ contemplará o transporte de diversos produtos, dentre eles, os produtos petroquímicos que serão carre-

gados em navios.  

 

 

 

15. 

A escassez relativa de nafta petroquímica e de gás natural nos próximos anos conduz a um cenário de reduzido 

investimento para a produção de petroquímicos básicos no país, matérias primas para a produção de plásticos, e de 

consequente importação, inclusive dos polímeros e de outros produtos de segunda geração. 

Assim sendo, a implantação de uma refinaria integrada a uma central petroquímica e outras unidades industriais 

surge como uma alternativa econômica para o país. Na refinaria ocorrerá a separação do petróleo em frações. A central 

petroquímica compreende um conjunto de unidades geradoras de matéria-prima para a produção de plásticos e de 

unidades responsáveis pela conversão desses produtos petroquímicos básicos. 

O COMPERJ é uma opção competitiva para o crescimento da indústria petroquímica brasileira. 

A partir de sua operação, aumentará a oferta de matéria-prima para produtos de consumo, o que provavelmente 

motivará outras empresas a instalarem-se nos municípios vizinhos e ao longo do Arco Metropolitano, que ligará Ita-

boraí ao Porto de Itaguaí. Estas empresas farão a transformação dos produtos petroquímicos em bens de consumo, 

como copos e sacos plásticos, embalagens de alimentos e de cosméticos, brinquedos, fibras para a indústria têxtil e 

garrafas de refrigerantes e de água, assim como componentes para as indústrias montadoras de automóveis, eletrodo-

mésticos, entre outros. 

 

16. 

Essa tubulação vai descartar em local seguro o efluente industrial produzido no COMPERJ. Isso ocorrerá após o 

devido tratamento que levará a uma composição específica que atenda à legislação aplicável. 

[...] 

A implantação do emissário do COMPERJ tem como objetivo escoar de forma segura e sustentável o efluente deste 

Complexo transpondo ambiente terrestre e marinho. 

 

 

17. 

O empreendimento da empresa Rio Minas 10 Empreendimentos Ltda. corresponderá a uma unidade logística de 

alta performance que terá como finalidade movimentar produtos através do rio Irajá, em uma região onde o transporte 

rodoviário é o mais utilizado e hoje o que mais sobrecarrega as principais vias de entrada e saída da cidade do Rio de 

Janeiro.  

Considerando ainda que o empreendimento abrange a dragagem para aprofundamento do leito da foz do rio Irajá, 

essa dragagem contribuirá para a melhoria na qualidade da água circulante, já que o material dragado contribuirá para 

a limpeza do leito e assim a melhor dinâmica de circulação de água na área. 

O empreendimento representa uma oportunidade de novos negócios e o estímulo à geração de trabalho e renda na 

região onde será instalado. Quanto aos novos empregos, estes serão criados nas diferentes etapas do empreendimento. 

18. Para a consolidação e operação da infraestrutura desses terminais, bem como do sistema de escoamento e transfe-

rência de GLP, é fundamental que haja profundidade suficiente para o ingresso de navios pressurizados (semirrefrige-

rados e refrigerados) até os Terminais Aquaviários – TAIC e TAIR. 

Para isso, será realizada uma dragagem de sedimento para o recebimento desses navios, numa área denominada de 

canal de acesso e bacias de evolução até uma profundidade de 12 metros no TAIC e de 10 metros no TAIR. A formação 

dessas áreas permitirá que os navios façam manobras e atraquem com segurança nos respectivos atracadouros. 

19. Com o crescimento da produção de petróleo e gás nacional, impulsionada pela recente descoberta de campos de 

exploração em águas profundas abaixo da camada de sal (pré-sal), a infraestrutura existente para apoio à indústria 

offshore mostra-se insuficiente para atender à demanda atual e investimentos são necessários para acompanhar o ritmo 

de desenvolvimento. 

20. O aproveitamento do gás natural disponível no Pré-Sal irá aumentar a oferta de gás natural no mercado, contribuindo 

para diversificar a matriz energética do país. 

As aplicações do gás natural são diversas, tais como: é utilizado como combustível em indústrias (para gerar calor 

ou energia elétrica), em residências (como gás de cozinha), em veículos (carros, caminhões, ônibus). 

O gás natural possui diversas vantagens quanto à redução da poluição, principalmente quando comparado a outros 

combustíveis, como óleo, carvão e lenha. Como o consumo de gás natural no Brasil vem aumentando continuamente 

em substituição a estes combustíveis, o aumento do uso do gás natural irá minimizar os danos ao meio ambiente e à 

saúde das populações. 

A instalação da Unidade de Óleos Básicos Lubrificantes (ULUB) irá aumentar a oferta de óleos lubrificantes no 

mercado do país. Os óleos que serão fabricados na ULUB são utilizados em lubrificantes automotivos de motores com 

tecnologia avançada, que emitem menos poluentes atmosféricos. 

O aumento da oferta de óleos básicos poderá contribuir com a redução dos custos destes motores e consequente-

mente com a disseminação de motores veiculares mais eficientes e com emissões reduzidas de poluentes atmosféricos. 

Com a instalação das duas unidades no COMPERJ, haverá um aumento da oferta de emprego na região de Itaboraí 

e aumento na demanda de serviços nesses locais. 

21. O Projeto de Readequação das Linhas de Escoamento para as Demandas Crescentes do Terminal de Campos Elíseos 

(TECAM) tem o objetivo de viabilizar o escoamento do Querosene de Aviação (QAV), Nafta e do Diesel S-10. Com 

o crescimento da demanda desses derivados na região metropolitana, torna-se necessário adequar o sistema de escoa-

mento do TECAM, aumentando sua capacidade de escoamento da produção. 
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Nos projetos objeto dessa pesquisa, entretanto, uma forte tendência é a apresentação 

de justificativas relacionadas a impactos ambientais positivos. Como pudemos constatar, grande 

parte dos projetos se relaciona com a oferta de gás natural. Esse é um combustível defendido 

como alternativo à gasolina e ao diesel, que possuem grau relativamente elevado de potencial 

de poluição. O gás natural é demanda antiga de movimentos ambientalistas – que desde meados 

dos anos 80 denunciam os altos índices de contaminação do ar nas áreas urbanas em virtude do 

aumento da circulação de veículos automotores, mas especialmente no caso dos meios de 

transporte urbanos rodoviários. 

A descoberta de reservas de gás natural no Pré-Sal e a perspectiva de seu 

aproveitamento contribuíram significativamente para a diversificação da matriz energética do 

país. E, consequentemente, tornaram essa matriz central nos investimentos em projetos de 

produção e processamento de derivados do petróleo na Baía de Guanabara. A importância do 

gás natural na economia e na proteção do meio ambiente é ressaltada nas justificativas do 

projeto nº 9 – Gasoduto Japeri-REDUC: 

 

A utilização de outras fontes de energia tem sido incentivada, praticamente, em todos 

os países do mundo. Disso resulta o reconhecimento do gás natural como importante 

alternativa de suprimento de energia, principalmente por questões ambientais, pois 

sua utilização possibilita reduzir a poluição do ar e, ao substituir o carvão vegetal, 

diminui os desmatamentos, contribuindo assim, para a melhoria da saúde das 

populações e da qualidade do meio ambiente.  

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), instituição 

criada para implementar a política energética nacional, tem estimulado a diminuição 

da importação do petróleo estrangeiro, substituindo-o por produtos nacionais, com o 

objetivo claro de baixar os gastos públicos e tornar o Brasil autossuficiente, ou seja, 

sem depender de outros países nessa área. Além disso, a ANP tem incentivado a 

conservação de energia, para também reduzir os impactos ambientais sobre os 

recursos naturais aqui existentes.  

A necessidade de gás natural no Brasil cresceu cerca de 29% de agosto de 2005 a 

agosto de 2006 e o consumo passou para cerca de 37 milhões de metros cúbicos por 

dia. Há grandes possibilidades de aumento desse consumo, em especial na Região 

Sudeste, que está requerendo a implantação de empreendimentos importantes e 

indispensáveis, como o Gasoduto Japeri-REDUC. (PETROBRAS, 2007b) 

 

Argumentação semelhante também é utilizada nas justificativas do projeto nº 10 – 

Expansão do Gasoduto Rio de Janeiro-Belo Horizonte – GASBEL II: 

 
O gás natural atualmente atende, dentre outros setores, ao de termoeletricidade, ao 

industrial, ao uso doméstico e ao abastecimento de veículos automotores. Seu 

consumo tem crescido bastante, havendo uma previsão de que em 2010, sua 

participação na geração de energia e em outros usos seja de 12%.  

As recentes descobertas de reservas de gás no Brasil são muito importantes para o 

suprimento das crescentes necessidades. Entretanto, para levar esse gás aos 

consumidores, é indispensável o aumento das redes de distribuição (gasodutos), 
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garantindo a segurança e a frequência do fornecimento e, também, diminuindo, pouco 

a pouco, a dependência do gás que hoje é importado da Bolívia. 

Por ser um combustível com características que permitem substituir outros mais 

poluentes, por exemplo, óleos, carvão mineral, carvão vegetal e lenha, o gás natural 

concorre fortemente para a proteção do meio ambiente e para a melhoria da qualidade 

de vida do Brasil e no mundo, onde vem sendo muito utilizado, especialmente, nos 

Estados Unidos e em diversos países da Europa. (PETROBRAS, 2007c) 

 

Os estudos, elaborados entre 2006 e 2007, apontavam dados expressivos sobre a 

demanda por gás natural, como o crescimento da necessidade de utilização de gás natural em 

29%, entre 2005 e 2006, assim como as projeções de que em 2010 o gás natural representaria 

12% com relação a sua participação na geração de energia.  

O discurso quanto às vantagens ecológicas da utilização do gás natural aparece em seis 

dos 21 projetos. Além dos dois já citados, o projeto nº 7 – Terminal Flexível para recebimento 

de Gás Natural Liquefeito – GNL afirma que o fornecimento de gás diminuirá a demanda por 

outros combustíveis como GLP (gás liquefeito de petróleo), óleo combustível, lenha, casca de 

coco e energia elétrica em unidades industriais já existentes, substituindo o uso e transporte de 

outras substâncias, muitas vezes perigoso. E complementa com a indicação de que a Petrobras 

visa ampliar a oferta de gás natural e contribuir com a diminuição dos gases de efeito estufa – 

o que atende aos compromissos voluntários firmados pelo Brasil em relação à Convenção do 

Clima, das Nações Unidas, aprovada na Conferência do Rio, em 1992. 

Nas justificativas do projeto nº 8 – Aumento da Oferta de Gás e adequação do Perfil 

de Produção da REDUC, o Relatório de Impacto Ambiental apresenta argumentos relacionados 

a pressões dos movimentos ambientalistas, do Congresso Nacional – em razão da aprovação de 

legislações sobre a matéria, assim como do Ministério do Meio Ambiente e do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente: 

 

A necessidade de melhorar a qualidade dos produtos reflete pressões oriundas das 

mais diferentes fontes, que vão desde os movimentos ambientalistas até de atores 

institucionais, como o Congresso Nacional. Nesse sentido, é preciso ressaltar a Lei n.º 

8.723, de 28 de outubro de 1993, que dispõe sobre a redução de emissão de poluentes 

por veículos automotores.  

Mais recentemente, em 29 de outubro de 2002, o Ministério do Meio Ambiente, 

através do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, baixou a Resolução 

n.º 315, que dispõe sobre a nova etapa do Programa de Controle de Emissões 

Veiculares (PROCONVE).  

Para atender aos limites de emissão estabelecidos nesta Resolução, os teores de 

enxofre da gasolina e do óleo diesel deverão ser drasticamente reduzidos. (REDUC, 

2007) 

 

As justificativas de alguns projetos indicam cenários mais favoráveis para o meio 

ambiente em níveis nacional e internacional, tendo em vista que repercutiriam na saúde da 
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população brasileira – que passaria a respirar um ar menos carregado de poluição, assim como 

em todo o planeta – com a diminuição das emissões dos gases do efeito estufa e, 

consequentemente, a diminuição do aquecimento global. 

Por fim, nessa mesma direção, o projeto nº 20 – Implementação da Unidade de 

Processamento de Gás Natural – UPGN e Unidade de Óleos Básicos Lubrificantes – ULUB do 

COMPERJ defende que o gás natural possui diversas vantagens quanto à redução da poluição, 

principalmente quando comparado a outros combustíveis, como óleo, carvão e lenha. E que o 

aumento de seu consumo irá minimizar os danos ao meio ambiente e à saúde das populações. 

Mas há outra tendência nas justificações dos projetos e ela sinaliza uma espécie de 

construção discursiva que afirma uma imposição de mão dupla na sua execução. De um lado, 

expõe o aumento da demanda do consumo de petróleo e derivados como uma causa para a 

implementação dos projetos. Isto é, o desenvolvimento do país estaria a reivindicar maior 

consumo desse tipo de matéria. De outro lado, argumenta que o aumento da oferta de petróleo 

e derivados exige mais investimentos na infraestrutura de produção e processamento desses 

produtos, para acompanhar o ritmo de desenvolvimento. E esse aumento da oferta é associado 

à descoberta dos campos de exploração nas bacias de Santos, Campos e do Espírito Santo. No 

RIMA do projeto nº 19 – Obras de Regularização de Cais, Aterro e Dragagem no Caju/RJ a 

justificativa vai nessa direção: 

 

Com o crescimento da produção de petróleo e gás nacional, impulsionada pela recente 

descoberta de campos de exploração em águas profundas abaixo da camada de sal 

(Pré-sal), a infraestrutura existente para apoio à indústria offshore mostra-se 

insuficiente para atender à demanda atual e investimentos são necessários para 

acompanhar o ritmo de desenvolvimento. (BRICLOG, 2011) 

 

Ou seja, o ápice do desenvolvimento se manifestou com o aumento da demanda e da 

oferta de petróleo e derivados – os dois resultados pressionando por mais bases industriais para 

exploração, transporte, processamento, produção e distribuição de matérias-primas 

fundamentais para o crescimento da economia do país. 

Nesse contexto, as justificações apontam para iniciativas que repercutem em todo 

território nacional, com perspectivas de longo prazo, que podem afetar positivamente a 

economia brasileira e sua relação com as outras nações e com os grandes blocos econômicos 

supranacionais. O discurso da autossuficiência energética, por exemplo, é marcante. Ele sempre 

permeou as falas de governantes das mais variadas colorações e, consequentemente, aparece 

também nas justificativas de vários RIMAs, como consta no projeto nº 8 – Aumento da Oferta 

de Gás e Adequação do Perfil de Produção da REDUC: 



243 

 

 

A grande dependência brasileira do petróleo importado começou a reverter apenas na 

década de 80, quando o petróleo produzido no Brasil começou de fato a substituir o 

petróleo importado.  

Em 2005, praticamente 80% do petróleo processado nas refinarias brasileiras foi 

produzido no Brasil, sendo mais de 65% oriundos da Bacia de Campos. Neste mesmo 

ano, a principal fonte de petróleo importado foi a África (14,2%), seguida pelo Oriente 

Médio (6,0%).  

Em 2006 o Brasil alcançou a autossuficiência em petróleo graças ao aumento da 

produção advinda da Bacia de Campos, Santos e Espírito Santo.  

Como historicamente o Brasil importava petróleo mais leve e fácil de processar que 

petróleo brasileiro, o parque de refino estava aparelhado para este tipo de petróleo e 

não o petróleo nacional, mais pesado e mais agressivo aos equipamentos das refinarias.  

Visando adequar o parque de refino à nova realidade brasileira, ou seja, a da 

autossuficiência na produção de petróleo, a Petrobras está realizando investimentos 

nas refinarias para adequá-las à nova situação, prevendo investir entre 2003 e 2007 

mais de R$ 20 bilhões.  

No caso da REDUC a adaptação metalúrgica da U-1210 permitirá o processamento 

de petróleo mais ácido e o aumento da capacidade da U-1250 permitirá a obtenção de 

correntes mais leves, com maior valor agregado e mais necessárias à matriz energética 

nacional, mesmo que a matéria-prima processada seja um petróleo mais pesado. 

(REDUC, 2007) 

 

Como visto, há um discurso hegemonizado entre os vários Relatórios de Impacto 

Ambiental que superdimensiona uma série de resultados econômicos, estratégicos e, como não 

salientar, ecológicos nos projetos de produção e processamento de petróleo e derivados. Quais 

seriam, então, as dimensões de impactos socioambientais negativos produzidos ao meio 

ambiente e à população da Bacia Hidrográfica da Baía da Guanabara se comparados com o 

conjunto de impactos positivos em níveis local, regional, nacional e internacional dos projetos? 

E, mesmo existindo referidos impactos negativos, qual seria sua relevância após o compromisso 

de adoção de medidas mitigadoras e compensatórias para a minimização de seus efeitos? 

A ponderação entre efeitos benéficos e adversos dos projetos é uma das características 

centrais da avaliação de impacto ambiental, especialmente de sua espécie Estudo de Impacto 

Ambiental e respectivo Relatório.  

Mas não é somente sobre as vantagens da utilização do gás natural que repousam 

justificações de natureza ecológica dos projetos. Vários outros assim também o fazem. É o caso 

do projeto nº 6 – Duto PE-3, que liga a REDUC à Ilha D’Água. Trata-se do projeto de 

substituição do duto que rompeu no ano de 2000, causando um dos maiores acidentes 

ambientais do país, com impressionante repercussão nacional e internacional. Foi essa 

repercussão que produziu resultados atípicos, como o pagamento das multas aplicadas pelo 

IBAMA, que somaram à época o valor de R$ 51.050.000, pela Petrobras, sem a interposição de 

qualquer tipo de recurso administrativo – o que não é procedimento comum da estatal. 

(CHAVES, 2005)  
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Outros resultados relevantes daquele acidente na Baía de Guanabara foram a 

aprovação da chamada Lei do Óleo – Lei nº 9.966/00 pelo Congresso Nacional, a partir da 

reunião de diversos projetos de lei que tramitavam na casa; e a aprovação da Resolução 

CONAMA n° 273/00 – que dispõe sobre o licenciamento de atividades que manipulam óleos e 

derivados. 

O projeto do Duto PE-3 apresenta a justificativa de que desde o acidente a Petrobras 

vem operando o transporte de óleo entre a REDUC e a Ilha D’Água através de balsas, 

aumentando o custo e os riscos ambientais de novos acidentes, além de que a operação nessa 

modalidade diminui também a capacidade de carga – afetando a produção. 

Mas há ainda outros campos de justificação que devem ser considerados. É o caso da 

produção de plásticos, que são cada vez mais utilizados em linhas de produção das mais 

variadas, desde os pequenos canudos e as famosas sacolas de supermercados, passando por 

aparelhos telefônicos, veículos automotores e tantos outros produtos de uso cotidiano por toda 

a população. Alguns dos projetos apontam o crescimento do consumo e, na direção contrária, a 

baixa oferta de matéria-prima para a sua produção. No projeto nº 14 – Sistema de Dutos e 

Terminais do COMPERJ, encontramos os seguintes argumentos para justificar a importância 

de sua implantação: 

 

Avaliações realizadas revelam que as projeções de consumo de petroquímicos no 

mercado nacional apresentam uma tendência a baixa oferta em relação a demanda de 

petroquímicos da cadeia dos plásticos.  

Essa escassez de matérias-primas tradicionais da petroquímica mundial, como nafta 

petroquímica e gás natural nos mercados nacionais, deu início em 2003, à análise da 

implantação de um novo complexo petroquímico para o equacionamento dos déficits 

projetados através de matéria-prima que fosse alternativa e abundante a longo prazo, 

no caso, o petróleo da Bacia de Campos. (PETROBRAS, 2008b) 

   

O COMPERJ se encaixa exatamente nesse universo de justificativas. Segundo o RIMA 

elaborado para o seu licenciamento ambiental, “a escassez relativa de nafta petroquímica e de 

gás natural nos próximos anos conduz a um cenário de reduzido investimento para a produção 

de petroquímicos básicos no país, matérias primas para a produção de plásticos, e de 

consequente importação, inclusive dos polímeros e de outros produtos de segunda geração”. O 

Relatório de Impacto Ambiental argumenta que a operação do COMPERJ aumentará a oferta 

de matéria-prima para produtos de consumo, motivando outras empresas a se instalarem em 

Itaboraí e em municípios vizinhos, no eixo do Arco Metropolitano – que liga Itaboraí ao Porto 

de Itaguaí: 

 

 



245 

 

Estas empresas farão a transformação dos produtos petroquímicos em bens de 

consumo, como copos e sacos plásticos, embalagens de alimentos e de cosméticos, 

brinquedos, fibras para a indústria têxtil e garrafas de refrigerantes e de água, assim 

como componentes para as indústrias montadoras de automóveis, eletrodomésticos, 

entre outros. (PETROBRAS, 2008c) 

 

Os plásticos são atualmente um grave problema ambiental em todo o planeta. Sua 

durabilidade – vinculada à baixa capacidade de decomposição, pode prolongar sua vida por 

alguns séculos, afetando a qualidade ambiental e, especialmente, algumas espécies marinhas. 

Algumas cidades brasileiras começam a vedar o uso de canudos e sacolas plásticas, 

tendo em vista seus efeitos nefastos ao meio ambiente. Por sua vez, a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, aprovada pela Lei nº 12.305/10, estabelece o instrumento da Logística 

Reversa – que impõe àquele que produz e distribui embalagens a obrigação de investir a mesma 

logística que utiliza na distribuição para o recolhimento dessas embalagens. Caso emblemático 

é o das garrafas PET, que inundam oceanos, rios e ambientes costeiros, afetando gravemente o 

ecossistema da Baía de Guanabara. Porém, mesmo com o comando legal, a realidade da 

poluição por embalagens plásticas ainda parece de distante solução. 

O poder público tem buscado soluções alternativas, como com a construção de 

barreiras físicas na foz dos rios que deságuam na Guanabara. Mas por falta de manutenção, 

essas medidas tornam-se paliativas.  

Pois bem, os Relatórios de Impacto Ambiental que acentuam os aspectos positivos do 

aumento da capacidade produtiva das plantas industriais de petroquímicos, como o COMPERJ, 

parecem se esquecer dos aspectos negativos desse mesmo aumento em relação à realidade dos 

ecossistemas marinhos, aquáticos e costeiros, eis que esse tema não transita nas justificativas 

apresentadas. 

Há, ainda, como no caso do projeto nº 17 – Cais de Atracação e Dragagem na Foz do 

Rio Irajá e Canal do Fundão, o uso da argumentação de que as dragagens para aprofundamento 

do leito para viabilizar a circulação de navios e embarcações pela Baía de Guanabara 

“contribuirão para a melhoria na qualidade da água circulante, já que o material dragado 

contribuirá para a limpeza do leito e assim a melhor dinâmica de circulação de água na área”. 

O argumento desconsidera, entretanto, a resultado da suspensão de sedimentos contaminados, 

que pode aumentar a turbidez das águas e o contato das espécies marinhas com material 

poluente – afetando negativamente a fauna. 

Finalmente, cabe registrar que um único projeto, o nº 16 – Implantação do Emissário 

Terrestre e Submarino do COMPERJ, não apresenta expressamente um campo de justificativas 

– induzindo o leitor a buscá-las entre seus objetivos, na descrição do projeto ou nas conclusões 
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do Relatório de Impacto Ambiental. 

O Licenciamento Ambiental, em sua primeira fase, tem basicamente como finalidade 

analisar a compatibilidade do projeto com o local pretendido para sua instalação. Faz todo 

sentido, haja vista que o trabalho para análise das condições e critérios para a instalação do 

projeto em determinado terreno deve considerar uma série de fatores, como as restrições 

relacionadas a eventuais áreas de preservação permanente – APPs existentes no local, regras 

municipais de uso e ocupação do solo, limitações administrativas vinculadas a unidades de 

conservação, cuidados com a possibilidade de existência de sítios históricos com patrimônios 

culturais soterrados, dentre outras hipóteses a serem verificadas antes e durante a realização das 

obras civis. Em seguida, há ainda o trabalho de análise das condições reais para o 

funcionamento do projeto, sua operação efetiva, quando devem ser observadas as tecnologias 

oferecidas para o cumprimento dos padrões de qualidade ambiental, eventuais planos de 

emergência e contingência, as ações de monitoramento etc.  

Esse complexo trabalho deve ser realizado pelo órgão ambiental competente para a 

condução do licenciamento e exige esforços concentrados de equipes multidisciplinares. 

Entretanto, se o projeto não tem sequer compatibilidade com regras existentes no local 

pretendido, todo esse trabalho seria um esforço totalmente desnecessário. Por esse motivo é que 

o licenciamento ambiental foi dividido em três fases, que culminam com a emissão das licenças 

Prévia – LP, de Instalação – LI e de Operação – LO. Cada uma se ocupa com um conjunto de 

análises, sendo que a inviabilidade de concessão da LP dispensa qualquer trabalho de análise 

para a concessão de LI e LO, poupando o órgão competente e sua equipe de qualquer esforço 

inútil e desnecessário. 

Nesse item do Relatório de Impacto Ambiental – análise da relação de compatibilidade 

do projeto com as políticas setoriais, planos e programas governamentais, o processo se 

assemelha àquele presente no rol de ocupações da LP, qual seja, a avaliação da compatibilidade 

do projeto com o local pretendido para sua implantação. Essa é uma importante etapa do 

planejamento governamental, tendo em vista que há um conjunto expressivo de normativas de 

planejamento de políticas públicas e de uso e ocupação do solo, como os planos diretores 

municipais, os planos de manejo das unidades de conservação, os planos de recursos hídricos 

das bacias hidrográficas, os planos de desenvolvimento e etc. Cada novo plano ou projeto deve, 

necessariamente, ser ponderado diante daqueles pré-existentes na mesma região, com vistas a 

conferir a necessidade ou oportunidade de sua implantação. 

Bem, cabem aqui algumas considerações sobre os objetos em análise. Políticas 

setoriais são as políticas públicas de setores da Administração para uma determinada fração do 
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território ou para áreas importantes para o desenvolvimento econômico, social e humano. Aqui 

nessa pesquisa, por exemplo, já conferimos alguns planos e políticas direcionados para a 

produção e o processamento do petróleo e derivados, como o PLANGÁS – Plano de 

Antecipação da Produção de Gás.  

Carla Cunha, em análise a respeito da avaliação de políticas públicas, traz, de variados 

autores, conceitos atribuídos aos elementos presentes nesse componente do Relatório de 

Impacto Ambiental, in verbis:   

 

Política – Silva (2002, p. 18) define a fase de formulação de políticas como sendo o 

estágio onde as propostas ganham forma e estatuto, recebendo tratamentos formais 

mínimos, ao serem definidos metas, objetivos e recursos. As políticas transformam-

se em programas quando é explicitada a estratégia de implementação e, por uma ação 

de autoridade, são criadas as condições iniciais para sua implementação.  

Plano – é o conjunto de programas que buscam objetivos comuns. O plano ordena os 

objetivos gerais e os desagrega em objetivos específicos, que serão os objetivos gerais 

dos programas. O plano organiza as ações programáticas em uma sequência temporal, 

de acordo com a racionalidade técnica e as prioridades de atendimento. (Cohen e 

Franco, 2004, p.86).  

Programa – é um conjunto de atividades organizadas para serem realizadas dentro de 

cronograma e orçamento específicos disponíveis para a implementação de políticas, 

ou para a criação de condições que permitam o alcance de metas políticas desejáveis. 

(ALA – HARJA e HELGASON, 2000, p.8, apud CUNHA, 2018, p. 7).  

 

De notar que, apesar de não se referir objetivamente a políticas setoriais, a definição 

serve ao propósito de compreender os elementos presentes neste item do RIMA, com a ressalva 

de que as políticas setoriais se especificam apenas pelo fato de estarem vinculadas a setores 

específicos. 

Dos 21 Relatórios de Impacto Ambiental analisados, nove omitem a análise da relação 

de compatibilidade dos projetos com as políticas setoriais, planos e programas governamentais. 

Mas os demais se limitam a uma análise superficial, na qual alguns se prestam apenas a 

reproduzir relações de programas em curso – como o Programa de Despoluição da Baía de 

Guanabara – PDBG, sem avaliar a efetividade dos resultados desses programas. É claro que a 

proposta da avaliação de impacto ambiental não é aprofundar a análise sobre programas 

governamentais, mas isso demonstra uma hipotética inutilidade desse item no Estudo de 

Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório. 

Dos Relatórios de Impacto Ambiental que abordam e analisam essas relações de 

compatibilidade, dez afirmam que seus projetos estão em plena compatibilidade com as 

políticas setoriais, planos e programas governamentais. Os outros dois apenas listam programas 

existentes. Porém, nenhum deles afirma a incompatibilidade, haja vista que referida assertiva 

apontaria para a inviabilidade do projeto. 
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Apenas o projeto nº 11 – Projeto GLP faz uma consideração mais reflexiva sobre a 

possibilidade de eventuais incompatibilidades, considerando o potencial poluidor da atividade: 

 

De qualquer forma, levando se em conta que as atividades petrolíferas são 

consideradas potencialmente poluidoras, a Petrobras buscará parcerias com as 

instituições governamentais e não governamentais atuantes na região, no sentido de 

conciliar as atividades com as intenções locais de desenvolvimento sustentável. 

(PETROBRAS, 2007d) 

 

Esta deveria ser a regra. Ou seja, esse item do RIMA deveria conduzir a considerações 

que levassem à proposição de medidas mitigadoras e compensatórias para eventuais impactos 

negativos do projeto no âmbito das políticas setoriais, planos e programas governamentais 

existentes. Como todos os projetos têm potencial de impactos negativos significativos ao meio 

ambiente, faria sentido que sugerissem medidas concretas de reforço aos programas em curso, 

como, por exemplo, o já citado Programa de Despoluição da Baía de Guanabara - PDBG. Como 

é público e notório, o PDBG apresentou inúmeras falhas de gestão, comprometendo parte 

expressiva de seus objetivos – o que leva à manutenção de altos índices de contaminação das 

águas da Baía de Guanabara pelo lançamento de toneladas de esgoto sem qualquer tratamento. 

Porém, em nenhum dos projetos analisados foram encontradas sugestões nessa direção.  

 

5.4 A DESCRIÇÃO DOS PROJETOS 

 

A descrição dos projetos no RIMA é essencial para a plena compreensão de suas 

características. O Relatório de Impacto Ambiental deve descrever com informações suficientes 

os elementos que compõem o projeto proposto, a fim de permitir ao público o entendimento 

daquilo que está em análise para o licenciamento ambiental e, provavelmente, na discussão em 

audiência pública. 

Para atingir seus objetivos de transmitir a um público geralmente leigo as 

características de um projeto com muitos elementos técnicos, a elaboração do RIMA deve ser 

feita por profissionais de comunicação – ao contrário do Estudo de Impacto Ambiental, que é 

elaborado por equipe técnica, com linguagem essencialmente técnica. Entretanto, as variadas 

tecnologias que permeiam a produção e o processamento do petróleo e derivados estão bem 

distantes do que seria o nível de compreensão de cidadãos leigos. 

Como é possível descrever em linguagem comum algumas das características, por 

exemplo, do projeto nº 8 – Aumento da Oferta de Gás e Adequação do Perfil de Produção da 

REDUC, quando trata da Unidade de Craqueamento Catalítico Fluido (U-1250)? Se não é 
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possível a tradução para uma linguagem compreensível, qual sua utilidade num instrumento 

legal como o Relatório de Impacto Ambiental que, segundo a Resolução CONAMA nº 01/86, 

deve ser apresentado de forma objetiva e adequada a sua compreensão, com informações 

traduzidas em linguagem acessível? Vejamos um trecho da descrição do projeto nº 8: 

 

O projeto inclui a adequação metalúrgica da Unidade de Destilação Atmosférica e a 

Vácuo (U-1210), modernização do processo e aumento da carga de referência da 

Unidade de Craqueamento Catalítico Fluido (U-1250), modernização da Central 

Termelétrica (U-2200) com instalação de nova caldeira (SG-2003) para aumento da 

geração de vapor e complementação de energia elétrica e implantação de Unidades 

Fracionadoras de Líquidos de Gás Natural (U-5000) e Unidade de Remoção de CO2- 

[U-5100] integrantes do Plano Nacional de Gás Natural [Plangas]. (REDUC, 2007) 

 

Mesmo a descrição mais simplificada das complexas técnicas de produção e 

processamento do petróleo e derivados exige algum tipo de conhecimento para sua análise. 

Vejamos o caso do projeto nº 20 – Implantação da Unidade de Processamento de Gás Natural 

– UPGN e Unidade de Óleos Básicos Lubrificantes – ULUB do COMPERJ que, em sua 

descrição, apresenta as seguintes informações: 

 

O gás rico em propano (C3+) será direcionado para a Unidade de Processamento de 

Condensado de Gás Natural (UPCGN). Na UPCGN, o condensado do gás natural e a 

corrente de C3+ da UPGN serão processados e fracionados, gerando os seguintes 

produtos: GLP e C5+. O GLP passará por uma Unidade de Tratamento Cáustico (UTC) 

para remover compostos corrosivos e tornar-se adequado para a venda. 

(PETROBRAS, 2012) 

 

O domínio do discurso técnico na comunicação com a sociedade é um impeditivo 

concreto do nivelamento das intervenções, funcionando como um desestímulo à participação. 

Isto é, percebendo sua incapacidade de compreender o que está disponibilizado na informação 

produzida para o público, o cidadão não encontra motivação para intervir nos processos de 

avaliação – convencido de que é assunto para quem domina o tema. Esse alijamento 

compromete a garantia do Princípio da Participação. 

Projetos mais simples, evidentemente, possuem maior capacidade de compreensão. 

Como exemplo, temos o projeto nº 13 – Estrada Principal de Acesso EPA ao COMPERJ. Em 

sua descrição, temos que é de construção de uma estrada de interligação entre o COMPERJ e 

a BR-493, na altura do KM 6,8. Não há necessidade de mais elementos para sua descrição, 

afinal trata-se simplesmente de uma pequena estrada de acesso ao COMPERJ, a partir da 

rodovia principal da região. 

Adotando um critério subjetivo, baseado na interpretação do material apurado nas 

pesquisas para o item de Descrição do Projeto, identificamos que, dos 21 projetos analisados, 
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treze foram descritos com mais clareza e objetividade. Por outro lado, oito projetos estão 

formatados com textos mais longos, mais técnicos e complexos. Entretanto, algumas 

informações essenciais – que permitiriam uma avaliação de impacto ambiental mais consistente 

por parte da população leiga – aparecem de forma confusa nos Relatórios. Senão, vejamos. 

Doze projetos (nº 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16) envolvem a instalação de dutos 

para o transporte de materiais variados, mas há pelo menos outros três (nº 11, 20 e 21) que 

pressupõem essa intervenção. As dúvidas pairam, entre outros motivos, em razão do 

fracionamento do licenciamento ambiental do COMPERJ, por exemplo. Isso porque o 

COMPERJ é um complexo de indústrias que estão sendo licenciadas de forma individualizada. 

Isto é, o projeto nº 15 – Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro não identifica a totalidade 

de dutos que irão atendê-lo, tendo em vista que o licenciamento aborda basicamente a 

implantação da base fixa que irá receber uma quantidade ainda imprecisa de indústrias. Por sua 

vez, o projeto nº 14 – Sistema de Dutos e Terminais do COMPERJ, prevê a instalação de onze 

dutos, entre os quais não está incluso o Emissário Terrestre e Submarino do COMPERJ, que é 

o projeto nº 16. 

A instalação de dutos com a consequente criação de faixas de domínio é uma atividade 

na qual o cidadão comum pode formar juízo de valor, compreendendo os impactos que a 

atividade pode produzir ao atravessar propriedades privadas, assentamentos humanos, unidades 

de conservação ou mesmo o leito de um rio. Mas essa informação é confusa no item de 

descrição do projeto. Portanto, a participação social fica comprometida nos processos de 

licenciamento ambiental, assim como o próprio exercício de controle público e social das 

intervenções fica prejudicado quando a descrição dos projetos não relaciona com clareza e 

transparência os elementos de sua composição.  

Aparentemente, sete desses dutos (nº 1, 2, 6, 7, 11, 14 e 21) atravessam a Baía de 

Guanabara. Mas pouco se vê a respeito desses impactos sobre o ecossistema da Baía. Na 

descrição do projeto nº 5 – Terminal Marítimo de Derivados de Petróleo de Manguinhos, a 

importância ecológica da Baía de Guanabara é destacada, indicando sua relevância em 

comparação a todo extenso litoral brasileiro: 

 

Apesar da degradação ambiental, a Baía de Guanabara é o sistema costeiro 

semifechado que apresenta a maior riqueza de diferentes larvas de espécies de peixes 

já identificadas no litoral brasileiro e valores de diversidade considerados altos quando 

comparados com outras regiões. (MANGUINHOS, 2001) 

 

O projeto nº 5 é de um terminal marítimo, mas a atividade de circulação de navios não 

é avaliada no EIA/RIMA. Os impactos avaliados são os de sua implementação. Entretanto, seu 
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funcionamento não se justifica se não houver navios para utilizá-lo.  

Há dúvidas, na análise das descrições dos projetos, quanto aos que efetivamente 

resultam no aumento da circulação de embarcações pelas águas da Baía de Guanabara, sejam 

elas chatas, navios ou rebocadores. E essas atividades têm elevado potencial de impacto sobre 

esse rico ecossistema. Com as informações presentes neste item do Relatório de Impacto 

Ambiental pode-se chegar a uma informação imprecisa de que três projetos (nº 1, 7 e 11) atraem 

objetivamente mais embarcações, enquanto outros seis (nº 2, 5, 17, 18, 19, 21) aparentemente 

podem atrair.  

Se as informações são imprecisas e confusas, o comando normativo da Resolução 

CONAMA nº 01/86 que determina que elas devem ser traduzidas em linguagem acessível, de 

modo que possam entender as vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as 

consequências ambientais de sua implementação, não está sendo atendido – eivando de vícios 

os processos de avaliação de impacto ambiental.  

 

Tabela 5. A Descrição dos Projetos 

1. O empreendimento consiste na construção de um terminal marítimo privativo do tipo plataforma fixa em concreto 

(10m x 10m), com dolfins de atracação e amarração, localizado cerca de 1km ao norte da Ilha do Boqueirão, ao fundo 

da Baía de Guanabara, destinado exclusivamente ao recebimento dos monômeros propileno, butadieno e estireno via 

navios de até 8000 TPB, e de dois dutos submersos para transporte desses produtos até as dependências das fábricas, 

além da ampliação da capacidade de estocagem de polipropileno e da linha de ensacamento/expedição de produto da 

Polibrasil. 

Tendo em vista o aumento da capacidade de produção de polipropileno para 180.000 t/ano, será construída na área 

da Polibrasil uma nova esfera de armazenagem, igual à existente, com um volume total de 3200 m³ (para 1.500 tone-

ladas de propileno) e ampliada a linha final de ensacamento e expedição de produto. 

2. O empreendimento consiste em um oleoduto de aproximadamente 22 quilômetros de extensão (sendo 10 quilôme-

tros marítimos), para transporte de álcool anidro e hidratado, óleo diesel e gasolina desde o Terminal da Ilha d’Água, 

na Baía de Guanabara, até uma base de distribuição, a ser construída no bairro de Guaxindiba, no município de São 

Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. Na Base de São Gonçalo, esses combustíveis serão carregados em caminhões-

tanques, para abastecimento dos municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Rio Bonito, Maricá e Saquarema.  

O oleoduto terá como ponto de partida a estação de bombas localizada na Ilha d’Água. Desse ponto, será lançado 

no fundo da Baía de Guanabara por aproximadamente 5,1 quilômetros até aflorar na Ilha Redonda, onde percorrerá 

um trecho terrestre de cerca de 100 metros, sendo lançado novamente no fundo da Baía por mais 4,9 quilômetros até 

aflorar em um aterro na praia das Pedrinhas, no bairro Boa Vista, município de São Gonçalo. 

3. O Osduc II é uma linha de dutos destinada a transportar líquido de gás natural (LGN) da Estação de Cabiúnas, 

localizada em Macaé, até a Refinaria Duque de Caxias (Reduc), localizada no município de Duque de Caxias. 

O Osduc II terá uma extensão total de 183,5 km, dos quais 91,5 km serão implantados em faixa de dutos existentes 

e 92 km em traçado novo.  

4. A TermoRio será uma moderna usina de geração de energia elétrica a partir de gás natural, que será implantada em 

3 etapas sucessivas para atingir uma capacidade nominal final de 980MW e em quatro blocos de geração.  

5. O futuro terminal será totalmente inserido na área do Porto do Rio de Janeiro, localizado na costa oeste da Baía de 

Guanabara, sob jurisdição da Companhia Docas do Rio de Janeiro. 

As instalações do Porto do Rio de Janeiro são constituídas por 6.740m de cais contínuo e píer de 883m, distribuídos 

em trechos. O Porto conta, também, com dez armazéns externos e oito pátios cobertos, totalizando áreas de 65.367 e 

11.027m², respectivamente, e correspondendo a uma capacidade de armazenagem da ordem de 13.100t. 

Apesar da degradação ambiental, a Baía de Guanabara é o sistema costeiro semifechado que apresenta a maior 

riqueza de diferentes larvas de espécies de peixes já identificadas no litoral brasileiro e valores de diversidade consi-

derados altos quando comparados com outras regiões (BONECKER, 1997). 

O local do empreendimento situa-se na área intermediária da Baía, a qual no geral apresenta-se com valores de 

densidade e riqueza do sistema planctônico também intermediários com relação as outras duas áreas da Baía. No 

entanto, por sua localização junto ao Canal do Cunha, este local, especificamente, sofre grande impacto das águas 

provenientes do canal, o que pode condicionar as populações locais a uma situação de grande estresse. 
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Para área diretamente afetada pelo empreendimento não há informações sobre recursos pesqueiros. Embora tenha 

sido realizada uma amostragem muito pontual da água na região, o índice de oxigênio dissolvido encontrado na su-

perfície é muito baixo (1,3 mg/I-1), o que deve restringir a ocorrência da maioria dos organismos nectônicos. 

Outras informações pertinentes: 

Na área de influência do empreendimento, devido ao alto grau de antropização reinante, não ocorrem espécies 

ameaçadas de extinção. Também não foram observadas espécies de aves migratórias, raras ou endêmicas. 

A região escolhida para a instalação do empreendimento caracteriza-se por apresentar as melhores condições para 

operacionalização de atividade de tal porte, tais como, fácil acesso para embarcações, segurança para manobras, iso-

lamento de áreas densamente residenciais (o que facilita os procedimentos de segurança), pequena distância da refi-

naria, entre outros itens discriminados minuciosamente no EIA e sucintamente neste RIMA. 

Considerando-se as questões de segurança ambiental, a área selecionada faz-se ideal, uma vez que ali poderão ser 

facilmente implantados todos os sistemas e metodologias adequadas hoje disponíveis, fazendo com que o terminal 

opere dentro das mais rígidas normas de controle ambiental. Os sistemas de prevenção são priorizados, garantindo 

assim que as rotinas implantadas em cada uma das operações para movimentação de carga estejam dentro dos padrões 

estabelecidos pela legislação ambiental, devendo, ainda, ser adotadas todas as normas internacionais vigentes relativas 

a empreendimentos deste tipo.  

Faz-se necessário ressaltar que o desenvolvimento deste projeto deverá se dar de forma que todos os benefícios dele 

advindos sejam maximizados e os riscos minimizados, estando todos os envolvidos na construção e operação deste 

Terminal, plenamente conscientes dos seus benefícios socioeconômicos em função da exploração desta atividade de 

forma ambientalmente responsável e segura, com a garantia de implementação dos melhores padrões de controle de 

poluição, de resposta a acidentes e de redução de riscos.  

6. O Duto PE-3 constitui-se de uma tubulação com cerca de 22.500 m de comprimento, que tem início na Refinaria 

Duque de Caxias (REDUC), situada no município de Duque de Caxias/RJ, e ponto final nos Píeres Primário e Secun-

dário, instalados pela PETROBRAS na Baía de Guanabara, município do Rio de Janeiro. Deste total, será utilizada 

uma parte de tubulação já existente, sendo 5.680 m na REDUC e 300 m, na Ilha D’Água. 

Assim, serão instalados cerca de 16.450 m de nova tubulação, dividida em: 13.650 m entre a REDUC e a Ilha 

D’Água; 1.200 m entre a Ilha D’Água e o Píer Principal; e 1.600 m entre a Ilha D’Água e o Píer Secundário. 

Em função das peculiaridades relativas a cada área a ser atravessada pelo duto, o projeto do PE-3 foi subdividido 

em 8 trechos. A denominação dos trechos e sua respectiva descrição é dada a seguir: 

Trecho A0: trecho de tubulação existente na dutovia da REDUC e que será aproveitado para interligar-se ao Duto 

PE-3. 

Trecho A: trecho entre as instalações da REDUC e a linha da costa na Baía de Guanabara. Este trecho atravessa a 

área de manguezal existente no interior da área industrial da refinaria. 

Trecho B: trecho marinho entre a linha da costa (REDUC) e a linha da costa na Ilha do Governador (Praia das 

Pelôneas). Trecho marinho da Baía de Guanabara com lâmina d’água de pouca profundidade, mais próximo ao conti-

nente. 

Trecho C: trecho terrestre compreendido entre a Praia das Pelôneas e a Ponta do Barão na Ilha do Governador. 

Trecho de servidão existente na Ilha do Governador para assentamento de dutos de transportes da refinaria.  

Trecho D: trecho marítimo entre a Ilha do Governador e a Ilha D’Água. Área com lâmina d’água variando entre 0 

e 5 m. 

Trecho E: trecho terrestre na Ilha D’Água. 

Trecho F: trecho marítimo entre a Ilha D’Água e o Píer Principal. 

Trecho G: trecho marítimo entre a Ilha D’água e o Píer Secundário. 

O prazo previsto para a construção do PE-3 e realização dos testes é de 5 meses. 

7.  Com a compra de Gás Natural no exterior, que passará pelo processo de liquefação e será armazenado em um 

terminal, de onde será transferido para o Brasil através de um navio. O navio transportará o Gás Natural Liquefeito 

(GNL) da origem até o Terminal de Recebimento na Baía de Guanabara. 

Após transferir o GNL do navio supridor para o navio estacionado no Terminal Flexível, o gás será vaporizado e 

injetado nos dutos submarino e terrestre até chegar a seu destino final, no Terminal de Campos Elíseos, RJ. 

O valor total dos investimentos para o Terminal soma US$ 156,9 milhões de dólares. 

8. A REDUC é uma unidade industrial de grande porte em operação há mais de 40 anos no mesmo local.  O projeto 

ora avaliado compreende a Aumento da Oferta de Gás e Adequação do Perfil de Produção da REDUC para Processa-

mento de Petróleo Nacional com a adaptação ou aumento de capacidade de unidades existentes e a implantação de 

novas unidades que aprimorarão a refinaria e seus produtos, sendo que a operação dos empreendimentos objeto deste 

RIMA será plenamente integrada à operação das unidades existentes, implicando mudanças perceptíveis apenas em 

algumas emissões de matéria e energia, na quantidade de pessoas envolvidas nas operações e no consumo adicional 

de alguns insumos, sem contudo acarretar em alterações na natureza das operações, da quantidade de petróleo proces-

sado ou mesmo nas dimensões da propriedade onde a refinaria está implantada.  

[...] 

 O projeto inclui a adequação metalúrgica da Unidade de Destilação Atmosférica e a Vácuo (U-1210), modernização 

do processo e aumento da carga de referência da Unidade de Craqueamento Catalítico Fluido (U-1250), modernização 

da Central Termelétrica (U-2200) com instalação de nova caldeira (SG-2003) para aumento da geração de vapor e 

complementação de energia elétrica e implantação de Unidades Fracionadoras de Líquidos de Gás Natural (U-5000) 

e Unidade de Remoção de CO2- (U-5100) integrantes do Plano Nacional de Gás Natural (Plangas). 

 O projeto Aumento da Oferta de Gás e Adequação do Perfil de Produção da REDUC prevê o seguinte:   

• Implantação de unidades do Plangas: (Unidade de Fracionamento de Líquidos, UMEA II e seus sistemas auxilia-

res);  
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• Aumento de carga de referência da Unidade de Craqueamento Catalítico Fluido U-1250;  

• Adaptação metalúrgica da Unidade de Destilação Atmosférica e a Vácuo U-1210;  

• Implantação de nova caldeira (SG-2003), com seu respectivo turbogerador, na Central Termelétrica (U-2200).  

Neste estudo são avaliados dois cenários, denominados de cenário atual e futuro.  

O cenário atual é composto pelas unidades industriais existentes e em operação na REDUC, acrescidos das unidades 

do Sistema do Coque e Carteira de Gasolina, que quando da época da operação dos empreendimentos objetos deste 

RIMA, já estarão em plena atividade.  

O cenário futuro compreende o somatório do cenário atual, mais a adaptação metalúrgica da U-1210, o aumento da 

carga de referência da U-1250, a instalação de uma nova caldeira SG-2003 e as novas unidades do Plangas (U-

5000/5100 e seus sistemas auxiliares).  

A definição destes cenários se deve ao fato das unidades do Coque e unidades da Carteira de Gasolina já estarem 

licenciadas, encontrando-se em fase de implantação. 

[...] 

Algumas unidades destinadas ao fornecimento de utilidades, como água tratada, desmineralizada, e tratamento de 

efluentes terão de ser adequadas às novas características da refinaria.  

[...] 

As modificações previstas para as unidades existentes, bem como as características das novas unidades são descritas 

a seguir.  

 

Unidades Produtoras do Plangas  

A nova unidade produtora do Plangas exigirá a construção de uma nova Unidade Fracionadora de Líquido de gás 

Natural na REDUC, a UFL II, bem como uma nova unidade de Monoetanolamina para remoção de CO2 do etano, a 

UMEA II e os respectivos sistemas auxiliares.  

 

Unidade Fracionadora de Líquidos de Gás Natural – UFL II (U-5000)  

Tem previsão de entrada em operação no final de 2008.  

A unidade de fracionamento de Líquido de Gás Natural (LGN) tem uma capacidade nominal de 5.350 m3/dia de 

LGN, produzindo 994 t/dia de etano, 732 t/dia de propano, 482 t/dia de butano, 165 t/dia de C5+ e 120 t/dia de IC5.  

O LGN será recebido do TECAB (Terminal de Cabiúnas), através do gasoduto OSDUC-II (existente) e IV (a cons-

truir), sendo estocado em duas novas esferas e duas outras esferas existentes.  

A Unidade de Fracionamento de Líquido de Gás Natural será dividida em cinco seções que formam um ciclo e serão 

identificadas adiante.  

• Seção de Retirada de Etano (Com descrição da atividade)  

• Seção de Retirada de Propano (Com descrição da atividade) 

• Seção de Retirada de Butano (Com descrição da atividade) 

• Seção de Retirada de Isopentano (Com descrição da atividade) 

• Seção de Refrigeração a Propano (Com descrição da atividade) 

 

Unidade de Remoção de CO2 – UMEA II (U-5100)  

A previsão de entrada em operação é no final de 2008.  

A Unidade de Remoção de CO2 – U-5100 foi projetada para uma capacidade de 40.440 Nm3/h de etano, proveni-

ente das Unidades de Fracionamento de Líquido de Gás Natural (UFL U-3400 e U-5000) e da Unidade de Processa-

mento de Gás Natural II (UPGN II/ U-2600).  

(Com descrição da atividade) 

 

Sistema de Off-Sites das U-5000 (UFL II) e U-5100 (UMEA II)  

O Sistema de Tancagem de matéria-prima será composto por duas novas esferas (1.200 m3) de LGN (Líquido de 

gás natural).  

O Sistema de Tancagem de GLP será composto por três novas esferas (3.200 m³).  

Será construído um gasoduto oriundo do terminal de Cabiúnas contendo líquido de gás natural – LGN matéria-

prima da UFL (interligações do novo OSDUC IV).  

 

Unidades de Utilidades do Plangas  

 Estação de Tratamento de Água – U-1326  

A Nova Estação de Tratamento de Água (ETA) da REDUC terá opção de suprimento de água bruta a partir da 

Barragem de Saracuruna e/ou do Rio Guandu. A construção da Nova ETA da REDUC contemplará a instalação de 

clarificadores, tanques e bombas diversas de modo a atender a nova necessidade de água clarificada para os novos 

empreendimentos.  

 

Torre de Água de Refrigeração – U-1366  

Nova torre de água para refrigeração, composta por 6 células, sendo 3 células necessárias para refrigeração das 

unidades UFII e UMEA II.  

A unidade tem por objetivo atender as necessidades de refrigeração de equipamentos e máquinas das unidades 

citadas acima, através do envio de água fria e recebimento de água quente.  

 

Subestação de Energia Elétrica  
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Para alimentação elétrica das unidades de utilidade, haverá necessidade da construção de três subestações elétricas 

alimentadora/ rebaixadora – SUB-326/366/500 (nova torre, ETA e bombas). 

 

UNIDADE DE DESTILAÇÃO ATMOSFÉRICA E A VÁCUO (U-1210)  

Nessas unidades é realizada a destilação atmosférica e a vácuo de petróleo bruto, para produção de gás liquefeito 

de petróleo (GLP), nafta, querosene, diesel, gasóleo, cortes de vácuo e resíduo de vácuo.  

A carga de referência da unidade é de 22.000 m3/dia.  

A matéria-prima desta unidade é o Petróleo Nacional (proveniente dos Campos Marlim, Albacora, Corvina e outros) 

com grau American Petroleum Institute (API) de 18,5 e carga de referência de 22.000 m³/dia que corresponde a 8 

milhões de m³/ano.  

 

O projeto de adaptação metalúrgica da U-1210 tem por objetivos:  

• Processar cerca de 22.000 m3/dia (carga de referência de projeto da unidade) de uma mistura em volume 40% de 

petróleo Cabiúnas (padrão combustível 2, 1998/1999 – BDAP(*), mais 60% de petróleo Marlim Leste RJS-359 (es-

pecial combustível 4,2000 –BDAP), aqui considerados os óleos pesados;  

• Adequar a unidade para processar petróleos de elevada acidez, que são típicos dos óleos prospectados na Bacia de 

Campos (tornando necessária a adequação metalúrgica dos equipamentos de processo);  

• Otimizar energeticamente a unidade, através do aproveitamento da energia dos produtos no aquecimento da carga, 

poupando os fornos, reduzindo suas emissões atmosféricas e minimizando as perdas energéticas.  

 

UNIDADE DE CRAQUEAMENTO CATALÍTICO FLUIDO (U-1250)  

Nesse processo, o gasóleo é aquecido progressivamente através de trocadores, com o aproveitamento da carga tér-

mica do próprio processo, sendo finalmente aquecido em forno a gás. O sistema de craqueamento do gasóleo é feito 

pela passagem da matéria prima pelo catalisador, havendo a quebra das moléculas. A fração é posteriormente destilada, 

sendo produzidos gás combustível, GLP, gasolina e frações pesadas (óleos leve e pesado e borra de fundo da coluna).  

 

No projeto de ampliação serão feitas alterações nas seguintes seções:  

• Seção de Pré-aquecimento da carga, incluindo a bateria de pré-aquecimento e o Forno (H-5002);  

• A Seção de Fracionamento, incluindo os sistemas de Fracionadora Principal, Seção de Stripper de Óleo leve, nafta 

pesada, óleo pesado e borra circulante;  

• Seção de recuperação de gás, compreendendo o Sistema de Compressor de gás, as Absorvedoras Primária e Se-

cundária, a Torre da Seção de Stripper, a Torre Debutanizadora e a Torre Depropanizadora.  

 

NOVA CALDEIRA (SG-2003)  

A REDUC visa construir uma Caldeira tipo aquatubular com capacidade de geração de 200 t/h (líquida) de vapor 

superaquecido a 510º C e 104 kgf/cm2 na sua Central Térmica (U-2200).  

(Com descrição da atividade) 

 

Para instalação da nova caldeira deverão ser feitos ajustes, adaptações e algumas novas aquisições de equipamentos 

na Central Térmica, citando-se:  

• Interligações das utilidades para a nova caldeira;  

• Interligação com o SDCD (Sistema Digital de Controle Distribuído);  

• Instalação de nova bomba de água de reposição e outra de alimentação;  

• Instalação de novo desaerador;  

• Avaliação da capacidade da Subestação Elétrica (200) de aceitar a nova carga elétrica;  

• Avaliação geral dos equipamentos auxiliares existentes para atender a nova vazão (entre eles: compressor de ar; 

tanques de água deionizada; linhas de vapor, de água, ar, gás combustível etc);  

• Reavaliação do atual vaso de combustível (D-2006) para verificação da capacidade de manter suprimento do gás 

de alimentação;  

• Reavaliação de todo o sistema de intertravamento, interligações de linhas e equipamentos da Central (U-2200).  

 

9. A Instalação  

Após a obtenção das licenças ambientais, há previsão de que a construção do GASJAP ocorra em 13 meses.  

[...] (supressão do texto referente a mão de obra) 

Em toda a sua extensão, a tubulação de 28 polegadas do Gasoduto deverá ser enterrada a uma profundidade mínima 

de 1m; em trechos rochosos, porém, será admitida uma profundidade de 60cm. Em áreas agrícolas mecanizadas e nas 

que estiverem próximas a centros urbanos, o Gasoduto será enterrado a 1,5m de profundidade.  

Durante o trajeto do Gasoduto, serão instaladas quatro Válvulas de Bloqueio Intermediárias automáticas, conhecidas 

como SDV, uma em Japeri, no início do duto, outra no município de Nova Iguaçu (Km 17 do GASJAP), a terceira em 

Duque de Caxias (Km 32) e a última também em Duque de Caxias (Km 45). No caso de algum problema, como o de 

vazamento, essas válvulas se fecham, interrompendo a entrada e passagem do gás em cada trecho. 

 

Faixa de Servidão 

Para a instalação de um gasoduto, é necessária a abertura de uma faixa de servidão, que é um espaço de terreno que 

será devidamente identificado e sinalizado, cuja utilização, na fase de operação, terá algumas restrições, por questões 

de segurança.  
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Os proprietários de terra ao longo da faixa de servidão são contatados previamente à sua implantação e, com cada 

um, é firmada uma Escritura de Servidão de Passagem, na qual serão estabelecidas as condições de uso dessa faixa, 

pela PETROBRAS e pelos proprietários, após negociação. Esses proprietários afetados receberão indenizações de 

Servidão de Passagem (ou Permanente) ou de aquisição da propriedade, que serão calculadas caso a caso. 

Boa parte do traçado previsto para o GASJAP se desenvolverá ao longo de uma faixa já existente e, portanto, já foi 

objeto de Escritura de Servidão de Passagem. Mesmo assim, haverá um total de 13,4km de variantes, além de um 

acréscimo na largura da faixa em todo o trecho existente.  

O GASJAP, ao longo de sua extensão, terá diferentes larguras de faixa de servidão, sendo o mínimo de 20m e o 

máximo de 75m. 

 

Operação, Manutenção e Inspeção 

Os procedimentos operacionais do GASJAP serão controlados pelo Sistema Integrado de Padronização Eletrônica 

da PETROBRAS (SINPEP). Esses procedimentos são constantemente atualizados, de forma a garantir que forneçam 

instruções precisas, claras e objetivas para a condução das atividades operacionais nos dutos e em seus sistemas. 

As manutenções do Gasoduto e dos seus acessórios, como as válvulas de bloqueio automático, por exemplo, serão 

realizadas periodicamente e de acordo com o Plano Anual de Manutenção dos Gasodutos, da PETROBRAS/TRANS-

PETRO.  

A inspeção da faixa de servidão também será realizada periodicamente, de forma a verificar quaisquer irregularida-

des que possam pôr em risco as instalações existentes, tais como crescimento de vegetação, construções, depósitos e 

invasões por terceiros.  

10. O gasoduto GASBEL II estará ligado, em Volta Redonda, ao Gasoduto Campinas-Rio de Janeiro, de onde receberá 

o gás da Bolívia e, após entrada em operação do Gasoduto Caraguatatuba – Taubaté (GASTAU), poderá também 

receber gás da Bacia de Santos. Será ainda abastecido a partir da Estação Tapinhoã, situada no município de Rio das 

Flores/RJ, com gás proveniente da Refinaria Duque de Caxias (REDUC). Seu comprimento total é de aproximada-

mente 264 km e seu diâmetro, de 45 cm, devendo passar por 7 municípios fluminenses – Volta Redonda, Pinheiral, 

Piraí, Barra do Piraí, Mendes, Vassouras e Rio das Flores, e 11 mineiros – Belmiro Braga, Juiz de Fora, Ewbank da 

Câmara, Santos Dumont, Oliveira Fortes, Barbacena, Alfredo Vasconcelos, Ressaquinha, Carandaí Toni e Queluzito. 

11.   O processo de escoamento de GLP – Gás Liquefeito do Petróleo consiste basicamente de recebimento, armazena-

mento em esferas, secagem (remoção da umidade), refrigeração, armazenamento em tanques e esferas e transferên-

cia para navios. 

Para o armazenamento e escoamento de GLP produzido no TECAB e REDUC, além de instalações de apoio, são 

necessárias algumas estruturas básicas conforme abaixo descritas: 

• Sistema de recebimento de GLP através de dutos 

• Sistemas de armazenamento de GLP pressurizado e refrigerado através de tanques refrigerados e esferas 

• Sistemas de refrigeração e secagem do GLP 

• Sistema de transferência de GLP para navios pressurizados, semirrefrigerados e refrigerados (bombas e linhas) 

• Sistema de transferência de GLP de navios pressurizados, semi-refrigerados e refrigerados para o sistema de arma-

zenamento (bombas e linhas) 

• Cais para atracação dos navios de GLP. 

Estas mesmas estruturas já existem no terminal da Ilha Redonda e serão implementadas na Ilha Comprida de forma 

que o GLP possa ser escoado pelos dois terminais conjuntamente e possam compartilhar suas estruturas de apoio 

existentes e futuras. 

12.  O Gasoduto GASDUC III terá 38 polegadas de diâmetro, ou seja, cerca de 93 centímetros, e uma extensão total 

aproximada de 179Km, atravessando oito municípios fluminenses: Macaé (23,94Km), Rio das Ostras (15,76Km), 

Casimiro de Abreu (26,79Km), Silva Jardim (35Km), Cachoeira de Macacu (36,87Km), Guapimirim (12,36Km), 

Magé (25,60Km) e Duque de Caxias. 

O GASDUC III interligará o TECAB – Terminal de Cabiúnas (Macaé) à Estação de Compressão (ECOMP) de 

Campos Elíseos, transferindo o gás natural proveniente dos campos de produção marítimo das Bacias de Campos e do 

Espírito Santo para os consumidores do Rio de Janeiro e para o Gasoduto Japeri – REDUC.  

13. Construção de uma estrada de interligação entre o COMPERJ e a BR-493, na altura do KM 6,8.  

14.  Os objetivos básicos do projeto são:  

• A instalação de um sistema dutoviário para transportar produtos entre o COMPERJ e os Terminais  

• Promover o abastecimento de insumos ao COMPERJ   

• Promover o escoamento da produção de petroquímicos do COMPERJ.  

 

Para determinar qual a melhor maneira de realizar o transporte dos produtos líquidos para o COMPERJ, foram 

estudadas e analisadas alternativas para se chegar na melhor opção.  

Sempre considerando como a alternativa preferencial para a passagem de um empreendimento aquela que se mostra 

social e ambientalmente menos impactante, levando-se em consideração, também, as questões técnicas e econômicas.  

O Traçado do Projeto:  

Para definir qual o traçado que o Projeto percorrerá, foram estudados 03 Sistemas Dutoviários diferentes, envol-

vendo duas diretrizes: a Diretriz Norte e a Diretriz Sul em relação ao COMPERJ. Os municípios atravessados em cada 

uma das diretrizes são os seguintes:  

• Diretriz Norte: Itaboraí, Cachoeiras de Macacu, Guapimirim, Magé, Duque de Caxias, Rio de Janeiro.   

• Diretriz Sul: Itaboraí e São Gonçalo. 

 



256 

 

Sistema A  

Este sistema utilizará somente a Diretriz Norte, da seguinte forma: 

• 07 dutos transportando petróleo, óleo combustível, butadieno, propeno, GLP/butano, diesel/nafta e querosene 

ligarão o COMPERJ e o Terminal de Campos Elíseos (TECAM). Lá serão construídos dois tanques no TECAM para 

o armazenamento do petróleo de Marlim, matéria prima principal, que virá da Bacia de Campos através do TEBIG.   

• 3 dutos para o transporte de petroquímicos (benzeno, etilenoglicol e para-xileno), seguirão direto do COMPERJ 

para o TAIC, sendo que a partir da travessia com o rio Estrela, os dutos passarão a seguir a faixa já existente do 

gasoduto do sistema de GNL e dos novos oleodutos do GLP até a Praia de Mauá. No trecho submarino o traçado 

seguirá o previsto para os novos oleodutos GLP.  

• E o gasoduto iniciará na faixa existente dos dutos GASDUC, seguindo a nova faixa dos dutos de interligação 

COMPERJ – Campos Elíseos até a área interna do COMPERJ.  

 

Este Sistema apresenta uma extensão total de 64,2 Km de dutos terrestres e marinhos.  

15. Atualmente, a produção de petroquímicos é feita através do processamento da nafta, em centrais localizadas em três 

polos do país: Polo Petroquímico de Camaçari – Braskem, Polo Petroquímico de São Paulo – PQU e Polo Petroquí-

mico do Sul – CPESUL. Além disso, no Polo Gás Químico do Rio de Janeiro – Riopol, os petroquímicos são extraídos 

do processamento do gás natural. 

O Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ transformará, diretamente e num único local, o petróleo 

em resinas plásticas e outros produtos petroquímicos de uso variado. 

O COMPERJ promoverá uma transformação ainda mais completa do petróleo, fornecendo ao mercado e à sociedade 

produtos de grande utilidade, que tornam a vida mais confortável e prática: os plásticos e outros produtos petroquími-

cos, que hoje são encontrados em qualquer residência, escritório, supermercado, automóvel e no campo. 

No COMPERJ, o petróleo passará por duas etapas de produção. Na primeira, chegará da Bacia de Campos por dutos 

e será transformado em produtos petroquímicos básicos; na segunda fase, estes produtos virarão resina plástica. Numa 

terceira etapa, fora do COMPERJ, estas resinas plásticas vão se transformar em bens de consumo, como portas de 

geladeira ou peças de carro. 

Além das resinas plásticas, o COMPERJ vai produzir PTA, etilenoglicol, benzeno, estireno e butadieno, que serão 

vendidos para outras indústrias químicas. 

Esses produtos darão origens a pneus, fibras sintéticas, embalagens de alimentos, de remédios, de cosméticos, etc. 

O COMPERJ também terá produtos típicos de uma refinaria, embora em quantidade reduzida, como: Óleo Diesel 

de alta qualidade, Nafta, Coque, Enxofre. Esses produtos sairão do COMPERJ através de dutos, caminhão ou trem. 

Para que o Petróleo possa em um único local transformar-se nos produtos citados, serão instaladas muitas fábricas 

dentro do próprio COMPERJ, cada uma delas destina-se a cumprir seu papel no trajeto que o petróleo passará até se 

transformar em petroquímicos de alto valor. No COMPERJ, essas fábricas e outras instalações são agregadas em 

blocos maiores chamados unidades. O COMPERJ possui, além de um grande projeto florestal, cinco principais uni-

dades: UPB - Unidade Petroquímica Básicos; UPA – Unidades Petroquímicas Associadas; UTIL – Unidade de Utili-

dades; AUX – Unidades Auxiliares de Processos e Apoio – Unidades de Apoio, Transportes e Transferência. 

As UPAs são unidades que se destinam a produzir resinas e produtos petroquímicos de alto valor a partir de eteno, 

propeno, benzeno e para-xileno. Três tipos de plásticos serão produzidos: polietileno, polipropileno e PET. Os produ-

tos feitos a partir destes três plásticos são recicláveis. As unidades auxiliares de processo geram hidrogênio, que me-

lhora a qualidade dos produtos e intermediários, e remove contaminantes, como nitrogênio e enxofre de correntes 

líquidas e gasosas.  

A UTL se encarregará do suprimento de água, vapor, energia elétrica e gases especiais, imprescindíveis ao funcio-

namento da UPB, UPA, AUX e todas as outras necessidades destes insumos no COMPERJ. 

16. A Implantação do Emissário Terrestre e Submarino do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (COM-

PERJ) consiste na construção de uma tubulação que percorre trecho por terra e trecho por mar, chamada de emissário. 

Essa tubulação vai descartar em local seguro o efluente industrial produzido no COMPERJ. Isso ocorrerá após o 

devido tratamento que levará a uma composição específica que atenda à legislação aplicável. 

[...] 

Em terra, a forma de construir o emissário é muito semelhante para as duas alternativas. Inicialmente escava-se uma 

vala de aproximadamente 1,2 metros de largura e depois são colocados no seu interior vários tubos metálicos que 

serão soldados. Depois, a solda é testada e verificada, após a aprovação das soldas ocorre o preenchimento da vala, 

preferencialmente, com a terra que foi retirada na escavação. Os tubos terão proteção tanto por dentro quanto por fora, 

para evitar danos na estrutura e corrosão do material. Toda a tubulação será enterrada com uma cobertura de solo para 

dar o máximo de proteção ao emissário. 

 

[...]Obs.: Fragmento sobre técnicas não destrutivas adicionado em alternativas tecnológicas. 

 

As técnicas não destrutivas serão utilizadas também na chegada do emissário ao mar. No caso da Praia de Itaipuaçu, 

será feito um furo a partir da terra que se estenderá até o fundo do mar num ponto após a arrebentação. 

Posteriormente, será colocado no interior desse furo a tubulação. Na Praia de São Gabriel, em São Gonçalo, as tubu-

lações serão soldadas dentro de uma embarcação e puxadas até a praia. 

 

A alternativa Maricá propõe que o emissário se estenda por 2 quilômetros dentro do mar e na Baía de Guanabara 

por 10 quilômetros, até alcançar uma região segura para o lançamento do efluente. Para as duas alternativas em toda 

essa extensão o emissário permanecerá enterrado. Apenas na extremidade haverá uma estrutura chamada difusor que 
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não estará enterrada. O difusor consiste em uma tubulação com várias saídas para uma melhor diluição do efluente na 

água do mar. O difusor projetado é um tubo de 60 metros de comprimento com 11 saídas. 

 

A colocação do difusor e da porção submarina do emissário será feita por meio de uma balsa. Essa balsa consiste 

numa embarcação com capacidade para realizar a solda das tubulações. Ela também é equipada com guindaste para 

colocar e retirar as estruturas do mar, além de outras ferramentas e equipamentos.  

Obs.: Parágrafo adicionado também como alternativa tecnológica. 

 

A alternativa Maricá propõe que o emissário percorra 40 quilômetros em ambiente terrestre e 2 quilômetros em am-

biente marinho, enquanto a alternativa Baía de Guanabara propõe que o emissário tenha 30 quilômetros em ambiente 

terrestre e 10 quilômetros em ambiente marinho. 

 

Após a conclusão dos serviços, todas as instalações provisórias e os dispositivos de lançamento e construção serão 

desmontados, demolidos e removidos, deixando as áreas completamente livres. Eventuais danos serão reparados para 

deixar os espaços usados nas condições originais. 

 

Ao final da implantação do emissário restará apenas uma faixa de 20 metros de largura em torno da tubulação 

enterrada. Essa faixa poderá retornar à sua utilização original ou será recomposta com um gramado. 

 

[...] 

O processo de Implantação do Emissário Terrestre e Submarino do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de 

Janeiro (COMPERJ) tem previsão de início em abril de 2011 e conclusão em setembro de 2012. 

Todas as etapas estão descritas no cronograma abaixo:  

(Contratações de outubro de 2010 a março de 2011; Mobilização de abril de 2011 a agosto de 2011; Construção e 

montagem de maio de 2011 a agosto de 2012; Comissionamento de julho de 2011 a setembro de 2012). 

17. Informações gerais sobre o empreendimento  

A empresa Rio Minas 10 Empreendimentos Ltda. possui um plano para instalação em duas fases, conforme crono-

grama apresentado, de um cais de atracação fluvial nas imediações da foz do rio Irajá e junto ao Canal do Galeão, e a 

dragagem da área para acesso ao cais. 

Este empreendimento será implantado no município do RJ, em conjunto com o polo de logística composto por 10 

galpões destinados ao armazenamento de mercadorias não inflamáveis e não explosivas, situado na Rua Francisco 

Souza Mello, n° 1580-1590, Cordovil, Rio de Janeiro, já licenciado para implantação da LIIN000077. 

O empreendimento em questão é uma extensão do polo de logística já licenciado e também de propriedade da Rio 

Minas 10 Empreendimentos Ltda., e terá a área total de 93.691,38 m², incluindo a retro área e será constituído por 

uma área de atracação de chatas de comboio, sendo desenvolvido em 958m de comprimento por 12,5m de largura, 

com 4m de profundidade (sendo 3,5 de calado de embarcações e 0,5m piloto). 

 Considerando o comprimento de cada chata de menos de 60m, estima-se a capacidade de atracação de 12 chatas 

simultaneamente. 

Assim, calcula-se a movimentação diária de 1.500 toneladas de material por chata, perfazendo um total de 18.000 

toneladas de material por dia e 540.000 toneladas por mês. 

Não é prevista área de abastecimento de combustível para as chatas e tampouco é prevista uma área específica 

destinada a manutenção de embarcações. Com isso, não se prevê a geração de resíduos oriundos de manutenção. 

O empreendimento é previsto funcionar apenas em horário comercial e em dia úteis, embora esteja disponível para 

movimentação de cargas 24h do dia, 7 dias da semana. 

Em adição a área de atracação, ainda é prevista a construção de dois galpões para a armazenagem de produtos 

trazidos ao cais a serem embarcados. 

Cada galpão terá cerca de 17.500m², totalizando assim 35.000m² de área construída. Cada galpão terá vestiários 

com chuveiros e sanitários femininos e masculinos e o esgoto gerado é previsto ser direcionado a estação de tratamento 

de esgoto do polo de logística já licenciado. 

18.  O empreendimento refere-se à dragagem das áreas dos Terminais Aquaviários das Ilhas Comprida e Redonda para 

adequar suas bacias de evolução e canal de acesso para a manobra e atração de navios. Faz parte desse empreendimento 

o correto transporte e descarte de sedimento dragado em local apropriado.  

19. As obras de regularização do cais, aterro e dragagem dos berços para atracação de navios tipo supply boat serão 

divididas em duas grandes atividades: Regularização do cais existente e Dragagem. 

Regularização do cais: Atualmente o terreno conta com dois trechos de cais que possuem juntos aproximadamente 

180 metros de comprimento, e entre os mesmos será construído um novo cais com extensão aproximada de 428 metros. 

A área do cais sobre a plataforma será de 6.637 m² e a extensão total do cais após as obras será de 600 metros 

lineares, que permitirá a atracação simultânea de até 6 embarcações. 

O aterro na faixa do cais, assim como o restante da área da retaguarda do cais, deverá ser pavimentado sobre uma 

base capaz de suportar a operação dos guindastes e veículos. 

Antes da cravação das estacas que suportarão o cais, deverá ser realizada uma limpeza do terreno, retirando-se o 

enrocamento existente. 

Dragagem: O plano de dragagem foi elaborado de modo a integrar os berços de atracação ao canal de acesso exis-

tente, incluindo o trecho a ser dragado pela iniciativa do poder público. 

Os serviços de dragagem a serem executados são assemelhados com os de dragagem de manutenção, onde o objetivo 

é a restauração de profundidades já atingidas anteriormente e submetidas à processos de assoreamento. 
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20. Unidade de Processamento de Gás Natural – UPGN: 

A Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) será composta pelos seguintes subsistemas: 

• 3 Unidades de Processamento de Gás Natural (UPGN I, II e III); 

• 3 Unidades de Processamento de Condensado de Gás Natural (UPCGN I, II e III); 

• 3 Unidades de Tratamento de Gás Natural (UTGN I, II e III); 

• 1 Unidade de Tratamento Cáustico de GLP (UTC); 

• 2 Coletores de Condensado; 

• 6 esferas de armazenamento de GLP; 

• 2 tanques de armazenamento de C5+; 

• 1 Estação de carregamento de GLP; 

• 1 Torre de resfriamento de água; 

• 2 Subestações elétricas; 

• 1 Sistema de Tocha; 

• 1 Casa de Apoio Local; 

• Interligações com sistemas existentes. 

A Unidade de Processamento de Gás Natural receberá gás natural proveniente do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos, 

com uma capacidade de processamento de gás de aproximadamente 21 milhões de m3/dia. 

A corrente de gás natural possui uma parte líquida, chamada de condensado de gás natural. Assim que o gás natural 

chegar ao COMPERJ, primeiramente passará pelo coletor de condensado, onde o gás será separado da parte líquida. 

Tanto o gás como o condensado do gás natural serão processados para gerar produtos. Após a separação, o gás será 

encaminhado para as Unidades de Tratamento de Gás Natural (UTGN) e o condensado será direcionado para as Uni-

dades de Processamento de Condensado de Gás Natural (UPCGN). 

Nas Unidades de Tratamento de Gás Natural (UTGN) ocorrerá a remoção de mercúrio (Hg), ácido sulfídrico (H2S) 

e dióxido de carbono (CO2) do gás. Em seguida, o gás tratado será encaminhado para as Unidades de Processamento 

de Gás Natural (UPGN), onde será separado em gás processado (adequado para a venda), etano e gás rico em propano. 

O gás natural processado será utilizado como combustível no COMPERJ e direcionado para o mercado consumidor 

e o etano será utilizado como matéria-prima nas unidades petroquímicas do COMPERJ. O gás rico em propano (C3+) 

será direcionado para a Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural (UPCGN). Na UPCGN, o conden-

sado do gás natural e a corrente de C3+ da UPGN serão processados e fracionados, gerando os seguintes produtos: 

GLP e C5+. O GLP passará por uma Unidade de Tratamento Cáustico (UTC) para remover compostos corrosivos e 

tornar-se adequado para a venda. 

O GLP será utilizado pelas petroquímicas do COMPERJ e também direcionado para o mercado consumidor. O C5+ 

será utilizado nas petroquímicas e incorporado na rede de combustíveis do COMPERJ. 

Na UPGN haverá um sistema de tocha, que amenizará emissões atmosféricas em casos atípicos de alívios operaci-

onais do processo. É um sistema de proteção. Apenas em casos emergenciais as correntes do processo serão enviadas 

à tocha para aliviar o processo. 

A UPGN também terá unidades que indiretamente fazem parte do processo de produção: esferas e tanques de ar-

mazenamento de produtos, estação de carregamento rodoviário de GLP, torre de resfriamento de água, subestações 

elétricas e casa de apoio local. Estas unidades proporcionam a infraestrutura necessária ao processo produtivo, seja 

devido ao armazenamento dos produtos, ao fornecimento de água resfriada ao processo, à adequação da energia elé-

trica do COMPERJ à UPGN, sendo indispensáveis ao funcionamento da UPGN. 

Unidade de Óleos Básicos Lubrificantes – ULUB: 

 A Unidade de Óleos Básicos Lubrificantes (ULUB) será composta pelos seguintes subsistemas: 

 • Unidade de Óleos Básicos Lubrificantes; 

• 10 tanques de armazenamento de produtos acabados; 

• 4 tanques de armazenamento de produtos intermediários; 

• 1 Estação de carregamento de lubrificantes; 

• 1 Torre de resfriamento de água; 

• 1 Subestação elétrica; 

• Interligações com sistemas existentes. 

As matérias-primas da ULUB serão óleo não convertido (UCO) e hidrogênio, que serão produzidas no próprio 

COMPERJ em unidades já licenciadas. A ULUB terá capacidade de processamento de óleo não convertido de 1.400 

m3/dia. 

Serão produzidos três tipos de óleos básicos lubrificantes: óleo lubrificante leve (70N), óleo lubrificante médio 

(150N) e óleo lubrificante pesado (500N). 

Além de produzir óleos básicos lubrificantes, a unidade produzirá como subprodutos: Gás Combustível, Nafta e 

Diesel. 

Os óleos básicos lubrificantes, a nafta e o diesel serão encaminhados para o mercado consumidor. O gás combustível 

será direcionado para a rede de combustível do COMPERJ e será utilizado internamente. 

Para eventuais alívios das correntes do processo, a ULUB utilizará o sistema de tocha já licenciado do COMPERJ. 

A ULUB também terá unidades que proporcionam a infraestrutura necessária ao processo, mesmo que indireta-

mente. Estas unidades serão: tanques de armazenamento de produtos, estação de carregamento rodoviário de óleos 

lubrificantes, torre de resfriamento de água e subestação elétrica. 

21. O projeto consiste inicialmente na limpeza do terreno e na preparação da superfície para a instalação de estruturas 

de apoio, tais como canteiros de obra. Após estes serviços iniciais, serão executadas a terraplenagem para as fundações 

das instalações e bases dos equipamentos. Posteriormente se dará a construção e montagem propriamente dita, quando 

serão construídas as tubovias, obras civis, instalações elétricas, montagem dos equipamentos e interligação com os 
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sistemas existentes no TECAM. A estimativa de custo do empreendimento é de R$ 95.000.000,00 (noventa e cinco 

milhões de reais).  

As bombas que irão viabilizar o escoamento dos produtos serão os últimos equipamentos a serem instalados e serão 

alinhadas, niveladas e testadas antes de serem entregues à operação do TECAM. No final da construção e da montagem 

haverá a desmobilização de pessoal, máquinas, equipamentos e do canteiro de obras.  

Os produtos movimentados na fase de operação do empreendimento serão armazenados nos seguintes tanques já 

existentes: 

• O QAV será armazenado nos tanques TQ-1003 e TQ-1004.        

• A Nafta será armazenada nos tanques TQ-1001 e TQ-1002.  

• O Diesel S-10 eventualmente ou em caso de emergência poderá ser armazenado no tanque TQ1006.  

A interface Diesel/Nafta poderá ser recebida, dependendo do seu volume, também nos tanques de petróleo do TE-

CAM. 

A Nafta e o QAV recebidos nos tanques do Terminal serão movimentados por seis novas bombas a serem instaladas 

no próprio terminal, sendo quatro principais e duas reservas. Em relação à movimentação interna do QAV, serão 

instaladas duas bombas, sendo uma principal e uma reserva. O escoamento será realizado em direção à REDUC ou 

para a cabotagem ou exportação via Terminal Aquaviário da Baía da Guanabara (TABG). 

Para execução das obras, são esperados a criação de aproximadamente 405 (quatrocentos e cinco) empregos diretos 

e cerca de 162 (cento e sessenta e dois) empregos indiretos durante toda a obra do empreendimento, aproveitando, 

quando possível, a disponibilidade do pessoal local.  

Na fase de operação do futuro empreendimento, a mão de obra especializada que já atua na operação do TECAM 

poderá atender a demanda de atividades do novo empreendimento. 

 

 

5.5 AS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS 

 

A avaliação de impacto ambiental é uma ferramenta fundamental para a análise da 

viabilidade e das condições para a instalação e o funcionamento de obras e atividades 

potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, o que justifica 

perfeitamente sua exigência na seara constitucional. A confrontação de diferentes cenários 

como estratégia de avaliação de impacto ambiental permite que a autoridade ambiental e a 

sociedade considerem de forma abrangente a relação custo/benefício de diferentes alternativas 

para um único projeto. É nesse sentido que a Resolução CONAMA nº 01/86 determina que o 

EIA/RIMA apresente a descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais. 

Mesmo ensejando exercícios técnicos com alto grau de subjetivação, referida 

resolução estabelece a necessidade do Relatório de Impacto Ambiental conter a caracterização 

da qualidade ambiental futura da área de influência, comparando as diferentes situações da 

adoção do projeto e suas alternativas, “bem como a hipótese de sua não realização”, conforme 

consta do seu art. 9º, inciso V. Isto é, a avaliação ambiental deve ser realizada sobre o projeto 

original, mas deve incluir alternativas tecnológicas e locacionais, além de se debruçar, ainda, 

sobre a hipótese de sua não realização. São, portanto, diversos cenários a serem trabalhados e 

demonstrados no Estudo e no Relatório de Impacto Ambiental, a partir dos quais serão 

realizados os processos de análise do EIA pela equipe técnica do órgão competente pelo 

licenciamento e do RIMA, pela sociedade e pelos demais órgãos e entidades interessados. 

O cenário da não realização do projeto é o de maior grau de subjetividade, tendo em 
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vista que possui grande teor especulativo, mesmo que considerando tendências existentes na 

área desejada para sua realização. Por sua vez, esse critério de avaliação permite à equipe 

desenvolver cenários que possam, inclusive, beneficiar a aprovação do projeto. Foi o que 

aconteceu numa ocasião na qual foi requerida licença para a instalação de um loteamento de 

poucas casas no Morro do Morcego, em Niterói, quando o EIA/RIMA apontou que os efeitos 

do projeto sobre um denso fragmento de Mata Atlântica seriam positivos.  

A afirmativa se sustentava na consideração de que o impacto da supressão de pouca 

quantidade de indivíduos arbóreos do projeto seria de pequena dimensão. Porém, confrontando 

o projeto com a hipótese de sua não realização – a qual geraria, segundo análise da equipe 

técnica que assinava o estudo, a favelização da área – concluiu-se que os impactos do projeto 

sobre a floresta seriam positivos. Na sua análise especulativa sobre os cenários da não 

realização do projeto, a equipe adotou como uma hipótese considerável a invasão do terreno 

por favelas, tendo em vista a existência de algumas dessas comunidades na região. E que, nesse 

caso, toda a floresta seria suprimida. 

Especulações à parte, no quesito das alternativas tecnológicas a questão é bem mais 

concreta. Isto é, nesse caso, a apresentação de técnicas e métodos alternativos para os projetos 

em análise possui muito mais sustentação nas áreas profissionais competentes – e, na atualidade, 

a velocidade das evoluções tecnológicas é muito acelerada, fazendo surgirem no mercado 

inúmeras possibilidades de produzir mais, com cada vez menos impactos sobre o meio ambiente 

e a qualidade de vida. Nessa direção, é de suma importância a exploração das variadas 

possibilidades tecnológicas para os projetos com elevados riscos ao meio ambiente.   

Entretanto, não é o que parece quando coloca-se em análise esses quesitos nos 21 

projetos investigados. Em mais da metade desse conjunto, onze projetos (nº 1, 2, 3, 6, 7, 9, 12, 

13, 19, 20 e 21), não foram encontradas as indicações de alternativas tecnológicas. Isso 

representa 52% dos projetos sem previsão de alternativas. Em pelo menos um deles essa 

ausência talvez seja justificada: projeto nº 13 – Estrada Principal de Acesso ao COMPERJ. 

Nesse caso da estrada, a alternativa tecnológica tende a ser considerada como 

alternativa locacional. Isto é, como considerar outra tecnologia viável de deslocamento entre a 

BR-493 e as instalações do COMPERJ senão por uma estrada? Não que não existam outras 

tecnologias de deslocamento, mas elas não possuem viabilidade razoável. Seria totalmente sem 

sentido considerar a hipótese de deslocamento por helicóptero ou até mesmo por algum veículo 

sobre trilho – dados os custos logísticos para ambas alternativas. 

Dentre os demais projetos, praticamente todos deixam de apresentar alternativas 

tecnológicas. Isto é, não encontramos nos Relatórios de Impacto Ambiental cenários variados 
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das alternativas, de forma que se possa fazer uma avaliação quanto as melhores a serem 

adotadas. O que há, de fato, são argumentos em torno das tecnologias adotadas, o que supre 

apenas parcialmente aquilo que determina a resolução que normatiza o procedimento. Mas 

pelos menos não deixa o item sem qualquer tratamento – como na maioria dos relatórios. Como 

exemplo mais emblemático, apresentamos o presente no projeto nº 8 – Aumento da Oferta de 

Gás e Adequação do Perfil de Produção da REDUC: 

 

 A Petrobras tem desenvolvido um plano desafiador de modernizar suas refinarias e 

implantou um programa de desenvolvimento tecnológico promovido junto ao Centro 

de Pesquisas e Tecnologias da Petrobras - CENPES, e programas de caracterização e 

seleção de tecnologias foram implementados visando identificar processos de 

tratamentos de combustíveis, em especial para a área de tratamento de gasolinas, uma 

área muito recente tecnologicamente no mundo. 

A argumentação tecnológica deixa claro o compromisso ambiental que a Petrobras 

prima para a concepção de seus projetos, o que não poderia ser diferente no projeto 

objeto deste RIMA, no qual a seleção das tecnologias adotadas teve como base os 

seguintes fatores/critérios: 

- Segurança intrínseca do processo (pessoas e meio ambiente) comprovada; 

- Licenciador renomado/confiável e experiente no processo em seleção; 

- Comprovação tecnológica comercial (experiência comprovada); 

- Simplicidade e robustez, mesmo nos processos seletivos/complexos; 

- Baixo consumo energético e de água (equacionada ambientalmente); 

- Tecnologia não proprietária exclusiva do licenciador; 

- Viabilidade econômica. 

O uso de tecnologia brasileira assegura, dentre outras vantagens, o desenvolvimento 

tecnológico nacional, evita a remessa de verba para o exterior, o incremento nos 

pagamentos de royalty, e desenvolve as empresas de engenharia nacional. 

Um grande diferencial deste projeto da REDUC em relação à situação atual é o 

aumento da segurança industrial e confiabilidade das operações. 

Algumas das modificações a serem implantadas na U-1250 visam evitar que haja 

agravamentos de riscos humanos/ ambientais, por falhas nos equipamentos, da mesma 

forma que a implantação da nova caldeira SG-2003 se reveste do caráter de aumento 

da segurança operacional, uma vez que diminuirá a possibilidade de taxas de falhas 

no atual sistema de suprimento de vapor e permitirá maior flexibilidade no 

agendamento de paradas. (REDUC, 2007) 

 

No projeto nº 18 – Dragagem para Adequação das Bacias de Evolução e do Canal de 

Acesso para o TAIC e TAIR tem-se o mais próximo da exigência normativa, resumido na 

apresentação de dois grupos de dragas – mecânica e hidráulica – e três modalidades 

tecnológicas de cada, com a indicação da adoção da hidráulica auto transportadora. 

Mesmo no caso da instalação de dutos, que guardaria similaridades com o projeto da 

estrada, é possível apresentar informações tecnológicas que justifiquem a adoção da opção 

apresentada, porém sem considerar quais seriam as alternativas tecnológicas. É o que ocorre 

com o projeto nº 16 – Implantação do Emissário Terrestre e Submarino do COMPERJ: 

 

Em situações que o emissário cruzará com estradas e rios serão utilizadas formas de 

construção específicas. Para atravessar as rodovias, serão utilizadas técnicas não 
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destrutivas, que consistem na perfuração por baixo da estrada e introdução do duto 

sem que haja danos à estrutura ou ao tráfego. 

A colocação do difusor e da porção submarina do emissário será feita por meio de 

uma balsa. Essa balsa consiste numa embarcação com capacidade para realizar a solda 

das tubulações. Ela também é equipada com guindaste para colocar e retirar as 

estruturas do mar, além de outras ferramentas e equipamentos. (PETROBRAS, 2010a)  

 

Como pôde ser observado, nesse quesito há o atendimento parcial da exigência 

estabelecida pela norma no caso de dez projetos, enquanto outros onze deixaram de atender à 

necessária apresentação das alternativas tecnológicas. 

Como já abordado, as alternativas tecnológicas e locacionais são absolutamente 

estratégicas para a avaliação de impacto ambiental, por oferecerem às autoridades competentes 

e à sociedade um universo de possibilidades a partir das quais se torna factível considerar a 

hipótese mais adequada de um projeto do ponto de vista socioambiental – inclusa a 

possibilidade de sua não realização. Essa avaliação, que compete ao órgão responsável pelo 

licenciamento ambiental, e que é franqueada à participação de outros órgãos públicos – como 

os órgãos municipais responsáveis pelo uso e ocupação do solo, os gestores de unidades de 

conservação, os responsáveis pela proteção do patrimônio histórico e cultural, os órgãos de 

controle dos atos da Administração Pública, dentre outros –, e à sociedade, concentra-se sobre 

os aspectos socioambientais, eis que a avaliação econômica já terá sido realizada pelo 

proponente. Isto é, aquele que propõe um projeto e o submete ao licenciamento ambiental já 

avaliou a relação custo/benefício sob o viés econômico e constatou que o projeto é viável, senão 

não haveria de seguir com sua execução. 

As alternativas locacionais, portanto, servem para comparar os efeitos positivos e 

negativos de um projeto a partir de sua relação com a realidade local, considerando um conjunto 

de fatores. Nesse caso, apesar da concentração da análise sobre os elementos socioambientais, 

a avaliação também deverá considerar aspectos econômicos e estratégicos, haja vista que são 

fundamentais para a definição da localização de um determinado empreendimento. Senão, 

vejamos. 

O objeto dessa pesquisa foi definido tendo como referência territorial a Baía da 

Guanabara. A região foi escolhida porque concentra uma série de atividades econômicas sobre 

um ecossistema com grande riqueza biológica e diversidade social. Não é por acaso. A Baía da 

Guanabara é um região portuária importante desde os tempos da Colônia. Suas águas interiores 

com rápido acesso ao mar aberto lhe fazem estratégica para a atividade. Portanto, já de muito 

tempo que se concentram investimentos de infraestrutura para o suporte às atividades de 

comércio marítimo. Mais recentemente, passou a ter grande importância para o suporte à 
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extração, produção e processamento de petróleo e derivados, o que se acentuou com a 

descoberta do Pré-Sal. Portanto, para os projetos que, direta ou indiretamente, estão na cadeia 

produtiva ou dependem dos produtos gerados a partir da produção e processamento de petróleo, 

nada mais estratégico do que se localizar nessa região. 

Do ponto de vista econômico, é sabido que os custos do transporte de bens e produtos 

elevam significativamente o preço final de consumo. Então, quanto mais distantes das áreas 

produtoras dos insumos e das áreas de consumo final, mais elevados os custos e mais caros os 

produtos na ponta. Há que se ter em vista esses aspectos na formulação das alternativas 

locacionais, pois não basta identificar apenas as localidades onde os impactos sociais e 

ambientais sejam menores, mas onde haja viabilidade econômica e estratégica para o projeto 

proposto. 

Nos termos da Resolução CONAMA nº 01/86, o Relatório de Impacto Ambiental 

deverá conter as alternativas tecnológicas e locacionais com as especificações de suas áreas de 

influência, prováveis efluentes, emissões, fontes de energia e outros elementos, na seguinte 

forma textual: 

 

Art. 9º. O Relatório de Impacto Ambiental – RIMA refletirá as conclusões do Estudo 

de Impacto Ambiental e conterá, no mínimo: 

(...) 

II. a descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, especificando 

para cada um deles, nas fases de construção e operação, a área de influência, as 

matérias-primas e mão-de-obra, as fontes de energia, os processos e técnicas 

operacionais, os prováveis efluentes, emissões, resíduos de energias, os empregos 

diretos e indiretos a serem gerados; (CONAMA, 1986) 

 

De acordo com o texto normativo, a avaliação de impacto ambiental deve abranger 

não apenas a área pretendida pelo proponente, mas também as alternativas locacionais. Isto é, 

as alternativas devem ser identificadas e avaliadas considerando suas áreas de influência, as 

emissões e os demais elementos presentes no texto. Isso não significa afirmar que seria na 

prática um EIA/RIMA para cada alternativa, mas alguns itens deveriam ser elaborados 

individualmente para cada hipótese, como o diagnóstico ambiental e a definição das áreas de 

influência. Essa é a exegese do texto normativo, porém não condiz com a realidade. 

A maioria dos Relatórios de Impacto Ambiental dos 21 projetos analisados traz a 

previsão das alternativas locacionais, porém em quatro deles elas não foram encontradas. É 

praticamente 20%, o que significa um percentual elevado. Não há que ser considerado como 

uma margem de erro, mas uma tendência.  

As alternativas locacionais são um dos pilares do Estudo de Impacto Ambiental e de 
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seu respectivo Relatório. Se, eventualmente, é considerado que não haja alternativa locacional, 

essa avaliação deve constar do EIA e do RIMA, para que o corpo técnico do órgão ambiental 

competente analise a opinião manifestada no documento e faça seu juízo de valor. Da mesma 

forma com os demais órgãos públicos e a sociedade civil, que devem ter acesso aos argumentos 

que levaram a essa conclusão. Foi o que ocorreu com o projeto nº 8 – Aumento da Oferta de 

Gás e Adequação do Perfil de Produção da REDUC. Ora, o projeto expressamente prevê a 

adequação de uma atividade industrial existente há cerca de 60 anos e que, não obstante 

eventuais adequações já realizadas, certamente se estruturou com base em tecnologias que no 

presente encontram-se desatualizadas. Em seu Relatório de Impacto Ambiental a 

fundamentação está assim expressa: 

 

Trata-se de projeto de modificação em uma refinaria existente, onde os 

empreendimentos propostos estarão interligados às demais unidades da refinaria, 

utilizando seus produtos como matéria prima da mesma forma que os produtos dos 

novos empreendimentos serão utilizados como matéria-prima em unidades existentes 

na refinaria. 

Além disso, toda a infraestrutura de utilidades existente (abastecimento de água, 

tratamento de efluentes, fornecimento de vapor, gestão de resíduos, etc.) e estrutura 

administrativa e operacional (escritórios, almoxarifado, acessos, funcionários, etc.) 

também serão utilizadas. 

Desta forma, inexistem alternativas locacionais para o projeto proposto. (REDUC, 

2007) 

 

Esse quesito das alternativas locacionais é tratado de forma diferenciada pelos projetos 

analisados. Há aqueles nos quais as alternativas são expressamente apresentadas, com a 

indicação final daquela que foi escolhida e os motivos que fundamentaram a escolha. É o 

melhor de todos os cenários. Mas há os projetos que indicam as alternativas, mas não são 

encontrados objetivamente os fundamentos que levaram à escolha da proposta apresentada de 

localização. Há, ainda, os projetos que apenas apontam a localidade escolhida e apresentam 

fundamentos variados para a decisão, mas não indicam sequer as alternativas locacionais. Isto 

é, abordam o tema, mas de forma insuficiente. Todavia, em nenhum dos Relatórios de Impacto 

Ambiental foram encontradas análises mais detalhadas sobre diagnóstico, áreas de influência 

ou outros quesitos técnicos das alternativas locacionais apresentadas. 

No RIMA do projeto nº 1 – Terminal Marítimo para Polibrasil Polímeros e Petroflex 

encontramos o formato no qual são apresentadas quatro alternativas e, ao final, àquela 

considerada a melhor e os argumentos que justificam a escolha: 

 

- Alternativa A: próxima da área das fábricas e da faixa existente de dutos da 

Petrobras; não apresenta profundidade natural necessária; área sujeita a processo de 

assoreamento; 
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- Alternativa B: norte da Ilha do Boqueirão (+ ou – 1km), imediatamente acima da 

área de restrição delimitada pela Marinha; 

Dista cerca de 8,5 km da área ocupada pelas fábricas; profundidade superior a 9,5m; 

fácil acesso à navegação; 

- Alternativa C: entre os terminais marítimos almirante Tamandaré da Petrobras e no 

mesmo alinhamento dos mesmos; fácil acesso a navegação; profundidade superior a 

9,5m; são feitas atracações nos lados externo e interno dos dois píeres, criando 

dificuldades de manobras de acesso das embarcações; 

- Alternativa D: 1,5km ao sul do terminal marítimo Almirante Tamandaré da 

Petrobras e alinhado com o mesmo; fácil acesso a navegação; profundidade superior 

a 9,5m. 

A alternativa B é a mais adequada, porque apresenta as seguintes vantagens sobre as 

demais alternativas: 

- maior proximidade às fábricas (com exceção da alternativa A); 

- menor interferência com outras instalações existentes na região; 

- profundidade natural adequada e compatível com os maiores navios esperados no 

terminal; 

- não requer serviços de dragagem para implantação ou manutenção; 

- não requer travessia terrestre de áreas urbanas, levando a maior segurança e menor 

risco ambiental. (POLIBRASIL, 1996) 

 

No Relatório de Impacto Ambiental do projeto nº 6 – Duto PE-3 (REDUC – Ilha 

D’Água) há a informação de que foram examinadas diferentes possibilidades de rota para cada 

um dos trechos do duto que substitui aquele que se rompeu no ano de 2000, causando graves 

danos à Baía de Guanabara. Em sua apresentação, encontramos a identificação de trechos de A 

a G, o que aparenta uma relação com sete alternativas locacionais. Entretanto, é apenas 

aparência, pois sete são os trechos do mesmo duto e o RIMA apenas descreve esses trechos sem 

apontar objetivamente alternativas locacionais. 

No projeto nº 7 – Terminal Flexível para recebimento de GNL e Duto de Gás Natural 

a estrutura é semelhante à do projeto nº 1, porém um pouco confusa quanto às rotas do duto. 

Entretanto, chama a atenção o argumento utilizado na justificativa da escolha do traçado 

adotado para o duto submarino, eis que a vantagem alegada seria de utilizar um trajeto mais 

curto e o fato de chegar em uma área que não há congestionamento de dutos. Este é o único 

Relatório de Impacto Ambiental que se refere a uma região da Baía de Guanabara onde se 

configura a ocorrência de um congestionamento de dutos – apontando para uma situação que 

claramente caracteriza o esgotamento da capacidade de carga do ecossistema no recebimento 

de estruturas físicas para o transporte de material proveniente dos processos de produção e 

processamento de petróleo e derivados. 

Um congestionamento de dutos configura necessariamente uma situação na qual 

efeitos sinérgicos e cumulativos de diversas atividades se apresentam. Ou seja, o somatório de 

variadas atividades potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente 

produz uma situação que beira o esgotamento de um ecossistema, numa projeção indefinida de 

tempo e de multiplicação de riscos, tendo em vista que um eventual acidente pode atingir várias 
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atividades simultaneamente – projetando resultados lesivos que podem estar acima dos riscos 

avaliados isoladamente por cada atividade.  

O Estudo de Impacto Ambiental tem uma fragilidade, que é sua limitação à análise dos 

impactos ambientais de um projeto isolado, sem considerar eventuais situações de estresse por 

que possa estar passando determinado ecossistema no qual a atividade pretende se instalar. 

Evidente que o diagnóstico ambiental é um item do EIA que pode detectar essa condição, mas 

geralmente apresenta dados gerais, sem um aprofundamento que poderia comprometer a 

viabilidade do projeto. Portanto, é fundamental que o EIA/RIMA explore adequadamente o 

item no qual devem ser previstos os efeitos sinérgicos e cumulativos do projeto. 

Três Relatórios de Impacto Ambiental (projetos nº 9, 11 e 12) apresentaram com maior 

nitidez as diretrizes consideradas para a escolha da melhor alternativa para o projeto proposto, 

identificadas em um dos projetos como diretrizes da Petrobras para a implantação de dutos 

terrestres. As diretrizes permitem uma percepção mais objetiva sobre os critérios de escolha, 

beneficiando a participação da sociedade nos processos de avaliação de impacto ambiental. 

Ressalte-se que o fato de trazer mais transparência quanto aos critério de escolha não significa 

necessariamente que as informações estejam completas, com a apresentação das alternativas 

consideradas. O projeto nº 9 – Gasoduto Japeri-REDUC, por exemplo, apresenta da seguinte 

forma as informações a respeito das alternativas locacionais: 

 

A Alternativa Preferencial para a passagem de um empreendimento é sempre aquela 

que se mostra social e ambientalmente menos impactante, levando em consideração, 

também, as questões técnicas financeiras. 

Para se determinar a melhor alternativa de passagem para o GASJAP, foram avaliadas 

quatro diferentes possibilidades de traçado, baseadas em diretrizes da PETROBRAS 

para a implantação de dutos terrestres, algumas delas listadas a seguir: 

- Evitar, sempre que possível, a necessidade de retirada de mata nativa;  

- Diminuir a movimentação de terra na fase de construção;  

- Definir um traçado de duto com o menor comprimento possível; 

- Reduzir a quantidade de interferências e atingir o menor número possível de 

propriedades; 

- Aproveitar os caminhos internos ou estradas existentes; 

- Evitar situar a faixa de servidão em locais de brejos, onde haja estruturas rochosas, 

encostas ou terrenos sujeitos a deslizamentos; 

- Evitar a aproximação da faixa de servidão a edificações, especialmente moradias e 

loteamentos atuais ou em projeto; 

- Evitar a aproximação da faixa de servidão a reservas minerais, ambientais, indígenas, 

de quilombolas, de importância arqueológica, de populações tradicionais e locais de 

captação de água para abastecimento, em especial.  

- Considerar, na escolha do traçado, os quadros de crescimento urbano e a instalação 

de polos industriais nos municípios. 

Para selecionar a melhor alternativa, realizou-se uma avaliação ambiental das 

características físicas, bióticas e socioeconômicas das áreas atravessadas pelos quatros 

possíveis traçados. 

Dois aspectos foram decisivos na seleção da melhor alternativa: preservar a Reserva 

Biológica do Tinguá, unidade de conservação de proteção integral, e não haver sérios 
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problemas associados ao empreendimento que não possam ser resolvidos. 

Após avaliação de todos os fatores, deduziu-se que a Alternativa 1 deve ser a 

alternativa preferencial dos estudos, pois, apesar de apresentar a maior extensão, 

dentre as demais, utiliza, na maior parte de seu traçado, uma faixa de servidão 

existente, dispensando, portanto, a abertura de novos acessos para a construção e 

montagem do empreendimento, e, além disso, atende aos dois aspectos acima citados. 

(PETROBRAS, 2007b) 

 

Há Relatórios de Impacto Ambiental que apontam para informações que não são 

encontradas no próprio RIMA. A impressão que se tem é de que o RIMA foi montado a partir 

do recorte do Estudo de Impacto Ambiental. Essa certamente não é a técnica adequada para a 

montagem do RIMA, tendo em vista que ele não deve estar estruturado com a mesma linguagem 

do EIA, mas em linguagem acessível, como determina a resolução. Aparentemente, entretanto, 

vários são os RIMAs que parecem ter sido elaborados a partir de recortes do EIA. É o caso do 

Relatório do projeto nº 17 – Cais de Atracação e Dragagem na Foz do Rio Irajá e Canal do 

Fundão que, quando trata das alternativas locacionais, apresenta o seguinte texto: 

 

Do ponto de vista ambiental, a alternativa de despejo mais adequada ao projeto em 

questão é o de disposição em fundo marinho, ambientalmente controlado, em cavas 

existentes nas cercanias da área contaminada. 

Analisando as áreas já existentes A, B, C e D da figura 2, as cavas têm capacidade 

suficiente para armazenar individualmente a totalidade do material a ser dragado, sem 

criar ressaltos na topografia do fundo marinho e do entorno. (RIO MINAS 10, 2010) 

 

O texto faz referência a áreas identificadas na Figura 2, porém ela não é encontrada no 

Relatório de Impacto Ambiental. Da Figura I, na página 2, pula para a Figura IV, na página 25. 

Ficam, então, prejudicadas as informações presentes no RIMA do projeto em questão, tendo 

em vista o açodamento e o descaso na preparação do documento que deveria resumir as 

informações do Estudo, em linguagem acessível e com a ilustração por mapas, cartas, quadros, 

gráficos e demais técnicas de comunicação visual. 

Como visto, esse que é um requisito fundamental da avaliação de impacto ambiental 

não segue necessariamente um padrão nas informações disponibilizadas, suprimindo 

parcialmente a capacidade real de avaliação das relações custo/benefício dos projetos pela 

sociedade e pelos demais órgãos públicos, tendo em vista que essa seria a função do Relatório 

de Impacto Ambiental.  

 

5.6 DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DOS PROJETOS 

 

As áreas de influência de um determinado projeto são todas aquelas alcançadas e 

impactadas pelas intervenções produzidas pelo empreendimento que se pretende instalar e fazer 
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funcionar. A sua definição é fundamental, afinal, se o objetivo do instrumento da avaliação de 

impacto ambiental é analisar os impactos do projeto proposto, tendo em vista seu potencial de 

causar significativa degradação do meio ambiente, a área de influência deve ser objetivamente 

identificada a fim de mensurar sua condição antes do empreendimento e quais efeitos podem 

advir da implementação do projeto. 

Sánchez chama a atenção para o fato de que área de influência é diferente de área de 

estudo, apesar de possuírem características comuns. Em suas palavras,  

 

é comum se confundir a área de estudo com a área de influência. Muitas 

regulamentações sobre EIAs, como a brasileira e a chilena, requerem que a equipe 

determine a área de influência do empreendimento analisado. Esta não é conhecida na 

fase dos estudos, mas somente depois de analisados os impactos (e varia conforme os 

impactos afetem o ambiente físico, biótico ou antrópico). Pode ser definida como a 

área cuja qualidade ambiental sofrerá modificações direta ou indiretamente 

decorrentes do empreendimento. Por sua vez, a área de estudo é simplesmente aquela 

em que serão coletadas informações a fim de caracterizar e descrever o ambiente 

potencialmente afetado pelo projeto. O resultado dos estudos de base forma um 

capítulo do EIA que recebe denominações como diagnóstico ambiental (no Brasil), 

linha de base (no Chile), características do ambiente receptor (Uruguai), descrição 

do sistema ambiental (México). (SÁNCHEZ, 2013, p. 190-191) 

 

As áreas de influência, portanto, são constituídas a partir da identificação dos impactos 

produzidos pelo projeto e dividem-se, geralmente, em diretas e indiretas, a partir da qualificação 

dos impactos entre os diretos e os indiretos, respectivamente. No RIMA do projeto nº 14 – 

Sistema de Dutos e Terminais do COMPERJ encontramos a afirmação de que os impactos 

podem ser diretos, quando decorrem de alguma ação ligada às obras ou à operação do 

empreendimento, e, indiretos, quando considerados como uma continuação ou uma 

consequência dos impactos diretos.  

A dimensão das áreas de influência, portanto, depende de alguns fatores, como o tipo 

de matéria lançada na atmosfera, associada ao cenário das bacias aéreas e o alcance das 

correntes de ar – tendo em vista que isso irá configurar a distância na qual esses gases ou 

particulados podem chegar. Da mesma forma com as bacias hidrográficas, pois os corpos 

hídricos têm grande capacidade de condução de matérias diluídas em suas águas. 

Dentre as diretrizes gerais estabelecidas pela Resolução CONAMA nº 01/86, como 

regra para a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental, está a que determina que o EIA deve 

“definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, 

denominada área de influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica 

na qual se localiza.”, conforme Resolução CONAMA nº 01/86, art. 5º, inciso III.  A expressa 

referência à bacia hidrográfica é justificada exatamente pelos motivos acima expostos. 
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Apesar do instrumento ser denominado de avaliação de impacto ambiental e de suas 

espécies aqui analisadas – o Estudo e o Relatório de Impacto Ambiental – seguirem a mesma 

nomenclatura para o impacto como ambiental, estes não se referem exclusivamente ao ambiente 

natural. Inclusos estão os conceitos que abrangem uma visão holística sobre o conceito de 

ambiente, alcançando os ambientes artificiais ou construídos e os ambientes culturais. Nesse 

sentido, a definição das áreas de influência deve considerar os impactos sobre os ambientes 

físico, biológico e antrópico – chamado na norma de socioeconômico. E a norma delimita o 

conceito de cada um deles, nos seguintes termos: 

 

Resolução CONAMA nº 01/1986 

 

Artigo 6º. O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes 

atividades técnicas:  

I. Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, completa descrição e análise 

dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a 

situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, considerando: 

a) Meio físico – o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos minerais, 

a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d’água, o regime hidrológico, as 

correntes marinhas, as correntes atmosféricas; 

b) Meio biológico e os ecossistemas naturais – a fauna e a flora, destacando as 

espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e 

ameaçadas de extinção e as áreas de preservação permanente; 

c) Meio socioeconômico – o uso e ocupação do solo, os usos da água e a 

socioeconomia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e 

culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os 

recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos. (CONAMA, 1986) 

 

A regra geral, portanto, impõe a definição das Áreas de Influência Direta (AID) e 

Indireta (AII), segundo os efeitos diretos e indiretos dos impactos. Mas há Relatórios de 

Impacto Ambiental que incluem a Área Diretamente Afetada (ADA), como sendo a área na qual 

há a interferência efetiva do empreendimento, ou melhor, o local da implantação física do 

empreendimento. O projeto nº 15 – COMPERJ, por sua vez, utiliza-se ainda dos conceitos de 

Área de Influência Estratégica (AIE), na qual se manifestam os efeitos econômicos das fases 

de construção e operação do COMPERJ sobre a produção, a renda e o emprego no Estado; e de 

Área de Abrangência Regional (AAR), atribuída à região na qual se instituiu o Consórcio 

Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Leste Fluminense – CONLESTE que 

  

inclui municípios não metropolitanos, como Cachoeira de Macacu, pertencente à 

Região Serrana, além de Casimiro de Abreu  e Silva Jardim, da região das Baixadas 

Litorâneas, tem abrangência sub-regional, pela proximidade ao empreendimento e 

pela existência de organização intermunicipal que poderá dar suporte às ações 

coordenadas necessárias ao aproveitamento das oportunidades e prevenção dos efeitos 

indesejáveis do COMPERJ. (PETROBRAS, 2008c) 
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Apesar da relevância da definição das áreas de influência para a compreensão do 

alcance e da magnitude dos impactos dos projetos submetidos ao licenciamento ambiental, há 

dois Relatórios de Impacto Ambiental nos quais essa informação não aparece com muita clareza. 

No projeto de nº 3 – OSDUC II, o RIMA informa que a área de influência do 

empreendimento foi subdividida em quatro unidades socioeconômicas, que reúnem sete 

municípios atravessados pelo duto. Porém, como vimos, a socioeconomia é uma das áreas do 

tripé que sustenta o Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório. No projeto nº 4 – 

TermoRio, faz-se uma caracterização geral da Região Metropolitana e do Município de Duque 

de Caxias, onde está prevista sua localização, mas a referência objetiva à área de influência 

somente aparece quando se afirma que ela “está ocupada, em maior ou menor intensidade, por 

usos urbanos, que vão aumentando sua superfície e degradando as encostas, ocupadas 

gradativamente”. 

Nos Relatórios de Impacto Ambiental dos demais projetos, a apresentação das áreas 

de influência é mais nítida e transparente, cumprindo a determinação normativa para sua 

apresentação no campo da descrição do projeto. Entretanto, apenas um RIMA segue à risca a 

determinação da Resolução CONAMA para que sejam especificadas as áreas de influência do 

projeto e de suas alternativas locacionais. Na verdade, o projeto nº 16 – Implantação do 

Emissário Terrestre e Submarino do COMPERJ trabalha apenas com uma alternativa de traçado. 

Porém, a área de influência é indicada tanto para o trajeto escolhido, como também para a 

alternativa apontada no estudo. Nos demais projetos, encontramos apenas a definição das áreas 

de influência da proposta escolhida, sem considerações sobre as alternativas tecnológicas ou 

locacionais. 

O diagnóstico ambiental que configura o local pretendido para os projetos deveria 

balizar a viabilidade do projeto em análise. Isto é, quando o diagnóstico aponta o esgotamento 

do equilíbrio ecológico do ecossistema no qual o projeto pretende se instalar, a constatação 

deveria servir para fundamentar sua inviabilidade, tendo em vista que não há capacidade de 

carga para a inclusão de mais um empreendimento potencialmente causador de significativa 

degradação do meio ambiente. Porém, aparentemente ele serve de justificativa para minimizar 

os possíveis efeitos negativos do projeto sobre a área afetada. É o que se deduz dos argumentos 

do projeto nº 1 – Terminal Marítimo para Polibrasil Polímeros e Petroflex: 

 

A área de influência do empreendimento localiza-se numa região fortemente 

comprometida, apresentando um quadro geral de qualidade de água muito degradada, 

tanto em relação à água superficial quanto à primeira capa de água subterrânea. A 

região recebe grande parte do esgoto doméstico proveniente da Baixada Fluminense. 

A Reduc, situada na área de influência, apresenta a maior contribuição pontual de 
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poluentes para a Baía de Guanabara. Seus efluentes líquidos contêm grandes 

quantidades de óleos e graxas, metais pesados (inclusive cádmio e mercúrio), fenóis 

e carga orgânica. Outras substâncias tóxicas provenientes do processo de 

craqueamento e refino do petróleo também estão presentes em seus efluentes. 

De acordo com estudos da FEEMA, o rio Estrela, corpo receptor dos efluentes do 

empreendimento, apresenta uma qualidade de água que não atende sequer ao padrão 

para Classe 2, apresentando acentuados indicadores de eutrofização e contaminação 

por metais, principalmente o cobre. 

O solo e a água subterrânea também encontram-se poluídos, em função de conhecidos 

focos de contaminação – e.g, o aterro metropolitano de Gramacho, as áreas de 

deposição de resíduos da Petrobras – e, no caso das águas subterrâneas, pela própria 

poluição das águas de superfícies, dadas as interfaces hídricas. 

As águas de superfície no canal e na costa do manguezal apresentam coloração cinza 

escura e preta, praticamente sem vestígios de vida aquática. (POLIBRASIL, 1996) 

 

Com a constatação de uma degradação nos níveis narrados, os estudos deveriam 

indicar a impossibilidade de efetivação do projeto. Mas de fato não é o que acontece. Nesse 

caso, fica a interrogação quanto à finalidade da avaliação de impacto ambiental, se se presta 

efetivamente à garantia do direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. É certo que o diagnóstico em 

questão afirma a expressa violação da garantia constitucional, especialmente no último 

parágrafo, no qual constata a inexistência de vestígios de vida aquática.  

Ora, diante do cenário de absoluta degradação da qualidade ambiental, o poder público 

se abstém de suas incumbências e autoriza mais uma atividade com alto potencial de degradação 

ambiental, concedendo o licenciamento para sua instalação? Aparentemente, diante do dilema 

de escolher entre a garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado e o desenvolvimento 

econômico a qualquer custo, o poder público optou pela segunda hipótese – em detrimento de 

uma mínima qualidade ambiental. 

As características da Baía de Guanabara como ecossistema complexo, já apontadas 

por um dos estudos como uma área de grande diversidade na comparação com sistemas 

semelhantes existentes ao longo de todo litoral brasileiro, faz com que aumentem as 

dificuldades na determinação das áreas de influência dos projetos com incidência direta sobre 

o leito de suas águas. Diante dessa constatação, o Relatório de Impacto Ambiental do projeto 

nº 6 – Duto PE-3 defende a utilização do conceito de Área de Influência Difusa, a fim de 

diferenciá-la, com as devidas ressalvas para eventuais imprecisões: 

 

Com relação à delimitação espacial da área de influência direta, relativa ao ambiente 

aquático, é importante ressaltar a influência da variabilidade das condições ambientais 

reinantes na Baía, como, por exemplo, o regime de marés e a circulação hidrodinâmica, 

o que dificulta a delimitação precisa da região impactada diretamente pelo 

empreendimento.  Assim, optou-se em adotar o conceito de área de influência difusa, 

para indicar que o exato perímetro da área de influência direta é variável, sofrendo a 

influência das correntes e marés e das condições climáticas. Entretanto, a magnitude 
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das alterações tende a diminuir à medida que aumenta a distância do ponto 

considerado até o local de implantação do duto. (PETROBRAS, 2001) 

 

A medida parece adequada e bem fundamentada. Mas não é uma regra. Outros estudos 

aplicados ao mesmo ambiente arriscam estabelecer medidas mais objetivas na qualificação das 

áreas de influência. O RIMA do projeto nº 18 – Dragagem para Adequação das Bacias de 

Evolução e de Canal de Acesso para o TAIC e TAIR, por exemplo, estabelece que a AID para 

os meios físico e biótico “são as áreas de dragagem e bota-fora acrescidas das áreas de círculo 

de raio de 400m aos seus arredores e das plumas de sedimentos.” O RIMA do projeto nº 16 – 

Implantação do Emissário Terrestre e Submarino do COMPERJ, neste quesito, e, considerando 

a análise de sua alternativa locacional, aponta para a seguinte qualificação da área de influência: 

 

No entorno do ponto de lançamento do efluente, considerando a atividade pesqueira 

como principal aspecto socioeconômico, fica determinada como área de influência 

direta o contorno da pluma de dispersão do efluente. Para a alternativa Baía de 

Guanabara, além da faixa de 500 metros de cada lado do emissário, fica estabelecida 

a circunferência com raio de 1 quilômetro ao redor do ponto de descarte do efluente 

no interior da Baía. (PETROBRAS, 2010b) 

 

Por sua vez, o RIMA do projeto nº 17 – Cais de Atracação e Dragagem da Foz do Rio 

Irajá e Canal do Fundão sequer apresenta uma medição para a área de influência. Limita-se a 

afirmar que, “para os meio físicos e bióticos, foi considerada como área de influência direta a 

área de dragagem e instalação do cais de atracação”. E complementa informando que foram 

considerados também as potenciais áreas de descarte de material dragado - “bota-fora” - na 

Baía de Guanabara. 

Parece, portanto, que a opção do projeto nº 6 de aplicar um conceito de Área de 

Influência Difusa é mais adequado do que arriscar medições de áreas com raios de 400 a 1000 

metros ao redor das plumas de sedimentos, ou, noutro extremo, sequer indicar medidas para a 

definição da Área de Influência Direta dos projetos com impactos sobre as águas da Guanabara. 

Os efeitos de um projeto, entretanto, podem se estender para áreas muito distantes. Já 

vimos que isso pode se dar em razão das características naturais das áreas onde se pretende 

fazer sua instalação, somadas às configurações dos lançamentos de matéria ou energia pelas 

atividades quando estiverem sendo instaladas ou em operação. Mas há efeitos de natureza 

econômica que também podem extrapolar as áreas de entorno da localização das atividades. De 

acordo com alguns fundamentos expostos nos objetivos e justificativas dos projetos, seus 

efeitos na economia regional e nacional podem ter grande e expressivo significado para o país 

– o que configura um efeito considerado positivo no meio socioeconômico. 

Em geral, essas questões devem aparecer na caracterização das áreas de influência dos 
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projetos com muita clareza, o que não é uma regra entre os 21 projetos analisados. No Relatório 

de Impacto Ambiental do projeto nº 17 – Cais de Atracação e Dragagem na Foz do Rio Irajá e 

Canal do Fundão é possível visualizar com nitidez a definição das áreas de estudo e das Áreas 

de Influência Direta e Indireta do projeto, inclusive com a consideração de que seus efeitos 

econômicos extrapolam o Município e o Estado nos quais está localizado: 

 

Definição das áreas de estudo  

O local definido para implantação do empreendimento é estratégico, estando próximo 

a vias rodoviárias de entrada e saída do município do Rio de Janeiro.  

Área de Influência Direta (AID) 

Caracteriza-se como sendo a área mais exposta aos impactos gerados pelo 

empreendimento, tanto na fase de implantação como na fase de operação, estando 

sujeita a alterações na qualidade ambiental e pelas atividades necessárias à 

implantação de empreendimento. 

Para os meio físicos e bióticos, foi considerada como área de influência direta a área 

de dragagem e instalação do cais de atracação. 

Foram considerados também as potenciais áreas de descarte de material dragado 

(“bota-fora”) na Baía de Guanabara. 

Já para o meio antrópico, considerou-se como área de influência direta a área de 

instalação do empreendimento, que deverá ser submetida às intervenções diretas, 

incluindo o terreno proposto para a implantação do terminal de atracação e suas 

instalações auxiliares. 

Área de Influência Indireta (AII) 

Caracteriza-se como a área sujeita ao reflexo da implantação/operação do 

empreendimento, porém com reduzido potencial de impactos sobre os ecossistemas e 

meios físico e socioeconômico. Com relação ao meio físico, foi considerada a área do 

município do Rio de Janeiro para o estudo dos temas relativos ao clima, geologia e 

geomorfologia, de forma a possibilitar uma melhor visualização do entorno da área 

de interesse. 

Para o meio biótico, optou-se por caracterizar em detalhe a área da Baía da Guanabara, 

tendo em vista que não se espera a ocorrência de impactos além desta área. 

Quanto ao meio antrópico, definiu-se como área de influência indireta a área do 

município do RJ, ainda que seja de ciência que parte dos efeitos gerados pelo 

empreendimento poderá se estender através da longa cadeia produtiva do 

empreendimento, alcançando outros municípios e até mesmo outros estados. (RIO 

MINAS 10, 2010) 

 

Como visto acima, uma das diretrizes gerais estabelecidas pela Resolução CONAMA 

nº 01/86 para a elaboração do RIMA é a de definir os limites da área geográfica a ser direta ou 

indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, 

em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza. Apesar da determinação normativa, 

em poucos dos 21 Relatórios de Impacto Ambiental analisados – no quadro de definição das 

áreas de influência – foram encontradas referências às bacias hidrográficas. Mais precisamente, 

apenas cinco deles usam essa expressão ou outras similares, como região hidrográfica ou sub-

bacias. Nos demais dezesseis RIMAs analisados, a qualificação das áreas de influência não 

usam referências hidrográficas, mesmo estando localizadas na Bacia Hidrográfica da Baía de 

Guanabara e em sub-bacias diversas. Em sete deles, aparecem referências à própria Baía de 
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Guanabara, mas essa é uma referência genérica porque pode sinalizar tanto seu espelho d’água 

como outras áreas no continente que sejam contribuintes de seu leito e, portanto, parte de sua 

bacia hidrográfica.  

 

TABELA  6 - Referências à Bacia Hidrográfica nos RIMAs analisados 

5 RIMAs Se referem a bacia, sub-bacia ou região hidrográfica 

7 RIMAs Se referem apenas a Baía de Guanabara 

9 RIMAs Não se referem de forma nenhuma a bacias hidrográficas 

 

 

Dentre os RIMAs que não fazem qualquer referência às bacias hidrográficas – o que 

viola uma das diretrizes gerais normativas sobre esse instrumento de avaliação de impacto 

ambiental, há um que se refere a um rio e outro à expressão hidrografia, longe da diretriz 

determinada. 

Ainda no quadro da caracterização das áreas de influência, foram encontradas 

referências a regiões de pescadores e atividades de pesca – que é uma importante indústria 

artesanal com longa tradição da Baía de Guanabara, mas que encontra-se em conflito com a 

expansão das atividades de produção e processamento de petróleo. Mas do total de RIMAs 

analisados, apenas seis fazem essas referências, enquanto os quinze demais ignoram as regiões 

nas quais há bases físicas ou atividades pesqueiras. 

 

TABELA  7 - Referências às atividades de pesca nos RIMAs analisados 

6 RIMAs Se referem a bases físicas ou atividades pesqueiras 

15 RIMAs Ignoram as atividades de pesca 

 

 

Esses são sinais emblemáticos na configuração da avaliação de impacto ambiental, 

senão vejamos. Se as áreas de influência são determinadas a partir da identificação dos impactos 

ambientais produzidos pelos projetos em licenciamento e, na caracterização dessas áreas de 

influência, são ignorados elementos centrais da diversidade social, econômica e ambiental da 

região afetada pelo projeto, teremos uma deficiência de diagnóstico que compromete não 

apenas a avaliação, mas também as medidas mitigadoras e compensatórias, assim como os 

programas de monitoramento dos impactos. 
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5.7 AS MATÉRIAS-PRIMAS 

 

A norma não especifica se as matérias-primas a serem descritas são as utilizadas para 

a implementação do projeto ou as geradas a partir da efetiva operação do projeto. Parece 

evidente que necessariamente devem estar relacionadas as matérias-primas utilizadas na sua 

implementação, como os recursos naturais e minerais utilizados para as obras civis, a exemplo 

da areia, da brita, do cimento, do aço etc. Entretanto, os Relatórios de Impacto Ambiental 

analisados não trazem expressamente um item referente a esse quesito, levando a interpretações 

variadas. Não é de todo estranho que se relate também as matérias-primas resultantes dos 

processos produtivos dos projetos propostos, porque boa parte delas é de interesse para uma 

avaliação ambiental. 

Um projeto como o do COMPERJ, por exemplo, exige grande aporte de matérias-

primas para sua implementação, tendo em vista que necessita de intervenções variadas para 

limpeza do terreno, supressão agroflorestal, implantação de canteiros de obras, terraplenagem, 

drenagem, pavimentação e outras intervenções numa área de 4,5 mil hectares. É certo que para 

referidas intervenções há que se utilizar de grandes quantidades de matérias-primas (argila, brita, 

areia e outros). Entretanto, essa informação não consta no Relatório de Impacto Ambiental, 

senão de forma superficial na relação dos impactos produzidos com seu manuseio e nas 

intervenções em campo. Quanto a sua origem – e esse é um impacto bastante significativo, o 

RIMA se limita a informar que o empreendedor buscará transportadores e fornecedores 

devidamente licenciados nos órgãos competentes. Não há uma especificação das quantidades 

de cada material e de sua origem. Porém, no mesmo RIMA é encontrada a seguinte informação: 

 

O COMPERJ processará 150 mil barris por dia de petróleo pesado do campo de 

exploração de Marlim, produzido na bacia de Campos. A utilização desta matéria-

prima não convencional para a produção de petroquímicos mostrou-se uma alternativa 

tecnológica, econômica e ambientalmente desenvolvida no país. (PETROBRAS, 

2008c) 

 

Ou seja, a referência a matérias-primas no Relatório de Impacto Ambiental do projeto 

do COMPERJ está associada exclusivamente à matéria que será processada com o 

funcionamento do projeto, excluídas as matérias-primas necessárias à sua instalação, que 

guardam também significativo potencial de impacto ambiental nas áreas periféricas ao projeto.  

Por fim, cabe ressaltar que a finalidade de grande parte das atividades petroquímicas do 

COMPERJ está relacionada à produção de matérias-primas para as indústrias de plásticos 

variados, como apresentado também em seu Relatório de Impacto Ambiental: 
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O COMPERJ vai produzir cerca de 2,3 milhões de toneladas/ano de resinas plásticas 

de três tipos: polietileno, polipropileno e PET. O produto, limpo e não tóxico, será 

vendido na forma de pequenas pelotas brancas ou coloridas de resinas. 

Um brasileiro consome em média 25 quilos de plásticos por ano. Esse consumo 

cresceu mais de 30% nos últimos dez anos. 

Os principais fatores que motivam o aumento do consumo de plásticos são a sua 

leveza, resistência e o seu baixo custo. A inserção desse material nos produtos de 

consumo proporcionou a redução do peso e do preço de utensílios e bens duráveis em 

geral, como geladeiras, ventiladores e aparelhos de ar-condicionado. Por exemplo, 

cada automóvel possui de 50 a 100 quilos de plástico. Com a redução da quantidade 

de metal na montagem dos carros, os veículos ficaram mais leves e mais baratos. 

Além das resinas plásticas, o COMPERJ vai produzir PTA, etilenoglicol, benzeno, 

estireno e butadieno, que serão vendidos para outras indústrias químicas. Esses 

produtos darão origens a pneus, fibras sintéticas, embalagens de alimentos, de 

remédios, de cosméticos etc. Em geral, estes produtos sairão do COMPERJ na forma 

líquida, através de dutos e caminhões especiais. (PETROBRAS, 2008c) 

 

 

Como é possível conferir com esse único exemplo, um projeto objeto de avaliação de 

impacto ambiental pode ter três categorias de matérias-primas: as necessárias para a sua 

instalação, associadas às obras civis; as necessárias para seu funcionamento, geralmente 

recursos naturais renováveis e não renováveis; e as resultantes de seus processos produtivos, 

que significarão matérias-primas de outros processos produtivos. Mas a Resolução CONAMA 

nº 01/86 não especificou a quais delas está se referindo, deixando a critério do órgão ambiental 

licenciador fornecer as instruções adicionais que julgar necessárias. 

Numa pesquisa realizada pelo Instituto de Oceanografia da Universidade de São Paulo, 

foi constatado que 95% do lixo encontrado nas praias brasileiras é composto de plásticos 

(SILVEIRA, 2018). O levantamento, realizado em doze praias de três Estados, revela uma 

realidade dos corpos hídricos de grande parte do litoral brasileiro e das regiões metropolitanas, 

tomados por toneladas de lixo plástico. Não foge à regra a Bacia Hidrográfica da Baía de 

Guanabara – que há décadas padece com problemas de resíduos sólidos, esgoto sem tratamento 

e rejeitos industriais. 

Portanto, de alguma forma, a Baía de Guanabara tem seu ecossistema afetado por todo 

o ciclo de vida do plástico, desde sua extração e processamento, passando pelo transporte, 

transformação, distribuição, consumo e descarte final inadequado. O impacto da atividade 

licenciada atravessa o tempo e vários processos, tornando-se, por exemplo, milhões de garrafas 

pet correndo pelos rios até a Guanabara. 

Nos Relatórios de Impacto Ambiental analisados, as matérias-primas indicadas são o 

propileno, o álcool anidro e hidratado, o óleo diesel, a gasolina, o petróleo de Marlim, o gás 

natural, a tubulação e outras especificações de matérias utilizadas em suas atividades produtivas. 

E, em seis RIMAs, sequer foi possível identificar as matérias-primas necessárias ao projeto. 
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5.8 A MÃO DE OBRA A SER UTILIZADA 

 

A geração de postos de trabalho é, invariavelmente, um dos impactos positivos 

indicados pelos projetos apresentados. E o Estudo e Relatório de Impacto Ambiental valorizam 

este componente do projeto na relação custo/benefício do empreendimento. Num país no qual 

os índices de desemprego revelam um grave problema social, é inquestionável a importância 

de oportunizar vagas para contratação de trabalhadores. E, em regra geral, os Relatórios de 

Impacto Ambiental afirmam a prioridade de contratação de mão de obra local, valorizando as 

comunidades mais afetadas pelo empreendimento em razão da proximidade física de suas 

instalações. 

Mas é fundamental qualificar este impacto em suas dimensões absolutas, analisando 

suas estimativas numéricas e temporais. Porque há uma distância abissal entre os postos de 

trabalho gerados na fase de instalação e na fase de operação. Durante a instalação, as obras civis 

e serviços técnicos abrem numerosas oportunidades, enquanto que na fase de operação as vagas 

são bastante resumidas e mais especializadas.  

Para qualificar numericamente este quesito, vamos utilizar quatro categorias para os 

postos de trabalho gerados na fase de instalação: até 100 postos de trabalho, entre 101 e 500 

postos, entre 501 e 1000 postos, e mais de 1000 postos. Importante registrar que alguns RIMAs 

apontaram quantitativos considerados no pico das obras, indicando que estiveram mantidos 

apenas durante um período parcial do funcionamento das obras de implantação. Estes números 

foram utilizados para sua classificação. Dos 21 projetos analisados, um se enquadrou na 

primeira categoria, dez na segunda, um na terceira e cinco na quarta, sendo que em quatro 

Relatórios de Impacto Ambiental não foram encontradas informações dessa natureza. 

 

TABELA  8 - Relação quantitativa de postos de trabalho indicados nos RIMAs 

Até 100 empregos 01 Projeto 

De 101 a 500 empregos 10 Projetos 

De 501 a 1000 empregos 01 Projeto 

Mais de 1000 empregos 05 Projetos 

Informação não encontrada 04 Projetos 

 

Praticamente metade dos projetos apontam a geração de 101 a 500 postos de trabalho 

na fase de instalação, considerados os picos de algumas dessas obras. E em aproximadamente 
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20% dos Estudos de Impacto Ambiental essa informação não é encontrada. 

Outro aspecto importante para qualificar a relevância desse impacto é a duração desses 

postos de trabalho, considerando de um lado que haverá períodos de pico nos quais são gerados 

mais postos de trabalho e, de outro, que, por serem postos gerados na fase de instalação, sempre 

terão prazos de duração pré-definidos. Portanto, os Relatórios de Impacto Ambiental apontam, 

geralmente, a duração estimada dos postos de trabalho ofertados. Para essa análise, dividimos 

o quesito em três categorias: até seis meses, entre seis e doze meses, e mais de doze meses. 

Entretanto, a maior quantidade de RIMAs se enquadrou na hipótese de omissão dessa 

informação. Isto é, dos 21 Relatórios, em treze não foi possível encontrar essa informação.  

 

TABELA  9 - Previsão de duração dos postos de trabalho indicados nos RIMAs 

Até 6 meses 03 Projetos 

De 6 a 12 meses 02 Projetos 

Mais de 12 meses 03 Projetos 

Informação não encontrada 13 Projetos 

 

Com mais da metade dos Relatórios sem informação aproximada da expectativa de 

geração de postos de trabalho, difícil avaliar o alcance desse impacto. Porém, considerados os 

dados entre os oito RIMAs que apresentaram estimativas, é possível verificar uma tendência de 

que aproximadamente um terço dos postos de trabalho ultrapassa o período de um ano, 

enquanto os demais dois terços não chegam a trabalhar sequer por doze meses. É, portanto, um 

impacto positivo de curta duração. 

 

5.9 AS FONTES DE ENERGIA E OS PROCESSOS E TÉCNICAS OPERACIONAIS 

 

A energia é um elemento central no desenvolvimento. Ela está associada ao 

funcionamento da sociedade moderna em todos os sentidos, desde a operação de uma indústria, 

passando pela iluminação pública, pela circulação de automóveis, até a conservação de 

alimentos numa geladeira ou ao carregamento de uma bateria de celular. Nesse sentido, as 

economias em todo o mundo dependem da geração e distribuição de energia que, de acordo 

com a região, tem origem em distintas fontes. 

Os combustíveis fósseis fazem girar boa parte da engrenagem econômica global. 

Entretanto, são considerados os grandes vilões na atualidade, tendo em vista que sua combustão 
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produz gases do efeito estufa – que vêm causando o aquecimento global. E a redução da geração 

desses gases é a celeuma central para o alinhamento do Acordo de Paris, como mais uma das 

tentativas de dar materialidade à Convenção do Clima, firmada na Conferência do Rio, em 1992. 

A matriz energética brasileira é a mais renovável do mundo industrializado, com 45,3% 

de sua produção proveniente de fontes como recursos hídricos, biomassa e etanol (MMA, 2018-

3). Mas o petróleo e derivados ainda respondem por 36,5% da matriz brasileira, seguidos pelos 

derivados da cana – com 17,5%, pela hidrelétrica – com 12,6% e pelo gás natural – com 12,3%, 

dentre outras de menores representações, segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética – 

EPE, vinculada ao Ministério de Minas e Energia (EPE, 2018). 

A referência à condição de fonte de energia renovável ou não renovável é central na 

análise quanto aos impactos no meio ambiente, tanto pela questão do aquecimento global – 

tema com atualíssima relevância, quanto pela relação de esgotamento – tendo em vista que o 

que se esgotar não estará disponível para as futuras gerações, rompendo, portanto, com o 

conceito de desenvolvimento sustentável, que prevê que as atuais gerações devem atender as 

suas necessidades sem comprometer as mesmas condições para as futuras gerações.  

Porém, mesmo as fontes consideradas sustentáveis ou ecológicas produzem impactos 

em seus processos de geração de energia. A hidrelétrica, com seus imensos reservatórios de 

água, eliminam as condições naturais de parcelas significativas de territórios, produzindo 

impactos socioambientais sobre comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas, além das 

populações de pequenas cidades que, por sua vez, têm suas condições sociais, econômicas e 

ambientais completamente alteradas, com impactos positivos e negativos. Os chamados 

biocombustíveis, especialmente a cana-de-açúcar, ao passo que produzem combustíveis com 

menos impactos na produção de gases, são gerados em extensas monoculturas – que consomem 

grandes quantidades de água e causam o esgotamento dos nutrientes do solo, levando, em 

alguns casos, a situações de desertificação. 

Portanto, no processo de avaliação de impacto ambiental é relevante analisar as fontes 

de energia, a fim de ponderar a sua relação custo/benefício com as devidas considerações a 

respeito das fontes de energia previstas para o projeto avaliado. 

Contudo, dos 21 Relatórios de Impacto Ambiental analisados, em 13 não foram 

encontradas referências expressas sobre as fontes de energia dos projetos, o que representa 

quase 62% dos casos. Nos demais, cinco indicaram ter como fonte de energia as concessionárias 

locais – Light com duas referências e CERJ (atual ENEL) com três –, sendo que em um dos 

projetos que apontam para cada uma das duas concessionárias foram indicados geradores de 

energia de forma complementar. Em outros três projetos foi indicada como fonte a Refinaria de 
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Duque de Caxias, que possui processos de geração própria – a exemplo da TermoRio, que 

consta como um dos projetos em análise neste estudo. 

 

Gráfico 2 – Fontes de energia dos projetos, conforme indicação nos RIMAs (em %) 

 

 

Este item determinado pela Resolução CONAMA nº 01/86 como um dos elementos a 

serem considerados na avaliação de impacto ambiental e que deve estar presente na descrição 

do projeto pelo Relatório de Impacto Ambiental, portanto, encontra-se prejudicado, 

considerando que a maioria dos Relatórios não disponibilizou essa informação de forma 

expressa. 

Quanto ao quesito dos Processos e Técnicas Operacionais dos projetos submetidos à 

avaliação de impacto ambiental, são apresentados alguns detalhes sobre a instalação e o 

funcionamento das atividades. Alguns dos Relatórios de Impacto Ambiental relacionam as 

matérias-primas utilizadas, insumos, técnicas de montagem e operação, dimensões das 

instalações, volumes de produção, procedimentos de inspeção e monitoramento, protocolos de 

segurança, dentre outras características operacionais. 

Em regra geral, todos os RIMAs atendem bem aos objetivos do item. Entretanto, por 

serem informações – como o próprio nome sugere – de perfil operacional, são de difícil 

tradução para uma linguagem acessível aos que desconhecem tecnicamente dos temas 

associados a cada projeto. 

 

 

 

  

62

23,8

14,2

Não encontrado Concessionárias locais (Light e CERJ) Sistemas próprios da REDUC
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5.10 OS EFLUENTES, AS EMISSÕES E OS RESÍDUOS 

 

Há projetos dentre os analisados que podem gerar efluentes líquidos variados, como 

os provenientes dos sistemas de águas servidas em cozinhas, refeitórios e resultantes de 

lavagens e limpezas, assim como os efluentes sanitários. Há ainda as áreas nas quais os sistemas 

de drenagem direcionam águas de chuvas que, em alguns casos, podem ser misturadas com 

substâncias oleosas e detritos diversos. Mas alguns dos projetos preveem a instalação de dutos 

que, a rigor, não geram efluentes. Os líquidos que esses dutos transportam são os produtos que 

justificam sua operação e eventuais vazamentos não são considerados efluentes, mas incidentes 

relacionados a falhas operacionais. 

Portanto, dos 21 projetos analisados, nove não fazem referência a efluentes, porque 

sete deles são projetos de dutos e um é propriamente o emissário voltado para dar destinação 

adequada aos efluentes do COMPERJ. Já o projeto nº 5 – Terminal Marítimo de Derivados de 

Petróleo de Manguinhos aparentemente deixou essa informação em aberto. 

Quanto aos demais projetos, quatro apenas relatam os efluentes, sem indicar os 

sistemas de tratamento ou destinação. Outros cinco relatam os efluentes gerados e especificam 

os sistemas de tratamento. Dois dos Relatórios de Impacto Ambiental relatam os efluentes 

gerados e que serão tratados, sem especificar os sistemas.  

No projeto nº 15 – COMPERJ, é apresentada a informação de que haverá uma unidade 

onde serão purificados todos os esgotos sanitários, efluentes industriais, águas pluviais e águas 

ácidas. E completa informando que, uma vez purificadas, essas águas serão novamente 

utilizadas inúmeras vezes dentro do próprio complexo, ao invés de serem lançadas no rio. A 

informação seria alvissareira, não fosse a confusão gerada com o projeto nº 16 – Implantação 

do Emissário Terrestre e Submarino do COMPERJ, que prevê o lançamento de efluentes no 

litoral de Maricá. Isto é, ao mesmo tempo em que aparece a informação de que os efluentes 

sanitários e industriais do COMPERJ possuirão ciclos de reuso no próprio complexo, há um 

projeto em análise para a destinação de efluentes no litoral de Maricá. Esse é um dos efeitos do 

fracionamento do licenciamento ambiental do COMPERJ, que acaba por produzir cenários 

confusos – prejudicando a realização de uma avaliação de impacto ambiental integrada e 

abrangente. 

Por sua vez, o projeto nº 8 – Aumento da Oferta de Gás e Adequação do Perfil de 

Produção da REDUC traz informações relevantes para a compreensão dos efluentes gerados e 

os sistemas de tratamento e destinação final. E relata desconformidades que se justificam 

parcialmente pela antiguidade das instalações da REDUC, que são anteriores à implementação 
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do Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras – SLAP do Rio de Janeiro e da exigência 

de licenciamento ambiental instituída pela Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA: 

 

O esgoto sanitário das instalações mais afastadas não possui sistema de coleta e envio 

para a ETE, sendo tratado através de tanques sépticos individuais. Este sistema não 

apresenta a eficiência necessária e está passando por projetos de melhorias.  

A quantidade de efluente a ser descartada na situação futura está acima dos limites 

estabelecidos pelas outorgas para lançamento de efluentes emitidas pela SERLA, 

implicando na necessidade de solicitar ao referido órgão aumento das quantidades 

outorgadas. (REDUC, 2007) 

 

Essa situação aponta uma das fontes de contaminação da Baía de Guanabara, 

registrada no EIA/RIMA elaborado em 2007, portanto, mais de vinte anos depois da vigência 

da PNMA. E revela, dessa forma, que prevalece a primazia de um modelo de uso industrial da 

Baía de Guanabara em detrimento da manutenção da qualidade ambiental e da garantia de usos 

econômicos tradicionais, como a pesca artesanal – que é profundamente afetada pela poluição. 

Relevante também observar que no projeto nº 11 – Projeto GLP consta a informação de que a 

água de refrigeração circula num sistema fechado, livre de contaminação química. Porém, 

revela que o principal fator de impacto a ser considerado refere-se à temperatura com que esse 

efluente será descartado, 10ºC acima da média de 25ºC da Baía da Guanabara. O contato com 

esse efluente em temperatura elevada, independentemente de não possuir elementos químicos, 

produz um conjunto de impactos nas variadas espécies existentes no ecossistema da Guanabara, 

afetando negativamente suas condições de existência e reprodução. 

A condição ambiental das águas da Baía de Guanabara é um dos fatores centrais na 

avaliação do equilíbrio do seu ecossistema. A qualidade das águas é que pode diagnosticar as 

condições de existência ou de extinção de espécies da fauna e da flora. Alguns dos principais 

programas governamentais, como o PDBG – Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, 

apontam que o principal problema ambiental existente neste ecossistema é o lançamento de 

esgotos domésticos sem tratamento, justificando os investimentos na construção de redes de 

coleta e estações de tratamento. Entretanto, como é possível notar em alguns dos Relatórios de 

Impacto Ambiental, há cenários de contaminação industrial que se estendem ao longo de várias 

décadas sem que tenham sido alterados mesmo com o surgimento dos instrumentos de controle 

da Política Nacional do Meio Ambiente. 

Os Relatórios de Impacto Ambiental dos projetos em análise apontam para a existência 

de emissões atmosféricas e de ruídos, distinguindo-as eventualmente para as fases de instalação 

e operação. Necessária essa distinção, tendo em vista que as obras de instalação tem natureza 

semelhante, independente da atividade finalística. Isto é, geralmente as atividades de instalação 
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envolvem obras civis que produzem ruídos e emissões atmosféricas semelhantes. Entretanto, 

na fase de operação, cada atividade pode vir a produzir distintas emissões. 

As fontes também são eventualmente divididas entre fixas e móveis, sendo que um dos 

projetos ainda faz a distinção entre quentes e frias. As fontes móveis são mais comuns, como 

veículos de passeio e de carga, e embarcações, como navios e chatas. As fontes fixas são as 

instalações de cada projeto, como as torres de queima de gases. Nas fontes fixas há indicações 

das chamadas emissões fugitivas, resultantes de eventuais falhas ou eventos incidentais em 

equipamentos. 

Em cinco dos Relatórios de Impacto Ambiental não foram encontradas referências 

quanto a emissões, o que pode ser considerado como uma insubsistência, tendo em vista que – 

como relatado no projeto nº 5 – Terminal Marítimo de Derivados de Petróleo de Manguinhos, 

a inexistência de emissões deve ser expressamente apontada. Em três dos Relatórios é apontada 

a emissão de ruídos, sendo que dois deles indicam também pequenas emissões de poeira – que 

geralmente são associadas à circulação de veículos em vias não asfaltadas. 

Há referências a emissões de óxidos de nitrogênio (NOx), óxidos de enxofre (SOx), 

monóxido de carbono (CO), material particulado (MP), compostos orgânicos, dentre outros 

poluentes que podem levar à formação de poluentes secundários como o ozônio e compostos 

ácidos, que acabam por contribuir para a chamada chuva ácida. Porém, os Relatórios de 

Impacto Ambiental apontam para a adoção de tecnologias e sistemas de controle que asseguram 

que essas emissões permaneçam dentro dos padrões legais de qualidade ambiental. 

Entretanto, os padrões geralmente se referem aos limites de lançamento – que têm 

como referência a fonte individual. Dessa forma, os padrões limitam as quantidades possíveis 

de lançamento pela fonte em análise – desconsiderando efeitos sinérgicos e cumulativos das 

concentrações de gases, materiais particulados ou outras matérias lançadas na natureza. Mas 

deve-se registrar que há padrões de qualidade do ar 127  que devem ser considerados nos 

licenciamentos ambientais, a fim de não afetar a segurança e o bem-estar da população e 

ocasionar danos à fauna, à flora e ao meio ambiente em geral, conforme dispõe a Resolução 

CONAMA nº 03/90. 

Referida norma visou à ampliação do número de poluentes atmosféricos128 passíveis 

                                                 
127  Segundo a Resolução CONAMA nº 03/90, são padrões de qualidade do ar as concentrações de poluentes 

atmosféricos que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como 

ocasionar danos à flora e à fauna, aos materiais e ao meio ambiente em geral. 

128 A mesma norma estabelece que poluente atmosférico é qualquer forma de matéria ou energia com intensidade 

e em quantidade, concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis estabelecidos, e que tornem 

ou possam tornar o ar: I - impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde; II - inconveniente ao bem-estar público; III - 
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de monitoramento e controle no país, visando garantir o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Porém, o Relatório de Impacto Ambiental do projeto nº 8 – 

Aumento da Oferta de Gás e Adequação do Perfil de Produção da REDUC aponta para os dados 

de monitoramento da região na qual se encontra, que indicam a proximidade dos limites de 

concentração de material particulado, além de registrar o lançamento de óxidos de nitrogênio e 

hidrocarbonetos não metânicos, que originam o ozônio – que já tem sua concentração saturada: 

 

Os poluentes emitidos pela REDUC que despertam maior atenção são o MP, NOx, e 

HCNM. O MP porque o monitoramento da qualidade do ar nas estações próximas à 

REDUC indicam que a concentração deste poluente está próxima dos limites 

estabelecido na legislação vigente. O NOx e o HCNM porque são precursores da 

formação de ozônio, poluente para o qual a qualidade do ar da região está saturada. 

(REDUC, 2007) 

 

Por sua vez, o projeto nº 21 – Readequação das Linhas de Escoamento do TECAM 

aponta, em seu Relatório de Impacto Ambiental, que o empreendimento proposto não possui 

fontes de combustão e nenhum outro processo que possa gerar quaisquer dos poluentes 

primários estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 03/90, mas por se tratar de projeto que se 

volta para o transporte de hidrocarbonetos, suas eventuais emissões podem resultar em 

lançamento de ozônio na atmosfera. E complementa: “quanto a isso, ressalta-se que o parque 

industrial de Campos Elíseos já representa uma significativa fonte de HC, o que implica em um 

impacto cumulativo”.  

Como se observa da análise cruzada de alguns Relatórios de Impacto Ambiental, a 

atmosfera na região de Campos Elísios, Distrito Industrial do Município de Duque de Caxias, 

já se encontra saturada de ozônio e outros poluentes que originam a chamada chuva ácida. Os 

novos empreendimentos começam a produzir impacto cumulativo, aumentando essas 

concentrações atmosféricas e estendendo seus efeitos no tempo em razão de seu potencial 

cumulativo, ultrapassando os padrões de qualidade do ar estabelecidos pela Resolução 

CONAMA nº 03/90 – o que pode estar afetando gravemente a saúde da população. 

Apesar disso, esse diagnóstico não é suficiente para balizar o posicionamento do poder 

público no impedimento de novos projetos que sejam potencialmente causadores de 

significativa degradação do meio ambiente. E o Estudo e respectivo Relatório de Impacto 

Ambiental limitam-se, aparentemente, a constatar a realidade e apontar algumas medidas de 

mitigação e compensação para o agravamento da degradação ambiental da região – como que 

                                                 
danoso aos materiais, à fauna e flora; IV - prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades 

normais da comunidade. 
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se essa alternativa de desenvolvimento fosse a única possível e que se justificasse pela 

possibilidade de prestação de alguns serviços que deveriam estar sob a iniciativa do poder 

público. 

Por fim, mas não menos relevante, deve-se registar que dois dos Relatórios de Impacto 

Ambiental apontam para emissões de terceiros na operacionalização de seus projetos, 

esquivando-se de suas responsabilidades. No projeto nº 5 – Terminal Marítimo de Manguinhos 

é apontado que o terminal não executará qualquer operação que possa gerar emissões de 

particulados para a atmosfera, assim como fumaça - à exceção daquela produzida por navios 

sob responsabilidade de terceiros. E no projeto nº 17 – Cais de Atracação e Dragagem na Foz 

do Rio Irajá e Canal do Fundão, consta a informação de que, durante a etapa de operação, as 

emissões atmosféricas serão provenientes das chatas e das carretas que trafegarão na área de 

armazenamento e atracação de chatas. Considerando esse fato, o RIMA indica que, “sendo 

assim, não serão adotados sistemas de controle específicos, já que as emissões não serão 

oriundas das atividades específicas a serem desenvolvidas (embarque e desembarque de 

produtos)”. 

Os Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental desses projetos foram elaborados em 

2001 e 2010, respectivamente. Mas possuem um padrão que, teoricamente, já estaria abolido 

pelas atividades industriais, que é a consideração de efeitos de sua operação como 

externalidades e, portanto, fora do campo de suas responsabilidades. O Direito Ambiental, 

desde o advento da aprovação da Política Nacional do Meio Ambiente, através da Lei nº 

6.938/81, considera que a responsabilidade pelas ações lesivas ao meio ambiente é objetiva, 

isto é, independe da comprovação de culpa. Basta que haja um nexo causal entre a ação do 

agente e o resultado lesivo para que incida sobre ele a obrigação de arcar com os custos de sua 

reparação. Passadas duas décadas desde então e ainda é possível encontrar em estudos técnicos 

argumentos que tentam eximir os proponentes de projetos e responsáveis pela operação de 

atividades potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente de suas 

obrigações preventivas. 

Um dos aspectos centrais das políticas de controle ambiental reside na busca da 

destinação adequada dos resíduos e rejeitos dos processos produtivos e das atividades 

utilizadoras e modificadoras do meio ambiente. O surgimento das políticas ambientais em 

âmbito mundial está, de certa forma, associado às consequências nefastas da destinação 

inadequada de rejeitos industriais, que eram enterrados ou diluídos na crença de que não 

produziriam efeitos sobre o meio ambiente e a saúde humana. A realidade descortinou essa 

teoria e impôs a adoção de medidas de controle. 
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Passadas várias décadas desde então, continuamos constatando que o descarte 

inadequado de resíduos permanece uma prática de diversos tipos de atividades humanas – as 

industriais, as domésticas e as individuais. As águas da Baía de Guanabara e a quase totalidade 

de seus rios afluentes vivem tomados de resíduos dos mais variados, como garrafas PET e 

plásticos em geral, restos de madeiras e isopores, calçados, mobiliários, dentre outros. Os 

municípios de sua Bacia Hidrográfica possuem diversos lixões, para onde são destinados 

irregularmente resíduos sólidos domésticos, mas também resíduos industriais, hospitalares, da 

construção civil, assim como lodos e outros materiais do gênero. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº 12.305/10, surgiu com 

o objetivo de ordenar ações e responsabilidades com relação à geração, gestão e destinação 

adequada de resíduos sólidos. E junto com ela há diversas normas regulamentares tratando da 

matéria. Porém, seus resultados estão muito aquém dos esperados, especialmente quanto à 

responsabilização dos geradores dos resíduos em promoverem a logística reversa daquilo que 

lançam no mercado. 

As áreas de concentração de resíduos, tanto as regulares quanto as irregulares, desde 

os inertes até os mais perigosos, compõem um outro cenário que marca uma realidade que 

passou a ser nominada como racismo ambiental129, tendo em vista que atinge com muito mais 

intensidade as populações com maiores vulnerabilidades sociais, via de regra identificadas por 

características raciais. 

Neste sentido, a avaliação de impacto ambiental tem relação direta com a análise dos 

resíduos gerados pelas atividades submetidas a seu crivo, tendo em vista o conjunto normativo 

que impõe procedimentos para sua destinação. Ou seja, como instrumento prévio à emissão das 

licenças ambientais para instalação e funcionamento de atividades potencialmente causadoras 

de significativa degradação do meio ambiente, o Estudo e seu Relatório de Impacto Ambiental 

devem prever as tipologias de resíduos gerados em cada etapa da atividade e as medidas 

adotadas para seu tratamento e disposição final. 

Os resíduos descritos nos RIMAs em análise são, em geral, de natureza industrial e 

administrativa. Àqueles como resultantes dos processos de operação das atividades e estes 

originados das atividades de escritórios e suas dependências administrativas. Num único 

                                                 
129  Sobre racismo ambiental, ver: MADEIRA FILHO, Wilson (org.). Direito e Justiça Ambiental. – Niterói: 

PPGSD – Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense – UFF, 2002; 

e, ACSELRAD, Henry. Meio Ambiente e Justiça: estratégias argumentativas e ação coletiva. Disponível em: 

<http://www.icmbio.gov.br/educacaoambiental/images/stories/biblioteca/Publica%C3%83%C2%A7%C3%83%

C2%B5es_da_COEDU/Referencial_Te%C3%83%C2%B3rico/RT01b_ACSELRAD_Meio_Ambiente_e_Justica

.pdf.> 

http://www.icmbio.gov.br/educacaoambiental/images/stories/biblioteca/Publica%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%B5es_da_COEDU/Referencial_Te%C3%83%C2%B3rico/RT01b_ACSELRAD_Meio_Ambiente_e_Justica.pdf
http://www.icmbio.gov.br/educacaoambiental/images/stories/biblioteca/Publica%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%B5es_da_COEDU/Referencial_Te%C3%83%C2%B3rico/RT01b_ACSELRAD_Meio_Ambiente_e_Justica.pdf
http://www.icmbio.gov.br/educacaoambiental/images/stories/biblioteca/Publica%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%B5es_da_COEDU/Referencial_Te%C3%83%C2%B3rico/RT01b_ACSELRAD_Meio_Ambiente_e_Justica.pdf
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Relatório foi encontrada referência a resíduo hospitalar, originário de ambulatório médico. 

Quanto à destinação, basicamente são previstos aterros e empresas especializadas, sendo que 

em poucos casos são indicadas soluções simplificadas – como a reposição de material oriundo, 

por exemplo, de escavações para enterramento de dutos, nos mesmos locais de onde foram 

extraídos. 

Dos 21 Relatórios de Impacto Ambiental analisados, sete relacionam os resíduos 

gerados e especificam com relativo detalhamento a destinação de cada tipo. Nestes casos, é 

possível avaliar com maior compreensão a dinâmica associada à geração e à destinação dos 

resíduos. É o caso do projeto nº 18 – Dragagem para Adequação das Bacias de Evolução e do 

Canal de Acesso para o TAIC e TAIR que, como aqui expresso, tem como objetivo promover a 

dragagem de áreas do leito da Baía de Guanabara para permitir o acesso de embarcações aos 

dois terminais aquaviários. 

O RIMA do projeto aponta que o sedimento dragado será conduzido pela draga e 

descartado “ao largo da Baía de Guanabara, em área previamente estudada para esse fim, e que 

fará parte de um Programa de Monitoramento Ambiental”. Ora, se estamos tratando de um 

instrumento de avaliação de impacto ambiental, nele deveria constar exatamente a área estudada 

para esse fim e a análise dos impactos produzidos com essa destinação, tendo em vista que, 

aprovada a concepção do projeto e concedida a Licença Prévia, a viabilidade ambiental estará 

formalmente assegurada. 

Não obstante negligenciar a destinação do sedimento, o RIMA o qualifica 

ambientalmente, informando que “os resultados indicaram somente contaminação acima do 

permitido pela legislação (Nível 1), dos seguintes elementos: Metais (chumbo, cobre, zinco) e 

alguns compostos químicos presentes em óleos orgânicos aromáticos (HPAs)”. Aparentemente 

a redação do Relatório intenciona minimizar o potencial de dano ao afirmar que somente alguns 

metais pesados e compostos químicos estão acima do permitido pela legislação, como se 

houvesse uma medida matemática de permissão de violação da norma. 

Esses compostos químicos e metálicos, quando adormecidos no fundo do leito, 

geralmente não produzem efeitos negativos sobre a fauna aquática. Porém, a ação de dragagem 

suspende e espalha os sedimentos pelas águas, formando plumas que atingem diretamente as 

espécies que nelas se localizam. Da mesma forma, o depósito inadequado dos sedimentos 

também têm capacidade de produção de efeitos adversos significativos sobre o ecossistema. 

Nas atividades de dragagem, essas são as consequências mais graves. Portanto, deveriam ser o 

objeto central da avaliação de impacto ambiental, na forma prevista pela Resolução CONAMA 

nº 344/04 – que determina a análise dos diversos elementos e compostos químicos presentes 
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nos sedimentos para o licenciamento das atividades de dragagem.  

Noutros cinco Relatórios de Impacto Ambiental foram encontradas descrições dos 

resíduos gerados sem as especificações de sua destinação, senão com referências de que o serão 

em conformidade com as normas legais aplicáveis e em cumprimento aos Planos de 

Gerenciamento de Resíduos e/ou apresentadas nos Planos Ambientais de Construção. Em cinco 

RIMAs distintos foram apenas relacionados os resíduos gerados, sem quaisquer referências de 

destinação ou de atendimento a planos normativos. E, finalmente, em quatro RIMAs não foi 

encontrada nenhuma referência sequer aos resíduos gerados. 

  

TABELA  10 - Identificação dos resíduos e sua destinação nos RIMAs analisados 

7 RIMAs Resíduos e destinos identificados 

5 RIMAs Resíduos identificados e destinos indicados como em conformidade com as normas 

5 RIMAs Resíduos apenas relacionados 

4 RIMAs Resíduos e destinos não encontrados 

 

 

5.11 A SÍNTESE DOS RESULTADOS DOS ESTUDOS DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DOS PROJETOS 
 

 

O diagnóstico ambiental da área de influência do projeto é a base para a elaboração da 

avaliação de impacto ambiental. É o marco zero através do qual se inicia o estudo para a 

identificação dos impactos dos projetos submetidos à avaliação. As características ambientais, 

sociais e econômicas existentes num determinado local e toda a área territorial sujeita aos 

impactos de determinados projetos formarão as referências nas quais os estudos se sustentarão. 

Portanto, um diagnóstico bem estruturado é fundamental para a elaboração do Estudo e do 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental. Por consequência, um diagnóstico falho 

comprometerá toda a qualidade da avaliação, tendo em vista que, dimensionando 

equivocadamente a área de influência, equivocados também serão os impactos previstos, as 

medidas mitigadoras e compensatórias. 

No Estudo de Impacto Ambiental, que será objeto de análise pela equipe técnica do 

órgão responsável pelo licenciamento, as informações do diagnóstico devem ser extensas e 

detalhadas. Isso não quer dizer que devam ser excessivas, tomadas de dados sem conexão com 

as interferências que o projeto possa produzir no meio ambiente. A quantidade das informações 
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não é por si um elemento que assegure qualidade ao estudo. Elas devem ser fornecidas na 

medida certa, no tamanho necessário para a medição das consequências que o projeto poderá 

produzir no local. 

Quanto ao Relatório de Impacto Ambiental – que se destina a subsidiar uma análise 

das relações custo/benefício do projeto para a sociedade e outros órgãos e instituições com 

interesses no tema e na região afetada –, esse diagnóstico deve ser bem mais objetivo, formatado 

com linguagem acessível, com o uso de técnicas de comunicação visual que permitam a 

qualquer um compreender a natureza do projeto e suas consequências para o meio ambiente, 

para a economia e para as relações sociais existentes entre os distintos grupos com interesses 

naquele território. 

Essa é a determinação presente na Resolução CONAMA nº 01/86, mas, acima de tudo, 

essa é a expectativa que a sociedade tem dos procedimentos de avaliação de impacto ambiental, 

que objetivam assegurar acesso livre e transparente às informações estratégicas dos projetos 

destinados a utilizar o meio ambiente, os recursos ambientais e os territórios. Com acesso à 

informação, a sociedade assume protagonismos na condução de suas vidas, na gestão de suas 

cidades, nas escolhas do desenvolvimento que desejam para a coletividade. 

Porém, território, governança e acesso aos recursos naturais são processos em 

permanente disputa. Para além das eleições para os poderes Executivo e Legislativo, através 

das quais a sociedade pode apostar em escolhas na condução das distintas instâncias da 

Administração Pública, a construção cotidiana dos modelos de gestão, dos modos de produção 

e consumo, da formação da cidadania é disputada por grupos sociais e econômicos, de acordo 

com diferentes interesses. 

O acesso à informação é um elemento estratégico nessas disputas. Quanto mais 

informados, maiores os poderes de decisão dos rumos dos territórios ocupados e disputados por 

distintos grupos de interesse. Portanto, quanto mais ampla a composição de informações de um 

Relatório de Impacto Ambiental, mais empoderada estará a sociedade para intervir nos 

processos de avaliação e, consequentemente, na tomada de decisão sobre a aprovação ou 

reprovação de um projeto submetido ao crivo do licenciamento ambiental. E, quanto mais a 

sociedade detiver o protagonismo da condução dos rumos e moldes do desenvolvimento de seus 

territórios, proporcionalmente menor será a margem de poder de decisão da autoridade 

competente para a análise do projeto em questão. 

Vale dizer que a participação social não é deliberativa. Os processos de consulta 

pública, através da disponibilização do Relatório de Impacto Ambiental para a sociedade, e 

mesmo da realização das audiências públicas, não substituem, de forma alguma, o poder de 
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decisão da autoridade. Entretanto, o processo de licenciamento ambiental pressupõe tanto o 

atendimento, pelo projeto, dos requisitos legais para sua instalação e funcionamento, quanto a 

componentes subjetivos relacionados à discricionariedade da Administração Pública, 

considerando os elementos da conveniência e oportunidade.130 E, nesse caminho, a autoridade 

competente deverá considerar, em sua decisão, as informações presentes no Estudo de Impacto 

Ambiental e as contribuições apresentadas pela sociedade durante o período de disponibilidade 

de consulta do RIMA e durante a realização da audiência pública. 

Portanto, apesar de se tratar de uma exigência legal, a disponibilização de informações 

corretas e completas, e a promoção de processos participativos efetivos, pode não interessar a 

governos sem legitimidade social e a projetos de desenvolvimento que visem atender a 

interesses econômicos escusos – que envolvam a intenção de apropriação dos recursos naturais 

em detrimento da sociedade. O capitalismo transnacional, hegemonizado pela globalização 

econômica, tem atuado fortemente na apropriação das riquezas naturais das nações periféricas, 

impondo seus interesses em detrimento da soberania nacional. E isso se reflete nas decisões que 

envolvem o licenciamento ambiental de projetos que utilizam os recursos naturais. 

A elaboração de Estudos de Impacto Ambiental para a análise de projetos a serem 

instalados numa mesma região deveria estar balizada por diagnósticos comuns, que tivessem a 

capacidade de avaliar os recursos ambientais existentes em sua totalidade, associados à 

identificação dos interesses dos diversos grupos sociais envolvidos e com a compreensão da 

capacidade de carga dos ecossistemas existentes, considerando como princípio central a 

garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida das atuais e futuras gerações – na forma da previsão constitucional. 

Entretanto, o Estudo de Impacto Ambiental não tem essa capacidade. Seu alcance se 

limita a avaliar os impactos de cada projeto individualmente, quando muito interpretando-os 

com a consideração dos impactos sinérgicos e cumulativos. Senão, vejamos. 

A quase totalidade das sínteses dos resultados de diagnóstico ambiental da área de 

influência dos 21 Relatórios de Impacto Ambiental dos projetos analisados aponta para altos 

índices de degradação da qualidade ambiental, caminhando para um inevitável esgotamento dos 

                                                 
130 O posicionamento nesse sentido não é unânime na doutrina, especialmente porque no Direito Administrativo a 

licença é considerada ato vinculado e definitivo, o que obriga o administrador público em limitar-se à análise do 

cumprimento dos requisitos legais para a sua concessão, esquivando-se de considerações de conveniência e 

oportunidade. Entretanto, na doutrina jus ambientalista, o entendimento majoritário é de que a licença ambiental 

possui natureza distinta daquela do Direito Administrativo, principalmente quando entra em cena a exigência do 

Estudo e Relatório de Impacto Ambiental. Nesses casos, a licença ambiental teria natureza de ato administrativo 

discricionário e precário, considerados – pelo administrador – os elementos da conveniência e oportunidade na 

decisão sobre o pedido de licença. 
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recursos ambientais da Baía de Guanabara. A inexistência de uma avaliação ambiental global 

do ecossistema131 favorece diretamente ao modelo de desenvolvimento em evolução na Baía de 

Guanabara, tendo em vista que transforma a degradação ambiental em elemento de sustentação 

desse mesmo modelo, eis que a realidade é utilizada para minimizar os efeitos individuais de 

cada novo projeto. 

Essa é a conclusão que se pode extrair dos próprios diagnósticos. 

O Projeto nº 4 – TermoRio, por exemplo, informa que, “no centro de Caxias, as 

violações do padrão primário das partículas em suspensão na atmosfera (máximo de 80 

microgramas/m³ de ar) ocorreram em quase todos os anos do período analisado (1983/1994)”.  

Com relação aos corpos hídricos que desaguam na Baía de Guanabara, o diagnóstico 

afirma que, apesar da evidente falta de qualidade das águas dos rios contribuintes, estas estão 

classificadas, segundo a FEEMA (1991), nas classes 2 e 4 estabelecidas pela Resolução 

CONAMA n.º 20/86. 

Já do Projeto nº 6 – Duto PE-3, extrai-se que  

 

são várias as fontes de contaminação das águas da Baía: a poluição por óleo é estimada 

em 9,5 t/dia; a descarga orgânica atinge 465 t/dia (da qual apenas 68 t recebem algum 

tipo de tratamento); os despejos industriais são responsáveis por 25% da poluição 

orgânica e 100% da poluição por substâncias tóxicas; e 7.000 t/dia de lixo são 

depositados em aterros sanitários, vários deles localizados nas margens da Baía 

(FEEMA, 1990). (PETROBRAS, 2001) 

 

O diagnóstico registra também o conflito entre as atividades industriais e a economia 

da pesca artesanal, que tenta resistir à degradação: 

 

Na área de implantação do empreendimento, especialmente no trecho localizado entre 

a REDUC e a Ilha do Governador, a diversidade de peixes observada é mais baixa. 

Ainda assim, a pesca é uma atividade corrente em ambas as regiões, inclusive com a 

presença de currais na primeira. (PETROBRAS, 2001) 

 

 

O projeto nº 7 – Terminal Flexível para GNL e Duto de Gás Natural registra que os 

manguezais da Praia de Mauá, no Município de Magé, “encontram-se degradados através da 

grande influência de resíduos sólidos transportados pelas águas da Baía, que comprometem o 

desenvolvimento dos bosques”. E também que os manguezais do Rio Estrela132, que faz a divisa 

                                                 
131  Essa avaliação global pode ser realizada através da Avaliação Ambiental Estratégica – AAE, da Avaliação 

Ambiental Integrada - AAI ou de um diagnóstico ambiental do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia 

Hidrográfica da Baía de Guanabara, na forma prevista pela Lei nº 9.433/97 – que instituiu a Política Nacional de 

Recursos Hídricos.  
132 Esses mesmos manguezais foram atingidos por sucessivos vazamentos de petróleo das instalações da Petrobras, 

como os ocorridos com o duto de ligação entre a REDUC e a Ilha D’Água, em 1997 e 2000, assim como o recente 
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entre os Municípios de Duque de Caxias e Magé, “apresentam-se impactados pela atividade 

industrial, e sofrem ainda interferência dos moradores das áreas próximas, que extraem 

madeiras e/ou realizam pesca predatória”.  

No projeto nº 8 – Aumento da Oferta de Gás e Adequação do Perfil de Produção da 

REDUC, há a constatação de que a 

 

 qualidade da água do Rio Iguaçu e da Baía de Guanabara encontra-se comprometida, 

com sinais claros de degradação ambiental, principalmente pela maciça quantidade de 

esgoto doméstico sem tratamento que é lançado diariamente. Mas o diagnóstico 

informa também que pode-se observar a má qualidade das águas do Rio Sarapuí 

(ponto P5) e do Rio Iguaçu, esse último, antes de sofrer influência do descarte de 

efluentes da REDUC (Pontos P1 e P2). Ou seja, existem fatores externos à REDUC 

comprometendo a qualidade da água do Rio Iguaçu. (REDUC, 2007) 

 

Mas não para por aqui. O projeto nº 11 – Projeto GLP, ao caracterizar a porção terrestre 

da região costeira na qual está localizado, a classifica como  

 

a área mais degradada do Estado, bem como nas demais regiões metropolitanas no 

Brasil. A degradação ambiental atual é proveniente da ação humana, da má disposição 

de resíduos sólidos, da falta de saneamento básico, do desmatamento das encostas e 

da ocupação inadequada do solo que os deixa desprotegidos das chuvas, facilitando o 

assoreamento dos canais e da Baía de Guanabara. (PETROBRAS, 2007d) 

 

Nos demais projetos aparecem diagnósticos que indicam que a  

 

degradação do ecossistema é representada pela significativa diminuição nos níveis de 

qualidade da água (baía e rios) causada pelo aumento das fontes poluidoras, sendo isto 

refletido na fauna e flora dessa região (PETROBRAS, 2008c); que o local onde será 

realizada a dragagem encontra-se, hoje, totalmente degradado por intensa ação 

antrópica, não restando nas imediações qualquer área nativa a ser preservada 

(manutenção das condições naturais) (RIO MINAS 10, 2010); que os resultados das 

análises dos sedimentos dessas áreas indicaram contaminação por metais, e óleo 

acima do permitido pela legislação (chumbo, cobre, zinco e alguns compostos 

presentes em HPAs) (PETROBRAS, 2010a); e,  que, em relação aos sedimentos, 

considerando os metais, os elementos Cd, Pb, Cu, Cr e Ni apresentam concentrações 

acima do limite estabelecido pela Conama 344 para o nível 1, em ao menos uma 

estação, já as concentrações de zinco foram superiores ao limite do nível 2 (BRICLOG, 

2011). 

 

 

Os projetos em análise são separados por um intervalo temporal de dezoito anos (o 

primeiro foi apresentado em 1996 e o último em 2014), mas o diagnóstico ambiental da Bacia 

Hidrográfica da Baía de Guanabara parece não se alterar. Todos os projetos, por sua vez, quando 

são aprovados e efetivamente licenciados, assumem obrigações variadas com a proteção do 

                                                 
vazamento ocorrido em 08.12.2018, com o Duto OSDUC I – que liga a REDUC ao Terminal de Cabiúnas, em 

Macaé. 
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meio ambiente, assim como com a implementação de medidas mitigadoras e compensatórias 

em relação aos impactos negativos. Se o cenário de degradação não se altera, ou pior, se 

aparentemente a degradação aumenta em razão dos sucessivos acidentes ambientais na Baía de 

Guanabara, fica a dúvida quanto à eficácia do instrumento da avaliação de impacto ambiental 

para a garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado, como bem de uso comum do 

povo, para as presentes e futuras gerações, como princípio programático da Constituição 

Federal. 

Afinal, no diagnóstico do Projeto nº 19 – Obras de Regularização de Cais, Aterro e 

Dragagem localizadas no Caju, no Município do Rio de Janeiro, há a afirmação de que havia 

em 2011 cerca de 70 botos vivendo na Baía de Guanabara. Porém, em matéria publicada no 

Jornal O GLOBO, em 13.10.2017, na qual é registrada a morte de um boto cinza na Baía (BOM 

DIA RIO, 2017), os responsáveis pelo Projeto MAQUA – Mamíferos Aquáticos, da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, afirmam que a população não chegava a 30 

indivíduos. Este projeto monitora os botos cinza na Baía de Guanabara há mais de 25 anos, 

durante os quais a constatação é de uma população constantemente em queda. 

A comparação dos dados, entretanto, revela uma queda muito acentuada na população 

de botos num prazo muito curto ou, por outro lado, uma imprecisão de uma das fontes. Isto é, 

se eram 70 botos cinza em 2011 e menos de 30 em 2017, isso significaria o óbito de mais da 

metade da população em apenas seis anos. Mas a precisão de dados parece não ser uma garantia 

dos Relatórios de Impacto Ambiental analisados. No diagnóstico do projeto nº 18 – Dragagem 

para Adequação das Bacias de Evolução e do Canal de Acesso para o TAIC e TAIR, afirma-se 

que os botos cinza utilizam a Baía como uma área de alimentação, concentrando-se no canal 

principal – essa última afirmação presente também no diagnóstico do projeto nº 2 – Oleoduto 

Ilha D’Água – São Gonçalo. Entretanto, pesquisadores do Projeto MAQUA informam que os 

botos habitam as águas da Baía de Guanabara133 e se concentram no fundo de suas águas, nas 

regiões de Paquetá, Magé e da APA de Guapimirim (ALENCAR, 2018). O projeto nº 16 – 

Implantação do Emissário do COMPERJ se alinha com as informações do MAQUA, indicando 

a presença de botos cinza em águas de baixa profundidade, na região da APA de Guapimirim. 

A imprecisão se apresenta também quanto aos dados relacionados à pesca em alguns 

dos RIMAs. No projeto nº 11 – Projeto GLP, o diagnóstico retrata a atividade pesqueira na Baía 

de Guanabara, apontando que o “total de pescadores da área de estudo, segundo o levantamento 

                                                 
133 Projeto MAQUA. Golfinhos e Baleias. Disponível em: http://www.maqua.uerj.br/evolucao.html. Acesso em: 

12.12.2018. 

http://www.maqua.uerj.br/evolucao.html
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de campo, é de 3.162 pessoas. Deste total, as maiores parcelas, da ordem de 2.822 pessoas estão 

nas localidades de Mauá e Ilha do Governador. As embarcações totalizaram 1.940, destacando 

a Ilha do Governador com a maior frota”. Porém, o diagnóstico do projeto nº 18 – Dragagem 

para Adequação para o TAIC e TAIR, ao passo que constata o evidente declínio da pesca 

artesanal na Baía de Guanabara, afirma que, apesar disso, ainda é bastante praticada: “segundo 

o levantamento de campo, são 7.719 pescadores atuando diretamente na atividade pesqueira 

artesanal. Deste total, as maiores parcelas, da ordem de 5.288 pescadores, estão nas localidades 

de Ramos, Ilha do Governador e Magé”. Os números de embarcações atuando também são 

díspares: enquanto aquele Relatório aponta 1.940, este indica 3.263. 

A qualidade dos diagnósticos ambientais dos Relatórios analisados é relativamente 

diversa. Há aqueles que excedem a quantidade de informações, sendo que alguns aparentemente 

recortam textos originários dos Estudos de Impacto Ambiental sem nenhuma adaptação para 

uma linguagem mais coloquial e acessível. Parece o caso do projeto nº 8 – Aumento da Oferta 

de Gás e Adequação do Perfil de Produção da REDUC, presente no seguinte trecho: 

 

Na área onde está inserida a REDUC encontramos, do Cenozóico/Quaternário, a 

unidade Qha - Depósito Colúvio-Aluvionar. Esta unidade refere-se a depósitos 

fluviais e flúvio-marinhos areno-síltico-argilosos com camadas de cascalheiras 

associados a depósitos de tálus, e sedimentos lacustrinos e de manguezais 

retrabalhado. Uma segunda unidade, também do Cenozóico/Quaternário, é a Qphm - 

Depósito Marinho e Flúvio-Marinho, que refere-se a depósitos flúvio-marinhos 

síltico-areno-argilosos, ricos em matéria orgânica, englobando linhas de praia atuais 

a antigas, além de manguezais. (REDUC, 2007) 

 

Situação semelhante é encontrada no projeto nº 17 – Cais de Atracação e Dragagem 

na Foz do Rio Irajá e Canal do Fundão: 

 

O inventário de espécies registra 308 táxons, distribuídas da seguinte forma: 199 

diatomáceas, 90 dinoflagelados, 9 cianobactérias, 5 euglenofíceas, 1 clorofícea, 1 

prasinofícea, 1 silicoflagelado e 2 ebriideos. As duas espécies que mais se destacam 

são o dinoflagelado Scrippsiella trochoidea e diatomáceas do complexo Skeletonema 

costatum. (RIO MINAS 10, 2010) 

 

Além de incompreensíveis para os que não possuem formação profissional nas áreas 

técnicas específicas, são informações que não se enquadram nos objetivos que envolvem o 

Relatório de Impacto Ambiental – que deve ser direto e resumido. Vários dos diagnósticos dos 

RIMAs analisados trazem informações comuns relacionadas ao clima nas áreas de influência, 

em textos com aparência idêntica e desnecessária – o que aumenta o volume do documento e 

pode provocar desestímulo na leitura do leigo.  

A realidade é que os diagnósticos não seguem um padrão. Há os que comprometem 
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sua qualidade pelo excesso de informações – muitas delas de baixa importância – e, num polo 

oposto, há os que pecam pela excessiva objetividade. Há sínteses que expressam bem o 

diagnóstico das áreas de influência, umas com mais, outras com menos texto. Entretanto, apenas 

um único Relatório de Impacto Ambiental, do projeto nº 16 – Implantação do Emissário do 

COMPERJ, abordou o diagnóstico da área pretendida para o projeto e para a alternativa 

locacional, como exigido pela Resolução CONAMA nº 01/86, artigo 9º, inciso II e III. Todos 

os demais diagnosticaram apenas a área pretendida. 

Em resumo, o quadro geral das sínteses dos resultados de diagnóstico ambiental não 

tem um padrão de forma nem de conteúdo, com variações extremadas das informações 

apresentadas. Alguns dos Relatórios de Impacto Ambiental aparentemente são montados a 

partir de recortes de trechos dos Estudos de Impacto Ambiental, ao invés de se apresentarem 

como versões resumidas, em linguagem acessível. Há informações desconexas e dados 

contraditórios. Porém, os Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental poderiam alimentar 

constantemente uma base de dados sobre determinadas macrorregiões, como é o caso da Baía 

de Guanabara. Essa base poderia se retroalimentar com as atualizações realizadas por novos 

Estudos e, produzindo um círculo virtuoso, funcionar como matriz dos outros Estudos.  

Mas, pelo contrário, o sistema de avaliação de impacto ambiental parece produzir a 

afirmação de um modelo de desenvolvimento que vem se adaptando aos novos comandos e 

controles instituídos pela Política Nacional do Meio Ambiente, mas que estão longe de 

incorporar o princípio programático da Constituição Federal da garantia do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 

Esse modelo demonstra-se aparentemente insustentável. Os diagnósticos da ampla 

degradação socioambiental da Baía de Guanabara em nada alteram a continuidade dos 

investimentos em atividades altamente impactantes, que afetam gravemente a economia da 

pesca artesanal – outrora mobilizadora de milhares de famílias, jogando-as para uma 

marginalidade social, suprimindo seus modos de vida, seu acesso aos recursos naturais, 

eliminando as áreas de lazer de milhões de pessoas e extinguindo espécies da fauna e da flora.  

 

5.12 A DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

Esse é o elemento central do Estudo e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental, 

no qual o proponente do projeto expõe os impactos positivos e negativos identificados nos 

levantamentos realizados a partir do diagnóstico da área onde se pretende instalar a atividade, 

incluindo as alternativas tecnológicas e locacionais e o horizonte de tempo durante o qual os 
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impactos serão produzidos. 

A descrição dos impactos ambientais deve ser dividida em duas partes, abordando os 

impactos da instalação e da operação do projeto, tendo em vista que são atividades de natureza 

distinta e que, portanto, produzem impactos diferenciados. Deverão, ainda, ser classificados 

segundo suas características, quais sejam: positivo ou negativo (benéfico ou adverso); direto ou 

indireto (localizado ou disperso); de curto, médio ou longo prazo; e, temporário ou permanente. 

Para os impactos ainda deve ser indicado o grau de reversibilidade, as propriedades 

cumulativas ou sinérgicas e a distribuição dos ônus e benefícios sociais. Essa, a rigor, é a 

descrição geral determinada pela Resolução CONAMA nº 01/86 para a elaboração do 

EIA/RIMA. 

Dentre os 21 Relatórios de Impacto Ambiental analisados neste estudo, encontramos 

uma variedade muito grande na forma como se apresentam os impactos para a sociedade, 

indicando a falta de um padrão. Não há uma necessidade absoluta de estabelecimento de um 

padrão, tendo em vista que há uma multiplicidade de formas de comunicar as conclusões do 

Estudo de Impacto Ambiental. Entretanto, há conteúdos mínimos que devem constar de 

qualquer Relatório de Impacto Ambiental. Nesse sentido, é fundamental que seja conferido o 

atendimento desses conteúdos, a fim de não prejudicar a capacidade de compreensão dos efeitos 

benéficos e adversos de um dado projeto pela sociedade. Afinal, esse é o objetivo da elaboração 

de dois documentos nos processos de avaliação de impacto ambiental: o EIA e o RIMA. 

Um aspecto comum entre os diversos Relatórios é a minimização dos efeitos negativos 

dos projetos em razão dos altos índices de degradação ambiental do ecossistema da Baía de 

Guanabara. Com essa lógica, justifica-se a grande maioria dos projetos como se os usos 

econômicos dos recursos naturais fossem a única alternativa para o futuro socioambiental da 

região, tendo em vista que eles poderiam agregar alguns poucos investimentos mitigadores e 

compensatórios. Muitas vezes, em razão da baixa capacidade de investimentos do poder público 

em projetos de melhoria das condições socioambientais, os projetos se apresentam como uma 

oportunidade enviesada de atendimento de algumas necessidades básicas da sociedade, 

transformando as medidas compensatórias em investimentos de infraestrutura pública. Com 

isso, o poder público exime-se de suas obrigações transferindo-as aos empreendedores que 

pretendem licenciar seus projetos. Até mesmo as comunidades impactadas pelos projetos, 

cansadas de esperar pelos investimentos públicos, ampara-se nas oportunidades que alguns 

desses projetos criam para obter acesso a serviços públicos de saneamento, urbanização, saúde 

e educação.  

Mas é quase que uma regra a indicação de efeitos econômicos positivos nos projetos 
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em análise. Isto é, praticamente todos os Relatórios de Impacto Ambiental analisados afirmam 

que os projetos produzirão uma dinamização da economia local, com o encadeamento de 

processos que mobilizarão as microeconomias da região. Outro fator comum é a produção de 

orçamento público através dos tributos recolhidos a partir da instalação e operação das 

atividades licenciadas. Os argumentos apresentados levam à crença de que, quanto mais 

atividades potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, maior a 

capacidade de investimentos públicos nas áreas afetadas pelos impactos. Neste caminho, as 

áreas com maiores concentrações de indústrias deveriam ser aquelas com maior infraestrutura 

de serviços públicos. Entretanto, não é bem assim. 

Dos Relatórios analisados, quinze apontam expressamente como impacto positivo o 

aumento da arrecadação tributária. Dos seis restantes, três indicam como efeito positivo a 

dinamização da economia local – o que inclui a arrecadação de tributos a partir da instalação e 

operação dos projetos. Nos três restantes não foram encontradas referências objetivas a este 

quesito – o que necessariamente configura uma omissão, tendo em vista que essa é uma 

característica comum a todas as atividades econômicas. Mas há que se registrar que realmente 

alguns dos RIMAs apresentam significativa baixa qualidade na apresentação dos impactos dos 

projetos. 

 

TABELA  11 - Impactos econômicos apontados como positivos nos RIMAs analisados 

15 RIMAs Apontam impacto positivo da arrecadação tributária 

3 RIMAs Referem-se à dinamização da economia local 

3 RIMAs Omitem este impacto no Relatório 

 

O impacto com maior ocorrência de registros expressos é o de geração de emprego e 

renda, relacionado em dezessete dos 21 Relatórios de Impacto Ambiental. Com a realidade 

nacional de altos índices de desemprego, esse é um fator muito utilizado para apontar a 

oportunidade de aprovação de um projeto submetido ao licenciamento ambiental. É verdade 

que as atividades econômicas de grande porte têm uma capacidade de absorver muita mão-de-

obra em razão da quantidade de postos de trabalho que gera, mas é importante lembrar que a 

grande maioria é gerada apenas durante as obras de instalação. Terminadas as obras, esses 

contingentes de trabalhadores voltam à ociosidade ou são eventualmente aproveitados em 

outras obras civis. 

Os números de postos de trabalho na fase de operação são muito mais reduzidos e 
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geralmente exigem uma capacidade profissional diferenciada, atingindo minimamente às 

populações de entorno. Por outro lado, a maior quantidade de postos formais de trabalho não 

está nas atividades industriais, mas no setor terciário134. Ou seja, a implementação de grandes 

indústrias não possui capacidade expressiva de diminuir os índices de desemprego no país ou 

no Estado do Rio de Janeiro, mas a geração de postos de trabalho é apresentada como impacto 

positivo em mais de 80% dos Relatórios de Impacto Ambiental analisados. 

Como já abordado em capítulo anterior, a referência à análise dos impactos ambientais 

de um projeto não se relaciona exclusivamente aos impactos sobre o ambiente natural. Devem 

ser analisados também os impactos aos ambientes artificial ou construído, cultural, social e 

econômico. A Resolução CONAMA nº 01/86 relaciona as abordagens em três grandes áreas: o 

meio físico, o meio biológico e ecossistemas naturais, e o meio socioeconômico. Portanto, a 

adequada ordenação dos impactos ambientais deve seguir essa classificação. Mas, conforme 

afirmado anteriormente, os Relatórios de Impacto Ambiental analisados não seguem um padrão 

na identificação e descrição dos prováveis impactos ambientais dos projetos. 

Os impactos são indicados como prováveis, tendo em vista que essa é uma atividade 

técnica que trabalha com probabilidades que dependem de cenários diversos, inclusive com as 

próprias leis da natureza. Além disso, para cada impacto ambiental negativo previsto, há a 

necessidade de se apresentar um conjunto de medidas mitigadoras – que podem minimizar ou 

mesmo eliminar o impacto possível. Todavia, é fundamental que esses impactos sejam descritos 

com clareza, a fim de que se possa monitorar sua ocorrência e os eventuais efeitos mitigadores 

aplicados. Portanto, os programas de monitoramento e acompanhamento previstos pela 

Resolução do CONAMA são fundamentais para a avaliação contínua dos projetos, dos impactos 

previstos e das medidas mitigadoras e compensatórias aprovadas – que se tornarão condições 

de validade das licenças ambientais. 

 

5.13 A PESCA ARTESANAL E O BOTO CINZA 

 

A pesca artesanal é uma atividade econômica com larga tradição na Baía de Guanabara, 

tendo em vista que esse ecossistema possui uma enorme capacidade de atração de espécies 

variadas de peixes, que a utilizam como seu habitat ou que a adentram para se reproduzir ou 

                                                 
134 Segundo Robson Dias da Silva (2012), “entre 1985 e 2005, a taxa de participação da indústria na geração de 

emprego fluminense caiu de 25,9% para 16,2%, enquanto o percentual dos serviços subiu para quase 82%.” A 

atividade industrial é entendida como o somatório das atividades de extração mineral, das indústrias de 

transformação, da construção civil e dos serviços industriais de utilidade pública. 
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alimentar. Por essas características, desde antes da chegada dos colonizadores a Baía de 

Guanabara já era utilizada pelas populações originárias como área de captura de alimentos 

extraídos de suas águas. Segundo Amador,  

 

com uma grande diversidade de ecossistemas periféricos bastante produtivos, como 

manguezais, lagunas, brejos e pântanos, com elevada produtividade primária e 

secundária, possuindo no seu entorno acidentado inúmeras reentrâncias e saliências, 

como estuários, enseadas, sacos, gamboas, pontões e costões rochosos, restingas, 

praias e ilhas, e ainda sendo fertilizada pela constante troca de água doce (de origem 

fluvial) e marinha, a produtividade e a diversidade biológica da baía eram 

elevadíssimas, permitindo a proliferação de uma extensa cadeia de organismos, desde 

os minúsculos fito e zooplâncton, algas, crustáceos, moluscos e peixes, até os grandes 

mamíferos aquáticos, como os golfinhos e as baleias. 

Em suas águas e nos ecossistemas periféricos proliferavam imensos cardumes de 

sardinhas, tainhas, xereletes, cocorocas, corvinas, robalos; imensas colônias de 

moluscos, como mexilhões, ostras, samanguais, berbigões e sernambis; abundantes 

camarões; e diversos tipos de caranguejos e siris, que lotavam os manguezais e as 

praias. (AMADOR, 2013, p. 2-3) 

 

Não há um censo da atividade pesqueira na Baía de Guanabara que aponte ao certo a 

quantidade de pescadores existentes na região, sendo possível encontrar referências entre 18 

mil a 22 mil pescadores (CHAVES, 2011). No Relatório Parcial do Diagnóstico do Estado da 

Baía de Guanabara, no âmbito do Programa de Saneamento Ambiental dos Municípios do 

Entorno da Baía de Guanabara (SEA/RJ, 2016), as estimativas apontadas variam entre 5 mil e 

18 mil pescadores. Dentre os Relatórios de Impacto Ambiental analisados, encontramos dados 

de levantamentos para a formação de diagnósticos que apontam variações entre 3.162 e 7.719 

pescadores na Baía de Guanabara, bastante abaixo dos dados apontados por Chaves (2011) e 

SEA/RJ (2016). Porém, mesmo imprecisos, são números expressivos de uma economia que 

sustenta milhares de famílias.  

A pesca artesanal é fortemente afetada pelas atividades industriais que vem se 

implementando ao longo das últimas décadas nos entornos e no espelho d’água da Baía de 

Guanabara e em toda sua bacia hidrográfica. A poluição das suas águas, a supressão de florestas, 

manguezais e outras formações da flora, os aterros, o despejo de resíduos sólidos e rejeitos 

líquidos, a implantação de instalações industriais nos entornos e no interior de suas águas, a 

grande circulação de embarcações, são atividades que passaram a limitar a atividade pesqueira 

por afetar a fauna e estabelecer áreas de exclusão da pesca. Em razão desse novo ordenamento 

do uso dos recursos naturais na Baía de Guanabara, a pesca tem sido altamente impactada na 

região, comprometendo as condições de vida de milhares de pessoas. 

Carla Ramôa Chaves analisa o conflito entre pescadores e Petrobras em relação à 

ocupação territorial da Baía de Guanabara: 
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O conflito entre pescadores e a Petrobras é dado pelo uso do território do espelho 

d’água da Baía. A territorialidade da pesca como atividade anterior às demais 

atividades que são executadas na Baía de Guanabara, já se estabelecia no espaço em 

questão. O surgimento de outros usos, além da pesca, provocou uma reterritorialização 

dos territórios já definidos. Há uma imposição territorial de atividades que 

representam o status hegemônico da sociedade, sobre a configuração já existente. 

Conforme Haesbaert, ocorre um processo de desterritorialização, devido a nova 

imposição territorial na Baía, e após, um processo de reterritorialização dos territórios 

que foram “desmanchados”. (CHAVES, 2011, p. 92) 

 

Pelas dimensões das atividades de pesca artesanal e de produção e processamento de 

petróleo na Baía de Guanabara e, ainda, pelos impactos negativos que a segunda vem impondo 

à primeira, essas são as atividades que produzem o maior conjunto de conflitos na disputa pelo 

uso dos recursos naturais. Foram vários os acidentes com vazamento de petróleo que atingiram 

diretamente os milhares de pescadores. Vale lembrar o vazamento de mais de dois milhões de 

litros de óleo do Duto PE-II, que liga a REDUC à Ilha D’Água, em 1997, atingindo manguezais 

e o espelho d’água (CESÁRIO, 2002; IBASE – IPPUR/UFRJ – CUT/RJ, 2000). Três anos 

depois, em 18 de janeiro de 2000, um novo acidente com o mesmo duto joga 1,3 milhões de 

litros de óleo pelas águas da Guanabara, atingindo novamente manguezais, currais de pesca, 

praias, costões rochosos, equipamentos variados de pesca e, consequentemente, a fauna 

existente em todo o ecossistema (CHAVES, 2005). E recentemente, em 08 de dezembro de 

2018, mais um acidente com duto da Petrobras espalha milhares de litros de óleo que atingem 

os mesmos manguezais existentes ao longo do leito e na foz do Rio Estrela, que divide os 

Municípios de Duque de Caxias e Magé (THEOPHILO, 2018). 

Notório, portanto, o risco efetivo das atividades de produção e processamento de 

petróleo em relação à pesca artesanal na Baía de Guanabara, o que exige dos Estudos e 

Relatórios de Impacto Ambiental de novos empreendimentos do setor que se debrucem sobre 

essas possibilidades de impacto, prevendo-as expressamente em conjunto com medidas 

mitigadoras e compensatórias. 

Além das inúmeras espécies de peixes afetados pelas atividades industriais na Baía de 

Guanabara, diversos outros representantes da fauna em seu ecossistema são também impactados 

pelas indústrias. Dentre elas, os mamíferos aquáticos, que geralmente possuem maior porte e 

estão no topo da cadeia alimentar. Os botos cinza são uma referência de mamíferos de médio 

porte que habitam as águas da Baía de Guanabara e que, da mesma forma que as demais 

espécies, vem sofrendo os impactos negativos das atividades industriais em geral e da produção 

e processamento de petróleo, especificamente.  

Dois botos cinza amparam o brasão ao centro da bandeira da Cidade do Rio de Janeiro, 
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representando uma espécie simbólica da fauna da Cidade, encontrada tanto na Baía de 

Guanabara quanto na Baía de Sepetiba. O boto cinza é uma espécie-bandeira135 da fauna da 

Guanabara, que deveria servir para sensibilizar a sociedade quanto às condições degradadas do 

seu ecossistema. Afinal, a cada dia surgem notícias que relatam a diminuição de sua população, 

que já foi contada às centenas, mas na atualidade não passa de poucas dezenas136. A população 

diminui à medida que aumentam as interferências humanas no ecossistema da Baía de 

Guanabara, tanto pela poluição de suas águas, quanto em razão da circulação de embarcações 

das mais variadas – que também afetam os hábitos do boto com a emissão de ruídos. 

Rafael Ramos de Carvalho (2013), em pesquisa realizada sobre a análise espaço-

temporal do uso do habitat pelo boto cinza na Baía de Guanabara, confirma a influência das 

atividades humanas na Baía sobre os hábitos do boto: 

 

Os resultados apontam para uma diminuição da área de vida de S. guianenses na Baía 

de Guanabara nos últimos 13 anos. Essa diminuição tem sido constante ao longo dos 

anos e havia sido observada em estudos anteriores, sendo evidenciadas nas porções 

oeste e noroeste da área de estudo (AZEVEDO, 2005). Nos últimos anos, as regiões 

oeste e norte da Ilha de Paquetá, incluindo proximidades das ilhas de Brocoió, 

Pancaraíba, Nhanquetá, Ponta do Boqueirão e Lage do Machado que eram, até 2004, 

uma das áreas de concentração da população, não foram utilizadas ou isso aconteceu 

de modo pouco frequente. Uma razão aparente foi a implementação de 

empreendimentos nessa área, que podem ter contribuído para alterações das 

características ambientais locais. Um padrão parecido ocorreu na porção centro-sul do 

Canal Central, onde houve uma diminuição na sua utilização a partir de 2008. A região 

a leste da Ilha de Paquetá teve poucas observações de S. guianenses no período de 

2008/2010, mas voltou a ser utilizada com maior frequência por esses botos em 

2010/2012. (CARVALHO, 2013, p. 69) 

 

A estratégia das políticas de conservação em definir espécies-bandeira se deve ao fato 

de que, em razão de seu poder carismático, elas conseguem atrair atenção e justificar 

investimentos financeiros para pesquisa, manejo e execução de políticas de proteção do meio 

ambiente em seus habitats – o que acaba refletindo na proteção de todas espécies da fauna e 

flora existentes nos mesmos ecossistemas. É como o efeito dominó, que vai atingindo todas as 

peças com a derrubada de apenas uma delas. 

O boto cinza não é tão popular quanto o Urso Panda, o Mico-Leão Dourado ou as 

Tartarugas Marinhas. Mas é conhecido e carismático o bastante para justificar a existência de 

                                                 
135 O Projeto TAMAR assim define as espécies bandeira: “Como o urso panda e o mico leão dourado, as tartarugas 

marinhas são consideradas, no Brasil e no mundo, como espécie-bandeira, definição que se atribui às espécies 

carismáticas, que atraem a atenção das pessoas. Por isso mesmo, são usadas para difundir e massificar a mensagem 

conservacionista e conscientizar a opinião pública para a necessidade de proteger espécies menos conhecidas e 

seus habitats.” (TAMAR, 2018). 
136  As matérias mais recentes, produzidas a partir de relatos e entrevistas de pesquisadores do Projeto 

MAQUA/UERJ, relatam que o grupo de botos cinza da Baía de Guanabara gira em pouco mais de 30 indivíduos, 

em contraponto aos cerca de 800 que habitavam a região na década de 1970 (RAMALHO, 2017). 
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diversos projetos pela sua conservação, como o já referido Projeto MAQUA/UERJ, como 

também o Projeto Boto Cinza137 do Instituto de Pesquisas Cananéia; o Instituto Boto Cinza; e 

o Projeto Boto Cinza (SC) da Associação ECOBIOMA, dentre outros.  

Devido a esses fatores, que informam a grande relevância ecológica e estratégica da 

espécie como bioindicadora das condições ambientais dos ecossistemas em que vivem, é 

fundamental que os Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental dos projetos que pretendem 

instalar e operar atividades de produção e processamento de petróleo e derivados na Baía de 

Guanabara avaliem os efeitos das atividades sobre os grupos de botos cinza remanescentes na 

região, valendo-se das pesquisas já realizadas que indiquem a natureza das atividades humanas 

que mais afetem a espécie, como, por exemplo, a poluição das águas e a geração de ruídos e 

movimentações de deslocamento das embarcações que navegam na Baía de Guanabara.   

As análises da identificação e descrição dos impactos ambientais nos 21 Relatórios de 

Impacto Ambiental pesquisados terá, portanto, como referência central os impactos na pesca 

artesanal e no boto cinza, considerando não apenas a previsão direta e objetiva de impactos 

sobre estas atividades/espécies, como também os impactos que eventualmente tangenciem 

efeitos sobre elas. Dessa forma, por exemplo, serão considerados os impactos sobre Áreas de 

Preservação Permanente – APPs (manguezais e restingas), unidades de conservação, os 

impactos de acidentes com os projetos em operação, os impactos do tráfego marítimo etc. 

 

5.14 ANÁLISE DOS IMPACTOS PREVISTOS 

 

O assoreamento é um dos principais problemas da Baía de Guanabara. A alta 

concentração de sedimentos depositados em determinadas áreas diminui a circulação das águas 

e deteriora, consequentemente, o seu ambiente. E esse processo de eliminação do espelho 

d’água acaba por estimular a ocupação de áreas outrora naturais por atividades humanas 

variadas, assentando indústrias, moradias e outras formas de utilização do solo, com o auxílio 

do aterramento das margens desse ecossistema. 

Elmo Amador afirma que essa forma de degradação, além de ser o problema ambiental 

mais preocupante, é cercado de um significativo grau de irreversibilidade: 

 

O assoreamento e, principalmente, as elevadas taxas atualmente observadas na Baía 

de Guanabara, são um termômetro das ações deletérias praticadas em seu interior, em 

                                                 
137 Mais informações sobre os projetos ver em: < http://ipecpesquisas.org.br/programas/programa-de-pesquisa-

da-vida-selvagem/projetos-tematicos/projeto-boto-cinza/>; < https://www.institutobotocinza.org/quem-somos >; 

<http://ecobioma.com.br/projeto-boto-cinza-sc/> e < http://ecobioma.com.br/projeto-boto-cinza-sc/ > 

http://ipecpesquisas.org.br/programas/programa-de-pesquisa-da-vida-selvagem/projetos-tematicos/projeto-boto-cinza/
http://ipecpesquisas.org.br/programas/programa-de-pesquisa-da-vida-selvagem/projetos-tematicos/projeto-boto-cinza/
https://www.institutobotocinza.org/quem-somos
http://ecobioma.com.br/projeto-boto-cinza-sc/
http://ecobioma.com.br/projeto-boto-cinza-sc/
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suas margens e na bacia contribuinte durante a ocupação histórica. É, sem dúvida, de 

todos os problemas ambientais o mais preocupante, visto que acarretou a morte física 

da baía e, com isso, a perda de todos os usos benéficos de suas águas, para a navegação, 

a atividade portuária, a pesca, o contato balneário, etc. Por outro lado, possui uma 

certa irreversibilidade, na medida em que planos para o desassoreamento são 

praticamente inviáveis técnica e financeiramente. 

O assoreamento é um produto dos processos de sedimentação típicos de corpos 

aquáticos. A sedimentação e, em decorrência, o assoreamento, ocorrem na medida em 

que existam condições para a produção, transporte e acumulação de sedimentos (e de 

outros detritos) no corpo receptor. (AMADOR, 2013, p. 284) 

 

O assoreamento é, dentre outras causas, o resultado do carreamento de material sólido 

para os corpos d’água. As intervenções físicas para a instalação das atividades industriais 

geralmente envolvem diversas ações de preparação do terreno, para seu nivelamento, para a 

terraplenagem, dentre outras atividades comuns às obras civis. Portanto, toda atividade humana 

realizada na Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara possui potencial para provocar o seu 

assoreamento. Entretanto, são as grandes obras que possuem potencial significativo de provocar 

este tipo de efeito deletério. 

O assoreamento – descrito expressamente – ou algumas de suas causas são o segundo 

impacto ambiental com maior número de referências entre os 21 Relatórios de Impacto 

Ambiental analisados, perdendo apenas para a geração de empregos. Em 76% dos RIMAs este 

efeito é apontado. Como afirmado por Amador, essa consequência das atividades humanas 

impacta negativamente a qualidade das águas, a navegação, a pesca etc.   

Mas com relação à navegação, a reversibilidade desse cenário é técnica e 

financeiramente plausível através das atividades de dragagem que, inclusive, constam em 

alguns dos projetos presentes nessa pesquisa, como o nº 1 – Terminal Marítimo para Polibrasil 

e Petroflex, o nº 5 – Terminal Marítimo de Manguinhos, o nº 17 – Cais de Atracação e Dragagem 

na Foz do Rio Irajá e Canal do Fundão, o nº 18 – Dragagem para Adequação das Bacias de 

Evolução e do Canal de Acesso para o TAIC e TAIR, e o nº 19 – Obras de Regularização do 

Cais, Aterro e Dragagem no Caju.  

A dragagem é uma atividade altamente impactante para um corpo hídrico, 

especialmente para a Baía de Guanabara – que apresenta elevadas concentrações de metais 

potencialmente tóxicos à biota aquática e aos seres humanos, registradas em diversos trabalhos 

(AMADOR, 2013). A realização das dragagens provoca a ressuspensão desse material, que 

volta a circular na coluna d’água, causando inúmeros impactos ambientais negativos a partir do 

aumento da turbidez das águas, dificultando a entrada de luz, assim como espalhando metais 

pesados e toda sorte de material poluente concentrado.   

Na identificação dos impactos do projeto nº 18, informa-se que  
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a ressuspensão de sedimento para a coluna d’água aumenta a turbidez das águas 

superficiais próximas ao local de dragagem e na área de bota-fora. Essa turbidez é 

devido a partículas de sedimentos finos (argila e silte), que apresentam contaminantes, 

e que permanecem suspensos por mais tempo na água, do que sedimentos compostos 

de areias que rapidamente se depositam no fundo. 

Este impacto é considerado negativo, direto, local, de curto prazo, temporário, 

reversível, de média magnitude e importância e, portanto, de média significância. 

(PETROBRAS, 2010b) 

 

Por sua vez, no projeto nº 5, que também prevê atividades de dragagem, as avaliações 

de impactos de sua realização indicam efeitos positivos para fitoplânctons, zooplânctons, fauna 

bentônica, nécton e para as correntes na Baía. Essa avaliação, como muitas outras, é formada a 

partir da constatação do estado de degradação do ecossistema da Baía de Guanabara – 

conduzindo a conclusões que não seriam as mesmas em ambientes com mínima ou nenhuma 

interferência humana.  

Mas há muitas controvérsias entre os Relatórios de Impacto Ambiental quanto a essa 

questão, como podemos conferir na afirmação de efeitos negativos da suspensão dos 

sedimentos concentrados no fundo das águas da Guanabara, presente no RIMA do projeto nº 2 

– Oleoduto Ilha D’Água – São Gonçalo:  

 

Com o revolvimento do fundo da baía, devido tanto ao assentamento do oleoduto 

quanto ao frequente trânsito de embarcações em águas muito rasas, partículas mais 

finas de sedimento ficarão em suspensão, aumentando o nível de material em 

suspensão na água. Isso provocará o entupimento do sistema digestivo dos organismos 

filtradores bentônicos e planctônicos, a diminuição da penetração de luz, podendo 

alterar a fotossíntese dos fitoplâncton e um eventual retorno à coluna d’água de 

substâncias tóxicas já sedimentadas. (PETROBRAS, 1997) 

 

 

O RIMA do projeto nº 6 – Duto PE-3 reforça a tese dos impactos negativos da 

dragagem, indicando que, uma vez liberada para a coluna d’água, a matéria orgânica 

acumulada no sedimento será responsável pela redução, ou mesmo pela extinção total, dos já 

baixos níveis de oxigênio dissolvido na água. E complementa, apontando prejuízos concretos à 

pesca: as atividades de dragagem deverão interferir com as atividades pesqueiras também em 

virtude dos efeitos sobre as populações de peixes e crustáceos na Baía de Guanabara, conforme 

descrito anteriormente. (PETROBRAS, 2001)  

É certo que a ressuspensão de sedimentos contaminados expõe a biota marinha a 

impactos negativos variados. Mas a questão é que, em alguns dos Relatórios de Impacto 

Ambiental, esse efeito é minimizado em razão das condições ambientais da Baía de Guanabara. 

Nessa direção, forma-se um círculo vicioso através do qual uma degradação justifica a outra, 
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com ambas afetando negativa e permanentemente o equilíbrio do ecossistema e todas as funções 

e serviços ambientais que poderiam prestar à sociedade. As atividades industriais, com o suporte 

do discurso técnico presente nas avaliações de impacto ambiental, apropriam-se dos recursos 

naturais da Baía de Guanabara e inviabilizam a garantia constitucional do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado que, neste caso, salvo melhor juízo, deixa de ser bem de uso comum 

do povo. 

O escoamento superficial e carreamento de sólidos, a desagregação e ressuspensão de 

sedimentos na coluna d’água e atividades correlatas são relacionadas como impactos em mais 

de 42% dos Relatórios de Impacto Ambiental analisados. Essas são algumas das causas do 

assoreamento e produzem consequências negativas para a biota marinha, afetando 

objetivamente a pesca e as espécies da fauna, como os botos cinza. 

Em quinze dos 21 RIMAs analisados são expressamente apontados impactos dos 

projetos sobre a fauna e a flora. Isso representa mais de 71% dos projetos. Em onze Relatórios, 

ou 52% deles, são indicados expressamente impactos do lançamento de resíduos sólidos e da 

alteração da qualidade ambiental das águas. Em dez RIMAs são relacionados impactos de 

efluentes sanitários, como vários outros presentes na Tabela 12. 

Entretanto, apenas seis Relatórios de Impacto Ambiental associam seus efeitos com a 

interferência nas atividades de pesca, o que representa 28% dos projetos. Fora desse cálculo 

encontra-se a referência presente no RIMA do projeto nº 2 – Oleoduto Ilha D’Água – São 

Gonçalo, que afirma que o envelope de concreto a ser construído para envolver o duto permitirá 

a fixação de larvas de organismos bentônicos, que provavelmente atrairão peixes e outros 

organismos, favorecendo a pesca.  

Os Relatórios de Impacto Ambiental dos terminais marítimos da Polibrasil/Petroflex e 

de Manguinhos, assim como do Cais de Atracação do Porto do Rio não fazem referências 

expressas de impactos sobre a pesca. São atividades que se localizam às margens e no espelho 

d’água da Baía de Guanabara. E vários outros RIMAs de projetos que, mesmo não estando 

localizados no espelho d’água, afetam a fauna e a flora, áreas protegidas e unidades de 

conservação, que lançam efluentes variados e resíduos sólidos, que podem causar acidentes 

com o vazamento de produtos tóxicos, dentre outras características de risco para o ecossistema 

da Guanabara, eximem-se de avaliar as consequências negativas de suas atividades sobre a 

pesca artesanal. Se a pesca sequer foi incluída como atividade sujeita aos riscos da 

implementação e operação desses projetos, é certo que também não constará na relação das 

medidas mitigadoras e compensatórias, tendo em vista que estas são elaboradas a partir da 

previsão dos impactos negativos. 
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Com relação ao boto cinza, o cenário é ainda mais nebuloso. Apesar de estar no topo 

da cadeia alimentar do ecossistema afetado pelos empreendimentos, de se apresentar como 

espécie-bandeira da Baía de Guanabara e, por outro lado, de estar sofrendo uma queda 

vertiginosa de sua população nas últimas décadas em razão do aumento das atividades humanas 

na região, apenas um único Relatório de Impacto Ambiental faz referência a impactos sobre a 

espécie. Se referindo aos mamíferos marinhos, o RIMA do projeto nº 14 – Sistema de Dutos e 

Terminais do COMPERJ relata os seguintes impactos sobre a biota marinha: 

 

Em relação a comunidade de peixes e mamíferos marinhos, estes poderão ser 

perturbados pela atividade de implantação e recobrimento de dutos submarinos, assim 

como pelo deslocamento dos barcos que lançarão os dutos no leito marinho durante a 

fase de implantação e que se dirigirão ao TAIC para carregamento de produtos.  

A perturbação dos mamíferos marinhos se dará ainda em função do aumento da 

atividade de navegação e da utilização de eco-sonda para monitoramento da 

profundidade de deslocamento, a qual interfere na audição e no sonar dos botos. 

(PETROBRAS, 2008b) 

 

Vários dos projetos em análise envolvem atividades de implantação de dutos e geração 

de aumento da atividade de navegação na Baía de Guanabara, assim como de utilização de 

sondas e outros equipamentos que geram ruídos, como as dragas. Mas apenas um deles previu 

impactos sobre os mamíferos marinhos/aquáticos, ou seja, sobre os botos cinza. 

A invisibilidade absoluta do boto cinza nos Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental 

elaborados para o licenciamento ambiental de obras e atividades potencialmente causadoras de 

significativa degradação do meio ambiente revela um descolamento da realidade diagnosticada 

nesses estudos com relação às condições reais da diversidade biológica da Baía de Guanabara. 

Afinal, não estamos nos referindo a tartarugas marinhas, a cavalos marinhos ou outras 

espécies que também habitam esse ecossistema e são afetadas, ou até mesmo extintas, em razão 

da instalação e operação de atividades industriais na região. O boto, vale repetir, está no topo 

da cadeia alimentar da Baía de Guanabara, habita o imaginário popular e o simbolismo 

institucional da Cidade do Rio de Janeiro, possuindo ainda grande atração carismática. Mesmo 

assim, é negligenciado nas avaliações de impacto ambiental e, por esse motivo, não estará 

contemplado em nenhuma medida mitigadora e compensatória dos empreendimentos que 

afetaram e afetarão o equilíbrio ecológico da Baía de Guanabara por longo tempo. Isso talvez 

justifique a acentuada queda de sua população, como constatado pelo Projeto Mamíferos 

Aquáticos – MAQUA/UERJ. 
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Tabela 12 – Impactos Identificados e Descritos nos Relatórios de Impacto Ambiental 

Impacto                                                                                              RIMAs com sua Identificação                        Percentual 

Geração de Empregos                                                                                                 17                                                    80,9% 

Assoreamento                                                                                                             16                                                   76,1% 

Arrecadação Tributária                                                                                               15                                                    71,4% 

Interferência na Flora                                                                                                  15                                                     71,4% 

Interferência na Fauna                                                                                                15                                                     71,4% 

Geração de Resíduos Sólidos                                                                                     11                                                    52,3% 

Alteração da Qualidade da Água                                                                                11                                                     52,3% 

Geração de Efluentes Sanitários                                                                                10                                                     47,6% 

Geração de Materiais em Suspensão nas Águas                                                        09                                                     42,8% 

Impactos de Possíveis Acidentes                                                                                09                                                      42,8% 

Impacto no Tráfego Marítimo                                                                                    08                                                      38% 

Interferência em Unidades de Conservação e Áreas Protegida                                 08                                                       38%                                    

Interferência em Áreas de Preservação Permanente – APP (Mangues/Restingas)    06                                                     28,5%                                                                                                 

Interferência na Pesca                                                                                                 06                                                    28,5% 

Impactos da não realização do Projeto                                                                        05                                                    23,8% 

 

 

5.15 DAS PROPRIEDADES CUMULATIVAS E SINÉRGICAS 

 

A Resolução CONAMA nº 01/86, quando especifica tecnicamente as qualidades a 

serem analisadas dos impactos ambientais dos projetos submetidos ao licenciamento 

ambiental 138 , determina também que estejam inclusas suas propriedades cumulativas e 

sinérgicas. Portanto, esse é um dos conteúdos mínimos obrigatórios nos Estudos e Relatórios 

de Impacto Ambiental que independem das regulamentações normativas estaduais ou dos 

conteúdos dos termos de referência ou instruções técnicas para elaboração dos EIA/RIMA. 

Sinergia e cumulatividade estão associados ao somatório e/ou multiplicação dos 

efeitos de ações, processos e projetos efetivados em um mesmo ambiente. Esse item é 

fundamental no Estudo e respectivo Relatório de Impacto Ambiental, tendo em vista que, como 

já comentado anteriormente, o EIA/RIMA se concentra com muita ênfase nos projetos 

considerados individualmente, deixando ao largo a análise da capacidade de carga do ambiente 

                                                 
138 Resolução CONAMA nº 01/86, art. 6º. O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes 

atividades técnicas: (...) II. análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através da 

identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes, 

discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio 

e longo prazos, temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e 

sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais. 
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ou ecossistema no qual pretende se instalar e operar. Portanto, à parte do caráter quase que 

exclusivamente individual desta espécie de avaliação de impacto ambiental, o CONAMA não 

deixou de fora a obrigação de uma mínima atenção com o conjunto de efeitos que diversas 

intervenções humanas podem provocar num ambiente comum. 

Ao selecionar a Baía de Guanabara como território da pesquisa, a intenção foi 

exatamente de interpretar o instrumento do Estudo e do Relatório de Impacto Ambiental numa 

área comum, na qual fosse possível fazer uma avaliação integral desse instrumento, 

considerando os elementos do tempo e do espaço. Mas essa análise não se limita ao espelho 

d’água da Baía de Guanabara, nem mesmo aos municípios banhados por suas águas. Para que 

se considere o território com suas especificidades socioambientais, necessária se faz a análise a 

partir da sua bacia hidrográfica que, por sua vez, é considerada a unidade de planejamento da 

Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Toda ação humana realizada na região compreendida enquanto Bacia Hidrográfica da 

Baía de Guanabara repercute em sua biota. Ou seja, o despejo de uma lata de óleo num rio em 

Petrópolis, pode contribuir com a poluição das praias de Niterói. Da mesma forma, essa lata de 

óleo pode afetar negativamente a pesca e a sobrevivência dos botos cinza, desde que analisada 

numa perspectiva mais abrangente. É lógico que uma única lata de óleo não possui capacidade 

significativa de causar alterações ambientais, mas milhares ou até milhões de latas de óleo 

lançadas ao longo de décadas sobre o ecossistema da Baía de Guanabara passam a fazer 

diferença no seu desequilíbrio ecológico. 

É nesse caminho que se apresenta a importância da análise das propriedades 

cumulativas e sinérgicas dos projetos submetidos à elaboração do Estudo de Impacto Ambiental. 

Sánchez afirma que  

impactos cumulativos ou acumulativos são aqueles que se acumulam no tempo ou no 

espaço, resultando de uma combinação de efeitos decorrentes de uma ou diversas 

ações. Uma série de impactos insignificantes pode resultar em significativa 

degradação ambiental se concentrados espacialmente ou caso se sucedam no tempo. 

(SÁNCHEZ, 2013, p. 235) 

 

Sinergia, por sua vez, é o “fenômeno químico no qual o efeito obtido pela ação 

combinada de duas substâncias químicas diferentes é maior do que a soma dos efeitos 

individuais dessas mesmas substâncias” (IBGE, 2004). Ou seja, efeitos sinérgicos são aqueles 

resultantes da multiplicação dos efeitos individuais das alterações ambientais de um 

ecossistema. 

Como estamos analisando os resultados da aplicação de um instrumento da Política 
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Nacional do Meio Ambiente em um ecossistema específico, cercado por características 

ambientais que se lhe afiguram como a unidade de planejamento da Política Nacional de 

Recursos Hídricos, temos a configuração do espaço comum que se relaciona com o sinergismo 

e a cumulatividade. Da mesma forma, a partir da análise desse instrumento ao longo do tempo 

– e não em um estudo de caso específico, temos o componente temporal que requer também a 

consideração dos efeitos cumulativos e sinérgicos. 

Estudos variados apontam a queda vertiginosa da pesca e da população de botos cinza 

na Baía de Guanabara (CHAVES, 2011; CARVALHO, 2013), mas geralmente as causas 

apontadas são difusas. Um dos caminhos para a interpretação adequada do problema, portanto, 

deve considerar as propriedades cumulativas e sinérgicas dos projetos submetidos ao 

licenciamento ambiental na região. Nesse sentido, seguem os argumentos de Sánchez: 

Cumulatividade e sinergismo referem-se, respectivamente, à possibilidade de os 

impactos se somarem ou se multiplicarem. Para McDonald (2000, p. 299), o caráter 

aditivo ou cumulativo dos impactos ambientais é bem mais comum que o sinérgico; 

este ocorre quando a ação combinada de múltiplas causas é maior que a soma dos 

efeitos individuais, embora ‘respostas não lineares’ também possam ser vistas como 

um tipo de sinergismo. Segundo esse autor, o aumento da carga de sedimentos em rios 

situados em regiões de clima temperado pode resultar em efeitos deletérios sobre a 

população de peixes que não são associados de modo linear à carga de sedimentos; ou 

seja, ao se buscar correlacionar a carga de sedimentos com a população de 

determinada espécie, os estoques podem diminuir mais rapidamente do que o 

incremento da carga de sedimentos. (SÁNCHEZ,2013, p. 236)  

   

A pesquisa objeto deste estudo buscou analisar de forma aleatória Relatórios de 

Impacto Ambiental elaborados desde o início da regulamentação da matéria, no âmbito de um 

território escolhido por reunir características ambientais relevantes e atividades industriais 

variadas. Ao identificar a existência de mais de uma centena de RIMAs elaborados para 

licenciamento ambiental de projetos na Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara, a opção foi 

selecionar aqueles relacionados às atividades de produção e processamento de petróleo e 

derivados, tendo em vista que, isoladamente, é a atividade industrial com maior relevância e 

dimensão no território escolhido. 

Dos 21 projetos, apenas seis foram apresentados ao órgão ambiental competente entre 

os anos de 1996 e 2001. Os quinze demais foram protocolados entre 2007 e 2014. Essa 

concentração maior de projetos no segundo período está diretamente relacionada com as 

descobertas dos campos de exploração do Pré-Sal, que impulsionaram a economia do petróleo 

e de seus derivados. Entre os quinze projetos mais recentes, sete estão associados à Refinaria 

de Duque de Caxias – REDUC e cinco ao Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro 

– COMPERJ. Este último ainda possui outros projetos relacionados, mas que não foram 
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incluídos nessa pesquisa, como o projeto da barragem em Cachoeiras de Macacu - que se 

destinaria ao atendimento da população que adensaria a região de entorno do Complexo, tendo 

em vista que o sistema de abastecimento de água local já estaria operando em seus limites. Mas 

no caso do COMPERJ, há críticas de setores da sociedade com relação ao fracionamento do 

licenciamento ambiental – que não teria realizado a análise integrada dos impactos totais do 

empreendimento. 

Mas o que importa absorver dessa questão é que apenas duas instalações localizadas 

na Baía de Guanabara estão relacionadas a 57% dos projetos em análise, levando à formação 

de uma cumulatividade espacial – o que provavelmente conduzirá a resultados combinados dos 

efeitos decorrentes de sua instalação e funcionamento. Ou seja, a probabilidade de produção de 

propriedades cumulativas desses projetos é latente e expressiva. Independente da realização 

fracionada de licenciamentos ambientais, tendo em vista que são projetos ligados a complexos 

industriais – que envolvem atividades do mesmo ramo, mas com especialidades distintas, há 

notório potencial cumulativo de impactos. A possibilidade sinérgica desses projetos também é 

expressa, haja vista que todos possuem características potencialmente causadoras de 

significativa degradação do meio ambiente – o que lhes impõe a obrigação comum de 

elaboração de Estudo e Relatório de Impacto Ambiental. E a ação combinada destes distintos 

potenciais de degradação pode resultar em impactos maiores do que sua simples soma, dada a 

provável sinergia entre eles. 

Inquestionável, portanto, a necessidade de avaliação das propriedades cumulativas e 

sinérgicas nos Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental desses projetos, especialmente entre 

os que se relacionam quanto à localização física comum. Mas mais do que uma necessidade, 

trata-se de uma obrigação relacionada pela norma enquanto conteúdo mínimo das atividades 

técnicas no desenvolvimento do Estudo de Impacto Ambiental. 

Entretanto, em apenas três Relatórios de Impacto Ambiental foram encontradas 

referências a estes quesitos, mesmo assim de forma substancialmente superficial. Na 

identificação dos 26 impactos relacionados ao projeto nº 11 – Projeto GLP, o seu Relatório de 

Impacto Ambiental faz a classificação das características de cada impacto, oportunidade na qual 

relaciona quinze impactos como indutores – conceito similar ao efeito cumulativo139 , oito 

impactos como sinérgicos, dois impactos com ambas características e outros três que não são 

                                                 
139 Legaspe (2012), segundo referência do Projeto de Avaliação de Impactos Cumulativos da Petrobras (2018), 

“define como cumulativo o impacto que pode acumular no tempo ou no espaço, que induz ou potencializa outro(s) 

impacto(s); que é induzido ou potencializado por outro(s) impacto(s); que apresenta algum tipo de interação com 

outro(s) impacto(s) ou representa incremento em ações passadas, presentes e razoavelmente previsíveis no futuro.” 
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enquadrados como indutores nem como sinérgicos. A interferência sobre o tráfego marítimo e 

a atividade pesqueira, segundo o Relatório de Impacto Ambiental, possui sinergia com as 

demais atividades na Baía de Guanabara. Outra referência presente no mesmo relatório “cita a 

função do sinergismo atuante na Baía de Guanabara relacionado ao despejo de carga orgânica 

(esgoto) não tratada.” 

 

TABELA  13 - Descrição das propriedades cumulativas e sinérgicas nos RIMAs analisados 

18 RIMAs Não foram encontradas referências a propriedades cumulativas e sinérgicas 

02 RIMAs Encontrados impactos qualificados como sinérgicos e indutores 

01 RIMA Encontrados impactos sinérgicos qualificados como cumulativos em oposição a 

estanques 

 

No projeto nº 17 – Cais de Atracação e Dragagem na Foz do Rio Irajá e Canal do 

Fundão são apresentadas três tabelas (meios físico, biótico e socioeconômico) que relacionam 

um total de dez impactos previstos no Relatório de Impacto Ambiental, onde um dos quesitos 

é denominado de Sinergismo, com as opções de cumulativo ou estanque. Ou seja, o efeito 

cumulativo é definido como uma característica do sinergismo e teria como oposto o efeito 

estanque – diferentemente do que estabelece a Resolução CONAMA e a doutrina especializada, 

que tratam sinergismo e cumulatividade como características distintas dos efeitos de impactos 

ambientais. De qualquer forma, todos os dez impactos ambientais previstos no RIMA do projeto 

nº 17 estão marcados nos quadros como cumulativos e, consequentemente, nenhum como 

estanque. 

Por fim, o projeto nº 19 – Obras de Regularização de Cais, Aterro e Dragagem no Caju 

relaciona, entre os 22 impactos previstos, a interferência no trafego marítimo como impacto 

sinérgico e outros três como indutores.  

No âmbito dos projetos que compõem o Complexo Petroquímico do Estado do Rio de 

Janeiro – COMPERJ, o Ministério Público Estadual concluiu que as propriedades cumulativas 

e sinérgicas não foram consideradas. Após alguns anos de investigação, através de vários 

Inquéritos Civis instaurados para apurar a regularidade dos licenciamentos ambientais 

conduzidos pelo Instituto Estadual do Ambiente – INEA e, apesar da elaboração de uma 

Avaliação Ambiental Estratégica – AAE para a Baía de Guanabara, como requisito para superar 

as avaliações de impacto ambiental individualizadas dos projetos em licenciamento, o 

Ministério Público Estadual manteve seu entendimento de que há uma série de irregularidades 
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que minimizaram as propriedades cumulativas e sinérgicas dos impactos ambientais previstos 

nos Estudos e Relatórios elaborados pela Petrobras e aprovados pelo INEA. 

No curso dos referidos inquéritos ainda houve nova tentativa de ajuste, quando a 

Petrobras acatou a recomendação de elaborar, a partir do Laboratório Interdisciplinar de Meio 

Ambiente - LIMA da COPPE/UFRJ, uma revisão da AAE, que gerou a Reavaliação Ambiental 

Estratégica – dessa vez concentrada sobre os projetos que compõem o COMPERJ. Mesmo 

assim, diante dos resultados apresentados, o MPE manteve o entendimento quanto a 

irregularidades que produziriam inúmeros impactos ambientais subdimensionados, e alguns 

negligenciados, resultando em medidas mitigadoras e compensatórias insatisfatórias. A partir 

dessas conclusões, o MPE ingressou com cinco Ações Civis Públicas que têm como réus a 

Petrobras, o INEA e o Estado do Rio de Janeiro.140   

Também no âmbito do licenciamento ambiental federal a situação é semelhante, haja 

vista que a Petrobras elaborou o Projeto de Avaliação de Impactos Cumulativos – PAIC a partir 

do estabelecimento de condicionantes específicas de nove licenças ambientais emitidas pelo 

IBAMA141, com a finalidade do estabelecimento de metodologia para os estudos de impacto da 

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de 

Santos – Etapas 1 e 2. Esses estudos têm a abrangência dos Municípios que fazem parte da Área 

de Influência dos empreendimentos, espalhados pelo litoral dos Estados de São Paulo e Rio de 

Janeiro. Para tanto, foram feitos recortes regionais que resultaram em quatro grandes áreas a 

serem estudadas em razão de especificidades socioambientais:  

 

Região 1 – Região Metropolitana da Baixada Santista/SP (Bertioga, Guarujá, Santos, 

Cubatão, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe); 

Região 2 – Litoral Norte/SP (São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba, Ubatuba); 

Região 3 – Litoral Sul Fluminense/RJ (Paraty, Angra dos Reis, Mangaratiba e Itaguaí); 

                                                 
140 No momento da finalização dessa tese, em dezembro de 2018, as Ações Civis Públicas estavam protocoladas, 

todas elas com mais de uma centena de páginas que narram as inúmeras tentativas de celebração de Termo de 

Ajustamento de Conduta por parte do MPE para a correção dos procedimentos de licenciamento e avaliação de 

impacto ambiental que, na perspectiva do MPE, estavam caracterizados por vícios administrativos que resultariam 

em prejuízos para o meio ambiente e para a sociedade.  
141 “Esse Projeto visa o atendimento às condicionantes específicas 2.9 da Licença Prévia Nº 0439/2012; 2.7 da 

Licença de Instalação Nº 890/2012; 2.8 da Licença de Operação Nº 1120/12; 2.9 da Licença de Operação Nº 

1121/13; 2.11 da Licença de Operação Nº 1157/13; 2.16 da LO 1263/14 do Etapa 1 e Condicionantes Específicas 

2.8 da Licença Prévia Nº 491/14, 2.20 da Licença de Operação Nº 1274/14 e 2.20 da Licença de Operação Nº 

1307/15 do Etapa 2, que preconiza a realização de uma “avaliação continuada dos efeitos cumulativos e sinérgicos 

percebidos entre o empreendimento em questão e os demais empreendimentos previstos”, englobando as regiões 

inseridas nas Áreas de Influência dos Projetos Etapa 1 e Etapa 2 (Litoral Norte e Baixada Santista – SP; Litoral 

Sul e Baia de Guanabara – RJ), não se restringindo às atividades da empresa e nem mesmo àquelas associadas 

direta ou indiretamente a cadeia de petróleo e gás.” (PETROBRAS, 2015, p. 1/27). 
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Região 4 – Baia de Guanabara (Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, 

Guapimirim, Magé, Duque de Caxias) e Maricá/RJ. 

 

Apesar da exigência normativa da análise das propriedades cumulativas e sinérgicas 

dos impactos ambientais, ainda não há regulamentação específica sobre a matéria 

(PETROBRAS, 2015). A avaliação de impactos cumulativos e sinérgicos ainda não é uma 

atividade bem estabelecida (SÁNCHEZ, 2013), porém se trata de medida extremamente 

necessária. 

Na Baía de Guanabara, além de grandes acidentes, como os ocorridos com a REDUC 

nos anos de 1997, 2000 e 2018, a Refinaria ainda é eventualmente autuada e processada por 

lançamentos de rejeitos que poluem as águas em pequenas proporções (G1, 2018), mas que se 

acumulam no tempo e no espaço, produzindo danos ao meio ambiente e, consequentemente, 

afetando a pesca, a sobrevivência dos botos cinza e de outras espécies da fauna e da flora, numa 

cadeia de consequências que compromete o equilíbrio ecológico desse ecossistema. Os efeitos 

cumulativos das atividades de produção e processamento de petróleo são uma realidade 

reconhecida pela sociedade, com farta cobertura pela imprensa, mas também são objeto de 

análise de especialistas, como Sánchez: 

 

O vazamento de petróleo de um duto ou um navio traz efeitos imediatos e visíveis, ao 

passo que a liberação contínua de pequenas quantidades de poluentes pode não só 

trazer efeitos a longo prazo, mas também tornar incerta a conexão entre causa e efeito. 

Em tal situação, o reconhecimento das situações de risco é mais difícil.  

(...) 

No entanto, muitos acidentes menores, incidentes ou ‘quase acidentes’ ocorrem com 

maior frequência, e seus efeitos cumulativos sobre o ambiente podem ser 

significativos – basta pensar em uma sucessão de vazamentos de petróleo em um 

estuário ou em uma sequência de liberações acidentais de efluentes de uma indústria 

de celulose. (SÁNCHEZ, 2013, p. 358/359)  

 

A avaliação de impactos segregados nos Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental 

de projetos potencialmente causadores de significativa degradação do meio ambiente não 

contribui efetivamente para a compatibilização do desenvolvimento econômico com a proteção 

do meio ambiente – que é um dos princípios gerais da Política Nacional do Meio Ambiente. A 

negligência da análise das propriedades cumulativas e sinérgicas dos impactos ambientais 

compromete a efetiva avaliação de impactos e, consequentemente, produz medidas mitigadoras 

e compensatórias incapazes de minimizar e compensar adequadamente os impactos gerados, 

eis que as desvincula da realidade, além de afetar a compreensão da população sobre os 

impactos produzidos, inviabilizando a participação efetiva nos processos de licenciamento 
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ambiental (PETROBRAS, 2015). 

 

5.16 DA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS E BENEFÍCIOS SOCIAIS 

 

Os projetos submetidos ao licenciamento ambiental são todos aqueles utilizadores de 

recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores e os capazes de causar 

degradação ambiental. Como se relacionam com a utilização de um bem jurídico que é tutelado 

pelo sistema normativo e considerado, nos termos da Constituição Federal, como bem de uso 

comum do povo, a exigência do licenciamento se justifica a partir da necessidade de regular 

seu uso, de forma que os benefícios dos serviços ambientais produzidos pelo meio ambiente 

ecologicamente equilibrado sejam assegurados a todos. 

Quando os projetos se configurarem como potencialmente causadores de significativa 

degradação do meio ambiente, além do licenciamento ambiental, para sua instalação e 

funcionamento também se exige a elaboração do Estudo e do Relatório de Impacto Ambiental. 

Nesses casos, dada a magnitude dos riscos impostos ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, as exigências de avaliação de impactos ambientais envolvem a consideração de 

diversos fatores que cercam a implementação dos projetos. É nesse contexto que se aplica a 

avaliação da distribuição dos ônus e benefícios sociais dos projetos, expressamente prevista 

como conteúdo mínimo da análise dos impactos ambientais pela Resolução CONAMA nº 01/86. 

Os empreendimentos que se destinam à utilização dos recursos ambientais sempre 

envolverão interesses de grupos econômicos e sociais variados, seja na produção de bens de 

consumo, na geração de energia, na produção de combustíveis, na realização de obras de 

infraestrutura, na construção de loteamentos residenciais, na produção de alimentos e outras 

formas de acesso e processamento dos elementos naturais. Para cada atividade que se submete 

ao licenciamento e à avaliação de impacto ambiental, portanto, haverá grupos sociais que se 

beneficiarão com seus resultados. Por outro lado, tendo em vista que esses projetos utilizam-se 

de recursos ambientais e possuem potencial de produção de impactos negativos sobre os meios 

físico, biótico e socioeconômico, haverá também quem arque com os ônus dessas intervenções. 

Como apurado na análise dos Relatórios de Impacto Ambiental dos projetos de 

produção e processamento de petróleo na Baía de Guanabara, a geração de empregos e os 

incrementos econômicos produzidos pelos projetos – dentre eles o aumento da arrecadação 

tributária –, são impactos previstos e interpretados como positivos, tendo em vista que, de fato, 

esses são resultados que podem ser considerados como benéficos. Entretanto, é necessário que 

se faça uma análise com relação aos grupos sociais que serão beneficiados por essas medidas e 



315 

 

outras eventualmente também consideradas positivas, assim como se deve identificar os grupos 

sociais afetados pelos impactos negativos dos projetos. A identificação dos diversos grupos 

sociais beneficiados e prejudicados pelos projetos é um dos pontos centrais da avaliação de 

impacto ambiental, tendo em vista que essa informação pode favorecer à análise da equidade 

do acesso aos recursos ambientais e permitir que sejam evitadas hipotéticas injustiças 

ambientais na implementação dos projetos.  

Sánchez (2013) argumenta que os “dados socioeconômicos agregados para municípios 

ou regiões podem não apenas ser pouco úteis como também podem mascarar diferenças 

existentes entre localizações, comunidades ou grupos sociais” (SÁNCHEZ, 2013, p. 274). Isto 

é, o fato de um projeto gerar aumento da arrecadação tributária municipal ou estadual não 

implica necessariamente em resultados positivos para os mesmos grupos sociais que são 

afetados pelos impactos negativos desse mesmo projeto. Portanto, a instalação e funcionamento 

de um empreendimento pode gerar alguns benefícios sociais para a região na qual estará 

operando, ao mesmo tempo que produz graves prejuízos a determinados grupos atingidos pelos 

efeitos negativos dessa atividade. No entendimento de Sánchez, 

 

na maior parte dos casos, aqueles que se beneficiam com o empreendimento 

(empresários, acionistas, financiadores, fornecedores, empregados) não são aqueles 

que deverão suportar os riscos (principalmente a comunidade vizinha), estabelecendo-

se, então, um grande potencial de conflito. (SÁNCHEZ, 2013, p. 274) 

 

A poluição ambiental geralmente é difusa, principalmente aquela que resulta do 

lançamento de matérias na atmosfera ou em corpos hídricos, tendo em vista a capacidade de 

condução que os ventos e as águas possuem de levar essas matérias para regiões mais distantes 

das fontes de lançamento. Porém, é inquestionável que haja uma exposição maior a esses efeitos 

nas comunidades vizinhas a essas fontes.  

A ideia de desenvolvimento não deve se fixar apenas em seus aspectos econômicos e 

financeiros, mas também à evolução da sociedade, ao bem-estar social, à dignidade da pessoa 

humana, que são princípios centrais do nosso sistema constitucional. Nessa direção é o 

entendimento de Acselrad e Leroy: 

 

Se o crescimento não se prende apenas a questões de quantidade mas, sim, de 

qualidade, deve ser orientado por parâmetros – para que e para quem? – que se 

colocam fora do mercado e que obrigam a reinventar a economia em direção a um 

projeto de economia solidária. (ACSELRAD e LEROY, 1999, p. 46) 

 

Nos Relatórios de Impacto Ambiental dos projetos de produção e processamento de 

petróleo e derivados na Baía de Guanabara não foram encontrados registros expressos sobre a 
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distribuição dos ônus e benefícios sociais desses projetos – resultando em grave omissão formal 

dos documentos. Os impactos ambientais previstos nestes Relatórios geralmente possuem 

formato descritivo, revelando a ausência de uma análise conjuntural quanto aos efeitos dos 

projetos. Infelizmente, a maioria dos EIAs apresenta diagnósticos e impactos mais descritivos 

do que analíticos, indicando pouca dedicação para um trabalho conjunto da equipe - ou seja, 

um trabalho multidisciplinar - de reflexão e síntese sobre o estado do meio ambiente e os efeitos 

dos projetos avaliados (SÁNCHEZ, 2013). 

A pesca artesanal, que representa uma economia que sustenta milhares de famílias na 

Baía de Guanabara, é uma atividade diretamente afetada pelos projetos de produção e 

processamento de petróleo e derivados, como apontado por vários estudos (CHAVEZ, 2011). A 

comunidade de pescadores é, portanto, um grupo social vulnerabilizado por estas atividades e 

pode receber uma carga elevada dos ônus socioambientais desses empreendimentos. Entretanto, 

estão invisibilizados pelos Relatórios de Impacto Ambiental elaborados pelas equipes técnicas 

contratadas para sua elaboração, provavelmente pelo fato de não terem sido consultados ou 

sequer considerados nas análises que compuseram o escopo e o conteúdo dos Estudos de 

Impacto Ambiental.   

As equipes técnicas multidisciplinares possuem geralmente competências 

profissionais que as habilitam para a elaboração dos Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental, 

mas estas não devem desconsiderar o conhecimento que populações tradicionais detém sobre 

seu território, tendo em vista que elas o vivenciam em seus cotidianos, conforme menciona 

Sánchez:  

 

A partir de meados dos anos 1980 e de modo crescente desde então, surgiu uma 

corrente que defende que os estudos sobre o meio ambiente e os seus recursos não 

podem estar completos se não tiverem meios de levar em conta o conhecimento que 

populações tradicionais têm de seu ambiente. Dependentes de uma maneira direta e 

imediata dos recursos naturais, todas as sociedades tradicionais desenvolveram 

estratégias de conhecimento do potencial e dos limites de seus territórios. 

Diagnósticos ambientais elaborados unicamente com base no conhecimento científico 

formal podem passar ao largo de questões relevantes não somente para as próprias 

comunidades, mas também sob a perspectiva do conhecimento acadêmico. 

(SÁNCHEZ, 2013, p. 283-284).  

 

É notório que haja um ônus dos projetos de produção e processamento de petróleo e 

derivados que recaia de maneira desigual sobre os pescadores, seja pela histórica e constante 

poluição das águas da Baía de Guanabara pelo lançamento de óleos e outros produtos utilizados 

pela indústria, assim como pela existência de inúmeras instalações físicas existentes no leito da 

Baía. Essa constatação é reforçada por Carla Ramôa Chaves: 
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A interferência que a indústria petrolífera presente na Baía de Guanabara causa aos 

pescadores não está somente na degradação da água, que é o seu meio de vida e de 

trabalho. A presença das instalações desta indústria no interior da Baía e no seu 

entorno, representa uma redução na área de pesca, atividade tradicional deste bem. Os 

lugares já existentes e escolhidos pelos pescadores para exercerem suas atividades 

passaram a ser lugares de pesca proibida. A partir disso, tais lugares passaram a ser 

alvos de uma disputa desigual entre os pescadores e entre a indústria do petróleo. Por 

serem espaços disputáveis passam do status de lugar para o status de território. O 

território dantes apropriado pelos pescadores, para a sua atividade, passa a ser 

apropriado pela atividade petrolífera. (CHAVES, 2011, p. 97) 

 

A partir da realização de um mapeamento participativo com pescadores artesanais da 

Baía de Guanabara, com o intuito de revelar o seu discurso sobre os conflitos existentes entre 

eles e os demais usuários do espelho d'água da área de estudo, Carla Ramôa Chaves (2011) 

conclui em suas pesquisas que a Baía de Guanabara possui algo entre 12% e 25% de área livre 

para a pesca, sem restrições. E que o maior usuário da Baía de Guanabara é a indústria 

petrolífera, ocupando uma área total entre 22% e 44% do seu espelho d’água142.  

Os mapas são produzidos a partir da narrativa dos pescadores, mas considera os 

elementos centrais dos Estudos de Impacto Ambiental de projetos e atividades de produção e 

processamento de petróleo e derivados na Baía de Guanabara, projetando sobre o seu espelho 

d’água as Áreas de Influência Direta – AID e Indireta – AII desses empreendimentos – que 

geralmente produzem áreas de exclusão da pesca, tanto pelas atividades desenvolvidas, quanto 

pela criação de áreas de segurança com relação às instalações existentes na região. Esse 

conjunto de informações subsidiou a elaboração de mapas da ocupação do espelho d’água da 

Baía de Guanabara. 

Abaixo, a Figura 5 traz a projeção sem considerar as Áreas de Influência Indireta – AII 

dessas atividades, o que reduz a área utilizada pelos dutos e terminais e, consequentemente, 

permite uma área maior para a pesca. A Figura 6, por sua vez, inclui a AII das atividades, 

aumentando sua ocupação do espelho d’água e, como não podia deixar de ser, impondo maiores 

restrições às atividades de pesca. Essa variável é que conduz às médias percentuais relacionadas 

à ocupação da área pela pesca e pela indústria petrolífera acima citadas. 

 

 

 

                                                 
142  Para mais detalhes sobre o mapeamento, os métodos e resultados, consultar: CHAVES, Carla Ramôa. 

Mapeamento Participativo da Pesca Artesanal da Baía de Guanabara. Dissertação (Mestrado em Geografia). 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza. Instituto de Geociências. 

2011. Disponível em: http://objdig.ufrj.br/16/teses/773632.pdf.  

http://objdig.ufrj.br/16/teses/773632.pdf
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Figura 5 – Áreas de Pesca sem a AII dos dutos e terminais. 

 

 Fonte: CHAVES, 2011. 
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Figura 6 – Áreas de Pesca com a AII dos dutos e terminais. 

 

Fonte: CHAVES, 2011. 

 

Apesar dos conhecidos conflitos entre pescadores e Petrobras na Baía de Guanabara, 

retratados em estudos científicos, relatórios e matérias jornalísticas, tendo em vista a disputa 

pelo uso desse território e de seus recursos ambientais, os Relatórios de Impacto Ambiental dos 

21 projetos analisados silenciam quanto à exigência normativa da análise dos impactos 

considerando a distribuição dos ônus e benefícios sociais. E esse silêncio certamente repercutirá 

na definição das medidas mitigadoras e compensatórias, assim como nas considerações finais 

quanto à viabilidade dos projetos. 
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5.17 DAS MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS 

 

As Medidas Mitigadoras e Compensatórias compõem uma das partes mais relevantes 

dos Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental. É através delas que os projetos estabelecem as 

ações que podem minimizar e compensar os impactos negativos que a instalação e o 

funcionamento das atividades e empreendimentos proporcionam ao meio ambiente e à 

sociedade. 

Como visto ao longo da pesquisa, o Estudo de Impacto Ambiental destina-se a apontar 

o conjunto de impactos positivos e negativos que um projeto potencialmente causador de 

significativa degradação do meio ambiente pode produzir sobre os meios físico, biótico e 

socioeconômico. Para atingir esse objetivo, é necessário que seja realizado um diagnóstico 

ambiental da área na qual se pretende instalar o projeto, considerando as alternativas 

tecnológicas e locacionais. A partir de então, são estudadas as interferências que o projeto pode 

causar na localidade. Para a elaboração desses estudos, é fundamental a formação de uma 

equipe multidisciplinar, de forma que sejam estudadas todas as interações e seus resultados.  

A relação dos impactos previstos opera como uma espécie de balança, na qual os 

impactos positivos são colocados num prato e os impactos negativos em outro, a fim de 

ponderar a proporção entre eles. Essa comparação entre os impactos permite a análise da relação 

custo/benefício do projeto. 

A participação social é assegurada, tendo em vista que os impactos recairão sobre o 

meio ambiente – considerado bem de uso comum do povo e as relações sociais. Portanto, sua 

participação é necessária para contribuir com a avaliação sobre a conveniência e oportunidade 

de aprovação do projeto. Como vimos, a doutrina se divide em opiniões distintas quanto à 

natureza jurídica do licenciamento ambiental, se se trata de procedimento administrativo 

vinculado ou discricionário. Mas é expressivo o entendimento de que o Estudo de Impacto 

Ambiental traz elementos subjetivos para o processo decisório, tendo em vista que oferece um 

cardápio com variadas manifestações técnicas relacionadas à avaliação dos impactos do projeto, 

assim como permite que a sociedade se manifeste através do envio de comentários, sugestões e 

questionamentos nos prazos designados para a disponibilização da consulta do Relatório de 

Impacto Ambiental e, especialmente, através das audiências públicas. Nesse sentido, autoriza 

que a autoridade competente, além de conferir o atendimento dos requisitos legais, considere 

também os elementos de conveniência e oportunidade de aprovação da concessão da licença 

ambiental – o que configura o procedimento como discricionário. 

Os impactos positivos previstos nos Estudos de Impacto Ambiental podem ser 
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potencializados de forma que repercutam com maiores resultados nas regiões afetadas pelos 

empreendimentos. É nesse sentido que geralmente são previstas prioridades para contratação 

de mão de obra local para os projetos, haja vista que essa medida repercute positivamente na 

comunidade afetada e, por outro lado, evita os impactos negativos associados ao deslocamento 

de mão de obra de outras regiões – que pode gerar processos de adensamento de ocupações 

irregulares do território e/ou de aumento da demanda por transporte para a área na qual o projeto 

se instalará. 

As Medidas Mitigadoras destinam-se à minimização dos impactos negativos, isto é, 

são medidas voltadas para a minimização dos efeitos adversos produzidos nas fases de 

instalação e operação do projeto. Um exemplo muito simples e comum de impacto negativo 

durante a realização de obras de instalação de projetos variados é a geração de poeira resultante 

do aumento da circulação de veículos de passeio e de carga em vias não pavimentadas, o que 

afeta o cotidiano dos habitantes da região, podendo gerar ou incrementar problemas 

respiratórios na população. A medida para a mitigação desse impacto é a constante umidificação 

dessas vias com carros pipa, o que reduz a capacidade de suspensão de poeira e, portanto, 

minimiza o impacto. 

A Resolução CONAMA nº 01/86 determina que o Estudo de Impacto Ambiental defina 

as “medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os equipamentos de controle e 

sistemas de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de cada uma delas” (art. 6º, III). 

Quanto ao Relatório de Impacto Ambiental, a norma determina que ele contenha a “descrição 

do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relação aos impactos negativos, 

mencionando aqueles que não puderem ser evitados e o grau de alteração esperado” (art. 9º, 

VI). Portanto, não há uma previsão expressa para a potencialização dos impactos positivos nem 

para o estabelecimento de medidas compensatórias. Esses dois quesitos foram inseridos à 

revelia de previsão expressa na norma federal, seja pela eventual exigência em regulamentos 

estaduais, pela inclusão nos termos de referência ou nas instruções técnicas elaboradas pelos 

órgãos ambientais competentes ou mesmo pela boa prática de equipes técnicas que percebem a 

importância da inclusão das medidas. 

Afinal, quanto às medidas compensatórias, há que se considerar que alguns impactos 

negativos não são passíveis de mitigação absoluta, resultando em impacto efetivo ao meio 

ambiente ou às relações sociais. É o caso da supressão de vegetação nativa, eventualmente 

considerada Área de Preservação Permanente - APP pela legislação florestal, ou no interior de 

Unidades de Conservação, o que configura impacto relevante, mas hipoteticamente necessário 

para um projeto considerado de utilidade pública ou interesse social. Na impossibilidade de 
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mitigar um impacto dessa natureza, a alternativa aplicável – caso o projeto seja considerado 

viável – é a aplicação de uma medida compensatória que recupere alguma área degradada nas 

imediações de onde ocorreu a supressão, com dimensão territorial superior à da área afetada. 

Sánchez afirma que as medidas compensatórias e outras medidas de adequação dos projetos 

tornaram-se, na prática, espécies de medidas mitigadoras: 

 

Alguns impactos negativos poderão ser aceitáveis se houver medidas capazes de 

reduzi-los. Conhecidas como medidas mitigadoras, ou seja, ações que visam a atenuar 

os efeitos negativos do empreendimento, devem ser descritas no EIA. Na prática, a 

mitigação tornou-se um termo descritivo não apenas de soluções de atenuação de 

impactos adversos, mas de um conjunto de medidas que inclui alterações de projeto 

visando evitar impactos, ações para reduzir esses impactos e ações para compensar os 

impactos que não puderem ser evitados ou suficientemente reduzidos, nessa ordem de 

preferência, conhecida como hierarquia da mitigação. (SÁNCHEZ, 2013, p. 193)  

 

As Medidas Compensatórias, portanto, aplicam-se aos impactos negativos que não são 

passíveis de mitigação e que não possam ser evitados. Isto é, mesmo os impactos mitigáveis 

podem manter alguma margem de incidência, uma espécie de margem de erro, através da qual 

ainda repercuta negativamente sobre o meio ambiente e a sociedade. Há impactos que, por sua 

magnitude muito elevada, não são inteiramente mitigados, ou mesmo alguns impactos de 

magnitude mediana que ainda podem produzir efeitos pontualmente. No caso da suspensão de 

poeira em razão da circulação de veículos em vias não pavimentadas, por exemplo, a 

umidificação pode não ser absoluta ou em dias com alta insolação, ela pode ter uma eficácia 

menor e, com isso, lançar na atmosfera pequenas quantidades de poeira. Pode, ainda, ocorrer 

que em determinado dia haja qualquer problema com a fonte de abastecimento de água ou 

mesmo um defeito mecânico no veículo que realiza a umidificação. Nesses casos, haverá um 

impacto residual que atingirá os habitantes, que estarão expostos aos problemas decorrentes da 

absorção dessa matéria pelos sistemas respiratórios. Esse impacto não mitigado deve ser 

compensado, tendo em vista que independentemente do planejamento de mitigação, ele acabou 

atingindo um conjunto de pessoas que pode sofrer consequências negativas de sua incidência. 

Com relação aos Relatórios de Impacto Ambiental dos projetos de produção e 

processamento de petróleo na Baía de Guanabara, os cenários de apresentação das medidas 

mitigadoras e compensatórias são bastante variados. Há Relatórios que destacam com muita 

clareza o conjunto de medidas sugeridas, enquanto outros são relativamente confusos e 

nebulosos nessa apresentação – o que não proporciona condições apropriadas para sua 

compreensão pelo público que tenta acessar essa informação.  

A Resolução CONAMA nº 01/86 é expressa em determinar que o RIMA deve ser 
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apresentado de forma objetiva e adequada a sua compreensão, mas nem sempre essa 

determinação é atendida, causando um grave prejuízo à participação social no processo de 

avaliação de impacto ambiental.  

Quantitativamente, a maior incidência de medidas mitigadoras e compensatórias 

previstas nos Relatórios de Impacto Ambiental se relaciona à emissão de ruídos e poeiras (14), 

aos processos erosivos (10), ao tráfego de veículos (10) e aos riscos de acidentes (08). Grande 

parte dos relatórios não distingue as medidas mitigadoras das compensatórias. Essa falta de 

clareza está relacionada à descrição insatisfatória dos próprios impactos que, como anotamos, 

deixou de estabelecer alguns elos entre os riscos dos projetos e atividades tradicionalmente 

realizadas na Baía de Guanabara, como a pesca artesanal. Ou mesmo entre os prováveis 

impactos dos projetos e a sobrevivência de espécies da fauna local, como no caso dos botos 

cinza – que estão sendo progressivamente afetados pelas condições de desequilíbrio do 

ecossistema da baía.  

Dos 21 Relatórios de Impacto Ambiental analisados, apenas seis fazem referências à 

pesca nas medidas mitigadoras e compensatórias. Isso representa menos de 30% dos projetos, 

em relação a uma atividade que é realizada na Baía de Guanabara há vários séculos, muito antes 

dos primeiros sinais de industrialização da região. E que está expressa e notoriamente sendo 

dizimada pela degradação ambiental e pelo aumento ostensivo da ocupação física do leito da 

baía. 

O RIMA do Projeto nº 7 – Terminal Flexível de GNL e Duto de Gás Natural prevê que, 

para o efeito produzido pela modificação da população de carcinofauna (caranguejos) dos 

manguezais, realizará operação de resgate da carcinofauna, redução da largura da faixa do duto 

e furo dimensional para a implementação do duto em áreas de manguezal. No projeto nº 11 – 

Projeto GLP, a medida para evitar conflitos e acidentes propõe apenas a comunicação da 

restrição temporária do espaço marinho através do programa de comunicação e 

responsabilidade social, enfocando principalmente a comunidade pesqueira e as demais 

organizações representativas da região. 

O RIMA do projeto nº 14 – Sistema de Dutos e Terminais do COMPERJ foi um pouco 

adiante. Além da proposta de informação aos pescadores e suas organizações a respeito dos 

impactos negativos da implantação do empreendimento sobre a atividade pesqueira, sugere 

outras medidas: a implementação de um plano de recuperação do manguezal de Mauá, em Magé; 

de um programa de acompanhamento das interferências na atividade de pesca e coleta artesanal; 

e de programas de alternativas à pesca para a geração de trabalho e renda, em parceria com o 

poder público local e as organizações de pescadores.  
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O Relatório de Impacto Ambiental do projeto nº 16 – Implantação do Emissário do 

COMPERJ afirma que será implementado um programa de acompanhamento da pesca: 

 

A fim de minimizar as consequências desse impacto, propõem-se medidas preventivas 

e corretivas, que consistem em informar aos pescadores artesanais ou esportivos e às 

suas respectivas organizações os possíveis impactos do empreendimento. Essa medida 

está prevista nos objetivos do Programa de Comunicação e Responsabilidade Social. 

Em relação aos pescadores artesanais, será implantado o Programa de 

Acompanhamento da Pesca que visa monitorar o desembarque da produção pesqueira 

possibilitando identificar como esta varia ao longo do tempo. (PETROBRAS, 2010a) 

 

No projeto nº 18 – Dragagem do Canal de Acesso para o TAIC e TAIR, a proposta do 

RIMA se resume à aplicação do Programa de Comunicação Social e do Programa de 

Monitoramento das Possíveis Interferências sobre a Atividade Pesqueira, sem indicar qualquer 

medida que se aplique no caso da constatação objetiva dessas interferências. E, finalmente, no 

caso do projeto nº 6 – Duto PE-3, temos o único RIMA que prevê objetivamente uma medida 

compensatória, que, segundo a proposta, se materializaria numa indenização aos que operam 

atividades de pesca na região da Praia dos Bancários e que tenham sido afetados durante o 

período em que esteja impossibilitado ou dificultado o desenvolvimento da atividade. Nos 

termos do Relatório de Impacto Ambiental 

 

esta compensação pode ser feita através de uma quantia monetária equivalente ao 

valor deixado de ser recebido em virtude da paralisação das atividades de pesca ou 

pode ser negociado com a colônia de pescadores uma compensação através da 

aquisição de equipamentos que beneficiem a todos, como, por exemplo, uma câmara 

frigorífica. (PETROBRAS, 2001) 

 

A questão central, neste exemplo, é determinar quem terá direito à indenização e 

quanto será destinado a cada pescador. No caso das estruturas fixas de pesca, como os currais, 

não há uma dificuldade significativa. Entretanto, na pesca embarcada, o pescador costuma atuar 

em diferentes localidades, independentemente de sua base de atracação. E quando a medida 

mitigadora ou compensatória não é expressa e objetiva na sua apresentação, a garantia e a 

eficácia de seu cumprimento podem ser prejudicadas. 

A questão da eficácia dessas medidas é comentada por Sánchez: 

 

Uma questão fundamental é sobre a eficácia das medidas mitigadoras e 

compensatórias. Funcionam? Atingem seus objetivos? Sem monitoramento e 

avaliação ex post não há como responder. O estudo da Comissão Mundial de 

Barragens constatou que muitas medidas mitigadoras simplesmente não atingem seus 

objetivos. Os esforços de ‘resgate’ de fauna, tantas vezes veiculados pela mídia como 

exemplo de ‘responsabilidade ecológica’, tiveram pouco ‘sucesso sustentável’, e as 

escadas para peixes também tiveram pouco sucesso, na medida em que ‘a tecnologia 

não foi especificamente ajustada às condições e espécies locais (WCD, 2000, p. 83). 
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Esse estudo recomenda que, para uma boa mitigação, são necessários: (i) uma boa 

base de informação (diagnóstico); (ii) cooperação, desde o início da avaliação 

ambiental, entre ecólogos, projetistas da barragem e população afetada; e (iii) 

monitoramento sistemático, acompanhado de análises sobre a eficácia das medidas 

mitigadoras que possam ser difundidas para aplicação em outros projetos. 

(SÁNCHEZ, 2013, p. 390)  

 

Outra questão relevante no quesito das medidas mitigadoras e compensatórias é que 

os Relatórios de Impacto Ambiental, em geral, preveem grande parte dessas medidas na forma 

de programas variados. Os dois mais vezes sugeridos para o tratamento dos impactos negativos 

são o Programa de Comunicação e Responsabilidade Social, previsto em 12 RIMAs, e o 

Programa de Educação Ambiental, previsto em 11. Mas há também os Programas Ambiental de 

Construção (10), de Recuperação de Áreas Degradadas (08), de Monitoramento (06), de Ação 

Emergencial (04), de Gestão de Resíduos (04), de Gestão Ambiental (03) e alguns outros 

pontuais.  

O que se percebe na relação quantitativa de programas é que os mais utilizados 

referem-se à comunicação e à educação. É evidente que a comunicação é um elemento essencial 

para a garantia da participação da sociedade, mas ela deve ser a base do relacionamento do 

empreendimento com a comunidade e nem tanto uma medida mitigadora. Se as medidas 

mitigadoras têm como objetivo a minimização dos impactos negativos do projeto, qual seria o 

impacto negativo mitigado pelo Programa de Comunicação Social? Com relação à Educação 

Ambiental, deve-se ter em conta também os métodos aplicados aos programas em execução. 

Afinal, há numerosos casos em que a mera distribuição de cartilhas e a realização de palestras 

em escolas e comunidades fora apresentada como programa de educação ambiental. Mesmo 

entre os Relatórios de Impacto Ambiental em análise, há no projeto nº 5 – Terminal Marítimo 

de Manguinhos a previsão de uma comunicação aos usuários das áreas afetadas no qual está 

descrito que  

 

serão entregues folhetos com orientações operacionais e ambientais cabíveis aos 

usuários do Terminal, e de um Plano de Educação Formal e Ambiental com a seguinte 

descrição: todos aqueles que operarão o Terminal Marítimo terão formação técnica, 

não cabendo a eles um plano de educação formal, mas os trabalhadores participarão 

de palestras sobre Educação Ambiental específicas ao empreendimento. 

(MANGUINHOS, 2001) 

 

 

Os programas de comunicação e de educação ambiental têm grande contribuição para 

a formação da cidadania, para a garantia da participação social e para a gestão democrática do 

território e das políticas de desenvolvimento. Deveriam antecipar todo o processo de elaboração 

do Estudo e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental, habilitando a sociedade para a 
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participação na fase do scoping – que é uma série de atividades articuladas e coordenadas com 

o objetivo de determinar o escopo das questões a serem tratadas pelo Estudo de Impacto 

Ambiental e para identificar as questões mais relevantes (Sánchez, 2013). É muito provável que, 

com a participação prévia dos pescadores na formulação dos quesitos presentes nas instruções 

técnicas ou termos de referência para a elaboração dos Estudos de Impacto Ambiental de 

projetos a serem implementados na Baía de Guanabara, a questão da pesca não estaria relegada 

a um dos temas menos abordados nas avaliações de impacto ambiental. Provável também que, 

com a participação prévia de pesquisadores de universidades e programas de conservação de 

mamíferos aquáticos nos processos de scoping, os botos não seriam negligenciados de tal forma 

nessas avaliações de impacto ambiental. Afinal, sequer são atendidos em uma única medida 

mitigadora ou compensatória nos 21 Relatórios de Impacto Ambiental de projetos de produção 

e processamento de petróleo e derivados na Baía de Guanabara – onde seus grupos se resumem 

na atualidade a cerca de três dezenas.  

A participação social nos processos de scoping é fundamental para a percepção real do 

conceito de impacto significativo, que é o objeto de análise do instrumento do Estudo de 

Impacto Ambiental, na percepção de Sánchez: 

 

Há todo interesse em envolver o público na etapa de determinação da abrangência e 

escopo dos estudos ambientais. A principal razão é que o conceito de impacto 

significativo depende de uma série de fatores, entre os quais a escala de valores das 

pessoas ou grupos interessados. Há inúmeros motivos pelos quais as pessoas 

valorizam determinado componente ou elemento ambiental, inclusive razões de 

ordem estética ou sentimental, perfeitamente válidas quando se discute os impactos 

de um empreendimento que pode afetar de maneira diferencial os modos de vida de 

indivíduos. (SÁNCHEZ, 2013, p.153)  

 

Estabelecer programas de comunicação social e educação ambiental como medidas 

mitigadoras soa como engodo, como artimanha de marketing para promoção positiva de 

projetos que – de fato possuem aspectos positivos, mas muitas vezes negligenciam 

responsabilidades sobre os impactos que produzem no meio ambiente e na sociedade. Senão, 

vejamos. No Relatório de Impacto Ambiental do projeto nº 1 – Terminal Marítimo privativo 

para Polibrasil Polímeros e Petroflex, ao se referir à recuperação da Área de Influência Direta 

do projeto, atribui a responsabilidade e as expectativas para o poder público:  

 

A recuperação ambiental da área de influência direta do empreendimento, degradada 

pela combinação das ações antrópicas inerentes ao processo histórico de 

desenvolvimento urbano e industrial, deve ser realizada através de um projeto que 

abranja a Bacia Hidrográfica do Rio Iguaçu, no âmbito do programa em curso de 

despoluição da Baía de Guanabara. Trata-se de um conjunto de medidas articuladas 

de saneamento e controle da poluição industrial, além de ações planejadas de 
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descontaminação de áreas de disposição de lixo e resíduos industriais e de 

reconstituição da flora e fauna dos ecossistemas degradados (POLIBRASIL, 1996). 

 

A análise do conjunto de medidas mitigadoras e compensatórias dos 21 Relatórios de 

Impacto Ambiental produz a sensação de que não se trata de projetos potencialmente causadores 

de significativa degradação do meio ambiente, mas de meros utilizadores de recursos 

ambientais – o que dispensaria a elaboração do Estudo e de seu respectivo Relatório de Impacto 

Ambiental. São medidas e programas comuns e objetivos, que hipoteticamente caberiam em 

licenciamentos tradicionais. Aparentam fórmulas prontas e pouco complexas, contrariando a 

verdadeira natureza dos impactos que produzem no ecossistema e nos serviços ambientais por 

ele prestado. Revelam, portanto, um subdimensionamento dos projetos, vulgarizando esse 

importante instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. 

Nove Relatórios de Impacto Ambiental preveem medidas mitigadoras e 

compensatórias para projetos que afetam Unidades de Conservação na Baía de Guanabara, 

porém pelo menos quatro deles apresentam como medidas compensatórias a aplicação de 

recursos para a implantação de Unidades de Conservação. Essa obrigação não se configura 

como medida compensatória, mas como Compensação Ambiental – obrigação estabelecida pela 

Lei nº 9.985/00 – que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC. É um 

mecanismo financeiro criado pelo legislador para viabilizar recursos para a implementação e 

gestão dessas áreas protegidas, diferente do que se denominou como medida compensatória – 

que deve compensar a utilização do território das Unidades de Conservação por atividades 

potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente. São institutos 

semelhantes, têm nomes parecidos e originam-se sempre que houver obrigação de elaboração 

do Estudo de Impacto Ambiental.  

Mas não são a mesma coisa e não podem ser confundidas por equipes técnicas 

multidisciplinares que aparentemente são compostas por profissionais experientes, que 

deveriam saber distinguir que a medida compensatória está compreendida no conceito das 

medidas mitigadoras da Resolução CONAMA nº 01/86, enquanto que a compensação 

ambiental está disciplinada pela Lei nº 9.985/00.   

 

5.18 DOS PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO  

 

O penúltimo item relacionado como conteúdo mínimo do Relatório de Impacto 

Ambiental pela Resolução CONAMA nº 01/86 é o Programa de Acompanhamento e 

Monitoramento dos Impactos (art. 9º, VII), que antecede apenas o item que se refere à 
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recomendação quanto à alternativa mais favorável. 

O acompanhamento e o monitoramento são fundamentais para a avaliação dos acertos 

da atividade de previsão dos impactos, já que as técnicas de previsão dialogam com elementos 

objetivos e subjetivos, o que requer processos de validação das previsões, tendo em vista que 

somente com a instalação e o funcionamento do projeto será possível conferir os impactos 

concretos produzidos por ele. As dificuldades de prever impactos e as incertezas de previsão 

são inerentes ao processo de avaliação de impacto ambiental. Daí a importância da fase de 

acompanhamento do projeto, capaz de detectar impactos não previstos e alertar para a 

necessidade de medidas corretivas (SÁNCHEZ, 2013). 

Portanto, o monitoramento e acompanhamento dos impactos pode auxiliar na correção 

da aplicação de medidas mitigadoras e compensatórias, pois tanto pode detectar que 

determinados impactos não se efetivaram, quanto pode concluir o contrário, isto é, que impactos 

não previstos ocorreram em função da instalação ou da operação do projeto, ou que impactos 

foram subdimensionados, resultando em medidas de mitigação e compensação ineficientes. 

Trata-se, portanto, de um processo contínuo e permanente. 

Os grandes empreendimentos possuem na atualidade, em sua grande maioria, sistemas 

de gestão ambiental, através dos quais realizam ações e coordenam programas de 

monitoramento e auditoria do funcionamento de suas atividades. Essa é uma regra atual dos 

sistemas corporativos, que buscam obter e manter certificações geralmente exigidas nas 

relações comerciais, como a certificação da série de Normas ISO 14000143 . Através desses 

sistemas de gestão ambiental, essas corporações executam programas que podem atender às 

                                                 
143 “A série das Normas NBR ISO 14.000 proporciona ao meio ambiente vasta cobertura por parte das organizações. 

Dentre essas normas, as de n. 14.001 e 14.004 referem-se ao Sistema de Gestão Ambiental, processo que integra 

diferentes áreas empresariais e acompanha os seus fluxos operacionais, confere uniformidade a rotinas e 

procedimentos, facilita a gestão e subsidia a tomada de decisões. Em síntese, dão corpo e alma à governança 

ambiental. A respeito, assim se pronuncia, à guisa de mote, o consultor de empresas e perito nas referidas Normas 

ISO, engenheiro Cyro Eyer da Valle: ‘Certificação pelas Normas ISO 14.000 deve fazer parte da estratégia de uma 

organização que pretende manter-se competitiva’. E logo mais explicita: ‘Com a série ISO 14.000, as normas 

ambientais transcendem as fronteiras nacionais e colocam a gestão ambiental no mesmo plano já alcançado pela 

gestão da qualidade. Cria-se, assim, mais um condicionante para o êxito da empresa que exporta e disputa sua 

posição em um mercado globalizado. Conciliar as características ambientais dos produtos e serviços com os 

paradigmas da conservação mundial é, cada vez mais, um requisito essencial para as organizações serem 

competitivas e manterem posições comerciais arduamente conquistadas. Por outro lado, as organizações que 

buscam na qualidade ambiental um fator de sucesso para se posicionar bem no mercado no qual atuam encontram, 

nas normas da série ISO 14.000, a oportunidade para se valorizar internacionalmente’.” (Milaré, 2015, p. 675). 

Apesar de serem nominadas como normas, não possuem natureza pública, não são normas cogentes, portanto não 

são obrigatórias. As normas da série ISO 14.000 são regras de mercado, normas de natureza privada. A adesão a 

elas é opcional. Entretanto, com a globalização dos mercados, as corporações que não estiverem certificadas com 

esse tipo de norma estarão cada vez mais distantes das relações comerciais contemporâneas. Portanto, muitas 

dessas corporações possuem na atualidade seus sistemas de gestão ambiental em atendimento às regras de 

certificação do conjunto de Normas da Série ISO 14.000. 
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necessidades de acompanhamento dos impactos previstos pelos Estudos de Impacto Ambiental 

e promover eventuais ajustes e correções de rumos. Entretanto, a ação de acompanhamento dos 

impactos não deve ser legada como atribuição exclusiva do empreendedor. Ela deve ser 

compartilhada com o poder público, através do órgão responsável pelo licenciamento ambiental, 

mas também com os demais órgãos com interesses envolvidos no projeto, como os gestores de 

unidades de conservação e de programas de conservação de espécies da fauna e da flora, os 

responsáveis pela gestão e proteção do patrimônio cultural, dentre outros. A sociedade também 

deve estar envolvida nos programas de acompanhamento dos impactos, tendo em vista que 

atingem bens de uso comum do povo e atividades coletivas – como no caso da pesca artesanal. 

Portanto, os programas de acompanhamento dos impactos devem ter natureza pública e 

métodos definidos quanto aos parâmetros qualitativos e quantitativos de avaliação do 

desempenho dos impactos previstos pelos Estudos de Impacto Ambiental. 

Sánchez relata a formação de comissões especiais de acompanhamento como solução 

para situações nas quais a confiança da sociedade nos órgãos públicos seja reduzida e/ou nas 

hipóteses de existência de vários órgãos governamentais com atribuições na matéria: 

 
O emprego de comissões de acompanhamento tem sido uma solução adotada em 

alguns casos polêmicos, quando é reduzida a confiança do público nos órgãos de 

governo ou ainda quando estes carecem de recursos humanos ou financeiros para 

fiscalizar com eficácia. As comissões podem ser interinstitucionais ou incluir 

representantes comunitários ou de organizações não governamentais. 

Comissões interinstitucionais podem formar um mecanismo eficaz de 

acompanhamento quando há diversos órgãos governamentais com atribuições 

diferentes para fiscalizar um empreendimento. (SÁNCHEZ, 2013, p. 522-523)  

 

Entretanto, é comum que os processos de avaliação de impacto ambiental se encerrem 

com a emissão das licenças ambientais, quando as questões relacionadas ao funcionamento dos 

projetos passam a se limitar a registros no âmbito dos processos administrativos dos órgãos 

licenciadores ou, eventualmente, passem a ser investigados em inquéritos civis conduzidos pelo 

Ministério Público. 

O monitoramento ambiental é concebido como o acompanhamento periódico através 

de observações sistemáticas de um atributo ambiental, de um problema ou situação através da 

quantificação das variáveis que o caracterizam. O monitoramento determina os desvios entre 

normas preestabelecidas (referenciais) e as variáveis medidas (IBGE, 2004). A Resolução 

CONAMA nº 01/86 designou a elaboração de programa que inclua o acompanhamento e o 

monitoramento dos impactos, tratando, portanto, das duas atividades.  

Sánchez defende que o monitoramento é uma das três categorias de acompanhamento: 
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As atividades de acompanhamento podem ser agrupadas em três categorias: (1) 

monitoramento, (2) supervisão, fiscalização ou auditoria, (3) documentação e análise. 

A responsabilidade pelo acompanhamento é compartilhada entre o empreendedor e o 

órgão governamental responsável. O monitoramento, a implementação dos programas 

de gestão, a documentação e a análise são responsabilidades do empreendedor, que 

eventualmente também pode ser obrigado a realizar auditorias, ou pode realiza-las 

voluntariamente. A fiscalização e o exame crítico dos relatórios de monitoramento e 

de acompanhamento são responsabilidades que incumbem ao agente público. O 

público também pode ter um papel na fase de acompanhamento, (...) mas não se trata 

de uma responsabilidade assumida e, sim, do exercício do direito de ser informado 

sobre as condições ambientais. (SÁNCHEZ, 2013, p. 516-517)  

 

Paulo Affonso Leme Machado argumenta que o monitoramento não está contido no 

Estudo de Impacto Ambiental, tendo em vista que este instituto possui caráter prévio ao 

licenciamento ambiental, diferentemente do monitoramento que será posterior à instalação e ao 

funcionamento do projeto. Para o autor, “o que vier após a licença não faz parte do Estudo de 

Impacto Ambiental, mas irá servir de base para as posteriores renovações ou não dos 

licenciamentos” (MACHADO, 1998, p. 199). 

É fato que o Estudo de Impacto Ambiental possui caráter prévio ao licenciamento e se 

presta a subsidiar a decisão da autoridade competente quanto à concessão ou não da licença 

ambiental para instalação e funcionamento do empreendimento. Entretanto, o programa de 

acompanhamento e monitoramento dos impactos é uma exigência que deve ser atendida pelo 

requerente do projeto no conteúdo do Estudo e do Relatório de Impacto Ambiental e deve fazer 

parte dos sistemas de gestão ambiental, com a finalidade de constatar, com a ajuda de 

indicadores predefinidos, se os impactos previstos nos estudos se manifestam na prática, se as 

medidas mitigadoras e compensatórias são adequadas e eficientes e se o empreendimento 

funciona dentro de critérios aceitáveis de desempenho, se atende aos padrões de qualidade 

ambiental, se cumpre as condicionantes presentes nas licenças ambientais, dentre outras 

obrigações (SÁNCHEZ, 2013). 

Em uma análise sobre as principais deficiências nos Estudos de Impacto Ambiental e 

respectivos Relatórios de Impacto Ambiental, o Grupo de Trabalho Licenciamento de Grandes 

Empreendimentos, constituído no âmbito da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal – Meio Ambiente e Patrimônio Cultural concluiu, em síntese, que são quatro 

as deficiências mais frequentes na proposição de programas de monitoramento: 

 

I. Erros conceituais na indicação de monitoramento: Tem sido verificada a 

ocorrência da indicação de ações destinadas à complementação do diagnóstico 

ambiental e à mitigação de impactos, como se fossem programas de monitoramento 

ambiental; 
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II. Ausência de proposição de programa de monitoramento de impactos específicos: 

É exemplar a ausência de programas de monitoramento de fauna e flora; 

III. Proposição de monitoramento insuficiente: É comum a proposição de 

programas de monitoramento abrangendo apenas a Área de Influência Direta ou, 

em casos mais restritos, somente da Área Diretamente Afetada, excluindo, nessas 

situações, a área de ocorrência dos impactos indiretos. Também é frequente que as 

propostas de monitoramento não permitam o controle e acompanhamento dos 

processos que ocorrem nos empreendimentos, tanto no que se refere à definição de 

parâmetros a serem monitorados, quanto no tocante a sua frequência e continuidade 

temporal;  

IV. Estipulação de prazos de monitoramento incompatíveis com épocas de 

ocorrência de impactos: Há impactos ambientais que não são registrados em curto 

prazo, sendo mais comum a demora na verificação dos impactos indiretos. Nesses 

casos, é necessário que a execução dos programas de monitoramento se entenda até 

a época de ocorrência dos impactos. (MPF, 2004, p. 40-41) 

 

Bastos e Almeida (2002), por sua vez, apontam as dificuldades que os órgãos 

ambientais têm encontrado para realizar o acompanhamento da execução, pelo empreendedor, 

do programa de monitoramento dos impactos ambientais: 

 

I. falta de pessoal qualificado para análise dos relatórios de monitoramento 

elaborados pelo empreendedor, vistorias técnicas mais produtivas e elaboração de 

pareceres técnicos, provocando atraso nas tomadas de decisão; 

II. falta de articulação interna no sentido de utilizar as informações produzidas 

pontualmente pela fiscalização, no processo contínuo de acompanhamento e 

monitoramento ambiental exercido pelos órgãos sobre o empreendimento, falta de 

conhecimento do conteúdo e respectivo embasamento técnico dos programas de 

acompanhamento e monitoramento dos impactos ambientais aprovados no 

EIA/RIMA ou em outros documentos técnicos semelhantes e falta de conhecimento 

da legislação referente ao controle. (BASTOS e ALMEIDA, 2002, p. 98) 

 

Para Sánchez (2013), pelo menos quatro objetivos fundamentam o monitoramento dos 

impactos dos projetos submetidos à avaliação de impacto ambiental: 
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a) verificar os impactos reais do projeto; 

b) compará-los com as previsões; 

c) alertar para a necessidade de intervir caso os impactos ultrapassem certos limites; 

d) avaliar a capacidade do EIA de fazer previsões válidas e formular recomendações 

para a melhoria de futuros EIAs de projetos similares ou localizados no mesmo tipo 

de meio. (SÁNCHEZ, 2013, p. 194) 

 

Sánchez defende que o plano de gestão ambiental é a ligação entre os estudos prévios 

e os procedimentos de gestão ambiental que a empresa adotará, caso o empreendimento seja 

aprovado. 

Em cinco dos 21 Relatórios de Impacto Ambiental dos projetos de produção e 

processamento de petróleo na Baía de Guanabara não foram encontradas referências objetivas 

ao programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos, contrariando formalmente a 

exigência do conteúdo mínimo presente na norma regulamentadora.  

Portanto, apenas dezesseis deles trazem informações sobre acompanhamento e 

monitoramento. Entre estes, treze se referem a Programas de Monitoramento Ambiental, 

relacionando diversos programas específicos. E outros três fazem referências apenas a 

programas específicos, conforme tabela abaixo. 

 

Tabela 14 – Relação dos Programas de Acompanhamento e Monitoramento dos Impactos 

Programas                                                                                                                 Projetos (identificados pela numeração) 

Programa de Gerenciamento de Resíduos / 

Plano de Emergência Local / 

Plano de Ação de Emergência ----------------------------------------------------------------       9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 e 21 

Programa de Monitoramento de Resíduos 

e de Efluentes  ------------------------------------------------------------------------------------       5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20 e 21 

Programa de Comunicação Social e de 

Educação Ambiental ----------------------------------------------------------------------------       4, 7, 11, 12, 14, 16, 18, 20 e 21 

Programa de Monitoramento de Recursos 

Hídricos / de Águas Subterrâneas / de 

Qualidade da Água -----------------------------------------------------------------------------        4, 5, 7, 8, 11, 14, 17, 18 e 21   

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas -------------------------------------------       7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 21 

Programa Ambiental de Construção ----------------------------------------------------------       7, 10, 11, 12, 13, 16, 20 e 21 

Programa de Monitoramento / Resgate de Fauna -------------------------------------------       7, 10, 12, 13, 14, 16 e 21 

Programa de Monitoramento de Processos 

Erosivos e de Assoreamento --------------------------------------------------------------------      4, 10, 12, 13, 20 e 21 

Programa de Monitoramento da Qualidade do 

Ar / dos Recursos Atmosféricos ----------------------------------------------------------------      4, 7, 8, 14 e 20 
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Programa de Monitoramento de Ruídos ------------------------------------------------------       4, 8, 11, 14 e 20 

Programa de Prospecção e Salvamento do  

Patrimônio Arqueológico -----------------------------------------------------------------------       7, 11, 12, 14 e 16 

Programa de estabelecimento da faixa de servidão,  

realocação da população afetada e de indenizações  -----------------------------------------      11, 12, 14 e 16 

Programa de Supressão de Vegetação ---------------------------------------------------------      12, 14, 16 e 21 

Programa de acompanhamento de interferência  

na atividade de pesca e coleta artesanal  -------------------------------------------------------      14, 16 e 18 

Programa de Monitoramento da Biota ---------------------------------------------------------     7, 14 (Aquática) e 18       

Programa de Compensação Ambiental --------------------------------------------------------     14 e 16 

Programa de Recuperação / Revegetação de Manguezal -----------------------------------      7 e 14 

Programa de Monitoramento da Qualidade do Sedimento ----------------------------------     17 e 18 

Programa de Reposição Florestal ---------------------------------------------------------------     14 e 21 

Programa de Monitoramento de Plânctons e Bentos -----------------------------------------     5 

Programa de Monitoramento Marinho ---------------------------------------------------------     16 

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável ---------------------------------------     4 

Programa de Controle de Obras ----------------------------------------------------------------     14 

Programa de Gestão Ambiental -----------------------------------------------------------------    16 

Programa de Monitoramento da Flora ---------------------------------------------------------     12 

Programa de Gestão de Interferências nas Atividades de Mineração ----------------------     12 

Plano de Gerenciamento do Tráfego Durante as Obras --------------------------------------     20 

Plano de Transporte de Pessoal ------------------------------------------------------------------     20 

Plano de Saúde da Mão de Obra ----------------------------------------------------------------      20 

Plano de Controle da Poluição ------------------------------------------------------------------      18 

 

 

Mais uma vez, é possível perceber o destaque dos Programas de Comunicação Social 

e Educação Ambiental diante dos demais programas, porém estes não se classificam como 

monitoramento de impactos, corroborando uma das conclusões do Ministério Público Federal 

quanto às deficiências dos Programas de Acompanhamento e Monitoramento dos Estudos e 

respectivos Relatórios de Impacto Ambiental.   

Também merece comentários o destaque que recebe o Programa Ambiental de 

Construção, que também não tem natureza de monitoramento de impactos, tendo em vista se 

tratar de um conjunto de diretrizes e orientações procedimentais para os trabalhadores e as 

empresas contratadas para as obras de instalação dos empreendimentos. Segundo explicitado 

no Relatório de Impacto Ambiental do projeto nº 10 – GASBEL II, referido programa “tem por 

objetivo apresentar as diretrizes e orientações a serem seguidas pelo empreendedor e seus 

contratados durante as fases de implantação das obras que compõem o empreendimento”. 

Programas de Gerenciamento de Resíduos, de Emergência Local / Ação de 

Emergência são fundamentais para as fases de implantação e operação do projeto, entretanto 
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também não possuem natureza de monitoramento. O gerenciamento de resíduos sólidos, nos 

termos da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, aprovada pela Lei nº 12.305/10, é o 

conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, 

transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de 

gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, 

exigidos na forma da lei. A PNRS estabelece, ainda, que os planos de resíduos sólidos são um 

instrumento da Política e, portanto, obrigatórios para os geradores de resíduos.  

Os Planos de Ação de Emergência e de Emergência Local também são conjuntos de 

procedimentos fundamentais para a prevenção e o atendimento de acidentes produzidos nos 

ambientes de trabalho. Atividades de produção e processamento de petróleo e derivados 

oferecem riscos operacionais aos trabalhadores, às comunidades vizinhas e ao meio ambiente. 

Portanto, estes planos são essenciais para o bom funcionamento dessas atividades e contribuem 

para prevenir contra eventos acidentais. Ou seja, não se questiona a importância desses planos. 

Porém, não são programas de acompanhamento e monitoramento de impactos. 

Outro programa com destaque entre os relacionados é o de Recuperação de Áreas 

Degradadas, mais um que não tem relação com o acompanhamento e monitoramento de 

impactos, tendo em vista que objetiva recuperar as áreas naturais alteradas geralmente pelas 

obras de instalação dos projetos. 

Entretanto, a análise dos planos e programas apresentados nos Relatórios de Impacto 

Ambiental dos projetos de produção e processamento de petróleo e derivados na Baía de 

Guanabara indica que a grande parte deles não se enquadra na condição de acompanhamento e 

monitoramento de impactos, desviando-se da obrigação estabelecida pela norma de 

regulamentação dos procedimentos para elaboração, análise e aprovação dos Estudos e 

Relatórios de Impacto Ambiental. 

Atividades objetivamente impactadas por projetos de manipulação de petróleo e 

derivados aparentemente ficam à deriva dos programas de monitoramento, como constatado 

pelo Ministério Público Federal quando conclui, em seu estudo, a ausência de proposição de 

programas de monitoramento de impactos específicos. Afinal, a atividade da pesca artesanal, 

altamente impactada pela exploração do petróleo na Baía de Guanabara, é contemplada em 

apenas três dos 21 Relatórios de Impacto Ambiental – o que representa 14% do total de projetos. 

O monitoramento da fauna têm um pouco mais de destaque, mas ainda assim aparece em apenas 

33% dos Relatórios, sendo que o boto cinza, espécie bandeira da Baía de Guanabara e 

gravemente afetado pelas atividades em curso nesse ecossistema, é solenemente ignorado. Não 
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há absolutamente nenhuma previsão entre os 21 Relatórios de Impacto Ambiental para um 

programa de monitoramento do boto ou de mamíferos aquáticos. 

Os manguezais da Baía de Guanabara, considerados berçários marinhos que sustentam 

a cadeia alimentar desse ecossistema e que são constantemente afetados por lançamentos 

frequentes de óleo e demais rejeitos industriais, e eventualmente atingidos por grandes 

vazamentos de petróleo – como nos eventos com a Petrobras em 1997, 2000 e recentemente, 

em 2018, aparecem apenas duas vezes em programas de recuperação/revegetação. E apenas um 

único Relatório de Impacto Ambiental relaciona um Programa de Monitoramento da Flora.   

Os objetivos apontados por Sánchez (2013) para os programas de acompanhamento e 

monitoramento dos impactos, pelo que se pode concluir, não são atendidos pela maioria dos 

programas e planos relacionados nos Relatórios de Impacto Ambiental. Com isso, muitos dos 

relatórios elaborados pelos empreendimentos em questão, ao serem enviados para o órgão 

responsável pelo licenciamento ambiental, irão preencher as prateleiras das suas bibliotecas, 

mas não cumprirão a missão designada pela norma para a avaliação dos impactos previstos 

pelos Estudos de Impacto Ambiental. E a sociedade não terá como acompanhar os eventuais 

procedimentos de revisão das medidas mitigadoras e compensatórias desses projetos. 

As dificuldades apontadas por Bastos e Almeida (2002) dos órgãos ambientais em 

acompanhar a execução, pelo empreendedor, dos programas de monitoramento dos impactos 

dos projetos, nesse cenário, têm outra natureza, tendo em vista que a grande maioria desses 

programas, na verdade, não tem natureza de monitoramento, resumindo-se a meros relatórios 

de atividades realizadas nas rotinas de funcionamento dos projetos.    

A análise da eficácia das previsões de impactos ambientais fica completamente 

prejudicada e, com ela, a avaliação da eficácia das medidas mitigadoras e compensatórias 

sugeridas e/ou aprovadas no âmbito dos Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental, que se 

apresentam com qualidade sofrível144. O instrumento da avaliação de impacto ambiental cai em 

descrédito na percepção social, especialmente porque a degradação da qualidade ambiental da 

Baía de Guanabara é sentida objetivamente pelos grupos sociais que dependem ou pretendem 

                                                 
144  Sánchez (2013, p. 513) pondera que “os resultados efetivos da aplicação dos principais instrumentos de 

planejamento e gestão ambiental – sua eficácia – são discutidos por diversos autores, no contexto de diferentes 

sistemas jurídicos. Vários estudos tiveram como foco a avaliação de impacto ambiental. Nos primeiros anos de 

sua aplicação nos Estados Unidos, observadores sugeriram que os resultados alcançados estariam aquém do 

esperado, e dentre as razões apontadas tinha grande destaque o entendimento de que a maioria dos estudos de 

impacto ambiental seria de qualidade sofrível, o que não permitiria que decisões adequadas fossem tomadas tendo 

esses estudos como base. Os críticos sugeriam que os estudos deveriam ser mais científicos, o que poderia ser 

alcançado por meio de uma revisão pelos pares, fazendo-os passar por um processo semelhante ao de uma 

publicação científica (SCHILINDER, 1976) ou submetendo à publicação as pesquisas que serviriam de base aos 

estudos (Loftin, 1976). Outras opiniões iam no sentido de fortalecer a revisão feita pelos analistas dos órgãos 

governamentais e o papel do público (AUERBACH et al., 1976)”. 
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utilizar seus serviços e recursos ambientais – como os pescadores e os habitantes da região, 

dada a permanente impropriedade de suas águas em relação à balneabilidade. Soma-se a isso o 

trágico insucesso do Programa de Despoluição da Baía de Guanabara (ALENCAR, 2016) e a 

impunidade na responsabilização dos envolvidos nos grandes acidentes ambientais, como o 

vazamento de 1,3 milhões de litros de óleo, no ano de 2000 (CHAVES, 2005).  

 

5.19 ANÁLISES SIMILARES DE ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL NO BRASIL 

 

Processos similares de avaliação da eficácia dos Estudos de Impacto Ambiental e de 

investigação dos conflitos socioambientais causados pela indústria do petróleo na Baía de 

Guanabara foram realizados por instituições variadas no Brasil. 

Em seu levantamento sobre Deficiências em Estudos de Impacto Ambiental (MPF, 

2004), o Ministério Público Federal apontou algumas conclusões semelhantes às identificadas 

na presente pesquisa: 

I) ausência de proposição de alternativas; 

II) comparação de alternativas a partir de base de conhecimento diferenciada; 

III) desconsideração da bacia hidrográfica; 

IV) delimitação das áreas de influência sem alicerce nas características e 

vulnerabilidade dos ambientes naturais e nas realidades sociais regionais; 

V) não-identificação de determinados impactos; 

VI) proposição de medidas que não são a solução para a mitigação do impacto; 

VII) indicação de obrigações ou impedimentos, técnicos e legais, como propostas de 

medidas mitigadoras; 

VIII) não-incorporação de propostas dos grupos sociais afetados na fase de formulação 

do EIA; 

IX) erros conceituais na indicação de monitoramento; 

X) ausência de proposição de programa de monitoramento de impactos específicos; 

XI) o RIMA é um documento incompleto; e, 

XII) emprego de linguagem inadequada à compreensão do público. 

 

As conclusões do MPF se assemelham muito às conclusões que podemos extrair das 

pesquisas realizadas no bojo dos 21 Relatórios de Impacto Ambiental de projetos de exploração 

e processamento de petróleo e derivados na Baía de Guanabara, tendo em vista os inúmeros 

casos nos quais há ausência de proposição de alternativas tecnológicas e locacionais; na 
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comparação de alternativas a partir de base de conhecimento diferenciada – tendo em vista 

especialmente o fato de que as alternativas locacionais não tem seus impactos efetivamente 

identificados e avaliados; na desconsideração da bacia hidrográfica; na desconsideração dos 

impactos dos projetos sobre a pesca e o boto cinza, por exemplo; na não identificação de 

determinados impactos, novamente valendo como exemplo a pesca e os botos; a indicação de 

obrigações e impedimentos como medidas mitigadoras, como os hipotéticos “programas de 

monitoramento” que, na verdade, em sua grande maioria, são programas vinculados à 

recuperação de áreas ou à divulgação do empreendimento; etc.  

Em suas considerações finais, o MPF afirma que o processo de elaboração do EIA 

ainda está longe do ideal e que, entre as funções do documento, tem prevalecido a de 

planejamento de medidas mitigadoras (MPF, 2004, p. 43). Isto é, não funcionaria enquanto 

instrumento de auxílio à decisão, visto que ela já estaria tomada, e muito menos levaria em 

conta as preocupações do público, senão em negociações de medidas mitigadoras e 

compensatórias. 

Em 2009, o Tribunal de Contas da União – TCU realizou uma análise dos instrumentos 

de avaliação finalística do IBAMA no processo de licenciamento ambiental, a fim de contribuir 

para o aperfeiçoamento da gestão desse processo, com vistas a garantir que os impactos 

ambientais sejam devidamente mitigados e/ou compensados quando da instalação e operação 

de empreendimentos e obras. Em seu Acórdão nº 2.212/2009 – TCU – Plenário, aprovado na 

sessão do dia 23.09.2009, sob a relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, o órgão de controle 

apontou as seguintes constatações a respeito do licenciamento e do Estudo de Impacto 

Ambiental: 

I) Ausência de avaliação e acompanhamento sistemático pelo IBAMA dos impactos e 

riscos ambientais das obras licenciadas, evidenciada pela inexistência / insuficiência de: a) 

responsáveis no Instituto por tal tarefa; b) metodologia formal para analisar a qualidade dos 

EIAs apresentados; c) indicadores e critérios de avaliação dos impactos ambientais para cada 

tipologia de obra; d) relatório ex-post consolidado de todos os impactos ambientais gerados 

pelo empreendimento; e) informações sobre os impactos ambientais no Sistema Informatizado 

do Licenciamento Ambiental Federal (Sislic); e f) objetivos e metas relacionados aos impactos 

e riscos ambientais em cada fase do licenciamento; 

II) Inexistência de qualquer sistema de avaliação (quantitativa ou qualitativa) dos 

benefícios (ambientais, sociais e/ou econômicos) resultantes do processo de licenciamento, 

caracterizado pela: a) insuficiência de metodologia, indicadores e critérios de avaliação dos 

benefícios; b) inexistência de um relatório consolidado dos benefícios gerados no licenciamento; 
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c) preocupação maior com as atividades operacionais, em detrimento das ações finalísticas do 

licenciamento; 

III) Insuficiência de padronização do licenciamento para cada tipologia de obra, 

causada pela ausência de um sistema de informações eficiente sobre o licenciamento ambiental, 

inobservância de um programa de capacitação para os técnicos da área e falta de incorporação 

de boas práticas de gestão; 

IV) Aumento no número de condicionantes estipuladas nas licenças ambientais de 

obras sob responsabilidade do IBAMA, em função da: a) má qualidade dos estudos ambientais 

apresentados pelos empreendedores; b) insegurança do analista do IBAMA em relação à sua 

responsabilização; c) concessão de licenças por pressão política; d) precaução devido à falta de 

monitoramento do cumprimento de condicionantes; e) ausência de padrões, o que provoca 

maior discricionariedade dos analistas; f) envolvimento de diversas entidades federais no 

licenciamento e g) legislação ambiental mais restritiva. 

De chamar a atenção para a inexistência/insuficiência de metodologia formal para 

analisar a qualidade dos EIAs apresentados, o que resulta na aceitação de Estudos e Relatórios 

de Impacto Ambiental em desacordo com os requisitos legais mínimos; e para a preocupação 

maior com as atividades operacionais, em detrimento das ações finalísticas do empreendimento 

– o que expressa um compromisso vinculado quase que exclusivamente com o cumprimento da 

obrigação de realizar o procedimento, independente da necessária consideração de seus 

elementos substanciais.   

Novamente em 2011, o TCU se debruçaria em questões afetas ao licenciamento e à 

avaliação de impacto ambiental na esfera federal, analisando e deliberando sobre questões 

relacionadas às práticas do IBAMA e do DNIT, que constam do Acórdão nº 2856/2011 – TCU 

– Plenário. Num levantamento a respeito do Plano de Fiscalização 2010, o TCU trabalhou na 

avaliação do pós-licenciamento e do modelo atualmente utilizado pelo IBAMA, para 

licenciamento de obras de infraestrutura, especificamente em obras da Rodovia BR 101 e da 

Ferrovia Transnordestina. Esse trabalho é fundamentado naquele elaborado pelo órgão em 2009. 

Nesse novo levantamento, o TCU concluiu que o IBAMA não realiza as atividades do 

pós-licenciamento, em prejuízo do Estudo e Relatório de Impacto Ambiental: 

 

O procedimento de avaliação do pós-licenciamento é uma etapa fundamental para a 

efetividade do processo de licenciamento ambiental, mas que ainda não é realizado 

sistematicamente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Renováveis (Ibama). O pós-licenciamento compreende as atividades de 

acompanhamento e monitoramento: (1) da implementação das medidas apresentados 

no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e no Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) 

para mitigar os impactos ambientais negativos, (2) dos programas adotados para 
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atender as recomendações emitidas no EIA/RIMA, e (3) de todas as exigências 

listadas nas licenças ambientais. Como a avaliação do pós-licenciamento não é feita 

sistematicamente pelo Ibama, a ação do TCU pode ser decisiva para o 

aperfeiçoamento do processo de licenciamento ambiental no Brasil, pois é nessa fase 

que se observará a eficácia das medidas propostas nas licenças e a falta de uma 

avaliação a posteriori do licenciamento não permite que o Ibama identifique quais os 

itens são mais importantes e quais poderiam ser dispensáveis, tornando o 

licenciamento mais ágil e econômico. (TCU, 2011) 

 

 

O Acórdão do TCU apontou os seguintes achados de auditoria, dentre outros: 

I) deficiências no acompanhamento realizado pelo IBAMA;  

II) ausência da avaliação da efetividade do licenciamento;  

III) deficiências no processo de participação de outros órgãos da administração federal 

no licenciamento ambiental;  

IV) impactos cumulativos de diferentes projetos;  

V) deficiências nos projetos possibilitando a ocorrência de impactos adversos;  

 

Nas considerações sobre os estudos, o TCU ressalta como relevante a constatação de 

que os procedimentos referentes ao licenciamento ambiental na esfera federal são mais voltados 

à emissão de licenças, em contraste com a efetiva avaliação dos reais efeitos ambientais 

decorrentes da implementação e do funcionamento de empreendimentos ou da eficácia das 

medidas mitigadoras e de gestão que são adotadas pelos empreendedores, o que revela, de certo 

modo, a valorização do aspecto formal em prejuízo da avaliação do resultado material 

finalístico (TCU, 2011), o que já era uma das conclusões apontadas pelo Acórdão de 2009. 

No ano de 2013, a DHESCA Brasil – Plataforma de Direitos Humanos, Econômicos, 

Sociais, Culturais e Ambientais 145 , através de sua Relatoria do Direito Humano ao Meio 

Ambiente, publicou o Relatório da Missão de Investigação e Incidência denominado Indústria 

do Petróleo e Conflitos Ambientais na Baía de Guanabara: o caso do COMPERJ (Faustino e 

Furtado, 2013). O objetivo central da missão foi o de apurar as violações de direitos humanos 

e ambientais decorrentes da indústria do petróleo e petroquímica, com foco nas atividades 

                                                 
145 “A Plataforma Dhesca é uma rede formada por organizações da sociedade civil que realiza ações de promoção, 

defesa e reparação de violações de direitos humanos. Foi criada em 2001 como Capítulo Brasileiro da Plataforma 

Interamericana de Direitos Humanos, Democracia e Desenvolvimento (PIDHDD), e tem como objetivo geral 

contribuir para a construção e o fortalecimento de uma cultura de direitos humanos, com avanços na exigibilidade 

e incidência popular e justiciabilidade na formulação, efetivação e controle de políticas públicas de diferentes 

naturezas. O esforço das Relatorias em Direitos Humanos é diagnosticar, relatar e recomendar soluções para a 

superação de violações de direitos apontadas pela sociedade civil. Para averiguar as denúncias acolhidas, são 

realizadas missões in loco e iniciativas de incidências junto aos poderes públicos. Organizações e movimentos 

sociais e representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário colaboram, especialmente, nessas tarefas.” 

(FAUSTINO e FURTADO, 2013, p. 12) 
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desenvolvidas pela Petrobras. Com uma pesquisa majestosa e um relatório denso e complexo, 

as conclusões apontam que: o licenciamento do COMPERJ pelo INEA foi fracionado, 

impedindo a análise do conjunto de impactos ambientais que a atividade produzirá sobre o meio 

ambiente e a sociedade; os impactos sobre a população da pesca foram inadequadamente 

avaliados; ocorreram violações aos direitos humanos das populações afetadas; não foram 

considerados os efeitos sinérgicos e cumulativos, assim como os impactos indiretos; dentre 

outras constatações. 

O Relatório da Missão recomenda a elaboração da uma Avaliação Ambiental 

Estratégica – AAE e a paralização das obras do COMPERJ enquanto esta “não ocorrer de forma 

qualificada, a partir de uma definição ampla de meio ambiente que considere a dinâmica 

socioambiental da região, os direitos das populações afetadas, questões de gênero e raça e as 

especificidades dos diferentes segmentos, como mulheres, crianças, adolescentes, jovens e 

idosos” (Faustino e Furtado, 2013, p. 17). Ocorre que, entre 2007 e 2009, a partir de demandas 

do Ministério Público Estadual – MPE, a Secretaria de Estado do Ambiente – SEA elaborou, 

por meio do Laboratório Interdisciplinar de Meio Ambiente da UFRJ uma Avaliação Ambiental 

Estratégica – AAE para os projetos de produção e processamento de petróleo na Baía de 

Guanabara o que, porém, se deu sem nenhuma participação da sociedade. Ao analisar premissas 

relacionadas ao licenciamento e à avaliação de impacto ambiental do COMPERJ, o Relatório 

da Missão constata diversas falhas que invisibilizam os danos atuais e pretéritos causados às 

populações mais pobres da região – que arcam com as graves consequências de um modelo de 

desenvolvimento que está longe da ideia de sustentabilidade:  

 

A contextualização inicial tentou demonstrar os desafios relacionados à expansão da 

indústria do petróleo e petroquímica e o que significa um modelo de desenvolvimento 

que prioriza a exploração de recursos naturais para garantir o PIB desejado, uma 

balança comercial equilibrada e a legitimação política de um global player (expressão 

que define países com forte inserção política e econômica nos mercados e espaços 

decisórios globais) em ascensão. Este modelo é questionado na sua estrutura, 

revelando que o “produto” desejado, na prática, significa um aprofundamento das 

desigualdades sociais, econômicas e ambientais. Tanto no caso abordado neste 

Relatório como em outros casos, as populações que historicamente tiveram seus 

direitos violados - a negra, a empobrecida e os povos tradicionais - são as que pagam 

o custo do “progresso”, do “desenvolvimento” concentrado nas mãos de poucos e 

baseado na exploração e expropriação de territórios e populações (Faustino e Furtado, 

2013, p. 72). 
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Na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro – ALERJ foi constituída, em 

2015, a Comissão Especial da Baía de Guanabara, criada com o objetivo de analisar as 

condições socioambientais de sua região hidrográfica, considerando os programas públicos 

destinados às melhorias de suas condições ambientais, os conflitos socioambientais 

constantemente registrados em matérias jornalísticas, o processo de crescimento da instalação 

e funcionamento de atividades poluidoras, dentre outras questões. A dinâmica de seu 

funcionamento, como própria do Parlamento, envolveu a realização de inúmeras audiências 

públicas temáticas, das quais foram extraídas contribuições de setores variados da sociedade 

civil, da academia, do poder público e do setor privado. 

Em seu Relatório Final, lançado em 27.07.2016, foi apontada a constatação da grande 

ocorrência de impactos causados pela indústria do petróleo na Baía de Guanabara, tanto em 

razão do aumento das instalações físicas da atividade, quanto pelo tráfego e fundeio de 

embarcações em suas águas. Constatou-se também a participação significativa da infraestrutura 

portuária na degradação da qualidade ambiental da Guanabara, especialmente em decorrência 

da crescente exploração do petróleo – que necessita de suporte portuário e marítimo para suas 

atividades. Por derradeiro, foram relatadas as injustiças socioambientais cometidas pelas 

atividades industriais na Baía de Guanabara contra os pescadores artesanais – que veem suas 

atividades afetadas negativamente pelo aumento das áreas de restrição à pesca, imposta pelas 

instalações portuárias e petrolíferas, assim como pela contaminação das águas e pela destruição 

dos manguezais. 

O Relatório Final da Comissão da ALERJ sugere iniciativas como o monitoramento 

de espécies bandeira da Baía de Guanabara, como o boto cinza. Sugere também a criação de 

Áreas Permanentes de Pesca Artesanal, numa alusão à Área de Proteção Ambiental – APA, 

unidade de conservação de uso sustentável, e à Área de Preservação Permanente – APP, 

limitação administrativa imposta pela legislação florestal. A Comissão da ALERJ entende que, 

com isso, pode assegurar equidade da atividade da pesca artesanal em relação às áreas de 

exclusão da pesca – impostas pela indústria, e às áreas ambientais protegidas que, 

eventualmente, também podem vir a impedir a atividade de pesca. Mas a Comissão ainda 

propõe o estabelecimento de uma moratória para novos licenciamentos ambientais na Baía de 

Guanabara, tendo em vista a evidente saturação de seu ecossistema, até que seja elaborada uma 

Avaliação Ambiental Integrada - AAI e um Zoneamento Ecológico-Econômico - ZEE de sua 

região hidrográfica, incluído seu espelho d’água. E defende que a discussão e aprovação desses 

instrumentos seja feita de forma participativa. Grande parte do fundamento dessa proposta está 

no fato constatado pela Comissão de que os licenciamentos ambientais – a exemplo do 
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COMPERJ – se fazem de forma fragmentada, impedindo uma avaliação global da capacidade 

de suporte da Baía de Guanabara e dos impactos sinérgicos e cumulativos desses 

empreendimentos. 

Entretanto, apesar da proposta da Comissão da ALERJ, entre 2007 e 2009 foi 

elaborada a Avaliação Ambiental Estratégica do Programa de Investimentos da Petrobras na 

Área de Abrangência da Baía de Guanabara – PLANGAS, GNL e COMPERJ - AAE Petrobras 

pelo Laboratório Interdisciplinar de Meio Ambiente da COPPE (LIMA/COPPE/UFRJ, 2009), 

tendo em vista que o montante dos investimentos previstos para a implantação desse 

empreendimento gerava a expectativa de dinamização da economia regional e teria 

interferências sobre os recursos naturais da região. Passados alguns anos e, consideradas as 

mudanças de rumo no projeto original do COMPERJ, em 2016 foi lançada a Reavaliação 

Ambiental Estratégica da Área de Abrangência da Baía de Guanabara e Região do Entorno do 

COMPERJ (AAE COMPERJ)146, que tem como foco somente o COMPERJ, em decorrência 

da nova configuração para sua implantação, motivada pela revisão do Programa de 

Investimentos da Petrobras.  

A AAE COMPERJ é uma iniciativa da Secretaria de Estado do Ambiente (SEA), 

motivada pelos questionamentos do Ministério Público Estadual, considerando que a nova 

configuração do COMPERJ tem repercussões associadas não somente à sua implantação, mas 

também às políticas, planos e programas e aos novos cenários de desenvolvimento regional. 

Assim, embora denominada “reavaliação”, trata-se efetivamente da atualização da AAE 

Petrobras, realizada em 2007/2009, com foco no COMPERJ (COPPE/UFRJ, 2016). 

A Avaliação Ambiental Estratégica deveria ser realizada antes do licenciamento das 

atividades, com vistas a subsidiar o órgão licenciador e a sociedade, considerando a capacidade 

de suporte do ecossistema da Baía de Guanabara em receber novas atividades potencialmente 

causadoras de significativa degradação do meio ambiente. Entretanto, a equipe responsável por 

sua elaboração entende que elaborá-la em momento posterior ao licenciamento não a invalida, 

pois, neste caso, a AAE cumpre seu papel na medida em que avalia os impactos estratégicos, 

sinérgicos e cumulativos dos empreendimentos envolvidos (COPPE/UFRJ, 2016, p. 4). A AAE 

informa que o licenciamento do COMPERJ resultou numa rede de 106 licenças ambientais, 

                                                 
146 Segundo a definição presente no Relatório Executivo, AAE é um instrumento que faculta a incorporação da 

dimensão ambiental de modo formal e sistemático no planejamento setorial, pela realização de avaliações de 

impactos ambientais mais abrangentes, que excedem a esfera de projetos isolados e envolvem a análise da 

interferência sobre o meio ambiente do conjunto de projetos previstos em planos e programas setoriais e regionais. 

(COPPE/UFRJ, 2016, p. 3) 
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requeridas por 43 empresas/consórcios, com 2.454 condicionantes147. 

Entre suas conclusões, o Relatório Executivo aponta que a etapa de acompanhamento 

da AAE é amplamente reconhecida como importante para aumentar a eficácia e a credibilidade 

da AAE, enquanto ferramenta para integrar a sustentabilidade ambiental nos processos 

decisórios. Entretanto, o Relatório Executivo da AAE foi lançado em junho de 2016, um mês 

antes do lançamento do Relatório Final da Comissão Especial da Baía de Guanabara da ALERJ 

que, por sua vez, recomendava a elaboração de uma Avaliação Ambiental Integrada – AAI. Ou 

seja, a elaboração da AAE pela Secretaria de Estado do Ambiente – SEA, através de contrato 

com o Laboratório Interdisciplinar de Meio Ambiente - LIMA da COPPE, desconheceu um 

processo de avaliação paralelo sobre a Baía de Guanabara conduzido pelo Poder Legislativo, 

do qual participaram inúmeras representações institucionais envolvidas nas ações e conflitos 

socioambientais em curso na Baía de Guanabara. E que, em suas recomendações, sugeriu a 

elaboração de uma Avaliação Ambiental Integrada – o que leva à conclusão de que 

desconheciam o processo de elaboração da AAE. 

Por sua vez, o Ministério Público Estadual – MPE vem, desde 2009, investigando a 

regularidade dos licenciamentos ambientais relacionados ao COMPERJ, tendo instaurado onze 

inquéritos civis148 ao longo dos últimos anos, através dos quais realizou dezenas de reuniões 

                                                 
147 “O licenciamento do COMPERJ resultou em uma complexa rede de 106 licenças ambientais requeridas por 43 

empresas/consórcios, considerando as averbações. Esse levantamento teve como base os pareceres e as licenças 

emitidas pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA). A primeira foi emitida em março de 2008 e, atualmente, já 

algumas licenças estão sendo canceladas, ou porque as atividades foram concluídas ou temporariamente 

paralisadas. Foi elaborado um mapa das licenças ambientais emitidas e um panorama da linha do tempo 

correspondente aos períodos de emissão. Desse conjunto de licenças constam 2.454 condicionantes, sem 

considerar as do Sistema de Dutoviário, sob responsabilidade de outra unidade da Petrobras (Gerência de Gás e 

Energia). Foi realizada uma avaliação dessas condicionantes considerando três diferentes critérios, assim, das 

2.454 condicionantes, 1.403 (57%) foram classificadas como ‘protocolares’, 494 (20%) como ‘legais’ e 557 (23%) 

como ‘específicas’.” (COPPE, 2016, p. 7) 
148 Sobre a atuação do MPRJ no caso COMPERJ, importante salientar que tramitaram na 2ª Promotoria de Tutela 

Coletiva do Núcleo Itaboraí os seguintes inquéritos civis: 1. IC 314/2009: Apura a regularidade do licenciamento 

e os impactos ambientais da implantação do projeto principal do COMPERJ, UPB- Unidade de Petroquímicos 

Básicos, em Itaboraí. Tal IC ensejou o ajuizamento de Ação Civil Pública por esta Promotoria em face do INEA, 

ERJ e PETROBRAS, na presente data; 2. IC 161/2015/MA: Apura Estrada UHOS. Por conexão, tramita em 

conjunto com o IC 314/2009. Tal IC ensejou o ajuizamento de Ação Civil Pública (junto com o IC 314/09) por 

esta Promotoria em face do INEA, ERJ e PETROBRAS, na presente data; 3. IC 132/13: Apura a viabilidade 

ambiental e acompanha o processo de licenciamento ambiental da ‘BARRAGEM DO RIO GUAPI-AÇU’, que foi 

inclusive uma medida compensatória estabelecida pelo INEA. Por conexão, tramita em conjunto com o IC 

314/2009. Tal IC ensejou o ajuizamento de Ação Civil Pública (junto com o IC 314/09) por esta Promotoria em 

face do INEA, ERJ e PETROBRAS, na presente data; 4. IC 34/2014: Ordem Urbanística. Apura eventual abalo 

na estrutura dos imóveis localizados na Estrada S, Alto do Jacú, Sambaetiba, Itaboraí, em virtude do fluxo intenso 

de caminhões que ainda utilizam a citada estrada como via de acesso ao COMPERJ. Por conexão, tramita em 

conjunto com o IC 314/2009. Tal IC ensejou o ajuizamento de Ação Civil Pública (junto com o IC 314/09) por 

esta Promotoria em face do INEA, ERJ e PETROBRAS, na presente data; 5. IC 106/2010: Apura a regularidade 

do licenciamento do sistema de dutos e terminais do COMPERJ, bem como eventuais impactos de ordem 

ambiental e urbana. Tal IC ensejou o ajuizamento de Ação Civil Pública por esta Promotoria em face do INEA, 

ERJ e PETROBRAS, na presente data;6. IC 95/2011: Apura a regularidade do licenciamento do Emissário 

Submarino e Terrestre do COMPERJ, bem como eventuais impactos de ordem ambiental e urbana. Tal IC ensejou 
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com os envolvidos, vistorias de campo, levantamentos de dados e produziu, através de seus 

grupos técnicos de apoio, diversos pareceres e laudos de avaliação.  

As constatações do MPE sobre os licenciamentos relacionados ao COMPERJ149 são 

as mais graves possíveis, apontando que o INEA expediu licenças de forma ilegal, que o órgão 

ambiental estadual não cumpriu seu dever legal de controle e fiscalização do cumprimento das 

condicionantes ambientais, dentre outras ilegalidades: 

 

O INEA expediu licenças ambientais de forma ilegal, sem que a segunda ré 

apresentasse todos os estudos, documentações e garantias necessárias para atestar a 

viabilidade ambiental do empreendimento, ao arrepio da legislação de regência, 

inclusive fixando condicionantes das licenças aquém dos danos ambientais. Na fase 

seguinte, o INEA não vem cumprindo seu dever legal de fiscalização do cumprimento 

das condicionantes das licenças ambientais. As intervenções no meio ambiente não 

foram corretamente estabelecidas no EIA-RIMA, nem no curso do processo 

administrativo de licenciamento ambiental, fato que deu azo à emissão de licenças 

                                                 
o ajuizamento de Ação Civil Pública por esta Promotoria em face do INEA, ERJ e PETROBRAS, na presente data; 

7. IC 16/2012 NIT: Apura os Impactos ambientais no município de Maricá decorrentes do emissário submarino e 

terrestre do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) localizado em Itaboraí. Por identidade de 

objeto, tramita em apenso com o IC 95/2011. Tal IC ensejou o ajuizamento de Ação Civil Pública (junto com o IC 

314/09) por esta Promotoria em face do INEA, ERJ e PETROBRAS, na presente data; 8. IC 102/2011: Apura a 

regularidade do licenciamento do empreendimento LINHAS DE TRANSMISSÃO 345 KV, do COMPERJ, bem 

como eventuais impactos de ordem ambiental e urbana. Tal IC ensejou o ajuizamento de Ação Civil Pública por 

esta Promotoria em face do INEA, ERJ e PETROBRAS, na presente data; 9. IC 01/2013: Apurar a viabilidade 

ambiental e urbanística da UPGN (Unidade de Processamento de Gás Natural) e ULUB (Unidade de Óleos Básicos 

Lubrificantes) do COMPERJ em Itaboraí. Tal IC ensejou o ajuizamento de Ação Civil Pública por esta Promotoria 

em face do INEA, ERJ e PETROBRAS, na presente data; 10. IC 126/13: Licenciamento Ambiental. Apurar: (i) a 

adequação/regularidade da previsão e avaliação dos impactos cumulativos e sinérgicos, bem como suas medidas 

mitigatórias e compensatórias, sob a ótica ambiental, urbanística, social e econômica, de todos os 

empreendimentos que compõem o COMPERJ; (ii) a necessidade de atualização da AAE (Avaliação Ambiental 

Estratégica) realizada originalmente em 2008, diante da superveniência de novo quadro fático. Por conexão com 

todos os demais inquéritos civis antes citados, os autos originais do IC 126/13 foram apensados ao IC 314/09 

(investigação principal do COMPERJ), sendo apensada cópia do IC 126/13 a todos os demais IC’s antes citados, 

para fins de colaboração na instrução probatória; 11. IC 82/2013: Poluição atmosférica. Apurar eventual poluição 

atmosférica causada por poeira proveniente de “pó de pedra”, que teria sido colocado em via pública pela 

PETROBRAS, à época em que era utilizada a Estrada S, Alto do Jacú, Sambaetiba, Itaboraí, como via de acesso 

ao COMPERJ (antes da construção e operação do novo acesso ao empreendimento). Registre-se, por oportuno, 

que esta Promotoria ajuizou ação civil pública (processo º 0006164- 19.2014.8.19.0023) em face da Petrobras e 

do Município de Itaboraí, com base nas investigações daquele Inquérito Civil nº 82/2013. A citada ação tem escopo 

de obrigar os réus a regularizar (inclusive com pedido de indenizações) a questão da poluição atmosférica e os 

danos urbanísticos, ambientais e à saúde pública, causados pela aplicação de pó de pedra pela Petrobras na Estrada 

“S” e adjacências, Alto do Jacu, Sambaetiba, Itaboraí. (MPE, 2018) 
149  Quando as pesquisas em torno desse trabalho já estavam praticamente esgotadas, recebemos na APA de 

Guapimirim, através de email de lavra do Promotor de Justiça do MPE/RJ, Dr. Tiago Gonçalves Veras Gomes, as 

cópias de cinco Ações Civis Públicas – ACPs protocoladas no Judiciário em face do INEA, do Estado do Rio de 

Janeiro e da Petrobras em razão dos supostos ilícitos constatados na condução dos licenciamentos ambientais do 

COMPERJ e da execução das obras de instalação, desconsiderando as condicionantes fixadas nas referidas licenças. 

As iniciais das ACPs trazem as conclusões de quase 10 anos de investigações do MPE, num material que contribui 

muito com essa pesquisa, eis que corrobora muitas das conclusões obtidas com as análises comparativas dos 

Relatórios de Impacto Ambiental dos 21 projetos de produção e processamento de petróleo na Baía de Guanabara 

(MPE/RJ, 2018). 
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ilegais, sem as indispensáveis cautelas ambientais para viabilizar a implantação do 

emissário submarino e terrestre do COMPERJ, assim como sua operação.   

Desta forma, os impactos não foram corretamente mensurados e avaliados, o que 

gerou a expedição de licenças com condicionantes que não mitigaram adequadamente 

os danos ambientais, tampouco estabeleceram as necessárias medidas reparadoras (em 

relação aos danos que podem ser recuperados e recompostos) e compensatórias, com 

frontal violação à Constituição da República e à legislação infraconstitucional. 

O INEA vem aceitando de forma passiva e sem análise crítica os relatórios emitidos 

e parâmetros propostos unilateralmente pela PETROBRAS. A autarquia estadual 

ambiental queda-se silente diante da ausência de documentações, de estudos e de 

relatórios ambientais apresentados pela ré PETROBRAS, não exercendo sua 

obrigação fiscalizadora e não impedindo danos ao meio ambiente e à saúde pública 

(MPE/RJ, 2018). 

 

Com relação à Avaliação Ambiental Estratégica elaborada entre 2007 e 2009 pela 

SEA/RJ e LIMA/COPPE/UFRJ, o MPE constatou que ela não considerou as atividades 

extramuros ligadas ao COMPERJ, como, por exemplo, o Emissário Terrestre Submarino, píer 

e via especial de acesso para o transporte dos grandes equipamentos e a Barragem do Guapiaçu, 

tampouco o cenário futuro da região (expansão demográfica), entre outros. 

O Grupo de Apoio Técnico Especializado – GATE do MPE/RJ verificou, ainda, que 

as análises dos efeitos sinérgicos e cumulativos não foram realizadas nos EIAs/RIMAs das 

atividades intra e extramuros do COMPERJ, apesar de especificado nas próprias Instruções 

Técnicas. E que, desconsiderando a Lei Estadual nº 3.111/98, o Estado não definiu previamente 

a capacidade técnica de suporte dos ecossistemas da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara 

nos licenciamentos ambientais do COMPERJ, sendo que a consideração da bacia hidrográfica 

no Estudo de Impacto Ambiental também é uma determinação presente na Resolução 

CONAMA nº 01/86. 

Desta forma, constatou o GATE que os EIAs, RIMAs e os processos de licenciamento 

dos empreendimentos que compõem o COMPERJ apresentavam omissões, inconsistências e 

incorreções, impedindo a correta previsão e avaliação dos diversos impactos socioambientais 

do empreendimento como um todo (MPE, 2018) e comprometendo, consequentemente, a 

definição das medidas mitigadoras, compensatórias e os programas de acompanhamento e 

monitoramento. E que a AAE se omitiu em relação a várias atividades ligadas ao COMPERJ. 

A partir dessas constatações, o MPE recomendou à SEA, INEA e Petrobras que elaborassem 

uma atualização da AAE de 2007/2009, resultando na Reavaliação Ambiental Estratégica, de 

2016. 
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Novamente, segundo o GATE – Grupo de Apoio Técnico Especializado do MPE, os 

demandados não atenderam de forma integral à prestação das informações que foram solicitadas 

para a Reavaliação Ambiental Estratégica – AAE/2016, e, portanto, foram identificadas 

ausências e insuficiências em relação ao atendimento das questões abordadas no Parecer 

Técnico do GATE nº 297/2013, comprometendo uma análise mais próxima da realidade, bem 

como a readequação e definição de planos, programas, medidas mitigadoras e compensatórias 

eficazes para minimização dos impactos e o desenvolvimento planejado (MPE/RJ, 2018, p. 53). 

Por esses e outros motivos, o MPE decidiu ingressas com Ações Civis Públicas reivindicando 

a intervenção judicial para obrigar à Petrobras e ao INEA o fiel cumprimento das determinações 

legais para a condução do licenciamento e da avaliação de impacto ambiental. 

Como visto, as diversas deficiências encontradas nos 21 Relatórios de Impacto 

Ambiental objeto dessa pesquisa foram também constatadas em processos de pesquisa e 

investigação similares, conduzidos pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual, pelo Tribunal 

de Contas da União, pela Relatoria do Direito Humano ao Meio Ambiente da Plataforma 

DHESCAs e pela Comissão da Baía de Guanabara da ALERJ. Grande parte das conclusões são 

comuns entre os levantamentos – o que aponta para a ineficácia do Estudo de Impacto 

Ambiental como instrumento real da Política Nacional do Meio Ambiente na garantia do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e da compatibilização do desenvolvimento econômico e 

social com a preservação ambiental. 

Há que se considerar que a condução dos processos de avaliação de impacto ambiental 

sem o cumprimento das diretrizes gerais estabelecidas na norma geral é fator central na 

crescente falta de legitimidade dos órgãos ambientais competentes para os procedimentos de 

licenciamento ambiental – tendo em vista a sensação de que sua atuação busca atender às 

pressões políticas de grupos econômicos interessados na execução de grandes projetos de 

infraestrutura e desenvolvimento, em detrimento das garantias mínimas de proteção do meio 

ambiente e da qualidade de vida da população, assim como na garantia da equidade de acesso 

aos recursos naturais por parte de toda a sociedade.   
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Ao longo dos seus mais de trinta anos de existência no Brasil, o EIA/RIMA atravessou 

parte expressiva de nossa história recente e toda conjuntura que configurou processos políticos 

distintos – com avanços e retrocessos na consolidação do regime democrático, panoramas 

econômicos variados - com crescimento e crises financeiras, além da estruturação de novas 

políticas e sistemas de gestão nas três esferas da Administração Pública. 

O Estudo de Impacto Ambiental, sempre acompanhado de seu Relatório de Impacto 

Ambiental, consolidou-se como instrumento da política ambiental não apenas na esfera federal, 

mas também nas políticas ambientais estaduais e municipais – passando a fazer parte das suas 

Constituições e Leis Orgânicas, e das devidas regulamentações, entrando no cotidiano dos 

processos de licenciamento de obras e instalações potencialmente causadoras de significativa 

degradação do meio ambiente. Não sem produzir reações e resistências variadas, tendo em vista 

que a inserção dessa obrigação no licenciamento ambiental aumenta os custos do empreendedor 

– que é responsável por arcar com os gastos totais de sua elaboração e da implementação de 

medidas mitigadoras e compensatórias para seus impactos negativos, mas também porque exige 

maior publicidade e assegura a participação social no processo de licenciamento, resultando no 

aumento do tempo de tramitação do processo e de sua complexidade – devido ao exercício de 

maior controle social.  

Por sua vez, o EIA/RIMA atendeu às expectativas de um movimento crescente de 

democratização do país, que saía de um regime de exceção que suprimiu direitos ao longo de 

mais de vinte anos de uma ditadura civil-militar. A sociedade civil se reorganizava em 

movimentos associativos variados e reivindicava a participação nos processos decisórios que 

envolviam a definição dos rumos do desenvolvimento nacional. E, nesse contexto, nasciam as 

preocupações com os impactos das ações humanas sobre o meio ambiente, fazendo surgir os 

chamados direitos de terceira geração – dentre eles o Direito Ambiental. 

Esse novo campo de direitos exigiu a adequação das estruturas da Administração 

Pública para a promoção das políticas de controle e gestão do meio ambiente, resultando na 

criação de órgãos ambientais como o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, o ICMBio, 

assim como conselhos e órgãos de meio ambiente nos Estados e Municípios. Consequentemente, 

também começaram a se multiplicar os campos profissionais de especialistas na matéria, tanto 

para o exercício das funções públicas, quanto para a assessoria especializada às empresas e 

corporações privadas que passaram a se submeter a novos procedimentos de controle ambiental. 

Essa profissionalização da atuação ambiental foi responsável pela implementação e 
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pelo aprimoramento dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente e de outras 

políticas nacionais instituídas especialmente após a vigência da nova Constituição, o que inclui 

o aperfeiçoamento da aplicação da avaliação de impacto ambiental através da exigência de 

elaboração do Estudo e respectivo Relatório de Impacto Ambiental. Não há dúvidas de que se 

constituiu uma nova realidade ambiental a partir da submissão de projetos, planos, programas, 

empreendimentos e atividades ao licenciamento ambiental e à avaliação de impacto ambiental, 

se comparados aos processos implementados antes da criação desses instrumentos – já que a 

rigor a questão ambiental era negligenciada. 

É factível também apurar que haja melhorias nos procedimentos que envolvem a 

exigência de elaboração do Estudo e respectivo Relatório de Impacto Ambiental ao longo do 

tempo, considerando que na atualidade os órgãos ambientais em todas as esferas estão muito 

mais bem estruturados que os parcos órgãos existentes à época da edição da Resolução 

CONAMA nº 01/86, da mesma forma que boa parte das corporações privadas possuem 

atualmente Sistemas de Gestão Ambiental – SGA por força das regras de mercado, muitas delas 

assessoradas por consultorias ambientais especializadas. 

Portanto, não se questiona a importância do surgimento do Estudo de Impacto 

Ambiental no âmbito da Política Nacional do Meio Ambiente. Esse instrumento da PNMA, 

originado na National Environmental Policy Act (NEPA) norte-americana, espalhou-se mundo 

afora e possui grau variado de eficácia em sua implementação em cada país, dependendo de 

uma série de fatores. 

O objetivo dessa pesquisa foi o de avaliar, ao longo de cerca de três décadas de sua 

aplicação, a eficácia do Estudo de Impacto Ambiental como instrumento da Política Nacional 

do Meio Ambiente, considerando a finalidade de adequação do desenvolvimento econômico 

com a proteção do meio ambiente. De conferir se o Estudo de Impacto Ambiental tem sido 

utilizado como instrumento de auxílio às decisões das autoridades competentes quanto à 

concessão de licenças ambientais para obras ou atividades potencialmente causadoras de 

significativa degradação do meio ambiente. E, ainda, de verificar se esse instrumento da PNMA 

de fato tem atendido aos princípios da publicidade e da participação, assegurando a intervenção 

da sociedade nos processos decisórios relativos ao licenciamento de projetos de elevado grau 

de impacto. 

É certo que qualquer forma de avaliação envolve necessariamente um julgamento, vale 

dizer, trata-se precipuamente de atribuir um valor, uma medida de aprovação ou desaprovação 

a uma política ou programa público ou particular, de analisá-la a partir de uma certa concepção 

de justiça (explícita ou implícita). Neste sentido, não existe possibilidade de que qualquer 
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modalidade de avaliação ou análise possa ser apenas instrumental, técnica ou neutra. Nesta 

perspectiva, qualquer linha de abordagem das políticas públicas supõe, de parte do analista, um 

conjunto de princípios cuja demonstração é, no limite, impossível, dado que corresponde a 

opções valorativas pessoais. Neste sentido, o uso adequado dos instrumentos de análise e 

avaliação são fundamentais para que não se confunda opções pessoais com resultados de 

pesquisa (ARRETCHE, 1998). A elaboração do Estudo e respectivo Relatório de Impacto 

Ambiental é uma obrigação que compete ao proponente do projeto que, dependendo da sua 

atuação, pode ser o Poder Público ou uma corporação privada. É uma determinação 

constitucional para o licenciamento ambiental de obras ou atividades potencialmente 

causadoras de significativa degradação do meio ambiente. Trata-se, portanto, de um 

instrumento de política pública para a garantia do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

A exigência de elaboração do EIA/RIMA se aplica tanto para obras públicas como 

privadas e, por se tratar de uma obrigação legal, suas atividades técnicas, seu conteúdo mínimo 

e os procedimentos para sua aprovação estão disciplinados por norma pública. E, 

independentemente do proponente ser público ou privado, compete ao órgão responsável pelo 

licenciamento ambiental avaliar e se manifestar com relação a sua forma e seu conteúdo. 

O próprio Estudo e seu Relatório de Impacto Ambiental são espécies de avaliação de 

impactos ambientais. Avaliá-los, portanto, pode ser um desafio desenvolvido sob várias 

hipóteses. No presente estudo, o objetivo foi de avaliá-lo sob a ótica de sua eficácia enquanto 

instrumento da política ambiental brasileira, a partir do cumprimento dos requisitos mínimos 

de sua elaboração, nos termos estabelecidos pela norma geral, isto é, pela Resolução CONAMA 

nº 01/86, considerando as normas estaduais a respeito da matéria. 

Arretche (1998) defende que, por análise de políticas públicas, entende-se o exame da 

engenharia institucional e dos traços constitutivos dos programas. A política pública, neste caso, 

é o procedimento de avaliação de impacto ambiental, considerados seus elementos constitutivos 

normativos – que objetivam subsidiar a decisão da autoridade licenciadora, assegurada a 

necessária participação da sociedade.  

A autora afirma que a literatura de avaliação de políticas públicas costuma distingui-

las em termos de sua efetividade, eficácia e eficiência150, distinção esta que é basicamente um 

                                                 
150  “Por avaliação de efetividade, entende-se o exame da relação entre a implementação de um determinado 

programa e seus impactos e/ou resultados, isto é, seu sucesso ou fracasso em termos de uma efetiva mudança nas 

condições sociais prévias da vida das populações atingidas pelo programa sob avaliação. (...) Por avaliação de 

eficácia, entende-se a avaliação da relação entre os objetivos e instrumentos explícitos de um dado programa e 

seus resultados efetivos (FIGUEIREDO e FIGUEIREDO, 1986). Esta avaliação pode ser feita entre, por exemplo, 
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recurso analítico destinado a separar aspectos distintos dos objetivos e, por consequência, da 

abordagem e dos métodos e técnicas de avaliação (ARRETCHE, 1998). No presente estudo, a 

avaliação se relaciona ao que a autora classifica como a relação entre os instrumentos previstos 

para implementação de uma política e aqueles efetivamente empregados, isto é, a relação entre 

os requisitos normativos exigidos para a elaboração do Estudo e seu respectivo Relatório de 

Impacto Ambiental e aqueles efetivamente empregados no caso concreto. 

Sánchez (2013, p. 513) informa que durante os anos 1990 foi realizado um grande 

estudo comparativo internacional, envolvendo dezenas de especialistas, sobre a eficácia da 

avaliação de impacto ambiental. Partindo do princípio de que era necessário avaliar as práticas 

para melhorar o desempenho, isto é, o resultado da aplicação do instrumento, o estudo 

identificou três grupos de critérios, com distintos objetivos, para avaliar a eficácia: 

i. relativos aos procedimentos: critérios para verificar em que medida o processo de 

AIA está em conformidade com requisitos legais ou normativos de cada país ou com diretrizes 

internacionais de boas práticas; 

ii. substantivos: critérios para verificar se o processo de AIA atende a um conjunto de 

objetivos preestabelecidos, como suporte à decisão, constituir um mecanismo para levar em 

conta as preocupações do público e assegurar a proteção ambiental; 

iii. transacionais: critérios para aferir em que medida esses objetivos são atingidos ao 

menor custo e no menor período de tempo possível. 

Na essência, a presente pesquisa se debruçou sobre o objetivo de avaliar a eficácia 

relativa aos procedimentos, analisando em que medida o conteúdo dos Relatórios de Impacto 

Ambiental está em conformidade com os requisitos normativos mínimos, de acordo com a 

Resolução CONAMA nº 01/86. Entretanto, a pesquisa resvala nos chamados objetivos 

substantivos, especialmente no que se refere ao atendimento dos objetivos de suporte à decisão 

e de sua constituição como mecanismo que considere as preocupações do público, assegurando 

a efetiva publicidade de elementos que apresentem a relação custo/benefício dos projetos 

(CRAWFORD, 2009) e a efetiva oitiva da sociedade nos processos de avaliação de impactos e 

de monitoramento. 

                                                 
as metas propostas e as metas alcançadas pelo programa ou entre os instrumentos previstos para sua implementação 

e aqueles efetivamente empregados. A avalição de eficácia é seguramente a mais usualmente aplicada nas 

avaliações correntes de políticas públicas. Isto porque ela é certamente aquela mais factível e menos custosa de 

ser realizada. Na verdade, o avaliador estabelece uma equação entre metas anunciadas por um programa e, com 

base nas informações disponíveis, as relaciona às metas alcançadas e, deste modo, conclui pelo sucesso ou fracasso 

da política. Neste tipo de avaliação, a maior dificuldade consiste na obtenção e confiabilidade das informações 

obtidas. (...) Por avaliação de eficiência, entende-se a avaliação da relação entre o esforço empregado na 

implementação de uma dada política e os resultados alcançados (FIGUEIREDO e FIGUEIREDO, 1986).” 

(ARRETCHE, 1998). 
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O Estudo de Impacto Ambiental é uma exigência constitucional, portanto, da norma 

superior do sistema jurídico. A Constituição Federal é a Carta de Princípios do Sistema 

Federativo, onde aparece a exigência do Estudo Prévio de Impacto Ambiental para a instalação 

de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 

devendo o poder público dar a devida publicidade. Há algumas normas federais que se referem 

ao Estudo de Impacto Ambiental, mas efetivamente é a Resolução CONAMA nº 01/86 que 

disciplina o procedimento de exigência, elaboração e publicidade do EIA/RIMA, estabelecendo 

o conceito de impacto ambiental, relacionando as atividades que devem se submeter à 

elaboração do EIA/RIMA, definindo diretrizes gerais, atividades técnicas do EIA e conteúdo 

mínimo do RIMA, dentre outras regras gerais. 

No âmbito dos Estados, 23 Constituições e a Lei Orgânica do Distrito Federal dispõem 

sobre Estudo de Impacto Ambiental, excluídos apenas os textos das Constituições do Acre, 

Roraima e Tocantins. Alguns Estados possuem lei dispondo sobre EIA e grande parte disciplina 

a matéria através de normas infralegais. Apesar de pontuais discordâncias conceituais, não 

foram encontradas no campo doutrinário construções teóricas relacionadas a inviabilidades na 

aplicação do instrumento, das funções do EIA e do RIMA. Tecnicamente, há conjuntos de 

métodos que envolvem a elaboração do EIA/RIMA, que podem ser comparados e avaliados 

teórica e materialmente. Por ser um procedimento administrativo obrigatório nas circunstâncias 

que especifica e estar amplamente regulamentado, ele deve ter publicidade e, neste caso 

específico, garantias de participação. Esses elementos que envolvem a exigência do EIA/RIMA 

estarão, portanto, sujeitos ao controle da sociedade e de órgãos especializados, como o MPE, o 

MPF, o TCU, dentre outros. 

Compete ao órgão ambiental responsável pelo licenciamento exigir, nas hipóteses 

previstas e naquelas que julgar necessário, a elaboração do EIA/RIMA, definindo o seu 

conteúdo no Termo de Referência ou na Instrução Técnica. É a etapa na qual se estabelece o 

escopo do Estudo de Impacto Ambiental, isto é, as perguntas às quais o estudo deve responder, 

tornando-se fundamental no resultado final do documento. A participação social, na forma 

prevista pela Resolução CONAMA nº 01/86, ocorre a partir da entrega do EIA/RIMA pelo 

proponente do projeto. Portanto, não há participação social na definição do escopo do Estudo, 

apenas as equipes do órgão licenciador e do proponente do projeto participam. Entretanto, 

independente do conteúdo do TR ou da IT, há um conjunto mínimo de condições estabelecidas 

pelo CONAMA tanto para o Estudo quanto para o Relatório de Impacto Ambiental.  

A análise dos 21 Relatórios de Impacto Ambiental de atividades de produção e 

processamento de petróleo e derivados na Baía de Guanabara demonstrou um cenário no qual 
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uma parte expressiva dos Relatórios não atende adequadamente os quesitos da Resolução 

CONAMA nº 01/86, a começar pela descrição dos projetos, tendo em vista que o fracionamento 

de alguns dos licenciamentos inviabiliza o correto dimensionamento dos projetos e seus 

impactos. Vários deles estavam associados ao COMPERJ, mas foram analisados isoladamente. 

Por sua vez, outros vários projetos estavam vinculados à REDUC, mas também foram 

licenciados individualmente. 

As alternativas tecnológicas foram pouco exploradas entre os RIMAs analisados. Em 

geral, o textos que atenderam à apresentação das tecnologias preocuparam-se mais em 

descrevê-las do que justificá-las. Já as alternativas locacionais são mais bem exploradas, com a 

apresentação de localidades distintas nas quais o projeto poderia funcionar, caso não tenha 

aprovada a localização sugerida. Uma questão relevante é que a norma federal determina que 

as especificações descritivas do projeto, como o diagnóstico ambiental, a definição da área de 

influência e etc sejam feitas para o projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais. Mas a 

realidade é outra. Em apenas um dos projetos foram encontradas informações de diagnóstico, 

área de influência e outros dados importantes das alternativas locacionais, refletindo uma 

tendência de que a questão da localização não esteja efetivamente em discussão. 

A descrição das áreas de influência não obedece a um padrão e majoritariamente 

desconsidera a bacia hidrográfica. Há uma tendência entre os Relatórios de Impacto Ambiental 

analisados de utilizar diagnósticos que configuram a área proposta como área previamente 

degradada, a fim de minimizar os impactos negativos do projeto. Aparentemente, o esgotamento 

do ecossistema – que deveria servir para apontar a incapacidade de um ambiente receber mais 

carga negativa sob o risco de colapsar – é utilizado como justificativa dos impactos do projeto, 

tendo em vista que isoladamente não teriam capacidade de alterar a situação real. Há relatórios 

que se referem a áreas em que não haveria qualquer vestígio de vida, como aqueles – que não 

são poucos – vinculados à Refinaria de Duque de Caxias, que funciona desde o início da década 

de 1960 sem seguir as regras de prevenção e controle ambiental. E que, portanto, a região na 

qual pretendem se localizar já encontra-se degradada pela operação pretérita da REDUC – o 

que não é considerado nas avaliações como um fator negativo para a autorização de novos 

projetos. Pelo contrário, a degradação extrema dessas áreas é utilizada como argumento de 

minimização dos impactos de novos projetos, dado o estado de degradação ambiental existente. 

A descrição dessas áreas geralmente é oposta à descrição adotada pelo texto 

constitucional, que garante a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. O que não há em algumas dessas 

áreas, conforme descrição dos próprios Relatórios de Impacto Ambiental, é o meio ambiente 
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ecologicamente equilibrado, muito menos como bem de uso comum do povo. E não há, em 

muitos casos, sadia qualidade de vida. Os bairros do entorno da REDUC são diretamente 

atingidos em seu cotidiano pelos impactos socioambientais da Refinaria, agravados pelas 

condições sanitárias impróprias, a escassez/contaminação da água e a consequente 

disseminação de doenças (Faustino e Furtado, 2013). Portanto, esses RIMAs diagnosticam uma 

condição de inconformidade com a garantia constitucional e, nesse caso, compete ao poder 

público cumprir a determinação de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e 

futuras gerações, impondo ações de recuperação das áreas degradadas. Porém, com uma lógica 

invertida, o órgão ambiental aparentemente acata os argumentos de que as áreas altamente 

degradadas já não são afetadas com mais lançamentos de matéria ou energia no meio ambiente, 

especialmente se estiverem dentro dos padrões ambientais estabelecidos. A partir daí, o rumo 

do processo de avaliação de impacto ambiental vai confluindo para a etapa de negociações em 

torno das medidas mitigadoras e compensatórias. 

Entra em campo o que Eder Jurandir Carneiro (2005) chamou de Jogo da Mitigação, 

ao se referir à evolução da política ambiental mineira ao longo de poucas décadas em torno do 

Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM. Para Carneiro, o campo da “política 

ambiental” revela-se, desde sempre, subsumido aos imperativos econômicos e políticos mais 

gerais que determinam o uso das condições naturais como condições da acumulação de capital 

(...). E as decisões estratégicas relativas à gestão política das condições naturais do território 

mineiro como condições da acumulação são tomadas em outros campos estatais, 

hierarquicamente superiores, restando ao campo da “política ambiental” cada vez mais o papel 

de apresentar “mitigações” e “condicionantes” a algumas atividades econômicas (CARNEIRO, 

2005, p. 19). 

Apesar de se relacionarem a cenários distintos, a campos diferenciados, tendo em vista 

que Carneiro se refere à atuação em um espaço de formação da política ambiental mineira que 

é fechado – o COPAM e que para acessá-lo é necessário ter a legitimação de um capital social 

determinado, enquanto que, em nossa pesquisa a análise se refere a um instrumento que, a rigor, 

deve ser aberto e acessível para qualquer um da sociedade – o EIA/RIMA, há similaridades nos 

processos, especialmente porque em ambos os casos eles podem conduzir para a aprovação da 

licença ambiental para empreendimentos que utilizam e/ou afetam o meio ambiente. 

Quando detectamos que os Relatórios de Impacto Ambiental não oferecem 

adequadamente as alternativas tecnológicas e locacionais para os projetos em análise, como 

determina a norma reguladora, é porque essas decisões foram tomadas em outras instâncias, 

chegando ao campo da participação social já resolvidas. Da mesma forma, a lógica discursiva 
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na qual as áreas altamente degradadas não sentirão tanto os impactos negativos em razão de sua 

própria degradação – o que passa a ser naturalizado em Relatórios de Impacto Ambiental. Essas 

questões, que são elementos centrais do instrumento da avaliação de impacto ambiental, acabam 

por chegarem resolvidas – o que deslegitima todo o processo e os princípios da publicidade e 

da participação. Mas são absorvidas em nome da manutenção do procedimento que, ao fim e 

ao cabo, promoverá o jogo da mitigação, que pode proporcionar benefícios para os atingidos 

pelos efeitos adversos do projeto em análise. É o que o MPF chamou de planejamento de 

medidas mitigadoras (MPF, 2004, p. 43). Isto é, coincidem os entendimentos de que o 

instrumento do Estudo de Impacto Ambiental não cumpre suas funções principais, segundo o 

que disciplina a legislação, prestando-se apenas à promoção do jogo da mitigação. 

Carneiro defende que os agentes desse jogo estabelecem um acordo para a exclusão 

de posicionamentos radicais que possam parecer como oposição ao desenvolvimento sem, 

contudo, a avalização de que será um desenvolvimento baseado em princípios de respeito ao 

meio ambiente e à sociedade: 

 

Nessa perspectiva, os agentes do campo da política ambiental terminam por promover 

o consenso de que a dinâmica do jogo que nele se joga deve estar limitada, por um 

lado, pelo cuidado em não obstaculizar os interesses da acumulação e, de outro lado, 

pela necessidade, para a própria sobrevivência do campo e dos proveitos que ele 

oferece a seus agentes, de obter “mitigações ambientais”. É precisamente nesses 

termos que os agentes podem se legitimar apresentando, à sociedade e a si mesmos, 

uma imagem do campo da “política ambiental” como um jogo sério e responsável, no 

qual os cuidados com a “defesa do meio ambiente” como um “bem público” não se 

curvam mecanicamente aos “interesses econômicos”, mas também não os 

obstaculizam “irresponsavelmente”. (Carneiro, 2005, p. 20) 

 

O jogo da mitigação se torna conveniente a muitas das partes envolvidas, 

especialmente aos interesses econômicos mobilizados na aprovação do projeto. Mas para 

gestores de estruturas públicas deficitárias, eventualmente falidas, sem capacidade material de 

investimento real em serviços públicos em razão de ter grande parte de sua arrecadação 

comprometida em pagamentos de juros de dívidas infindáveis, as possibilidades em torno do 

licenciamento de um projeto potencialmente causador de significativa degradação do meio 

ambiente são muito oportunas. É o momento no qual, em tese, Estados e Municípios, quando 

não a própria União, encontram viabilidade para realizar obras de infraestrutura para o 

saneamento ambiental, para construção e pavimentação de vias, para a instalação de 

equipamentos de saúde e educação, dentre outras obrigações públicas que se materializam 

através de medidas mitigadoras e compensatórias em face dos impactos negativos dos projetos 

em análise. Essa é, por exemplo, umas das informações destacadas pela Reavaliação Ambiental 
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Estratégica – AAE COMPERJ/2016, elaborada pela Secretaria de Estado do Ambiente – SEA, 

através do Laboratório Interdisciplinar de Meio Ambiente – LIMA/COPPE/UFRJ, com 

recursos da Petrobras: 

Observa-se que a construção da Barragem de Guapiaçu, as obras para saneamento de 

Itaboraí e de Maricá, incluindo o emissário, fazem parte das ações vinculadas às 

compensações ambientais relativas aos empreendimentos relacionados ao COMPERJ, 

e estão sendo implementadas pela SEA e pela SEDRAP. Nesta mesma situação estão 

incluídas a implantação do Parque das Águas de Guapimirim e o Plano de 

Estruturação Territorial da Região do Leste (PETLeste). (COPPE, 2016, p. 21) 

 

As comunidades afetadas pelos empreendimentos em análise são amplamente 

informadas a respeito dessas possibilidades, em discursos que apontam, geralmente através de 

dados técnicos quali e quantitativos, que a relação custo/benefício do projeto pode ser bastante 

favorável em razão da viabilização de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, 

criação de parques públicos, dentre outros benefícios socioambientais. O jogo da mitigação se 

caracteriza numa espécie de chantagem social, como bem descreve o Relatório da Missão da 

Plataforma DHESCA: 

 

Nesses termos, o valioso princípio da integralidade dos direitos humanos se desintegra 

na vida real, uma vez que para se ter acesso à saúde, educação, moradia e saneamento, 

por exemplo, as populações precisam - antes - abrir mão de seus direitos à terra, ao 

território, aos meios para o exercício de seu trabalho, à diversidade cultural, ao 

ambiente saudável e, em boa parte dos casos, do exercício autônomo de seus direitos 

civis e políticos.  

Portanto, pode-se concluir que a viabilização do modelo de desenvolvimento no Brasil 

não se dá senão por práticas autoritárias que naturalizam e se apropriam das 

desigualdades, secundarizam as evidentes zonas de sacrifício social e ambiental, 

desfazem as conquistas democráticas e reduzem o interesse público às necessidades 

do mercado. (Faustino e Furtado, 2013, p. 27-28) 

 

No âmbito da apresentação da síntese dos resultados dos estudos de diagnóstico 

ambiental da área de influência dos projetos dos Relatórios de Impacto Ambiental analisados, 

a ausência de padrão é novamente identificada. Há Relatórios que pecam pelo excesso e outros 

pela exagerada objetividade. Vários Relatórios apontam excessivamente dados sobre o clima, 

o solo, a vegetação, a economia, os serviços públicos, dentre outros atributos relacionados ao 

território. São dados extraídos de estudos científicos, censos realizados pelo IBGE e órgãos 

congêneres, além de estudos oficiais realizados pela Administração Pública. Mas não há na 

experiência brasileira sobre avaliação de impacto ambiental uma etapa de consulta pública para 

a composição do diagnóstico ambiental da área de influência do projeto. E o território não é 

apenas o conjunto de análises científicas que se faz dele, não é apenas um espaço físico, 

formado por características bióticas. Ele é também composto por um conjunto de valores 

subjetivos que são construídos a partir das relações que nele se estabelecem. Nas palavras de 
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Milton Santos, 

 

o território não é apenas o conjunto de sistemas naturais e de sistemas de coisas 

superpostas; o território tem que ser entendido como o território usado, não o território 

em si. O território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o sentimento de 

pertencer àquilo que nos pertence. O território é o fundamento do trabalho; o lugar da 

residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida. O território em si 

não é uma categoria de análise em disciplinas históricas, como a geografia. É o 

território usado que é uma categoria de análise (Santos, 2007, p. 14).  

 

São muito comuns as descrições de diagnósticos de degradação ambiental das áreas 

nas quais se pretende instalar atividades com alto potencial de impacto, resultando como que 

numa síntese positiva. Isto é, o projeto que possui grande potencial de risco pretende se instalar 

numa área na qual já não oferece tanto risco, tendo em vista que já fora objeto de degradação 

pretérita por atividades industriais variadas que, pela própria lógica dos antigos zoneamentos 

industriais, estão destinadas a esse tipo de instalação. Essa é uma espécie de apropriação do 

discurso do território usado, de Milton Santos, porém em benefício do mercado, eis que se 

limita à análise do território usado pela própria indústria. Os outros sujeitos do território – 

habitantes, frequentadores, trabalhadores, etc – geralmente são desconsiderados nas 

construções dos diagnósticos ambientais da área de influência do projeto. E essa 

desconsideração se reproduz, posteriormente, na identificação dos impactos e, 

consequentemente, na definição de medidas mitigadoras e compensatórias. 

Sánchez relata análises de experiências estrangeiras nas quais necessariamente são 

aplicadas duas formas de abordagens para a composição dos diagnósticos e identificação dos 

impactos: uma técnica e outra participativa. E destaca que a identificação de grupos vulneráveis 

deve ser uma preocupação dos diagnósticos sociais, pois esses grupos podem ser afetados de 

maneira diferenciada pelos impactos de um projeto, que usualmente se distribuem de maneira 

desigual (Sánchez, 2013, p. 276).  

Essa preocupação com a equidade não foi encontrada nos Relatórios de Impacto 

Ambiental analisados que, em sua absoluta maioria, desconsiderou a atividade da pesca 

artesanal como atividade afetada pelos projetos e os pescadores artesanais como grupos 

vulneráveis, sujeitos a sofrerem os impactos de maneira desigual. Geralmente, os RIMAs 

trataram igualmente os desiguais. 

A descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e operação dos projetos 

revelou uma supervalorização de impactos descritos como positivos, a exemplo da geração de 

empregos e receitas orçamentárias. No que se refere aos empregos, é notório que a grande massa 

de vagas de trabalho que são abertas se relaciona à fase da construção civil que, além de 
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envolver mão de obra de baixa qualificação, se caracteriza através de vagas temporárias. Mas 

esse foi o impacto identificado com maior frequência entre os 21 Relatórios de Impacto 

Ambiental analisados, constando expressamente em dezessete deles, representando 80% dos 

projetos. 

Outro impacto relacionado como positivo e muito comum entre os RIMAs é a geração 

de receita pública através da arrecadação tributária, descrito em 71,4% dos Relatórios. Outros 

três, apesar de não se referirem diretamente aos tributos a serem gerados, apontam a 

dinamização da economia como fator positivo dos projetos. 

Não há dúvida de que esse seja um dos principais trunfos das equipes técnicas que 

elaboram os Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental, através do qual são indicados os 

volumes de recursos investidos, os valores equivalentes aproximados em tributos, assim como 

a quantidade de postos de trabalho abertos a partir da autorização de instalação do projeto. Essas 

“vantagens” são apresentadas com a necessária ênfase, a fim de equiparar o peso de eventuais 

impactos negativos. São os empregos batendo às portas dos desempregados, o capital chegando 

para proporcionar oportunidades da região escolhida entrar na aventura do desenvolvimento. 

No caso do COMPERJ, apresenta-se a tardia migração do Município de Itaboraí para o mundo 

urbano-industrial, deixando pra trás o atraso dos grotões rurais. Mas no outro lado da Baía de 

Guanabara, no interior e entorno da REDUC, a experiência do capitalismo industrial já deixou 

suas marcas. 

Como os próprios RIMAs indicam, a região da REDUC é uma das áreas mais 

degradadas da Baía de Guanabara, com rios de má qualidade, onde já não se encontram sinais 

de vida, com sedimentos que possuem altas taxas de metais pesados, com concentrações acima 

dos padrões permitidos. A REDUC é a quarta empresa em capacidade de refino no país e a 

terceira em volume processado. Conta com 46 unidades industriais, uma central termelétrica, 

um sistema de tratamento de efluentes e um parque de armazenamento composto de 300 tanques 

destinados a estocar petróleo cru, produtos intermediários e produtos acabados, com capacidade 

de armazenamento de 22,5 milhões de barris, dentre outros equipamentos. Junto com o polo 

petroquímico que ao seu entorno foi sendo formado durante os anos, a REDUC é caracterizada 

como uma das principais poluidoras atmosféricas da Baixada Fluminense (DHESCA, 2013), o 

que já resultou em ocorrências de chuva ácida a partir do lançamento de gás sulfídrico na 

atmosfera pela Refinaria (IBASE-IPPUR/UFRJ-CUT/RJ, 2000).  

Mesmo depois do grande acidente do ano de 2000, que marcou o início de uma nova 

fase para a REDUC quando, finalmente, assumiu compromissos para sua regularização 

ambiental, novas ocorrências de vazamentos e contaminações continuaram acontecendo, como 
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o despejo de hidrocarbonetos, óleos e graxas no Rio Iguaçu, que desemboca na Baía de 

Guanabara e é margeado por ocupações humanas variadas. A atividade foi flagrada pela Polícia 

Federal, que enquadrou a REDUC pelos lançamentos se darem acima do permitido pela 

legislação (Alencar, 2016). 

Todo o desenvolvimento no grande polo industrial de Duque de Caxias, com seus 

empregos gerados e sua significativa produção de orçamento público através da tributação, não 

fizeram desse município um exemplo de dignidade de seus habitantes, que estão longe, muito 

longe, da garantia constitucional do meio ambiente ecologicamente equilibrado e da sadia 

qualidade de vida. É o que informa o Relatório da Missão da Plataforma DHESCA: 

 

Não obstante os discursos de geração de emprego e de renda, através da cobrança de 

impostos, que tendem a justificar a implementação de empreendimentos como a 

Reduc, a população local, trabalhadores da empresa e entidades sociais, organizados 

em coletivos como o Fórum dos Atingidos pela Indústria de Petróleo e Petroquímica 

na Baía de Guanabara (Fapp-BG), denunciam a ausência de água potável nos bairros 

do entorno da refinaria para abastecimento doméstico; a falta de estrutura urbana; a 

poluição atmosférica e dos corpos hídricos; a ausência de saneamento; a disposição 

indevida de resíduos industriais; a construção de dutos e a pavimentação que 

provocam enchentes; e a retirada de populações de suas áreas de convivência e 

referência. Relatam ainda o risco permanente de acidentes e explosões, inerentes à 

atividade petrolífera, e a precarização do trabalho, além da divulgação de informações 

para a população local ser bastante limitada (FAUSTINO e FURTADO, 2013, p. 35). 

 

O que é possível deduzir é que a dimensão dos impactos positivos de geração de 

empregos e tributos e de dinamização da economia é relativa, pois Duque de Caxias possui 

inúmeros bolsões de pobreza e miséria, além de ocupar um lugar nada destacado no IDHM 

(Índice de Desenvolvimento Humano Municipal). Dentre os 92 Municípios do Rio de Janeiro, 

Duque de Caxias ocupa o 49º lugar, enquanto Niterói está em primeiro e Rio de Janeiro em 

segundo lugar, de acordo com os dados do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento – PNUD/2013 (SEA, 2018). 

É inquestionável que essas atividades industriais produzem bens e riquezas materiais. 

Entretanto, esses benefícios não são distribuídos igualmente, da mesma forma que muitos 

impactos negativos atingem também com mais intensidade determinadas frações mais 

vulneráveis da sociedade – o que não costuma aparecer nos Relatórios de Impacto Ambiental, 

mas que são marcantes em relatórios que investigam a prática continuada de injustiças 

ambientais (IBASE-IPPUR/UFRJ-CUT/RJ, 2000; FAUSTINO e FURTADO, 2013; ALERJ, 

2016). É a comprovação da ausência de avaliação dos ônus e benefícios sociais dos projetos no 

âmbito dos Relatórios de Impacto Ambiental analisados. 

A identificação e descrição dos possíveis impactos negativos, resultante de um 
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processo exclusivo de investigação do corpo técnico responsável pela elaboração do EIA/RIMA, 

a partir dos pressupostos definidos em Instrução Técnica ou Termo de Referência elaborado 

pelo órgão ambiental, deixou lacunas expressivas para uma efetiva avaliação de impacto 

ambiental. A ausência de participação social nessa fase do Estudo de Impacto Ambiental pode 

ser apontada como principal responsável, tendo em vista que alija os grupos sociais que 

possuem relação intrínseca com o ambiente avaliado – ignorando, portanto, uma série de 

relações sociais existentes no território onde se pretende instalar e fazer funcionar o projeto 

avaliado. 

As lacunas nos processos de licenciamento ambiental e de avaliação de impacto 

ambiental, e a inexistência de reais programas de monitoramento dos impactos e das medidas 

de mitigação e compensação com participação social, podem resultar em graves impactos 

socioambientais, produzindo tragédias como as da Samarco/VALE/BHP em Mariana (2015) e 

da VALE em Brumadinho (2019). Essas atividades foram formalmente licenciadas, seus 

impactos foram supostamente avaliados e hipotéticos monitoramentos foram realizados, 

entretanto, as duas barragens romperam e produziram duas das maiores tragédias ambientais da 

história do Brasil. 

Nitidamente ocorreram negligências que agravaram o quadro de danos produzidos 

pelas tragédias, espacialmente em Brumadinho, que conta suas centenas de mortos e 

desaparecidos. Portanto, mesmo ainda não havendo resultados conclusivos sobre os motivos 

dos rompimentos, é notório que os responsáveis pelas atividades, os órgãos de controle da 

mineração e do meio ambiente, assim como órgãos da Defesa Civil, não estavam preparados 

para a dimensão dos resultados lesivos – levando à conclusão de que os impactos negativos não 

foram devidamente identificados e descritos nos procedimentos de licenciamento e avaliação 

de impacto ambiental. 

A existência dessas lacunas na identificação e descrição de impactos compromete a 

eficácia do instrumento da avaliação de impacto ambiental, tendo em vista que produzirá um 

efeito contínuo que viciará a garantia de participação social e sua capacidade de avaliar a 

verdadeira relação custo/benefício do projeto, assim como a definição de medidas mitigadoras 

e compensatórias. Essa é uma das conclusões a que chegou o Ministério Público Estadual após 

cerca de dez anos de investigação sobre o processo de licenciamento do COMPERJ, motivando 

a propositura de Ação Civil Pública: 

 

Ademais, a análise realizada pelo GATE nos diferentes EIAs/RIMAs de 

empreendimentos relacionados ao COMPERJ, permitiu identificar insuficiência de 

informações relacionadas a determinados impactos e, consequentemente, de medidas 
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mitigadoras e compensatórias. 

Em razão de todo o exposto, os estudos analisados apresentam omissões, 

inconsistências e incorreções, impedindo a correta previsão e avaliação dos diversos 

impactos socioambientais do projeto. As finalidades dos estudos, mantidas essas 

circunstâncias, serão frustradas, de acordo com a justificativa apresentada. Inalterado 

ou não complementado, inviabiliza uma decisão válida sobre o licenciamento que 

pressuponha o respeito aos requisitos normativos da Resolução CONAMA n. 1, de 23 

de janeiro de 1986 (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

2018). 

 

 

Como visto, o MPE concluiu que os licenciamentos que envolvem o COMPERJ 

violam pressupostos mínimos da elaboração do Estudo e respectivo Relatório de Impacto 

Ambiental, nos termos estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 01/86. 

Uma das constatações do MPE se refere à ausência de medidas de monitoramento do 

boto cinza como medida mitigadora do COMPERJ, assim como foi possível constatar na análise 

do 21 Relatórios de Impacto Ambiental das atividades de produção de petróleo e derivados na 

Baía de Guanabara que apenas um deles relacionou impactos aos mamíferos aquáticos, 

entretanto nenhuma medida mitigadora ou compensatória entre todos os projetos foi encontrada 

em relação a eles. No único Relatório de Impacto Ambiental que prevê e analisa esse impacto, 

o texto informa que “a perturbação dos mamíferos marinhos se dará em função do aumento da 

atividade de navegação e da utilização de eco-sonda para monitoramento da profundidade de 

deslocamento, a qual interfere na audição e no sonar dos botos” (RIMA Sistema de Dutos e 

Terminais do COMPERJ). 

Quanto aos impactos com interferência na atividade de pesca, apenas 28,5% dos 

RIMAs analisados os identificaram e descreveram, consequentemente indicando algumas 

medidas de mitigação. Porém, em outros projetos com possibilidades de causar impacto sobre 

a atividade de pesca não foram encontradas referências à atividade em seus RIMAs. O Relatório 

da Missão da Plataforma DHESCA afirma que “um dos grandes problemas denunciados durante 

a Missão desta Relatoria, em termos de impacto da indústria do petróleo e petroquímica na Baía 

de Guanabara, é a drástica redução das áreas de pesca e de espécies de peixes, principalmente 

em função de diversos empreendimentos da Petrobras” (Faustino e Furtado, 2013, p. 59). 

A previsão superficial de impactos deixa lacunas que prejudicam o processo de 

avaliação de impacto ambiental, tendo em vista que não dimensiona adequadamente a análise 

das consequências de um projeto sobre o meio ambiente, a sua relação custo/benefício, 

comprometendo a participação social. A omissão ou o subdimensionamento de possíveis 

impactos negativos e, por outro lado, a valorização de hipotéticos impactos positivos podem 

conduzir para uma falsa interpretação da realidade, conduzindo a participação social para uma 

direção que poderia ser diferente se o conjunto de impactos tivesse sido identificado e descrito 
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de forma mais abrangente. 

O quesito da análise das propriedades cumulativas e sinérgicas demonstrou-se como 

praticamente nulo, considerado expressamente em apenas três dos 21 Relatórios de Impacto 

Ambiental. Associado a essa inconformidade está o fracionamento do licenciamento ambiental 

do COMPERJ, como constatado em vários relatórios (Faustino e Furtado, 2013; ALERJ, 2016; 

MPE/RJ, 2016). O Relatório da Missão da Plataforma DHESCA (Faustino e Furtado, 2013) 

critica a ausência da análise das propriedades cumulativas e sinérgicas nos licenciamentos do 

COMPERJ. Da mesma forma, o Grupo de Apoio Técnico Especializado – GATE/MPE/RJ 

verificou que as análises dos efeitos sinérgicos e cumulativos não foram realizadas nos 

EIA/RIMA das atividades do COMPERJ, apesar de especificado nas próprias Instruções 

Técnicas (MPE, 2018). Demandou, nesse sentido, a elaboração de uma Avaliação Ambiental 

Estratégica dos projetos da Petrobras na Baía de Guanabara e, diante do produto apresentado 

em 2008, requereu uma atualização, tendo em vista não ter incluído alguns empreendimentos 

extramuros do COMPERJ. Diante da nova AAE COMPERJ (COPPE, 2016), o MPE entendeu 

que foi apresentada a “análise das propriedades sinérgicas e cumulativas dos impactos 

considerados estratégicos pelo LIMA. Contudo, registra-se a ausência de posicionamento 

técnico por parte do INEA quanto a esses impactos, não sendo informado se as ações 

estabelecidas como mitigadoras e compensatórias executadas e em execução, são adequadas e 

eficientes, ou se, ainda, tais medidas mitigadoras, definidas pelo próprio órgão ambiental, 

potencializam os impactos cumulativos e sinérgicos do COMPERJ” (MPE, 2018). 

A maior parte dos projetos apresentados nos 21 RIMAs da Baía de Guanabara está 

vinculada a dois grandes polos industriais – a REDUC, já em funcionamento há longa data, e o 

COMPERJ, em instalação. A desconsideração das propriedades cumulativas e sinérgicas 

mesmo entre os projetos relacionados ao mesmo empreendimento, imprime uma 

inconformidade ao processo de avaliação de impacto ambiental que compromete o real 

dimensionamento dos impactos desses projetos sobre todo ecossistema da Baía de Guanabara 

e às relações sociais pré-existentes em sua bacia hidrográfica, atingindo especialmente as 

populações mais vulneráveis. 

A participação social, mesmo cumpridos os requisitos formais de disponibilização do 

RIMA e de realização da audiência pública, é prejudicada pela inconsistência do requisito 

material da informação completa e qualificada, ficando a sociedade impedida de formar juízo 

de valor a respeito da relação custo/benefício dos projetos. 

A Resolução CONAMA nº 01/86, com as complementações da Resolução nº 237/97, 

não esgota o disciplinamento da elaboração, análise e aprovação do Estudo e Respectivo 
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Relatório de Impacto Ambiental. Por esse motivo, a maioria da Constituições Estaduais e 

algumas Leis Orgânicas Municipais tratam da matéria e são regulamentadas por leis estaduais 

e municipais, assim como por outras normas infralegais. Entretanto, inúmeras inconsistências 

e omissões na condução dos processos de licenciamento e avaliação de impacto ambiental 

violam os requisitos mínimos estabelecidos pelas resoluções do CONAMA. 

O Ministério Público Estadual, em cerca de dez anos de investigações sobre os 

licenciamentos dos projetos do COMPERJ, concluiu que os procedimentos não estão 

observando a adequação e regularidade da previsão e avaliação dos impactos ambientais, 

especialmente suas propriedades cumulativas e sinérgicas. Concluiu também que não há 

adequação e regularidade na avaliação de medidas mitigadoras e compensatórias e, por outro 

lado, que o empreendedor não vem cumprindo adequadamente as condições de validade das 

licenças, nem suas medidas mitigadoras e compensatórias. 

A absoluta falta de padronização do chamado programa de acompanhamento e 

monitoramentos dos impactos encerra o conjunto de elementos que apontam para a ineficácia 

do Estudo de Impacto Ambiental como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. 

Além de relacionado no estudo do MPF sobre as Deficiências em Estudos de Impacto 

Ambiental (MPF, 2004), o problema da ausência de uma atuação sistemática no período pós-

licença – através do acompanhamento e monitoramento dos impactos previstos e das medidas 

de mitigação e compensação – foi também detectado nas investigações conduzidas pelo 

Tribunal de Contas da União sobre licenciamentos realizados pelo IBAMA (TCU, 2009 e 2001). 

No âmbito dos licenciamentos dos projetos do COMPERJ, o MPE concluiu que nem mesmo a 

elaboração da Avaliação Ambiental Estratégica (2008) e sua atualização (COPPE, 2016) 

supriram as lacunas encontradas a respeito do estado atual dos trabalhos de atendimento às 

condicionantes das licenças, incluídas as medidas mitigadoras e compensatórias dos projetos – 

revelando a inexistência de um programa efetivo de acompanhamento e monitoramento dos 

impactos. Da mesma forma, entre os 21 RIMAs dos projetos de produção e processamento de 

petróleo e derivados na Baía de Guanabara, prevalecem programas de comunicação social e 

educação ambiental dentre os mais indicados na categoria de programas de acompanhamento e 

monitoramento dos impactos, o que não atende à determinação normativa. 

Com inconsistências e omissões na elaboração e discussão sobre o Estudo e seu 

Relatório de Impacto Ambiental, fica limitada a possibilidade de avaliar a eficácia do Estudo 

de Impacto Ambiental como instrumento de auxílio para a gestão ambiental – compreendida 

em sua dimensão macro, na qual se inclui a competência da autoridade ambiental de decidir 

com relação à concessão da licença requerida e da sociedade em se informar adequadamente e 
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se manifestar a respeito de sua interpretação da relação custo/benefício de um projeto específico. 

Entretanto, a proposta dessa pesquisa foi fundamentada na análise da eficácia do 

Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório a partir do cumprimento dos requisitos 

normativos estabelecidos pelo CONAMA, constatando que os Relatórios de Impacto Ambiental 

não atendem adequadamente aos conteúdos mínimos firmados pela norma – comprometendo 

sua finalidade precípua de promover uma avaliação rigorosa dos projetos potencialmente 

causadores de significativa degradação do meio ambiente, com vistas à garantia do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 

Essa constatação é corroborada em diversos estudos e investigações, que apontam que 

o licenciamento ambiental não vem sendo conduzido adequadamente, produzindo disputas 

administrativas e judiciais que podem gerar longos atrasos na tramitação desses procedimentos 

e, eventualmente, testemunhar a produção de iniquidades e injustiças socioambientais na 

implantação de empreendimentos com elevado grau de impacto ambiental. 

Conclui-se, portanto, que o Estudo de Impacto Ambiental não tem eficácia de 

instrumento efetivo da Política Nacional do Meio Ambiente, tendo em vista que não atende aos 

requisitos mínimos estabelecidos na norma geral para sua exigência e aplicação, 

comprometendo sua finalidade de servir como orientador das decisões das autoridades 

competentes nos procedimentos de licenciamento ambiental, considerada a tendência de que as 

decisões a respeito da viabilidade dos projetos sejam tomadas anteriormente à elaboração dos 

Estudos de Impacto Ambiental.  

Também não se presta à oitiva da sociedade, especialmente das populações atingidas 

direta e indiretamente pelos impactos negativos dos projetos em análise, exatamente pelo fato 

de que as decisões sobre o licenciamento ambiental, em tese, são tomadas anteriormente e em 

outras instâncias da Administração Pública – restando àqueles que se dispõem a participar dos 

processos, mesmo diante da ilegitimidade da sua condução pelos representantes dos órgãos 

licenciadores e das equipes do proponente do projeto, a possibilidade de interferir apenas na 

escolha de medidas mitigadoras. Isto é, a participação social se resume em uma atuação 

periférica no processo, apenas no jogo das mitigações. 

Entretanto, essa condição não é estática ou imutável. E, por outro lado, há experiências 

positivas na afirmação do Estudo de Impacto Ambiental enquanto importante instrumento de 

identificação e avaliação de impactos, com garantias consolidadas de participação social nas 

diversas etapas de elaboração dos estudos – que podem servir de modelo para uma reversão da 

realidade constatada. Ou seja, um maior controle do cumprimento dos requisitos mínimos do 

conteúdo dos Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental, associado a pequenas alterações 
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normativas com relação ao procedimento, assim como à mobilização de setores da sociedade 

civil para o fortalecimento da legitimidade da avaliação de impacto ambiental como ferramenta 

para a garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado, podem alterar a realidade da 

ineficácia que contamina o Estudo de Impacto Ambiental. 

 

RECOMENDAÇÕES 

 

a) Incluir no procedimento do EIA/RIMA uma etapa formal para o scoping, assegurando a 

participação social 

Estabelecer uma etapa formal para a fase do scoping na regulamentação do Estudo e 

Relatório de Impacto Ambiental, tendo em vista que “um adequado planejamento dos estudos 

ambientais, calcado naquilo que é realmente relevante para a tomada de decisão, é a chave da 

eficácia da avaliação de impacto ambiental” (Sánchez, 2013, p. 148). O scoping é a fase na qual 

se determina as questões que serão tratadas no EIA/RIMA, isto é, trata-se da etapa mais 

importante na concepção dos estudos, tendo em vista que uma seleção equivocada, omissa ou 

incompleta de temas a serem tratados no EIA/RIMA comprometerá todo o processo, 

envolvendo a identificação e descrição dos impactos, o estabelecimento de medidas mitigadoras 

e compensatórias e o monitoramento das referidas medidas. 

Essas falhas, muito comuns nos Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental – como 

comprovado pela análise dos 21 RIMAs de atividades de produção e processamento de petróleo 

na Baía de Guanabara, minimizam a importância do processo de avaliação de impacto 

ambiental, afastando-o do centro de decisões quanto à solicitação de licenciamento ambiental, 

deixando, portanto, de servir como referência para a decisão da autoridade competente pela 

emissão da licença ambiental.  

Os Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental com inconsistências e deficiências na 

identificação e descrição dos impactos torna nebulosa a necessária transparência das avaliações 

ambientais dos projetos submetidos ao licenciamento ambiental, impedindo a plena 

participação social no processo, tendo em vista que subtrai a capacidade de interpretação da 

relação custo/benefício do empreendimento – tornando o cidadão mero espectador do 

licenciamento. Ou seja, nessas condições não são garantidos na sua integralidade os princípios 

da publicidade e da participação. 

O estabelecimento de uma etapa formal para a fase do scoping, assegurando a 

participação pública através de representações dos grupos sociais existentes na região onde se 

pretende instalar o empreendimento, viabiliza a definição de abrangência do estudo de forma 
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mais ampla e diversa, o que pode repercutir na minimização dos conflitos em torno de projetos 

que são apresentados com grande insuficiência de dados e informações. 

 

b) Estabelecer o procedimento de checklist do RIMA 

É notório que os Relatórios de Impacto Ambiental não possuem um padrão comum em 

sua formatação. Entretanto, a norma regulamentar estabelece um conjunto de requisitos 

mínimos para esses documentos, que deveria balizar sua estrutura. Porém, os RIMAs 

geralmente não atendem ao mandamento normativo e são elaborados com inúmeras 

inconsistências.  

Como a obrigação do órgão ambiental é de analisar o EIA, há uma grande possibilidade 

de que os RIMAs sejam disponibilizados para consulta pública desde o momento em que são 

entregues ao órgão ambiental – que determina ao proponente do projeto que proceda à 

publicação da informação de que o documento está disponível para consulta. Ou seja, o 

conteúdo do RIMA não passa por uma avaliação de forma e conteúdo antes de ser submetido à 

consulta pública. 

Em função da ausência dessa checagem, Relatórios de Impacto Ambiental incompletos, 

inconsistentes e confusos são disponibilizados para a sociedade, mas não cumprem sua função 

de informar adequadamente sobre o projeto, suas vantagens e desvantagens, bem como as 

consequências ambientais de sua implementação. 

Nesse sentido, torna-se fundamental que haja um procedimento formal de checagem 

da composição do RIMA, a fim de conferir se o documento atende adequadamente os requisitos 

mínimos para sua disponibilização para a sociedade. Esse checklist tem a capacidade de evitar 

a disponibilização de RIMAs com baixa capacidade de comunicação e exposição das vantagens 

e desvantagens do projeto, assim como aqueles com inconsistências marcantes quanto à 

apresentação dos impactos e das medidas sugeridas para mitigação e compensação. 

  

c) Instituir a obrigatoriedade de disponibilização do RIMA, da ata da Audiência Pública e da 

fundamentação da decisão da autoridade quanto ao pedido de licença na rede mundial de 

computadores 

A publicidade é um princípio fundamental no processo de avaliação de impacto 

ambiental, tendo em vista a garantia da participação social no processo. Essa participação só é 

possível de ser exercida de forma plena e concreta se as informações sobre o processo estiverem 

devidamente acessíveis ao público. 

A Resolução CONAMA nº 01/86 foi editada numa época na qual ainda não existiam a 
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rede mundial de computadores e as redes sociais, por isso indica que o RIMA deverá ser 

disponibilizado em cópias físicas nos centros de documentação e bibliotecas de órgãos públicos. 

A determinação deve ser atualizada formalmente para que os RIMAs sejam obrigatoriamente 

disponibilizados integralmente nos sítios eletrônicos dos órgãos licenciadores, para que os 

interessados possam acessá-los de qualquer computador. 

Entretanto, a publicidade não deve se limitar ao RIMA, tendo em vista que outras 

etapas do processo devem ter a devida transparência, de forma a garantir que a participação 

social esteja de fato assegurada através da publicidade dos atos que sucedem os processos de 

participação social. Na atualidade, ninguém – nem as pessoas individualmente, mas também 

sequer os órgãos de controle – tem acesso aos atos seguintes à realização da audiência pública. 

Muitas representações da sociedade e de órgãos interessados participam da audiência pública 

sobre determinado empreendimento, mas posteriormente ficam distantes dos processos e dos 

atos que se relacionam à posterior concessão da licença ambiental. 

É certo que todas as intervenções substantivas nas audiências públicas devem ser 

formalmente registradas em ata, sejam críticas, denúncias, cobranças de informações ou 

sugestões. E que essas intervenções devem ser consideradas nas decisões relacionadas ao 

projeto avaliado. Porém, a publicidade do processo se encerra com a realização da audiência 

pública. 

Portanto, para a efetiva garantia da participação informada e legítima da sociedade, é 

necessário que sejam disponibilizadas na rede mundial de computadores as atas das audiências 

públicas e a fundamentação formal da decisão da autoridade competente no licenciamento 

ambiental, para o exercício de efetivo controle social sobre os atos da administração ambiental. 

 

d) Regulamentar o sistema de acompanhamento e monitoramento dos impactos, garantindo a 

devida publicidade e a participação social 

A determinação normativa para a elaboração de programa de acompanhamento e 

monitoramento dos impactos não está devidamente regulamentada, o que resultou num notório 

desvio do processo com a inclusão de qualquer tipo de programa, como de recuperação de áreas 

degradadas e de educação ambiental e comunicação social como supostos programas de 

acompanhamento e monitoramento, em frontal desvio de finalidade. Porém, não são 

encontrados de fato programas que promovam processos transparentes de acompanhamento e 

monitoramento dos impactos ambientais, das medidas mitigadoras e compensatórias. 

Nem mesmo através de inquéritos civis que foram conduzidos por vários anos foi 

possível ao Ministério Público Estadual identificar com nitidez o conjunto de impactos 
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previstos, medidas mitigadoras e compensatórias nos Estudos e Relatórios de Impacto 

Ambiental dos projetos relacionados ao Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro 

– COMPERJ. Por esse motivo ingressou com cinco Ações Civis Públicas, com uma série de 

pedidos de correções e complementações das inconsistências desses Estudos e Relatórios. Há, 

portanto, um risco concreto de que licenças ambientais tenham seus efeitos sustados por decisão 

judicial, provocando atrasos adicionais nas tentativas de retomar as obras do COMPERJ, depois 

da longa paralização provocada pela queda do preço do petróleo e pelas apurações de desvios 

constatados pela Operação Lava-Jato. 

A regulamentação de um sistema de acompanhamento e monitoramento dos impactos 

ambientais, das medidas mitigadoras e compensatórias, com participação de representações da 

sociedade, do proponente do projeto e do órgão ambiental, pode detectar eventuais 

inconformidades e identificar medidas preventivas para evitar consequências negativas para o 

meio ambiente e a sociedade. Um monitoramento com qualidade e consistência é eficaz para 

corrigir eventuais desvios na caracterização do impactos previstos ou das medidas voltadas à 

minimização de seus efeitos, mas acima de tudo é capaz de produzir um banco de boas práticas 

na avaliação de impacto ambiental – para que sejam utilizados como referência.   

 

e) Criação de sistema de informações sobre compensação ambiental 

Vimos que medida compensatória é diferente de compensação ambiental. Enquanto 

aquela se destina a compensar objetivamente algum impacto negativo aprovado no 

licenciamento do projeto, a compensação ambiental resulta de um cálculo relacionado aos 

custos de implementação do projeto, que materializa um montante pecuniário que deve ser 

obrigatoriamente investido na criação e implementação de unidades de conservação.  

Muitas unidades foram viabilizadas com recursos da compensação ambiental nos 

licenciamentos estaduais, com a construção de estruturas de gestão, a aquisição de 

equipamentos, a contratação de pessoal, a regularização fundiária, a elaboração de planos de 

manejo, dentre outras inúmeras atividades. São muitos os resultados positivos. São centenas de 

milhões de reais arrecadados e investidos. Assegurar a transparência efetiva dos recursos 

captados e aplicados, por cada projeto, em cada unidade de conservação, é uma medida 

adequada ao cumprimento dos princípios da Administração Pública, fortalece a confiança da 

sociedade na atuação do Estado, permite a realização de ajustes que otimizem os resultados da 

avaliação de impacto ambiental e oferece segurança jurídica na regularidade do funcionamento 

do projeto. 
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f) Maior controle sobre o quesito da avaliação das propriedades cumulativas e sinérgicas 

A Resolução CONAMA nº 01/86 estabelece expressamente a necessidade de que os 

impactos ambientais do projeto e suas alternativas sejam avaliados através de diversas 

atividades técnicas, dentre elas a consideração das propriedades cumulativas e sinérgicas desses 

impactos. Essa medida visa assegurar que os impactos somados ou multiplicados por diversos 

projetos implementados em uma localidade comum sejam identificados e descritos, a fim de 

que se evite uma avaliação parcial dos efeitos desses projetos. Os inúmeros projetos de 

produção e processamento de petróleo em curso e em licenciamento ambiental na região 

hidrográfica da Baía de Guanabara representam necessariamente a produção de impactos 

cumulativos e sinérgicos. Porém, os inúmeros Relatórios de Impacto Ambiental analisados 

nessa pesquisa e em levantamentos realizados por órgãos e organizações de controle 

demonstram que esse quesito é ignorado pela maioria absoluta dos EIA/RIMAs. 

Não há divergências quanto à existência da exigência legal de consideração das 

propriedades cumulativas e sinérgicas dos projetos, mas aparentemente uma prática 

legitimadora da conduta omissiva dos Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental quanto ao 

referido tema.  

É necessário que haja uma postura mais objetiva para o cumprimento da medida por 

parte do órgão licenciador, uma ação mais propositiva do requerente do licenciamento e dos 

consultores responsáveis pela elaboração do EIA/RIMA, e uma atitude mais firme da sociedade 

civil para que os Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental apresentem objetivamente as 

propriedades cumulativas e sinérgicas dos projetos em avaliação.  

 

g) Promoção de debates e discussões nos fóruns adequados, entre atores interessados nos 

processos de avaliação de impacto ambiental, sobre os instrumentos da AAE, AAI, ZEE, assim 

como dos planos de bacia, e sua relação com o EIA/RIMA, especialmente no que diz respeito 

às propriedades cumulativas e sinérgicas 

Em alguns levantamentos realizados sobre Estudos de Impacto Ambiental e a 

necessária consideração das propriedades sinérgicas e cumulativas dos projetos, foram 

indicadas as alternativas de elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica, Avaliação 

Ambiental Integrada e/ou Zoneamento Ecológico-Econômico como medida prévia à realização 

de licenciamentos ambientais, a fim de que se tenham regras adequadas para que o conjunto de 

projetos respeite os limites da capacidade de carga de um determinado ambiente. Além disso, a 

norma regulamentar estabelece também a necessária consideração da bacia hidrográfica na qual 

o projeto pretende se instalar. A bacia hidrográfica deve ter, segundo a Política Nacional de 
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Recursos Hídricos, um plano de bacia – espécie de plano diretor, através do qual são 

estabelecidas regras para a gestão daquele território.  

Há, ainda, uma falta de sintonia na articulação ordenada desses inúmeros instrumentos 

de gestão do território, para que sejam harmonizados os procedimentos de planejamento e 

gestão. Há impactos ambientais negativos que produzem sinergia, mas a gestão democrática e 

sustentável do território pode produzir sinergia dos efeitos positivos, a partir da aplicação 

adequada dos instrumentos voltados para a gestão do meio ambiente. 

As divergências são muito comuns nos processos participativos, porém, serão 

possivelmente construtivas se sustentadas no nivelamento mínimo de informações e avaliações 

para o planejamento ambiental e territorial. Portanto, é importante que sejam promovidos 

processos de avaliação dos objetivos, finalidades e hipóteses nas quais deverão ser elaboradas 

AAE, AAI, ZEE ou outros instrumentos de gestão do território como condição para elaboração 

de Estudo e Relatório de Impacto Ambiental.  
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