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RESUMO 
 
 
 
Esta dissertação se propõe analisar a Efetividade dos Estudos de Impacto Ambiental - EIA na 
Carcinicultura dentro da perspectiva do estudo de caso de um EIA elaborado para a expansão 
de um projeto carcinícola localizado as margens do rio Jaguaribe no Município de Aracati. De 
acordo com Bolea (1984) apud La Rovere (2001, p.11), a AIA pode ser definida como: 
“estudos realizados para identificar, prever e interpretar assim como prevenir, as 
conseqüências ou efeitos ambientais que determinadas ações, planos, programas ou projetos 
podem causar à saúde, ao bem estar humano e ao entorno”. Ainda segundo o autor, esses 
estudos englobam alternativas a projetos passíveis de licenciamento e ainda induzem o 
engajamento e a participação da sociedade, representando não um instrumento de decisão em 
si, mas um instrumento de conhecimento a serviço da população em geral. Dessa maneira, 
esta dissertação discute, de modo qualitativo, a efetividade desse estudo como expediente 
sério de ajuda na tomada de decisão e na gestão e monitoramento ambiental, assim como 
verificar se o mesmo, nos dias atuais, não está sendo utilizado apenas como um mero entrave 
burocrático para o licenciamento de empreendimentos. Para que os objetivos fossem 
atingidos, foram estabelecidos, em metodologia própria, alguns critérios de análise, que são: 
análise das alternativas locacionais, área de influência direta e indireta, coerência e relevância 
do diagnóstico ambiental, avaliação dos impactos ambientais, efetividade das medidas 
mitigadoras, monitoramento ambiental e participação das comunidades envolvidas. Além 
dessas características, também foi analisado o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA como 
parte integrante do Estudo de Impacto Ambiental, aspectos que foram discutidos e analisados, 
tópico por tópico, sempre os comparando com a legislação competente, em especial, a 
Resolução CONAMA 001/86 e outras Resoluções específicas, tais como: CONAMA312/02, 
CONAMA 237/92, CONAMA 09/87. Além disso, esses conceitos também foram discutidos à 
luz de autores que já abordam esse tema na perspectiva de sua efetividade. Para isso, as 
ferramentas teóricas que nortearam esta pesquisa foram constituídas por Sánchez (2006), 
Agra Filho (1993), IBAMA (1995), que esclareceram os conceitos iniciais sobre Avaliação de 
Impacto Ambiental, e IBAMA (2005), no Diagnóstico da Carcinicultura Cearense, que 
apresenta os dados referentes à carcinicultura no Município de Aracati e os aspectos teóricos 
inerentes a esse tema. Os resultados esperados não se mostraram muito diferentes do que 
inicialmente se havia pensando, e, dos aspectos analisados, poucos foram os que apresentaram 
informações sérias e comprometidas com a real função deste estudo. Dessa maneira, pode-se 
afirmar, depois da análise de todos os tópicos inicialmente propostos, que o EIA referente ao 
projeto de carcinicultura examinado não se mostrou ativamente efetivo por não se apresentar 
como instrumento consistente de consulta pública, ajuda na tomada de decisão, na gestão e no 
monitoramento ambiental. 
 
Palavras-chave: Avaliação de Impacto Ambiental, Estudo de Impacto Ambiental - EIA, 
Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, Efetividade, Carcinicultura 
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ABSTRACT 
 

   
This dissertation proposes to examine the effectiveness of the Environmental Impact 
Assessment - EIA in the creation of captive shrimp from the perspective of the case study of 
an EIA prepared for the expansion of a shrimp project located on the Jaguaribe river in the 
city of Aracati. According to Bolea (1984) apud La Rovere (2001, p.11), the AIA can be 
defined as "studies to identify, predict and interpret, and prevent the consequences or 
environmental effects that certain actions, plans, programs or projects may cause to our 
health, to the human welfare and the environment." According to the author, these studies 
include alternatives to projects subject to licensing and further induce the engagement and 
participation of the society, representing not a tool of decision in itself but an instrument of 
knowledge at the service of the general population. Thus, this essay discusses, so 
qualitatively, the effectiveness of this study as a serious aid tool in decision making and 
management and environmental monitoring, and verify if it, nowadays, is not being used only 
as a mere bureaucratic obstacle for the licensing of projects. In order to achieve the objectives, 
were established in the methodology, some criteria for analysis, which are: analysis of 
alternative locations, area of direct and indirect influence, coherence and relevance of 
environmental diagnosis, assessment of environmental impacts, effectiveness of mitigating 
measures, environmental monitoring and participation of the communities involved.  Besides 
these features, the Environmental Impact Report - RIMA was also considered as part of the 
Environmental Impact Assessment, which were discussed and analyzed, topic by topic, 
always comparing them with the due legislation, in particular, the CONAMA Resolution 001 
/ 86 and other specific resolutions, such as: CONAMA312/02, CONAMA 237/92, CONAMA 
09/87.  Moreover, these concepts were also discussed in the light of authors who have 
addressed this issue in the view of its effectiveness. For this, the theoretical tools that have 
guided this research were made by Sánchez (2006), Agra Son (1993), IBAMA (1995), which 
explained the initial concepts on Environmental Impact Assessment, and IBAMA (2005) in 
the Diagnosis of the Cearense shrimp, which presents data for the creation of captive shrimp 
in the city of Aracati and the theoretical aspects related to this topic. The expected results 
were not much different from what was originally thought and from the analyzed aspects, 
very little presented serious and committed information with the real function of this study.  
Thus, one can say, after reviewing all topics initially proposed, that the EIA regarding the 
shrimp project examined was not actively effective for not presenting itself as a consistent 
tool for public consultation, help in decision making, in management and in environmental 
monitoring. 
 
Keywords: Environmental Impact Assessment, Environmental Impact Study - EIA, 
Environmental Impact Report - RIMA, Effectiveness, shrimp. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“O homem na sua estupidez, cortará árvores, envenenará os 
rios, esterilizará o solo, matará os pássaros, provocará sua 
própria ruína, a sua destruição”. 
 

Leonardo Da Vinci 

Século XVI 
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1.1 O despertar para o trabalho 
 

O primeiro contato que se travou com o universo da Avaliação de Impacto 

Ambiental - AIA se deu no ano de 2003, quando se havia acabado de concluir estudos de 

graduação e surgiu a oportunidade de trabalhar em uma empresa de consultoria e assessoria 

ambiental. A partir daí, foi-se apresentada ao tema de maneira arrebatadora e tudo aquilo que 

não se tinha aprendido nos livros, foi exibido de uma só vez. 

Daí para cá, esse foi o tema que permeou praticamente toda a carreira profissional 

da autora, contudo, nos trabalhos de consultoria, sempre se teve questionamentos e 

inquietações pessoais em relação à real efetividade e utilidade dos trabalhos que se 

desenvolvia, onde afloravam perguntas como: será que esses estudos são válidos e as medidas 

mitigadoras aqui indicadas serão realmente formalizadas? Ou será que irão servir somente 

para cumprir leis e formalidades e no final apenas servirão para fazer volume nas bibliotecas 

dos órgãos ambientais? De posse desses questionamentos iniciais, decidiu-se estudar a 

efetividade das AIAs, hoje disponíveis, em especial, o EIA/RIMA, e, então obter as próprias 

conclusões com base em análises específicas sobre a validade ou não da sua confecção e 

utilização. 

Alguns autores, como Agra Filho (1993), discutem que a AIA nos dias atuais 

tornou-se apenas um mero “entrave burocrático” no licenciamento de empreendimentos. 

Além disso, alguns estudos afirmam que muitas das AIAs desenvolvidas se prestam a efeitos 

puramente administrativos, servindo apenas para legitimar e assegurar a continuidade de um 

projeto já decidido e concebido tanto pelo empreendedor como pelo órgão ambiental. Em 

relação a esse assunto, recorrem a Kennedy (1988) apud Ronza (1998), quando ele diz que 

“existem duas maneiras de se determinar a efetividade da AIA e seus componentes”, são elas: 

 

� análise das condições de implementação de um projeto submetido à AIA e das 

questões relativas à previsão dos impactos e da verificação da implementação das 

medidas mitigadoras (monitorização); e 

 

� revisão do EIA para determinar seu conteúdo e as condições em que ele foi 

abordado. 

 
Ainda de acordo com o autor, a primeira dessas previsões é a que menos tem sido 

implementada, a explicação para isso é que a maioria dos estudos enfatiza tão-somente a 
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efetividade da previsão dos impactos, os custos envolvidos na aplicação da AIA e os 

benefícios obtidos. Segundo Ronza (1998), Kennedy (1988) não só reconhece, mas também 

ressalta, a necessidade de desenvolverem-se pesquisas voltadas para elaboração de critérios e 

métodos que avaliem a efetividade da AIA que, segundo ele, provavelmente ainda não 

ocorreu em razão da pouca experiência com todas as fases que integram esses estudos. 

 

 

1.2 A escolha da carcinicultura 

 

 

Outra vez as inquietações e questionamentos pessoais levaram a se escolher a 

carcinicultura como tema central do estudo ambiental que se propõe a analisar. Além das 

motivações pessoais, o que me impulsionou bastante para esse tema foi o fato de a 

carcinicultura ser uma atividade causadora de significativa degradação ambiental, já 

comprovado em diversos estudos, e, mesmo assim, os projetos sujeitos a licenciamento 

ambiental que possuem essa finalidade, estejam eles implantados em área de manguezal ou no 

sertão, sempre são licenciados.  

Além desses aspectos, estudos realizados por Meireles (2005) ressaltam que, das 

245 fazendas de criatórios de camarão implantadas no ano de 2005 no Estado do Ceará, 

apenas 21,6% dispunham de licença correspondente à sua fase de implantação e que se 

encontravam dentro do prazo de validade. De acordo com o autor, nas fazendas abandonadas, 

os diques continuam como nas fazendas em operações, inviabilizando as reações ambientais 

que dão sustentação à diversidade de fauna e flora do manguezal e dos demais ecossistemas 

das bacias hidrográficas. Verificou-se também que 77% das fazendas de camarão não contam 

com bacias de sedimentação e lançam diretamente seus efluentes nas águas de rios, lagos e 

estuários. 

Dessa maneira, o estudo de um EIA na carcinicultura seria uma boa oportunidade 

para verificar a efetividade desse documento no licenciamento e monitoramento de 

empreendimentos, “fase pós-licenciamento”, além de realizar um diagnóstico geral da sua 

efetividade nesse segmento. 

 

 

 

 



 18 

1.3 Importância da pesquisa e considerações iniciais sobre o tema. 
 
 

A AIA existe há aproximadamente 40 anos e foi exportada para a maioria das 

nações, constituindo-se, hoje, um componente do planejamento e da tomada de decisão e 

influenciando o desenho e a execução da maioria dos projetos e programas no mundo, 

provendo, dessa forma, um caminho operacional para a proteção da qualidade do ambiente. 

Ronza (1998). 

De acordo com Munn (1979) apud Ronza (1998), a AIA foi inicialmente dividida 

como atividade de caráter técnico-científico com o objetivo de identificar, prever e interpretar 

as ações humanas que afetam o meio ambiente.  Como discutido pelo autor, entretanto, este 

caráter foi ampliado e atualmente a definição mais comum para o termo AIA é a de que este 

documento é um instrumento capaz de determinar o potencial do impacto ambiental que uma 

determinada proposta de desenvolvimento possui, compreendendo, pois, operações para 

identificar e prever esses impactos, bem como obter e divulgar informações sobre seus efeitos 

nocivos relevantes ao meio ambiente.  

Entre as características apresentadas por esse documento, destaca-se um aspecto 

pouco conhecido da AIA e que se mostra de enorme importância, que é a possibilidade de 

esse estudo ser parte integrante do planejamento inicial de um projeto, ao fazer a prévia 

identificação das alternativas locacionais e tecnológicas e reconhecer a significância dos 

impactos associados à sua execução, subsidiando a elaboração e revisão de documentos, e de 

contribuir para o envolvimento do público. Tratando-se, dessa maneira, de um processo 

contínuo e interativo, capaz de contribuir para a definição das estratégias tanto do 

planejamento como da gestão ambiental, de forma a atingir o desenvolvimento sustentável. 

(ORTOLANO e SHEPHERD 1995 apud RONZA 1998). 

Para ratificar o que foi descrito, pode-se garantir  que a etapa de acompanhamento 

logo após a fase de aprovação na AIA é motivo de preocupação crescente, uma vez que, no 

quadro institucional brasileiro, há evidências de que o projeto proposto, discutido, negociado 

e aprovado pelo órgão ambiental, fica um pouco distorcido do projeto real, que já foi instalado 

e se encontra em fase de operação. (AGRA FILHO, 1993). Na realidade, o que acontece, na 

maioria das vezes, é que os impactos anteriormente mensurados e as medidas mitigadoras 

propostas na fase de licenciamento do projeto podem não ser pertinentes, não possuir 

magnitude adequada ou simplesmente não serem cumpridas, por parte do empreendedor. 
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Em razão disso, faz-se necessário o acompanhamento do projeto durante sua fase 

de implantação, assim como logo após o termino da sua instalação. Esse fato é justificado em 

virtude da probabilidade, durante essa etapa, de que os impactos ambientais previstos não 

aconteçam, tenham magnitudes diferentes ou, até mesmo, em decorrência das medidas 

mitigadoras propostas não se apresentarem tão eficientes quanto o necessário. Outros 

imprevistos, contudo, também poderão ocorrer, como no caso de o projeto inicial receber 

modificações e novos impactos e alterações ao meio ambiente serem ocasionados e nem 

sequer levados em consideração. Em relação a esse assunto alguns autores assinalam, como 

ocorreu com Torres, citado por Sadler: 

 

Embora o acompanhamento do desempenho ambiental do projeto seja sugerido pelo 
Estudo de Impacto Ambiental realizado previamente à decisão administrativa, ele 
deve efetivamente ocorrer na fase de verificação do cumprimento das condições 
sugeridas por esse estudo e aceitas pela administração, na medida em que os 
procedimentos de AIA não se encerram na etapa de aprovação dos Estudos. Trata-se 
de um processo de previsão de impacto, os quais podem ser continuamente 
reavaliados após a decisão de modo a serem garantidos o cumprimento e a 
conformidade com as normas e padrões ambientais definidos na aprovação, que 
funcionam como paradigmas para o acompanhamento e a monitorização dos 
impactos previstos e do programa de controle. (SADLER, 1996, apud TORRES, 
2004, p.70). 

 

Dessa maneira, a continuidade no processo da AIA torna-se inquestionável, já que 

a óptica de previsão de impactos é causada por fatores mutáveis e variáveis. Segundo Dias 

(2001), a continuidade do processo de AIA é defendida sob dois pontos principais, do ponto 

de vista técnico-científico, que busca aprimorar as relações do meio ambiente com o homem, 

e sob o aspecto legal-administrativo, em que as atividades de acompanhamento da instalação 

de empreendimentos devem ser capazes de garantir o cumprimento dos termos e 

compromissos assumidos no processo com o órgão ambiental. 

Além dos aspectos relacionados à fase pós-licenciamento, outras categorias 

referentes aos processos de confecção de um estudo ambiental também devem ser 

evidenciados, para ter-se a certeza de que a AIA está cumprindo um dos seus papéis 

principais que é o de servir como instrumento de consulta e gestão ambiental das áreas que 

irão sofrer impactos com a intervenção de um ambiente por um determinado empreendimento. 

Além disso, a confecção de um estudo ambiental bem realizado e redigido facilita todas as 

etapas posteriores, como a de análise e mitigação dos impactos ambientais. 

Nesse sentido, essa dissertação apóia-se no conceito, já bastante difundido, de que 

a AIA é um instrumento da política do meio ambiente e um processo a ser difundido com 

metodologias e técnicas de identificação, avaliação e previsão de impactos ambientais, 
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associadas ao desenvolvimento de ações específicas, de mecanismos capazes de influenciar a 

tomada de decisão. Sobre esse assunto, alguns autores como Kennedy (1988) apud Ronza 

(1998) consideram que 

 
(...) o objetivo da AIA é levar a formulação de projetos ambientalmente viáveis e 
promover a internalização das variáveis ambientais no processo de tomada de 
decisão pelas instituições públicas e privadas. Assim, por assumir um papel de ajuda 
na tomada de decisão, a AIA é capaz de contribuir para uma concepção de projetos 
que se adapte às condições ecológicas e sociais dos locais onde serão implantados. 
(KENNEDY, 1996, apud RONZA, 1998, p. 9). 

 

No que diz respeito aos dados referentes ao cultivo de espécies aquícolas em 

cativeiro - aquicultura, especialmente o cultivo de camarão - dados relatam que eles se 

desenvolvem no mundo desde a década de 1970, com produções significativas no 

agronegócio internacional, (SOARES et al, 2007). Na década de 1980, com uma crescente 

demanda e valor econômico em ascensão, a produção de camarão cultivado evoluiu 

rapidamente. Hoje a atividade já está modernizada e estabelecida em escala industrial em 

mais de 50 países, com uma produção atual correspondendo a 1/3 do volume total de camarão 

extraído através da pesca. 

A zona costeira do Nordeste brasileiro, há aproximadamente 30 anos, sofre com 

inúmeras transformações, entre elas, os projetos de carcinicultura que estão se instalando no 

litoral de maneira acelerada e sem o ordenamento adequado. No caso do Estado do Ceará, a 

carcinicultura está sempre cercada de inúmeras polêmicas sobre os impactos reais que essa 

atividade poderá ocasionar ao meio ambiente e às comunidades locais. De acordo com 

Queiroz (2008), só no Estado do Ceará, 79,5% das fazendas de camarão estão em áreas de 

preservação permanente, causando a privatização de águas e de terras públicas de uso comum, 

expulsão de populações extrativistas, desmatamento de mangues, poluição de águas, 

diminuição de estoques de pescados e salinização de aquíferos.  

Ainda sobre essas questões, dados apresentados pelo IBAMA (2005) revelam que 

“o crescimento da carcinicultura no Ceará se deu em muitos aspectos, nos moldes do que já 

havia ocorrido nos países do Sudeste asiático, sem ordenamento adequado, sem 

regulamentação1, com forte incentivo governamental e geração de impactos ambientais e 

sociais graves”. Como sempre acontece nos países que esperam obter grandes lucros com 

                                                 
1 O primeiro instrumento legal para a carcinicultura surgiu em âmbito nacional somente com a Resolução do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA 312/2002. Pouco antes disso, como no caso do Estado do 
Ceará, algumas resoluções estaduais de meio ambiente já haviam sido editadas, muitas decorrentes das 
discussões já iniciadas no CONAMA. 



 21 

exportações, pouco se olhou para as verdadeiras “catástrofes” que ocorreram em alguns países 

da Ásia e da América Latina. 

Como é de conhecimento da sociedade, as fazendas de criação de camarão 

degradam os ecossistemas inseridos em unidades de paisagem representadas pelo ecossistema 

de manguezal, canais de maré, apicuns2, salgados e planícies de inundação e ainda degradam 

ecossistemas de águas interiores, invadindo áreas de APP. Além disso, com a promessa de 

geração de emprego e liberdade econômica para os municípios, esses projetos chegam a 

interferir em atividades tradicionais que determinadas populações exercem, quer sejam elas 

em áreas de manguezais ou em planícies de inundação nas margens de rios.    

De acordo com IBAMA (2005) no Diagnóstico da Carcinicultura Cearense, o 

mais completo estudo já efetuado sobre os impactos da carcinicultura no Estado do Ceará  das 

245 fazendas de camarão implantada no Estado, com área de 6.069, 97 hectares, 84,1% 

impactam diretamente o ecossistema manguezal (fauna e flora do manguezal, apicum e 

salgado); 25,3% promovem o desmatamento do carnaubal; e 13,9% ocupam áreas antes 

destinadas a outros cultivos agrícolas de subsistência. De acordo com Meireles (2005), no 

caso específico do rio Jaguaribe, 44,2% dos tanques para criação de camarão foram 

construídos interferindo diretamente no ecossistema de manguezal e 63,6% promovem danos 

de elevada magnitude a um dos mais importantes carnaubais da bacia hidrográfica.  

Já para as águas interiores, segundo Figueiredo et al (2004), as principais questões 

ambientais relacionadas à instalação de fazendas na região do baixo jaguaribe estão ligadas à 

implantação desses empreendimentos em áreas de preservação permanente, onde os principais 

impactos são: alterações na paisagem dos sertões, elevado consumo de água doce,  

concorrendo com a água que seria utilizada para outras demandas, lançamento de efluentes 

nos corpos hídricos, muitas vezes sem nenhum tratamento prévio,  e, dessa maneira, 

contribuindo para a eutrofização e a contaminação da água, manipulação de produtos 

químicos, por parte dos funcionários que lidam com os viveiros, sem nenhum equipamento de 

proteção individual.  

Mesmo com todos os impactos negativos que essa atividade pode vir a 

ocasionar,contudo, alguns autores defendem a carcinicultura por considerá-la como uma 

atividade realmente produtiva capaz de gerar inúmeros benefícios para os municípios. 

                                                 
2 De acordo com a Resolução COEMA nº 02/02, art. 1º, inciso XI, o termo apicum quer dizer: “ecossistema de 
estágio sucessional tanto de manguezal como de salgado, onde predomina solo arenoso e relevo elevado que 
impede a cobertura dos solos pelas marés, sendo colonizado por espécies vegetais de caatinga e/ ou mata de 
tabuleiro”. 
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Segundo Sampaio & Couto (2003), a carcinicultura é uma das principais atividades na costa 

no Nordeste, com potencialidades para elevar a renda, a economia e expandir o número de 

empregos, contribuindo, dessa maneira, para a atenuação das disparidades regionais que vem 

caracterizando o País nos últimos quarenta anos.   

Ainda sobre esse assunto, estudos realizados pela SEMACE (2004), apud Soares 

et al (2007),  demonstram que os empreendimentos de carcinicultura produzem impactos 

ambientais negativos, assim como alguns impactos positivos. Segundo os autores, os impactos 

negativos são “temporários”, principalmente durante as obras de implantação: supressão da 

cobertura vegetal, alteração dos fluxos das águas, em face de possível redução da oferta de 

água para outros fins (irrigação de culturas, abastecimento geral da população); lançamento de 

efluentes hídricos provenientes dos viveiros; alteração da dinâmica atual, bem como na 

paisagem, riscos e processos erosivos e de assoreamento; alteração na qualidade da água; 

dentre outros. Ainda de acordo com os autores, os impactos positivos são: geração e 

manutenção de empregos e renda para os trabalhadores; elevação da umidade relativa do ar; 

arrecadação de impostos e taxas; diminuição das pressões sobre as espécies de camarão 

nativas, que são pescados na forma extrativa irracional, dentre outras.  

Nesse sentido, percebe-se claramente o ponto de vista do órgão ambiental em 

relação a esses empreendimentos, onde se observa que ele tende a minimizar os impactos 

negativos causados por essa atividade e chega até a classificar como temporários impactos 

que irão interferir, muitas vezes irremediavelmente, na dinâmica dos ecossistemas, onde esses 

empreendimentos estão instalados. Ainda sobre esse assunto, a SEMACE (2004) apud Soares 

et al (2007) completa:  

 

[...] no que diz respeito aos impactos negativos, medidas atenuantes e corretivas já 
estão sendo adotados nos projetos de carcinicultura no Estado do Ceará, como forma 
de minimizar estes impactos. Dentre elas destacam-se as seguintes: a não construção 
de viveiros em áreas de interesse ambiental, tais como várzeas, manguezais e áreas 
florestais primárias; localização dos viveiros em locais que não interferem nos usos 
tradicionais da água a juzante e montante dos mesmos; integração da carcinicultura 
com outras atividades (agricultura irrigada), realização de tratamento dos efluentes 
dos viveiros e outras. (SEMACE, 2004 apud SOARES et al, 2007. P. 4273.). 

 

De acordo com esta citação, vê-se explicitamente que as medidas “atenuantes” e 

“corretivas” evidenciadas são, muitas vezes, já proibidas por legislações específicas, como no 

caso da não construção de viveiros em áreas de mangue, consideradas uma área de APP, 

desde a implementação do Código Florestal Brasileiro, Lei 4.771/65, assim como por algumas 

resoluções, como observado nas Resoluções CONAMA nº 303/02 e 312/02. Assim como, 
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pela conversão de Ramsar no qual o Brasil é signatário, como pode ser observado no trecho 

seguinte: 

(...) considerando que os manguezais e seus ecossistemas associados integram as 
zonas úmidas de importância internacional constantes da Convenção das Zonas 
Úmidas de Importância Internacional – Convenção de Ramsar, da qual o Brasil é 
signatário desde o ano de 1992 por meio do Decreto Legislativo nº 33 e promulgada 
pelo Decreto nº 1.905 de 16 de maio de 1996, e suas resoluções VIII. II, VIII 32 e 
VII21”. (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 16 DE ABRIL DE 2008). 

 

 Dessa maneira, isto deixa claro o fato de tornar um caráter que deveria ser 

obrigatório, como cumprimento da legislação pertinente, em uma simples medida de 

atenuação ou correção. 

A degradação dos ecossistemas por meio de projetos de carcinicultura ocorre em 

duas formas de ilegalidade: a que o Poder Público sequer toma conhecimento, por não 

fiscalizar e monitorar as fazendas de modo efetivo; e a institucionalizada, que acontece 

quando o Poder Público toma conhecimento, mas, mesmo assim, legaliza o empreendimento 

confiando que as medidas “atenuantes” serão realmente cumpridas. 

 Em relação ao emprego gerado, o que realmente acontece, como defendido por 

alguns movimentos sociais, ONG’s e entidades de assessoramento de pescadores artesanais, é 

que na prática poucos são os contratados fixos de trabalho nessas fazendas. Na realidade, o 

que acontece, na maioria das vezes, é que os empregos gerados são totalmente informais e 

somente no período de despesca ou durante a construção de novos viveiros. No restante do 

tempo, as fazendas de camarão absorvem poucos trabalhadores para serem responsáveis por 

vários hectares de cultivo. 

Ainda sobre esse assunto, alguns autores, como Meireles (2005), esclarecem que a 

prerrogativa da geração de emprego não será mais justificativa para implantação dessas 

fazendas, pois, segundo índices definidos, as fazendas geram até 3,20 vezes menos empregos 

do que a média de empregos diretos observados na totalidade das fazendas do que o foi 

divulgado pela Associação Brasileira de Criadores de Camarão ABCC em 2004. As 

expectativas do site www.midiaindependente.com são ainda piores, pois segundo este, a 

carcinicultura emprega apenas duas pessoas por hectare em áreas que anteriormente serviam 

de subsistência para aproximadamente 10 famílias e, ainda, em muitos casos, ocorrendo o 

desrespeito às leis trabalhistas.  
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1.4 O recorte geográfico 

 

 

De posse dos temas principais que iriam permear toda a discussão desta 

dissertação, só faltava decidir sobre o recorte geográfico.  Para essa escolha, demorou-se um 

pouco mais, pois inicialmente se propôs estudar vários projetos de carcinicultura localizados 

ao longo do rio Jaguaribe onde se encontrariam bibliografia abundante e trabalhos dos mais 

variados. Pela dificuldade, porém de obter os estudos ambientais – EIAs/RIMAs no Órgão 

Estadual de Meio Ambiente do Ceará – SEMACE e por se optar, desde o início do trabalho 

por uma avaliação qualitativa, resolveu-se restringir o recorte geográfico somente ao 

Município de Aracati, mas precisamente na comunidade Boca do Forno.  

Além disso, a justificativa para a escolha do rio Jaguaribe, em particular, veio da 

leitura de muitos trabalhos que destacam esse recurso hídrico como um grande concentrador 

de empreendimentos carcinícolas, influenciando diretamente nas áreas de manguezais, como 

destacado por Soares et al (2007).  

 
  A quase totalidade dos empreendimentos de carcinicultura no estado do 
Ceará localiza-se nas planícies flúvio-marinhas, em áreas de manguezais e 
seu entorno, fazendo da região estuarina do rio Jaguaribe a maior produtora 
de camarão em cativeiro do estado do Ceará. (SOARES et al, 2007, p. 
4267). 

 
 
Segundo Soares et al (2007), a quase totalidade dos empreendimentos de 

carcinicultura no Estado localiza-se nas planícies fluviomarinhas em áreas de manguezais e 

seu entorno, fazendo da região estuarina do rio Jaguaribe a maior produtora de camarão em 

cativeiro do Estado do Ceará. Para IBAMA (2005), boa parte dos empreendimentos de 

carcinicultura encontra-se inserida na bacia do rio Jaguaribe, congregando um número 

elevado de fazendas, pois dos 245 empreendimentos vistoriados no Estado, somente a bacia 

hidrográfica do rio Jaguaribe apresentava, no ano de 2005, o total de 129 projetos.  

Ainda no caso específico do estuário do rio Jaguaribe, verificou-se, por meio de 

estudos realizados por Soares et al (2007), por mapeamento de todo o seu estuário que houve 

aumento significativo da carcinicultura marinha ali implantada. Segundo o estudo, no ano de 

1999, havia no estuário do rio Jaguaribe cerca de 410 hectares ocupados por fazendas de 

cultivo de camarão em cativeiro. No ano de 2002, essas fazendas ocupavam uma área de 

909,32 hectares e, no ano de 2005, esse número subiu para 1.676, 78 hectares. Dessa maneira, 

pode-se concluir que, considerando as áreas ocupadas no período analisado, verifica-se que no 
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período de 1999 a 2002 houve aumento na atividade de cerca de 500 hectares, num percentual 

de 22% e, no espaço de 2002 a 2005, um ganho de 767,46 hectares de novos 

empreendimentos, correspondendo a 54%. De acordo com esses dados, os autores ressaltam 

que, com a quantificação do crescimento do setor camaroneiro, a região do estuário do rio 

Jaguaribe é, sobretudo, uma área favorável à expansão da carcinicultura, tornando-se 

necessária a adoção de um plano de manejo para controle desse crescimento.  

Além do rio Jaguaribe, o Município de Aracati foi escolhido por apresentar um 

número significativo de empreendimentos de carcinicultura instalados, assim como por 

apresentar um crescimento elevado do agronegócio do camarão na região, desde 1997. 

Segundo IBAMA (2005), dos 19 municípios do Estado do Ceará visitados para a realização 

do Diagnóstico da Carcinicultura Cearense, o maior número de empreendimentos 

carcinícolas foi observado no Município de Aracati, com 31,4% do total. 

É necessário ressaltar, porém, que o interesse neste trabalho não é criticar ou 

apontar impactos ambientais dos projetos de carcinicultura que já se encontram licenciadas e 

implantadas ao longo do rio Jaguaribe, mas sim analisar e avaliar a real utilidade do estudo 

ambiental que licenciou um determinado empreendimento. Dessa maneira, pretende-se 

discutir questões como: para que esses estudos são realizados? Será que eles são realmente 

utilizados como instrumentos sérios de gestão e monitoramento ambiental? Quais as 

consequências adversas que um estudo ambiental mal realizado poderá trazer? 

De posse dessas informações, partiu-se em busca de estudos (artigos) que 

apresentassem formatos já pré-fabricados, em que essas duas questões, - a avaliação de 

impacto ambiental e a carcinicultura, - fossem discutidas de maneira integrada. Não se 

obtendo sucesso, foram buscados trabalhos que relatassem esses dois temas de formas 

distintas e, partindo desse ponto, iniciou-se a colheita de frutos maduros 

 

 
1.5 Objetivos da pesquisa 

 
 
A carcinicultura é um assunto muito abordado nos tempos atuais, principalmente 

no meio acadêmico. Por esse motivo, quando se diz que a pesquisa abordará esse tema, logo 

vem à mente a idéia de que o trabalho tratará dos possíveis impactos ocasionados pela 

atividade em determinada região ou os conflitos sociais causados pela implantação da 

carcinicultura em muitas comunidades.  
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Não deixando esse assunto de lado,contudo, mas abordando outro aspecto desse 

tema, esta pesquisa possui como objetivo maior realizar uma análise da efetividade dos 

estudos de impactos ambientais - EIAs/RIMAs desenvolvidos em um projeto de 

carcinicultura localizado no Município de Aracati. Dessa maneira, esse trabalho propõe-se 

averiguar o discurso contido nesse estudo, qual sua real função em relação aos impactos 

ambientais esperados e o cumprimento das medidas mitigadoras relacionadas, avaliar a etapa 

pós-licenciamento (monitoramento ambiental) e avaliar o seu papel dentro da Política 

Ambiental do Estado. Além disso, também serão descritos, em linhas gerais, os principais 

impactos socioambientais descritos no EIA e o que a falta de um estudo ambiental adequado 

trouxe de reflexo sobre a qualidade de vida das comunidades residentes nesses ambientes. 

Além disso, pesquisas como estas oferecem informações sobre a real efetividade 

das avaliações de impacto ambiental no Brasil e a sua função como instrumento de política 

pública e de gestão ambiental. 

Como objetivos secundários ou complementares desta pesquisa, pretende-se 

identificar e evidenciar a abordagem desenvolvida, no que se refere a: 

 
• efetivo cumprimento, por parte dos EIAs/RIMA analisados, do conteúdo 

mínimo desenvolvido nos termos estabelecidos pela Resolução 001/86 e outras 

legislações específicas. Nesse objetivo, serão verificadas as alternativas 

locacionais propostas em cada estudo, a coerência do capítulo do diagnóstico 

ambiental, o capítulo de impactos ambientais e de medidas mitigadoras; 

 

•  analisar a sistemática de avaliação de impactos ambientais desenvolvida, 

averiguando a configuração efetiva dos procedimentos ou métodos usados em 

cada etapa de atividades de avaliação, bem como a consistência do conjunto de 

atividades desenvolvidas; 

 

• verificar se o capítulo de impactos ambientais presente nos estudos é coerente 

com o capítulo de medidas mitigadoras que vem logo adiante. Além disso, 

também será averiguado se essas medidas realmente foram cumpridas na 

prática ou apenas serviram como mera formalidade para o licenciamento do 

projeto;  
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• avaliar a etapa pós-estudo ambiental, verificando o conteúdo dos planos e 

programas de monitoramento ambientais propostos e se estes são coerentes ou 

não com a realidade da região; 

 

• avaliar a participação popular, tanto em relação ao diagnóstico ambiental, 

durante a realização dos trabalhos por meio das empresas de consultoria, como 

em relação à manifestação ou não da comunidade mediante as audiências 

públicas; e 

 
• fazer um diagnóstico da atual política ambiental do Estado em relação à 

utilização e seriedade do EIA/RIMA. 

 

É importante ressaltar, porém, que esta pesquisa cuida de uma analise, qualitativa 

e não quantitativamente, pois se examinou apenas um documento. Dizendo isso, tenciona-se 

evidenciar que, de maneira alguma, deve-se generalizar todos os EIAs de carcinicultura já 

realizados no Estado do Ceará somente mediante esse projeto. Pretende-se, entretanto, com 

este estudo, apontar algumas especificidades e questionamentos muito interessantes que 

fazem-se pensar e discutir a atual realidade da política ambiental do Estado. 

É fato que a instalação de empreendimentos constitui indicador de 

desenvolvimento de uma dada região ou município no qual se encontram. Essa indicação de 

desenvolvimento pode ocorrer tanto pela geração de empregos e maior arrecadação de 

impostos como pela expectativa da melhoria da qualidade de vida da população, geração de 

mão-de-obra qualificada, entre outros. A sociedade civil, contudo, deve pensar e analisar esse 

assunto de maneira crítica e se perguntar, sempre: que tipo de desenvolvimento é esse?  

Partindo desse ponto, reverencia-se a importância da AIA, que, em virtude do seu caráter 

preventivo, assume particular relevância na gestão, implantação, operação e monitoramento 

de empreendimentos. 

Para oferecer uma dimensão exata de todo o processo de Avaliação de Impacto 

Ambiental – AIA, desde a sua implantação nos Estados Unidos até a prática do Estudo de 

Impacto Ambiental – EIA da carcinicultura no Ceará, esta dissertação será orientada em seis 

capítulos. No primeiro deles, - Introdução -, discrimina-se as motivações iniciais para o tema 

e as primeiras considerações sobre os principais assuntos envolvidos na confecção desse 

trabalho, que são a AIA e a carcinicultura. Também é nesse capítulo que estão descritos os 

objetivos e a justificativa para a pesquisa. No segundo capítulo, Os Caminhos da Pesquisa, 
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estão presentes a primeira parte do Referencial Teórico, onde são discutidos alguns conceitos 

básicos muito utilizados na questão ambiental vanguardista (como: meio ambiente, aspecto 

ambiental e impacto ambiental) bem como foram apresentados os aspectos metodológicos que 

nortearam toda a investigação. 

No terceiro capítulo, Da AIA ao EIA até a Carcincicultura, é discutida a 

segunda etapa do Referencial Teórico, onde todo o processo de Avaliação de Impacto 

Ambiental é contextualizado, desde o início da sua implantação no EUA, até a maneira como 

o Estudo de Impacto Ambiental – EIA é utilizado no licenciamento da carcinicultura. No 

quarto segmento, Nos Contorno do Jaguaribe, a área onde o projeto de Carcinicultura 

analisado se encontra inserido é exibido de maneira bastante sumária, pois o capítulo foi 

inserido com o intuito de deixar o leitor mais bem situado com o ambiente onde o projeto de 

carcinicultura analisado está, assim como sobre a situação atual do Município em relação às 

fazendas de carcinicultura. 

No quinto capítulo, Desatando os Nós, são apresentados os resultados e as 

discussões da pesquisa onde o EIA/RIMA, de acordo com a metodologia proposta, foi 

analisado, ao mesmo tempo em que são apresentados os resultados colhidos por essa análise, 

os quais discutidos com base em autores e legislações específicas, assim como com críticas e 

sugestões da autora. Finalmente, no último capítulo, Alguns Fragmentos Finais, são 

apresentadas as últimas discussões e conclusões sobre todo o estudo. 

Segue-se a lista de obras e autores – bem como a legislação pertinente a que se 

recorreu – para embasar, sob o prisma teórico e empírico, a investigação procedida. 
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2. OS CAMINHOS DA PESQUISA   
REFERENCIAL TEÓRICO/ METODOLÓGICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo 
propósito debaixo do céu: há tempo de nascer e tempo de morrer; 
tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou; tempo de 
matar e tempo de curar; tempo de derribar e tempo de edificar; 
tempo de chorar e tempo de rir; tempo de prantear e tempo de 
saltar de alegria...” (Eclesiastes 3.1-8)  
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Tendo em vista o meio ambiente, a atividade analítica e o aspecto sistêmico 

englobado nesta pesquisa, procura-se desenvolver neste capítulo, referências a algumas 

abordagens teóricas que ajudarão a consubstanciar este estudo. Nesse sentido, no 

desenvolvimento do trabalho, tenciona-se abordar algumas conceituações e aspectos teóricos 

referentes às definições de meio ambiente, impacto ambiental e aspecto ambiental, além da 

aplicabilidade dos aspectos metodológicos para o desenvolvimento da pesquisa 

Além de literatura específica para embasamento técnico em trabalhos realizados 

por Sánchez (2006), IBAMA (2005), IBAMA (1995), Agra Filho (1993), entre outros, este 

ensaio terá embasamento teórico sustentado pela análise ecossistêmica de Odum & Barret 

(2007). 

 

 

2.1 Referencial Teórico 

 

2.1.1 Meio Ambiente 

 

  

Desde que as avaliações de impactos ambientais consistem em evidenciar os 

impactos causados por determinada atividade ou ação ao meio ambiente, assim como ressaltar 

as medidas mitigadoras ou compensatórias que tentam remediar ou minimizar as ações desses 

impactos, torna-se imprescindível explicitar os conceitos de meio ambiente e impacto 

ambiental neste capítulo.  

Segundo Reigota (2002) apud Nascimento (2006), a extensão meio ambiente pode 

ser considerada como “uma representação social, uma vez que não há uma definição única 

para este, mas uma variedade delas, constituídas a partir das ideologias, preconceitos, 

percepções e características culturais específicas do cotidiano, sentidas e vivenciadas por um 

grupo social”.  

Nessa mesma linha de raciocínio, Sánchez (2006) define que “meio ambiente, no 

campo do planejamento e gestão ambiental, é amplo, multifacetado e maleável”. Amplo 

porque pode incluir tanto a natureza como a sociedade e, multifacetado porque pode ser 

apreendido sob diferentes perspectivas, e maleável porque, ao ser amplo e multifacetado, pode 

ser reduzido ou ampliado de acordo com a necessidade do analista ou interesses dos 

envolvidos.  



 31 

Para dar uma conotação mais histórica à dicção “meio ambiente,” recorre-se a 

Agra Filho (1993), quando ele diz que as abordagens relativas às preocupações e avaliações 

ambientais foram conduzidas sob uma óptica biocêntrica no âmbito da ecologia que, portanto, 

considerava só apenas os componentes dos ecossistemas naturais. Assim, os diversos 

elementos existentes nos estudos ambientais não possuíam uma ligação entre si, pois eles 

eram sempre vistos como fatores isolados, sem nenhum tipo de união, que tornava a análise 

de impacto deficitária em vários aspectos. 

Segundo Odum (1988), o conceito de ambiente era considerado, no contexto dos 

ecossistemas, como “o conjunto de organismos vivos e seu ambiente não vivo, que estão 

inseparavelmente inter-relacionados e interagem entre si”. Dessa maneira, segundo Bifani 

(1981) apud Agra Filho (1993), o ambiente era compreendido por tudo o que rodeiava o 

objeto de estudo e análise, ou que se queria manipular, referenciado a um sistema ecológico 

claramente identificado. 

Ou, ainda: “ambiente é o conjunto de elementos animados e inanimados, naturais 

e artificiais, cuja dinâmica sobre um espaço determinado nos interessa em função da 

satisfação das necessidades básicas da população presente e futura que nele se sustenta.” 

(MARM, 1978 apud AGRA FILHO, 1993). 

Percebe-se, com efeito, que a expressão “meio ambiente”, da maneira como foi 

pensada inicialmente, deixava claramente de fora a relação homem-natureza. Em nenhum 

momento, o homem era visto como indivíduo que participa dessas relações, pelo contrário, ele 

era divisado mais como um telespectador, sujeito que se portava de fora do processo e que só 

interferia neste para destruir e usufruir dos bens que o meio ambiente é capaz de prover. 

Segundo Nascimento (2006), é muito comum a ideologia dominante separar o humano do 

natural, como exemplos podem ser citados as ciências humanas e naturais, tão comuns no 

cotidiano das nossas instituições de ensino superior.   

Nos últimos anos, porém, com a evolução dos problemas ambientais e pelo fato 

dos aspectos sociais tornarem-se mais evidentes, diversos estudos e muitos autores enfatizam 

as relações entre o homem e a natureza e, consequentemente, o conceito de meio ambiente 

começou a tomar proporções bem mais abrangentes. 

Nos dias atuais, com a influência da Teoria Geral dos Sistemas, a análise dos 

aspectos globais que compõem o meio ambiente tem tomado pleno conhecimento na 

bibliografia especializada de uma concepção mais abrangente na definição do ambiente, que 

enfatiza o caráter sistêmico e interdisciplinar que essa abordagem requer, bem como os 

fenômenos de inter-relações e interdependência que envolvem (ODUM, 1988).   
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Pode-se dizer que a estrutura e a dinâmica de um determinado sistema ambiental 

podem ser afetadas tanto pelas relações que ocorrem em seu interior, como pela dinâmica e 

restrições do exterior, e caso se pense que todos os componentes do sistema estão 

interligados, algum tipo de alteração que acontece no componente mais simples do sistema 

poderá afetar até os sistemas mais complexos. Segundo Bifani (1981) apud Agra Filho 

(1993), o ambiente é “um sistema completo constituído por diferentes subsistemas vinculados 

por fluxos de matéria, energia e informação, do que o sistema objeto de estudo, análise e/ou 

manipulação é uma parte integral”. Sendo assim, pode-se pensar o ambiente segundo a teoria 

hierárquica dos níveis de organização de Odum & Barret, (2007) quando dizem: 

 

  A teoria hierárquica fornece um quadro conveniente para subdividir e examinar 
situações complexas ou gradientes consideráveis, mas ela é mais do que apenas uma 
classificação útil em categorias ordenadas. É uma abordagem holística para entender 
e lidar com situações complexas, além de uma alternativa à abordagem reducionista 
de busca de respostas considerando os problemas em uma análise de nível inferior. 
(AHL e ALLEN, 1996 apud ODUM, 2008, p.6). 

 

Com suporte nessas considerações e na evolução da Teoria Geral dos Sistemas, as 

definições sobre meio ambiente começam a ser uma abordagem mais holística, incorporando 

os diversos níveis de organização (sistemas e subsistemas) que conduzem a vida humana. 

Hoje, a maioria das definições sobre meio ambiente considera essa extensão com maior 

amplitude, dando sempre ênfase ao aspecto relacionado a uma abordagem holística, onde as 

relações sociedade - natureza estão presentes, tais como: “meio ambiente é o conjunto de 

elementos constituídos pelas águas interiores e costeiras, superficiais ou subterrâneas, 

subsolo, ar, flora, fauna e comunidades humanas e seu inter-relacionamento”. (FOGLIATTI, 

2004). 

Dessa mesma forma, Coimbra (1985) define meio ambiente como: “conjunto dos 

elementos físico-químicos, ecossistemas naturais e sociais, em que se insere o homem, 

individual e socialmente, num processo de interação que atenda ao desenvolvimento das 

atividades humanas, à preservação dos recursos ambientais e das características essenciais do 

entorno, dentro de padrões de qualidade definidos”. 

Ainda discorrendo sobre a natureza holística do termo meio ambiente, Sánchez 

(2006), exprime:  

  Conceituar o termo meio ambiente está longe de ter somente relevância acadêmica 
ou teórica. O entendimento amplo ou restrito do conceito determina o alcance de 
políticas públicas, de ações empresarias e de iniciativas da sociedade civil. No 
campo da avaliação de impacto ambiental, define a abrangência dos estudos 
ambientais, das medidas mitigadoras ou compensatórias, dos planos e programas de 
gestão ambiental. (SÁNCHEZ, 2006, p.19) 
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Ao se abordar, contudo, essa nova maneira de pensar o meio ambiente, algumas 

precauções devem ser tomadas para que o caráter holístico das definições não deem margem a 

questionamentos e interpretações das mais variadas formas, principalmente quando questões 

relacionadas a esse assunto são levadas aos tribunais, como em casos das avaliações de 

impactos ambientais, passivos ambientais, entre outros aspectos. 

Outro fator também relevante, e que está sempre presente nas definições 

contemporâneas sobre o assunto, é a ideia de meio ambiente como “bem de uso comum”, de 

utilidade de todos, para o bem-estar da sociedade de maneira geral. Em relação a isso a 

Constituição Federal de 1988 complementa:  

 

Todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo- se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defenda-lo e preservá-lo, para as presentes e 
futuras gerações. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL DA REPÚBLICA DE 1988, ART. 
225). 

 

Com relação a essa abordagem, Nascimento (2006) exprime que a legislação 

ambiental brasileira, ao enfatizar meio ambiente como um bem de uso comum, busca romper 

com o caráter essencialmente privado do Direito Civil, ampliando-o para um enfoque mais 

coletivo.  Na realidade, o que acontece na prática é que a sociedade se apodera desse 

patrimônio como se fosse um bem de direito privado e o utiliza para extrair os recursos, 

essenciais ou não, à sobrevivência e os demandados pelo processo de desenvolvimento 

socioeconômico. A partir daí, tem início um série de apropriações, na medida em que um 

bem, dito como de uso comum, começa a se tornar mercadoria e, consequentemente, privado, 

em favor de uma elite de caráter estritamente dominante. 

 

 

2.1.2 Impacto Ambiental 

 

No Brasil, a definição legal para a expressão “impacto ambiental” é dada pela 

Resolução CONAMA 001/86, onde se considera como impacto ambiental qualquer alteração 

das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma 

de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 

a) a saúde; 
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b) a segurança e o bem-estar da população;  

c) as atividades sociais e econômicas;  

d) a biota; e 

e) as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos 

recursos ambientais.  

Para Sánchez (2006), a deficiência desse conceito está justamente no fato de que, 

quando se fala que o impacto é causado por toda forma de “matéria ou energia”, se está 

tratando não do conceito de impacto, mas sim do conceito de poluição, que possui conotações 

totalmente diferenciadas. Ainda em relação a esse assunto, Sánchez (2006, p. 30) descreve: 

   Salta aos olhos, no caso brasileiro (CONAMA 001/86), a impropriedade dessa 
definição, que felizmente não é levada ao pé da letra na prática da avaliação de 
impacto ambiental, nem é tomada em sentido restrito na interpretação dos tribunais.  

O conceito de impacto ambiental, sem dúvidas, toma propriedades bem mais 

amplas do que o de poluição. O primeiro pode e deve ser encarado como sistêmico e 

consubstanciado, podendo apresentar conotações tanto negativas como positivas, 

diferentemente do conceito de poluição, que apresenta conotações somente negativas. Há, 

ainda, o fato de que toda a poluição ambiental pode produzir impacto, mas nem todo impacto 

é gerado devido à poluição. 

Ainda em relação à definição de impacto ambiental, conforme apresentado pela 

Resolução CONAMA 001/86, (OLIVEIRA & MEDEIROS, 2007) discutem esse assunto sob 

a ênfase na visão antrópica, claramente determinada nesse conceito, e em muitos outros. 

Segundo os autores, “dá-se uma ênfase ao impacto como efeito de ações antropogênicas, sem 

considerar os efeitos danosos gerados por agentes naturais como os furacões, terremotos, 

secas, inundações e movimentos de massas em áreas até então intactas e livres da intervenção 

do homem”. Ainda segundo os autores, há de se aceitar noções de que os impactos ambientais 

são muitas vezes acelerados e aumentados pela intervenção antrópica, contudo sem ser, 

algumas vezes, seu principal fator causador. 

Alguns outros autores, como Menin (2000) apud Oliveira & Medeiros (2007), 

apresenta uma definição para “impactos ambientais” que já deixa explicita essa intervenção 

do homem no ambiente natural. Segundo ele “toda ação ou atividade natural ou antrópica, 

produz alterações bruscas em todo o meio ambiente ou apenas em alguns de seus 
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componentes. É uma espécie de trauma ecológico devido à ocorrência de um choque causado 

por algum ato humano ou fenômeno natural cujos efeitos são nocivos ao equilíbrio do meio 

ambiente”. 

Dessa maneira, sendo os impactos ambientais ocasionados por pressões antrópicas 

ou pela intervenção humana na natureza, eles podem ser descritos como processos que 

interferem nos ciclos naturais dos ecossistemas, perturbam, descaracterizam e muitas vezes 

chegam a destruir o ambiente natural com proporções que modificam de forma significativa e 

que algumas vezes se tornam irreversíveis. 

Outro fator a ser considerado é a possibilidade de ocorrência de impactos 

ambientais positivos, uma ideia que deve ser muito bem “digerida”, tanto por parte das 

empresas de consultoria responsáveis pela realização dos estudos, como pelo órgão ambiental 

responsável pelo licenciamento. Os impactos ambientais positivos podem ocorrer tanto em 

benefício dos meios físicos e bióticos, só que em proporções bem menores, como em 

benefício do meio socioeconômico, onde ele está sempre associado a “geração de empregos”. 

No caso específico da carcinicultura, a oferta de emprego e renda para as comunidades onde 

os empreendimentos serão implantados nos dias atuais já é vista como condição sine qua non 

para o licenciamento dessas obras. 

Sobre a possibilidade da geração de impactos positivos e negativos ocasionados 

por um empreendimento, Sánchez (2006, p. 31) escreve: 

 
Se o impacto ambiental é uma alteração do meio ambiente provocada por ação 
humana, então é claro que tal alteração pode ser benéfica ou adversa. Mas que isso, 
um projeto típico tratará diversas alterações, algumas negativas, outras positivas, e 
isso deverá ser considerado quando se prepara um estudo de impacto ambiental, 
embora seja devido às conseqüências negativas que a lei exige a elaboração do 
estudo. 

                                           

Na literatura técnica, há vários conceitos de impactos ambientais, quase todos 

concordantes em relação aos seus elementos básicos, embora muitas vezes um pouco 

destoantes na estrutura. Na sequência serão citados alguns exemplos:  

 “Impacto ambiental é qualquer alteração do meio ambiente em um ou mais 

componentes provocados pela ação humana” (MOREIRA, 1992 apud SÁNCHEZ, 2006). 

“O efeito no meio ambiente de uma ação induzida pelo homem” (WESTMAN, 

1985 apud SÁNCHEZ, 2006). 
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“Impacto ambiental pode ser conceituado como a diferença entre a situação do 

meio ambiente futuro modificado pela realização de um projeto e a situação do meio ambiente 

futuro sem a realização deste” (BOLEA, 1984 apud FOGLIATTI, 2001). 

“A mudança em um parâmetro ambiental, num determinado período e numa 

determinada área, que resulta de uma dada atividade, comparada com a situação que ocorreria 

se essa atividade não tivesse sido iniciada” (WATHERN, 1988 apud SÁNCHEZ, 2006). 

Embora a relação entre impactos positivos e negativos apresente grande 

importância e mereça ser amplamente explorada, existem aspectos dessa expressão que 

também merecem atenção especial. Trata-se do caráter reducionista presente na maioria das 

definições sobre impacto ambiental, onde o aspecto sistêmico, imprescindível para a análise 

correta da expressão, nem chega a ser abordado. Como pode ser observado nas duas últimas 

definições, contudo, a dimensão dinâmica dos processos ambientais com base nas 

perspectivas foi inserida e é discutida pelo autor, no entanto, de maneira ainda bastante 

tímida. 

Na realidade, como expresso por alguns autores, os impactos ambientais deveriam 

ser observados sob dois pontos de vista: aquele em que se avalia determinada área, no futuro, 

sem a presença do empreendimento proposto, e aquele em que se mensura a mesma área, com 

a presença desse empreendimento. O que muito se tem observado no vanguardismo dos 

estudos ambientais, contudo, são as descrições sempre evidenciando a “antropização, já em 

estado avançado,” justamente da área onde os empreendimentos pretendem ser implantados, 

e, em razão desse caráter, é que muitos estudos insistem ou até mesmo recomendam a 

implementação do empreendimento naquele local. Raras vezes, são realizados estudos mais 

profundos e detalhados de como ficaria a região se aquele empreendimento não fosse 

instalado, já que os ecossistemas locais, de uma maneira ou de outra, voltariam a se regenerar 

(ver figura 01 a seguir). 
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Figura 01 – Representação do conceito de Impacto Ambiental 
demonstrando a situação do ambiente futuro sem a instalação do 
projeto e com a instalação do mesmo. Fonte: Sánchez (2006). 

 
 
De maneira geral, os conceitos apresentados sobre a expressão impacto ambiental 

podem ser identificados como um, dentre muitos, que definem a lógica de impacto embutida 

na atividade de ação-reação. A ação quase sempre é provocada pelo homem e a resposta da 

natureza é expressa em forma de reação contra esses impactos. A dificuldade de se visualizar 

a complexidade da dinâmica ambiental resulta, porém, quase sempre, na precariedade de 

todas as definições sobre esse assunto, fazendo com que estas adquiram um caráter 

reducionista e estático. 

Na realidade, o que realmente acontece, é que na maioria das vezes, a unidade de 

ideias impacto ambiental é utilizada nos estudos de maneira contingente, utilizando juízo de 

valor e não levando em consideração toda a análise sistêmica, como já mencionado, que a 

expressão merece. Um exemplo disso é observado em Fogliatti, (2001) quando o autor diz: 

“No ambiente natural podem ser verificados impactos físicos e/ou biológicos e no ambiente 

social, impactos sócio-econômicos”.  

Portanto, a principal dificuldade encontrada na definição de tal ideia e, 

consequentemente, na sua identificação, consiste na própria delimitação do impacto, já que 

este se propaga espacial e temporalmente, mediante uma complexa rede de inter-relações. 

Outra grande dificuldade reside nas deficiências instrumentais e metodológicas para predizer 

respostas dos ecossistemas às atividades humanas.  
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2.1.3 Aspecto ambiental  

 

 

Segundo a norma NBR ISO 14.0013, uma das normas da família ISO 14.000, que 

discute a gestão ambiental, o aspecto ambiental pode ser definido como: “elemento das 

atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio 

ambiente”. 

Segundo Sánchez (2006), tal definição requer explicações e exemplificações. 

Situações tipicamente descritas como aspectos ambientais são as emissões de poluentes e a 

geração de resíduos. 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, com efeito, elementos ou partes 

dessas atividades, produtos ou serviços. Dessa maneira, pode-se classificar como aspectos 

ambientais aqueles elementos que podem interagir com o ambiente.  

Outros aspectos ambientais típicos são aqueles ligados ao consumo de recursos 

naturais, como, por exemplo, ao consumir água (recurso renovável), reduz-se sua 

disponibilidade para outros usos ou para suas funções ecológicas. Outro exemplo é o caso dos 

combustíveis fósseis: ao consumi-los, seu estoque (finito) é reduzido. O consumo de água ou 

de combustíveis e uma parte indissociável de um sem-número de atividades são aspectos 

ambientais. 

Os aspectos ambientais são geralmente ocasionados pelos processos produtivos. 

Eles podem ser definidos como consequências de determinadas ações até se chegar ao 

impacto. Por tal razão, muitos confundem “aspecto ambiental” com “impacto ambiental”, 

como se ambos fossem sinônimos, contudo, existe uma diferença básica entre eles. Para 

melhor entendimento dessa situação, cita-sei um exemplo básico: a poluição causada por 

determinada indústria, ao contrário do que todos acreditam, não se configura como impacto 

ambiental, pois este só ocorre realmente por alteração da qualidade ambiental que resulta 

dessa emissão. Assim, o impacto é a manifestação do meio que está recebendo a ação, seja 

este o meio físico, biótico ou antrópico. 

Segundo Sanchez (2006), o aspecto ambiental pode ser entendido como o 

mecanismo por meio do qual uma ação humana causará um impacto ambiental, no entanto, é 

                                                 
3 As normas da Organização Internacicnal de Normalização – ISO (International Organization for 
Standardization) são traduzidas e publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, entidade 
privada brasileira filiada a ISO. As normas ABNT são reconhecidas pelo Governo, por intermédio do Inmetro – 
Instituto Brasileiro de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. (SÁNCHEZ, 2006). 
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necessário salientar que uma só ação humana pode causar vários aspectos ambientais e, então 

gerar diversos impactos, da mesma maneira que um determinado impacto ambiental pode ter 

sido ocasionado por uma ou mais ações.  

Munn (1975), um dos autores pioneiros em avaliação de impacto ambiental, usa a 

expressão “efeito ambiental” para descrever o processo desencadeado por uma ação humana 

que levará a um impacto ambiental. Munn (1975) exemplifica dizendo que ações humanas 

levam a efeitos ambientais que, em seguida, produzirão impactos ambientais.  

Assim, pode-se concluir que efeito ambiental e aspecto ambiental possuem 

pontos em comum, ambos estão relacionados aos mecanismos, ou melhor, as pontes que estão 

entre as ações ambientais e os seus correspondentes, os impactos. 

 

 

2.2 Procedimentos técnico-operacionais. 
 

 

2.2.1 Contexto geral da pesquisa. 

 

 

Os procedimentos metodológicos adotados para este estudo obedecem a uma 

seqüência cronológica, cumprida conforme o desenvolvimento da pesquisa. Nesta sequência, 

foram previstas algumas etapas, como: planejamento, revisão bibliográfica, trabalhos de 

campo, análise, interpretação, tabulação dos dados e discussão dos resultados e das 

conclusões.  

De acordo com a Resolução CONAMA 001/86, art. 5º, o estudo de impacto 

ambiental, além de atender à legislação, em especial os princípios e objetivos expressos na 

Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais: 

 

I. contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização do projeto, 

confrontando-as com a hipótese de não execução do mesmo; 

 

II.  identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas 

fases de implantação e operação da atividade; 
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III.  definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada 

pelos impactos, denominada de área de influência do projeto, 

considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza; e 

 

IV.  considerar os planos e programas governamentais propostos e em 

implantação na área de influência do projeto, e sua compatibilidade. 

 

Ainda seguindo as diretrizes apresentadas pela Resolução CONAMA 001/86, art. 

6º, o estudo de impacto ambiental deverá apresentar no mínimo as seguintes diretrizes 

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 a ocupação do solo, os usos da água e a 

socioeconômica, 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. 

 

II.         análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através 

de identificação, previsão de magnitude e interpretação da importância dos 

prováveis impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e 
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negativos (benéficos e adversos), indiretos e diretos, imediatos e a médio e 

longo prazo, temporários e permanentes, seu grau de reversibilidade, suas 

propriedades cumulativas e sinérgicas, a distribuição do ônus e benefícios 

sociais; 

 

III.         definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os 

equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando 

a eficiência de cada uma delas; e 

 

IV       elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos 

positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem 

considerados. 

 

Para essa pesquisa, entretanto, será analisada a efetividade de somente um tipo 

específico de estudo ambiental que contempla a AIA. Este será o EIA/RIMA. Com esse 

propósito e consubstanciado nas diretrizes e exigências estabelecidas pelo CONAMA 001/86, 

que estabelece os critérios básicos e as diretrizes gerais para a elaboração, uso e 

implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da Política 

Nacional do Meio Ambiente, serão considerados os seguintes tópicos de análise: 

 

• Análise das Alternativas Locacionais; 

 

• Análise da Área de Influência Direta – AID e da Área de Influência 

Indireta – AII; 

 

• coerência e relevância do Diagnóstico Ambiental; 

 

• sistemática de avaliação dos impactos ambientais;  

 

• sugestão de implantação de medidas mitigadoras; 

 

• Programa de Monitoramento e Controle Ambiental; e 
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• participação das comunidades envolvidas no diagnóstico ambiental ou 

no processo de audiência pública, quando essa tiver ocorrido. 

 

Para efeito de composição e amostragem nesta pesquisa, foi selecionado um só 

EIA – RIMA referente a um projeto de carcinicultura que teve o seu estudo aprovado e 

licenciado pelo COEMA e pela SEMACE, e que se encontra ao longo do rio Jaguaribe, mais 

precisamente no baixo curso do Rio no Município de Aracati. Para a seleção deste estudo, 

foram obedecidos alguns critérios, a seguir:   

 

• os estudos deverão estar disponíveis para consulta pública no órgão 

ambiental competente, no caso específico do Estado do Ceará, disponíveis 

na biblioteca da SEMACE ou nas empresas de consultorias nos quais estes 

tenham sido realizados; 

 

• o EIA/RIMA selecionado deve ser referente a um projeto de 

carcinicultura localizado ao longo do rio Jaguaribe (baixo curso do rio); 

 

• utilizar os EIA/RIMA que apresentem abrangência mínima de conteúdo 

suficiente para a análise pretendida; 

 

 
• contemplar a diversidade e a relevância de empreendimentos que 

tenham sido submetidos ao processo EIA/RIMA no Município de Aracati. 

Nesse sentido, o perfil dos EIA/RIMA selecionado constitui-se de um 

projeto de carcinicultua aprovado e licenciado pelo órgão ambiental; e 

 

• Apresentar condições de se verificar, em campo, os conteúdos 

indicados no EIA/RIMA para análise. 
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2.2.2 O Desenrolar da pesquisa  

 

 

A pesquisa teve início logo no começo do curso de mestrado em Desenvolvimento 

e Meio Ambiente da UFC em março de 2007, com levantamento de bibliografias específicas 

para embasamento teórico. Nos primeiros meses, foram apresentadas diversas informações 

que interferiram consubstancialmente nos estudos acerca dos dois temas que seriam 

pesquisados: avaliação de impacto ambiental e carcinicultura.  

Assim, nos primeiros meses do curso de mestrado, seguiu-se realizando as leituras 

propostas pelas disciplinas cursadas ao longo do semestre, assim como as que foram sugeridas 

pelo orientador. Muitas procurou-se por conta própria, mas sempre buscando o embasamento 

teórico sobre Avaliação de Impacto Ambiental onde estava incluso muito de legislação 

ambiental e a carcinicultura. De posse dessas duas informações, passou-se a tentar entender a 

AIA (funções e objetivos) em projetos licenciados de carcinicultura. 

Uma das primeiras leituras que se fez a respeito da Efetividade da Avaliação de 

Impacto Ambiental foi de Agra Filho (1993) com a dissertação de mestrado intitulada Os 

Estudos de Impactos Ambientais no Brasil: uma análise de sua efetividade. Nessa pesquisa, o 

autor tenta fazer uma avaliação geral de como os estudos ambientais no Brasil estão sendo 

realizados e uma analogia com a sua verdadeira função. Também sobre avaliação de impacto 

ambiental bebeu-se, muitas vezes, na fonte de Luis Enrique Sánchez (2006), que faz uma 

revisão geral sobre esse assunto, em seu livro Avaliação de Impacto Ambiental: conceitos e 

métodos. Além destes, muitos outros autores e legislações específicas também foram 

consultados durante a realização dessa pesquisa, contudo, eles serão mencionados ao longo do 

trabalho. 

Como já mencionado, na busca de conseguir trabalhos realizados com a 

efetividade de EIA’s na carcinicultura, não se obteve sucesso. Então, a partir daí, foram 

analisados estudos que tratassem a carcinicultura de maneira mais geralizada e, partindo desse 

princípio, fora encontrados vários, mas o que mais forneceu subsídios para embasamento 

teórico foi o Diagnóstico da Carcinicultura Cearense realizado por IBAMA/MMA (2005). 

Esse estudo mostra um panorama geral da carcinicultura no Estado do Ceará, com números 

específicos de projetos licenciados, onde eles se encontram, quais os reais impactos causados 

por essa atividade etc. Também sobre a carcinicultura, faz-se referência a um trabalho 

publicado pela EMBRAPA (2004) – Questões Ambientais da Carcinicultura de Águas 

Interiores: o Caso da Bacia do Jaguaribe, estudo, que traz dados bem concisos sobre a 
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carcinicultura de águas interiores, fugindo um pouco do “tão explorado” litoral. Foi na leitura 

desses trabalhos, e posteriormente, após aferição em campo, que foi selecionada a área 

trabalhada nesta pesquisa. 

Ainda para obter-se melhor embasamento sobre a carcinicultura, além dos estudos 

conceituais para nivelamento teórico, também foram utilizadas bibliografias técnicas, como: 

relatórios técnicos do IBAMA, SEMACE documentos de audiências públicas, artigos, análise 

da legislação ambiental, pesquisas em associações comunitárias e organizações não 

governamentais, entre outros. 

De posse dessas informações, teve início uma das etapas mais difíceis na 

realização deste experimento, que foi selecionar o EIA/RIMA que seria utilizado para análise. 

Como os pré-requisitos iniciais desta pesquisa eram a disponibilidade do EIA na biblioteca da 

SEMACE, ser sobre a carcinicultura, estar localizado no rio Jaguaribe e no Município de 

Aracati, assim como sob condições legais de licenciamento do empreendimento, somente 

cinco projetos foram selecionados inicialmente, contudo, durante visita ao campo, apenas um 

apresentou todas as características exigidas para análise.  

Logo após a seleção do EIA, foi iniciada a etapa de leitura criteriosa de todos os 

capítulos que compõem o estudo e sua posterior análise, com base nas exigências mínimas 

necessárias para sua elaboração. Para isso, foram tomadas como referencia as Resoluções: 

CONAMA 001/86, CONAMA 312/02, CONAMA 237/92, CONAMA 09/87, entre outras.  O 

período de leitura e análise do EIA/RIMA e a comparação deste com a legislação vigente 

demandou muito tempo, pois esse estudo não pode ser retirado da biblioteca da SEMACE, e 

nem mesmo xerografado. Dessa maneira, toda a leitura, bem como a análise, tiveram de ser 

realizadas lá mesmo. Para isso, o EIA e o RIMA tiveram que ser primeiramente lidos por 

completo e, logo em seguida, foi realizada uma análise minuciosa dos capítulos do documento 

a seguir delineados.   

 

 

2.2.2.1 Alternativas Locacionais do EIA  

 

 

A análise das alternativas de um empreendimento consiste em indicar mais de 

uma área onde ele poderá ser implantado, para posterior decisão do órgão ambiental sobre sua 

localização, levando em consideração os impactos que serão ocasionados em cada um desses 

ambientes. Segundo Agra Filho (1993), a Resolução 001\86, que institucionaliza a 
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obrigatoriedade do EIA, preconiza, nas suas diretrizes gerais, a necessidade de se contemplar: 

“todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto, confrontando-as com a 

hipótese de não execução do mesmo”.   

Ainda segundo o autor, cabe salientar que a inexistência de alternativas torna 

prejudicial à tomada de decisão, pela imposição da avaliação di tipo sim/não resultante, como 

também pelo impedimento que acarreta na identificação e seleção das alternativas 

sustentáveis em termos sociais e políticos. Assim, a análise das alternativas constitui-se a 

primeira e fundamental medida de mitigação. 

Dessa maneira, no estudo ambiental utilizado nesta pesquisa, foi observada a 

existência ou não de alternativas locacionais e se estas estiverem presentes, foi averiguado se 

a escolha era realmente a mais adequada ambientalmente ou a mais favorável para o 

empreendimento. 

 

 

2.2.2.2 Área de Influência Direta e Indireta  

 

 

De acordo com Sánchez (2007) “todo planejamento de um estudo ambiental deve 

estabelecer de antemão a área do estudo, ou seja, a delimitação do local que será objeto dos 

diferentes levantamentos sejam eles primários ou secundários” 

O estabelecimento e a delimitação da Área de Influência Direta do projeto, 

comumente denominada apenas por AID, e a Área de Influência Indireta – AII, devem ser 

previamente delimitadas e esclarecidas e ela deverá ser mensurada de acordo com as 

características de cada empreendimento. Uma delimitação mínima utilizada para a AID 

corresponderia à própria área a ser ocupada pelo projeto. Ainda conforme o que diz Sanchéz 

(2006), a área diretamente afetada por um empreendimento “trata-se da área de implantação 

de seus componentes ou instalações auxiliares, em que pode ocorrer perda da vegetação pré-

existente, impermeabilização do solo e demais modificações importantes”. 

Já a AII está relacionada à área de entorno do empreendimento, onde os 

equipamentos não seriam diretamente instalados, mas os ecossistemas e a população 

residentes, no mínimo da vizinhança, seriam afetados de uma maneira ou de outra pelos 

impactos gerados na AID. Sánchez (2006) anota que “a bacia hidrográfica é uma unidade de 

análise adequada no que se refere a vários impactos citados para o meio físico”, fato também 

observado pela Resolução CONAMA 001/86. Para análise dos impactos inerentes ao meio 
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socioeconômico, no entanto, unidades políticas como municípios ou conjuntos de municípios 

costumam ser o recorte adequado. É necessário salientar, todavia, que cada estudo ambiental 

deverá apresentar o seu recorte específico para que ele seja adequado ao perfil do 

empreendimento a implantar. 

Para análise da Área de Influência do EIA em questão, foi avaliado se ele citou ou 

mensurou AID e AII e se, ao longo do estudo, essa divisão foi considerada na descrição do 

Diagnóstico Ambiental e na Análise dos Impactos Ambientais. 

 

 

2.2.2.3 Coerência e Relevância do Diagnóstico Ambiental  

 

 

O capítulo de diagnóstico ambiental consiste na interpretação da realidade das 

condições ambientais da região, assim como na descrição de todas as pressões já recebidas 

pelo ambiente onde se quer pesquisar. Nessa mesma perspectiva, alguns autores, como Agra 

Filho, esclarecem: 

 
O diagnóstico ambiental deve expressar as potencialidades e as restrições 
estruturais e conjunturais do ambiente natural e social, como também as tendências 
de sua evolução com o objetivo de fornecer as condições de referência 
indispensáveis ao processo de avaliação pretendido. (AGRA FILHO, 1993, p. 40). 

 

Para Sánchez (2006), o diagnóstico ambiental é o que garante os subsídios 

necessários para a elaboração do EIA. Assim sendo, esta parte do estudo é responsável por 

toda a caracterização do ambiente antes da instalação do empreendimento, de tal maneira que 

os impactos ambientais requeridos para essa área possam ser determinados, pelo menos em 

parte, mediante sua leitura.  Então, se pode concluir que um diagnóstico ambiental ineficiente, 

com ausência de informações importantes, interferirá de maneira substancial na avaliação de 

impactos ambientais. Em relação a esse mesmo assunto, o autor descreve: 

 
O diagnóstico ambiental apresenta grande importância por identificar as 
características do ambiente onde se pretende avaliar os Impactos Ambientais e a 
avaliação correta desses impactos, quanto menos se sebe sobre o empreendimento 
maior será sua probabilidade de causar impactos ambientais significativos. 
(SANCHEZ, 2007, p. 225). 
 

Na descrição do diagnóstico ambiental, deve ser detalhada a metodologia utilizada 

para coleta de informações em campo e, da mesma forma, há de ser visto como estas 

metodologias foram trabalhadas no escritório. As informações inerentes aos dados primários e 
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secundários4 devem ser sempre especificadas para maior compreensão durante a leitura do 

diagnóstico.   

Nesse sentido, no capítulo do diagnóstico ambiental, além de serem observados os 

cumprimentos estabelecidos pela Resolução CONAMA 001/86, também foram analisados a 

coerência do texto em relação ao “contexto” onde o empreendimento foi implantado, a 

objetividade do diagnóstico, com descrição do ambiente de estudo em si com toda clareza e 

riqueza de detalhes, e se existe ali a indicação de áreas de APP ou de áreas de reserva legal. 

Além disso, também foi observada a interdisciplinaridade do diagnóstico entre as suas três 

divisões: meio físico, biótico e antrópico (socioeconômico). 

 

 

2.2.2.4 Avaliação dos Impactos Ambientais  

 

 

Os capítulos referentes à Avaliação de Impactos Ambientais, juntamente com o 

capítulo de medidas mitigadoras devem ser analisados com especial atenção, pois é 

justamente nesses dois “tópicos” que está concentrado o principal objetivo dos estudos de 

impacto ambiental realizados e, mais especificamente, um dos principais pontos de análise 

desta pesquisa. 

Segundo Bisset (1992) apud Fogliatti (2004), os métodos de Avaliação de 

Impactos Ambientais (AIA) são definidos como “mecanismos estruturados para identificação, 

comparação e organização de dados sobre impactos ambientais”, permitindo que as 

informações sejam apresentadas em diversos formatos visuais para que possam ser 

interpretados pelos responsáveis na tomada de decisão e pelos membros do público. 

De acordo Moura & Oliveira (2003), as linhas metodológicas adotadas para 

avaliação de impactos ambientais tiveram início logo após a promulgação da Lei NEPA nos 

EUA. Desde então, começaram a se desenvolver métodos com o objetivo de sistematizar as 

análises realizadas, apropriando-se, muitas vezes, de técnicas empregadas em outras áreas.  

Em relação a esse assunto, é necessário salientar que a utilização de metodologias 

inadequadas é um problema comum em estudos de impactos ambientais realizados no Brasil. 

Sobre isso alguns autores esclarecem: 

                                                 
4 Dados primários são aqueles inéditos, levantados com a finalidade específica do Estudo de Impacto Ambiental. 
Como dados secundários, podem ser relacionadas informações existentes e que estão disponíveis junto a 
diferentes fontes, como: bibliotecas, órgãos públicos, ONG´s ou até mesmo dados obtidos pelo próprio 
empreendedor. 
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Devido à diversidade de método de AIA existente, onde muitos não são compatíveis 
com as condições socioeconômicas e política do Brasil faz-se necessário que sejam 
selecionados sob as próprias condições, muitas vezes até adaptando-os através de 
modificações e/ou revisões, para que sejam relativamente úteis na tomada de decisão 
de um projeto. (MOURA & OLIVEIRA, 2003, p. 6). 
 
 

Dessa maneira, como não existe nenhum tipo de lei ou recomendação específica 

para utilização de metodologia para um ou outro projeto, fica a critério de cada equipe técnica 

responsável pela elaboração do EIA a seleção daqueles métodos ou até mesmo parte deles que 

forem julgados mais apropriados.  

De acordo com Braga et al (2005), as metodologias hoje utilizadas para análise 

dos impactos ambientais de determinada região, em sua maioria, são adaptações ou evolução 

de metodologias existentes. Segundo os autores, esses métodos possuem como característica 

comum o disciplinamento do raciocínio e os procedimentos destinados a identificar os agentes 

causadores e as respectivas modificações decorrentes de determinada ação ou conjunto de 

ações. 

Para Sánchez (2006), as metodologias são descritas como ferramentas que 

auxiliam na identificação dos impactos, contudo, ele também não deixa de fora o aspecto de 

que cabe à equipe técnica responsável pelo estudo a maior responsabilidade na previsão e 

identificação desses impactos. Para que isso aconteça, além da utilização dos métodos 

adequados, é de fundamental importância o diálogo entre os técnicos e cientistas que 

compõem o projeto. Sobre esse assunto, o autor comenta:  

 
Há diversos tipos de ferramentas utilizáveis para auxiliar uma equipe na tarefa de 
identificar os impactos ambientais. Tais instrumentos foram desenvolvidos para 
facilitar o trabalho dos analistas, mas não se trata de pacotes acabados. São, na 
verdade, métodos de trabalho cuja aplicação demanda (i) um razoável domínio dos 
conceitos subjacentes; (ii)  uma compreensão detalhada do projeto analisado e de 
todos os seus componentes; e (iii) um razoável entendimento das dinâmica 
socioambiental do local ou região potencialmente afetada. (SANCHEZ, 2006, p. 
179). 

 
Outros autores, como Braga et al (2005), afirmam que, apesar da origem, os 

métodos passaram a se tornar cada vez mais específicos, à medida que o aprofundamento do 

conhecimento permitiu tipificar causas correspondentes aos efeitos em diferentes segmentos 

do ambiente, em fase de intervenções também específicas. Ainda segundo os autores, estão 

disponíveis no mercado métodos bastante elaborados e detalhados, visando a apoiar a 

avaliação de impactos de empreendimentos das mais diferentes naturezas, tais como: 

aproveitamentos hidroenergéticos, usinas e indústrias com vários processos de produção, 

obras hidráulicas e sanitárias, rodoviárias, habitacionais etc.  
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De acordo com IBAMA (1995), existe na literatura diversas classificações para 

estas técnicas, que variam conforme a óptica adotada. Nesse contexto, a primeira divisão está 

restrita a dois grandes grupos: a) o dos métodos tradicionais de avaliação de projetos, em que 

as técnicas buscam uma avaliação em termos monetários, como a análise custo-benefício; b) 

aquele relacionado aos métodos calcados na utilização de pesos escalonados, buscando-se 

aplicar valores previamente definidos a impactos ambientais gerados, que são medidas 

previamente em suas respectivas unidades físicas. Segundo o documento, ao segundo grupo 

são atribuídas as técnicas definidas, genericamente, como quantitativas. 

De acordo com todas as características apresentadas, pode-se considerar que um 

método é mais adequado quando ele pode suprir de maneira eficiente todos os parâmetros 

ambientais considerados para determinado empreendimento. Consoante Braga et al (2005), no 

Brasil, um método é considerado mais adequado quanto maior a sua utilidade para dar suporte 

ao conjunto mínimo de atividades e produtos legalmente exigidos na execução dos 

EIA/RIMA (arts. 6º e 9º da Resolução CONAMA 001/86) e para torná-los adequados ao 

processo de sua apreciação pelos técnicos e pelo público interessado (art. 11). 

Assim, muitos autores abordam as metodologias de Avaliação de Impactos 

Ambientais em seus trabalhos e fazem descrições detalhadas sobre elas. Alguns chegam até a 

ordená-las em categorias diferenciadas ou a fazer pequenas subdivisões, contudo, a essência 

das abordagens permanece sempre a mesma. Dentre os vários métodos para Avaliação dos 

Impactos Ambientais no Brasil, recorreu-se a alguns autores, como: Moura & Oliveira (2003), 

Fogliatti (2004), IBAMA (1995), Sánchez (2006), La Rovere (2001) e Braga et al (2005), 

para definir quais metodologias são mais utilizadas na atualidade, suas contextualizações, 

pontos fracos e fortes. 

Dessa maneira, os quatro métodos que se mostraram comuns entre os autores 

citados serão aqui descritos. É necessário salientar, entretanto, que existem outras 

metodologias em bibliografia específica e que não serão descritas, sendo apenas citadas, por 

não ser este o objetivo deste ensaio. 

De acordo com Fogliatti (2004), as metodologias mais atuais para Avaliação de 

Impactos Ambientais no Brasil são: método Espontâneo (Ad-Hoc), método das Listagens de 

Controle, Matrizes, Redes de Interação, Superposição de Mapas, Modelos de Simulação, 

Análise Multicritério, Sistemas Especializados e o Método do Modelo Fuzzy.  

Braga et al (2005) também se utilizam de uma “classificação” ordenada e  

bastante parecida com a de Fogliatti (2004). Para os autores, as metodologias para a 

Avaliações de Impactos Ambientais podem ser divididas em: método Ad Hoc, método das 
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Listagens de Controle, método da Superposição de Cartas, método das Redes de Interação, 

método das Matrizes de Interação, método dos Modelos de Interação, métodos dos Modelos 

de Simulação, método da Análise  Benefício-Custo e método da Análise Multiobjetivo. 

Moura & Oliveira (2003) também utilizam a mesma forma de classificação que os 

autores citados acima, com apenas pequenas mudanças na escrita ou em suas divisões. As 

metodologias apresentadas pelos autores são: Espontâneas (Ad Hoc); Listagem (Check – list); 

Matrizes de Interações, Redes de Interações (Network); Metodologias Quantitativas; Modelos 

de Simulação; Mapas de Superposição (Overlay Mapping) e a Projeção de Cenários. 

Já para IBAMA (1995), como mencionado anteriormente, as técnicas para 

identificação dos impactos ambientais são divididas inicialmente em dois grupos distintos: o 

grupo dos métodos tradicionais, onde está presente a análise custo-benefício, e os métodos 

calcados na utilização de pesos escalonados, também conhecido como métodos quantitativos. 

Para o segundo grupo, também há outras duas subdivisões que são:  

 

a) métodos centrados preponderantemente na identificação e sintetização dos 

impactos, onde estão presentes as técnicas das Listagens de Controle (Check-list), 

as Matrizes de Interação, os Diagramas de Sistemas, os Métodos Cartográficos, as 

Redes de Interação e os Métodos Ad Hoc;  

 

b) já o segundo grupo é caracterizado por incorporar de forma mais efetiva o 

conceito de avaliação, onde podem estar presentes as bases de cálculos ou a óptica 

de variados grupos sociais. O segundo grupo é representado pelos métodos de 

Battelle e Análise Multicritério, que explicitam as bases de cálculos, e a Folha de 

Balanço e a Matriz de Realização de Objetivos, que desagregam a avaliação 

segundo a óptica de variados grupos.  

 

Outros autores, como Sánchez (2006), fogem um pouco a regra das classificações 

até aqui apresentadas. Para ele, as técnicas metodológicas são “ferramentas”, o que permite se 

deduzir que os métodos são ferramentas possuidoras do intuito de ajudar o analista na 

determinação dos possíveis impactos ambientais. Assim, o autor recém citado descreve três 

tipos de métodos para a avaliação dos possíveis impactos ambientais ocasionados por um 

determinado projeto: listas de verificações, matrizes e diagramas de interação, cada um deles 

apresentando suas próprias subdivisões. Sánchez (2006), contudo, ainda salienta que, apesar 

das técnicas apresentarem importância primordial na avaliação dos impactos, elas devem vir 
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acompanhadas de uma participação direta das comunidades afetadas, tanto para os impactos 

referentes ao meio social como para os relativos ao meio físico-biótico.  

 

Metodologias espontâneas – método Ad Hoc; 

 

O método Espontâneo, também conhecido Ad – Hoc, ou reunião de especialistas, 

consiste basicamente no agrupamento de vários profissionais, das mais diferentes áreas, que 

possuam conhecimentos teóricos e práticos acerta do ambiente a estudar. Essa reunião 

acontece para discutir os possíveis impactos que um empreendimento poderá ocasionar, além 

das medidas mitigadoras para prevenir ou remediar a ação desses impactos. De acordo com 

Fogliatti (2004), “o método Ad - Hoc teve sua utilização no início da década de 1950 e ainda 

hoje é bastante utilizado”.  

Para La Rovere (2001), esse método é mais utilizado para projetos específicos, 

identificando normalmente os impactos por meio de longa reflexão, caracterizando-os e 

sistematizando-os em seguida por meio de tabelas ou matrizes. Por se tratar, porém, de um 

método bastante subjetivo, ele deverá ser utilizado com moderação. De acordo com Kohän – 

Saagoyen (1997) apud Fogliatti (2004, p.43),  

 
(...) o método deve ser usado apenas como uma etapa do processo de avaliação e não 
como um método absoluto, pois o mesmo propicia uma orientação mínima para a 
avaliação de impactos de forma qualitativa, não definindo parâmetros específicos a 
serem investigados e apresentando assim resultados restritos. 
 

Dessa maneira, essa metodologia apresenta algumas vantagens e desvantagens. 

De acordo com Braga et al (2007), as principais vantagens estão associadas à rapidez na 

identificação dos impactos mais prováveis, a pois alternativa melhor e a grande viabilidade de 

aplicação. Já as desvantagens são mais nítidas, pois relacionadas, principalmente, com a 

grande subjetividade e vulnerabilidade apresentadas por esse método. 

 

Método das Listagens de Controle 

 

Na perspectiva de Braga et al (2007), as listagens de controle são uma evolução 

natural do método anterior. Alguns especialistas preparam listagens de fatores (ou 

componentes) ambientais potencialmente afetáveis pelas ações propostas, e, com o decorrer 

do tempo, essas listagens se tornaram disponíveis para um grande número de 

empreendimentos-padrão e facilmente acessíveis pela bibliografia especializada. 
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É necessário enfatizar, entretanto, que o método das listagens apresenta uma série 

de variações que conduzem um grau crescente de complexidade e detalhamento. Essas 

diferentes variações podem ser utilizadas de acordo com o tipo de estudo em questão e com a 

disponibilidade da equipe técnica. Além disso, as listagens também recebem nomes diferentes 

e subdivisões também diferenciadas, de acordo com determinados autores. Dessa maneira, as 

listagens de controle também podem ser conhecidas como check – list. (OLIVEIRA & 

MEDEIROS, 2007); (FOGLIATTI, 2004). 

De acordo com La Rovere (2001), “os métodos de check-list são relações 

padronizadas de fatores ambientais a partir das quais se identificam os impactos provocados 

por um projeto específico”. Embora os métodos de check-list sejam basicamente técnicas de 

identificação, podem incorporar escalas de valoração e ponderação dos fatores. Contudo, 

apesar de constituírem, porém, uma forma concisa e organizada de relacionar os impactos, são 

métodos por demais simples e estáticos, que não evidenciam as inter-relações dos fatores 

ambientais. 

De acordo com alguns autores como Fogliatti (2004), no entanto, existem hoje no 

mercado diversos tipos de listas previamente preparadas para projetos exclusivos, tais como: 

projetos hídricos, mineração, estradas, hotéis etc. Um dos pontos mais criticados desse 

método, contudo, é a não-inter-relação dos impactos, o que pode, muitas vezes, levar à 

subestimação de alguns ou até mesmo a negligência de outros, principalmente os relacionados 

às características sociais. 

 

Metodologia de Matrizes  

 

De acordo com Fogliatti (2004), “as matrizes começaram a ser utilizadas na 

década de 1970 do século passado e continuam até a atualidade sendo muito empregadas para 

relacionar as ações de um projeto a seus efeitos sobre o meio ambiente”. Ainda segundo o 

autor, “as matrizes tem como principal função a identificação do impacto por meio 

impactado”. De acordo com o comentário de alguns autores, e como se observa em diversos 

estudos ambientais, no entanto, juntamente com essa metodologia, sempre há a necessidade 

do emprego de outros métodos ou técnicas complementares para o desenvolvimento de uma 

avaliação global da alternativa ou até mesmo para sua interpretação. Outro fator que também 

deve ocasionar essa união de metodologias está relacionado ao fato de esse método não deixar 

espaço para a descrição dos componentes ambientais, além de não permitir uma dinâmica das 

suas inter-relações. Sobre esse assunto Omena & Santos (2008, p.231) apontam: 



 53 

(...) as matrizes são consideradas como uma tentativa de aperfeiçoamento do “check-
list” e começaram a ser introduzidas na AIA na década de 1970 com o objetivo de 
tentar qualificar as diversas análises dos impactos ambientais previstos, 
principalmente porque permitem uma boa associação com os meios influenciados 
pelos impactos, possibilitando assim, que a equipe possa inserir variados atributos e 
parâmetros qualitativos. 
 
 

Na compreensão de La Rovere (2001), as Matrizes de Interação constituem 

técnicas bidimensionais que relacionam ações com fatores ambientais que, embora possam 

incorporar parâmetros de avaliação, constituem métodos basicamente de identificação. 

Segundo ele, entre os métodos de matrizes mais conhecidos está a Matriz de Leopold, 

elaborada em 1971 para o Serviço Geológico do Ministério do Interior dos Estados Unidos.  

O princípio básico da Matriz de Leopold é estabelecer primeiramente todas as 

relações entre as ações e os fatores ambientais de determinado projeto. Em seguida, são 

atribuídas notas que variam em escalas específicas para se estabelecer principalmente a 

importância e a magnitude de cada impacto, identificando ainda se ele é positivo ou negativo. 

De acordo com La Rovere (2001), enquanto a valoração da magnitude é relativamente 

objetiva ou empírica, pois se refere ao grau de alteração provocado pela ação sobre o fato 

ambiental, a pontuação da importância é subjetiva ou normativa, uma vez que envolve 

atribuição de peso relativo ao fator afetado no âmbito do projeto. 

Para Sánchez (2006), uma das críticas mais usuais à matriz de Leopold e suas 

congêneres está relacionada ao fato de ela representar o meio ambiente como um conjunto de 

compartimentos que não se relacionam. Na realidade, acontece nesse método é que os 

possíveis impactos e as ações que podem ocasioná-los são muitas vezes apenas citados, sem 

serem descritos ou analisados. 

Na perspectiva de La Rovere (2001), o estabelecimento de pesos para avaliação 

dos impactos constitui um dos pontos mais críticos, não só das técnicas matriciais, mas 

também dos demais métodos quantitativos. Dessa maneira, a Matriz de Leopold pode ser 

criticada no sentido da atribuição dos pesos, pois, em sua concepção primeira, não explicita 

claramente as bases de cálculo das escalas de pontuação de importância e, magnitude e de 

algumas outras características. 
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Método de Redes de Interação  

 

As Redes de Interação representam um avanço em relação às técnicas anteriores, 

pois, ao estabelecerem relações do tipo causa-condição-efeito, permitem melhor identificação 

dos impactos e de suas inter-relações. (LA ROVERE, 2001). Segundo Fogliatti (2004), com 

esse método, é possível visualizar a cadeia de relacionamento entre os diferentes impactos que 

surgem das intervenções humanas no meio ambiente. Sobre esse assunto, o autor esclarece: 

 

Este método delineia conexões ou conjuntos de dependências entre as ações de um 
projeto e seus impactos resultantes, podendo ser usado para mostrar o 
relacionamento dos impactos de primeira, segunda e terceira ordens, sendo esta sua 
principal vantagem, pois uma ação qualquer dificilmente ocasiona apenas um 
impacto. As redes de interação ajudam a promover uma abordagem integrada na 
análise dos impactos ambientais de um ou mais projetos.  (FLOGLIATTI, 2004, p. 
49). 
 

Uma das redes de interação mais conhecidas é a de Sorensen, criada inicialmente 

para análise de tipos de solos diversos e controle da degradação ambiental em regiões 

costeiras da Califórnia. De acordo com La Rovere (2001), o método de Sorensen é “uma 

técnica preponderantemente de identificação de efeitos, que parte da caracterização de 

diferentes usos do solo, os quais se desdobram em diversos fatores causais que, por sua vez, 

acarretam impactos ambientais classificados em condições iniciais, conseqüências e efeitos”. 

Dessa maneira, o método de Sorensen apresenta um avanço considerado em relação aos 

outros métodos, pois além de apresentar todas as consequências e efeitos de determinado 

projeto, também apresenta ações corretivas e mecanismos de controle. 

Mesmo com todas as características positivas apresentadas, porém, esse método 

também possui algumas limitações quando ligado a projetos de grande porte ou a projetos que 

apresentam muitas opções. Acontece é que, por se tratar de um método bastante descritivo, 

sua disposição se torna muito extensa e ele poderá perder o seu valor prático. 

 

Considerações sobre as Metodologias de Impactos Ambientais 

 

Como observado ao longo de toda essa discussão, os estudos ambientais seguem 

metodologias das mais variadas. O que se pode concluir, no entanto, depois de toda a análise, 

é que esses métodos, sejam eles no modelo de Matrizes, Redes de Interação ou Cheque List, 

não devem deixar de avaliar o caráter sistêmico do ambiente no qual os projetos estão sendo 
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implantados. Alguns outros aspectos inerentes à Avaliação de Impactos Ambientais serão 

discutidos mais adiante. 

 Na perspectiva de Braga et al (2005), o capítulo referente à Avaliação de Impacto 

Ambiental deve apresentar a identificação, valoração e interpretação dos prováveis impactos 

nas diferentes fases do empreendimento, de “Síntese Conclusiva” a “Descrição Detalhada,” e 

eles devem ser analisados segundo alguns critérios: 

 

� impactos diretos ou indiretos; 

� impactos benéficos ou adversos; 

� impactos temporários, permanentes ou cíclicos; 

� impactos imediatos, médio ou em longo prazo; 

� impactos reversíveis ou irreversíveis; e 

� impactos locais, regionais ou estratégicos. 

 

No exame do capítulo referente à análise dos impactos ambientais, além de serem 

observados a coerência, o método utilizado e a forma de análise, também será avaliado se o 

mesmo atende à legislação brasileira específica, Resolução CONAMA 001/86, no que diz 

respeito a: identificação dos impactos, previsão da magnitude e interpretação da importância 

dos prováveis impactos relevantes. Além disso, deve ser discriminado se os impactos são 

benéficos ou adversos, diretos ou indiretos, imediatos ou não, a longo ou em curto prazo, 

temporários ou permanentes, se reversíveis ou irreversíveis, se são cumulativos ou sinérgicos, 

entre outros. 

Em relação à análise metodológica, como já discutido, os estudos ambientais 

seguem metodologias das mais variadas possíveis, conforme se pode observar no que foi 

discutido por Braga et al (2005): “os métodos hoje correntemente disponíveis para a avaliação 

de impactos ambientais, em sua maioria, resultam da evolução de outros já existentes”. Sejam 

estas metodologias apresentadas no modelo de matrizes, redes de interação ou cheque-list, 

porém, o que será verificado durante a análise desse capítulo é se elas avaliam o caráter 

sistêmico do ambiente em estudo e não somente se mencionam esses impactos de maneira 

contingente e desarticulada. Além disso, também não se pode deixar de verificar se os 

impactos descritos nos estudos se encontram discriminados em suas três fases: - etapa de 

instalação, operação e desativação. 
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2.2.2.5 Efetividade das Medidas Mitigadoras  

 

 

No capítulo do EIA/RIMA referente às medidas mitigadoras, estão relacionadas 

todas as possíveis medidas preventivas ou corretivas que devem ser adotadas caso os impactos 

ambientais citados no capítulo de impactos ambientais anterior venham a ocorrer.  

De acordo com Agra Filho, as Medidas Mitigadoras: 

 
(...) têm como finalidade básica minimizar e/ou eliminar os danos ambientais 
previstos de um determinado projeto. A proposição das medidas mitigadoras deve 
refletir a avaliação desenvolvida e apresentar uma certa correspondência com o nível 
de prevenção, capacidade e factibilidade de controle dos impactos ambientais 
identificados.(AGRA FILHO, 1993, pag. 48). 

 

Para Sánchez (2006) “as ações propostas com a finalidade de reduzir a magnitude 

ou a importância dos impactos ambientais adversos são chamadas de medidas mitigadoras 

ou de atenuação”, contudo, outras medidas também podem receber o mesmo nome, como 

aquelas necessárias para evitar e prevenir a ocorrência de impactos e riscos ambientais.  

 As medidas que visam a recuperar o ambiente degradado podem e devem ser 

indicadas no capítulo de medidas mitigadoras, no entanto, hã de vir acompanhadas de um 

plano para esse propósito e podendo fazer parte de um Plano de Gestão Ambiental, bem 

mais abrangente. No caso específico de empreendimentos de mineração, um Plano de 

Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), deve obrigatoriamente ser apresentado 

juntamente com o Estudo de Impacto Ambiental requerido pelo órgão responsável, nos 

termos do Decreto Federal no 97.632, 10 de abril de 1989. 

Além disso, Sánchez (2006) esclarece que as modificações decorrentes de um 

projeto com a finalidade de amenizar os possíveis impactos que ele poderá ocasionar também 

são tidas como medidas mitigadoras. Dessa maneira, enterrar uma linha de transmissão ou 

modificar seus cabos para não ocasionar danos ou até mesmo a morte da avefauna nem 

mudança em sua rota migratória também pode ser considerada como uma medida de 

mitigação. 

Assim, ao considerar as definições da expressão “medidas mitigadoras” 

apresentadas pelos autores, é interessante notar que Sánchez (2006) não chega a mencionar a 

palavra “eliminar” no sentido de extinção dos danos ambientais gerados por determinado 

empreendimento, fato este que é contraditório ao que muitos autores abordam, quando 

definem “medidas mitigadoras” como sendo ações capazes de prevenir, amenizar ou até 
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mesmo “eliminar” os danos ambientais que um determinado projeto pode ocasionar. Nesse 

sentido, concorda-se com Sánchez (2006) em relação à ausência da palavra eliminar nessas 

definições, uma vez que os impactos ambientais ocasionados por intervenções no ambiente 

natural não podem ser extintos de maneira tão simples como é sempre proposto nesses 

enunciados. Muito pelo contrário, os impactos ocasionados são inerentes a processos bem 

mais complexos e sistêmicos que não podem ser descritos de maneira tão generalista.  

Prado Filho & Souza (2004), em estudo realizado sobre EIAs/RIMAs em 

ambientes de mineradoras, constataram que os impactos ambientais não apresentavam 

nenhuma correlação com as medidas mitigadoras sugeridas para sua minimização. Em relação 

a esse mesmo assunto, Sánchez (2006) também afirma que, segundo estudos da Comissão 

Mundial de Barragens, foi observado o fato de que muitas medidas mitigadoras simplesmente 

não atingem os objetivos. Como exemplo, o autor cita os esforços de resgate de fauna, tantas 

vezes veiculados pela mídia como exemplo de responsabilidade ecológica e que tiveram 

pouco sucesso sustentável. Outro exemplo, também mencionado pelo autor, são as escadas 

para peixes, que demonstraram pouco sucesso, na medida em que “a tecnologia não foi 

especificamente ajustada às condições e às espécies locais”.  (WCD, 2000 apud SANCHEZ 

2006, p.200). 

Em razão de todos esses fatores, a maioria dos estudos sobre esse assunto 

recomenda que, para uma boa mitigação, é necessário, além de outras providências, como a 

cooperação, o trabalho em equipe, a ética entre os técnicos que realizam o diagnóstico e o 

monitoramento, uma boa base de informações mediante a realização de um diagnóstico 

ambiental coerente.  

Assim, para análise deste tópico, foi observado se as medidas mitigadoras 

sugeridas para a remediação ou minimização dos impactos ambientais previstos para o projeto 

de carcinicultura em questão apresentam: 

 

• correlação entre as medidas mitigadoras sugeridas e os impactos 

ambientais citados, observando se elas são coerentes e específicas para o 

ambiente em foco e não apenas justificativas soltas e genéricas;  

 

• diferentes alternativas para a mitigação dos impactos ambientais que 

possivelmente serão ocasionados; 
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• natureza preventiva ou corretiva, avaliando, inclusive, a eficiência dos 

equipamentos de controle de poluição em relação aos critérios de qualidade 

ambiental e aos padrões de disposição de efluentes líquidos, emissões 

atmosféricas e resíduos sólidos; 

 

• o grau de detalhamento das medidas mitigadoras sugeridas, observando 

se estas descrevem as concepções e especificações necessárias para a 

realização de cada medida; e 

 
• se o capítulo apresenta descrição das medidas mitigadoras nas três fases 

em que o empreendimento se encontra dividido - fase de implantação, 

operação ou desativação, além das medidas a serem tomadas em caso de 

acidentes. 

 

 

2.2.2.6 Monitoramento Ambiental  

 

 

De acordo com Sánchez (2006), “as previsões de impactos feitas em um EIA são 

sempre hipóteses acerca da resposta do meio ambiente às solicitações impostas pelo 

empreendimento. A validade dessas hipóteses somente poderá ser confirmada, ou desmentida, 

se o projeto for efetivamente implantado e seus impactos devidamente monitorados”. Dessa 

maneira e em consequência de uma decisão favorável à implantação de determinado 

empreendimento, as medidas que visam a reduzir ou a eliminar os impactos negativos, ou até 

mesmo potencializar os possíveis impactos positivos, podem ou não vir acompanhadas de 

planos e programas especializados, que devem ser apresentados em conjunto com o 

EIA/RIMA.  

Esses planos e programas podem ser solicitados pelo órgão ambiental competente 

mediante o Termo de Referência5 específico para o projeto ou de acordo com a necessidade 

na ocasião da expedição das licenças ambientais. No caso específico de empreendimentos de 

carcinicultura, a Resolução CONAMA 312/02, em seu art. 12, esclarece: “quando da etapa de 

                                                 
5 Documento emitido pelo órgão ambiental que possui a função de orientar os consultores durante a confecção 
do Estudo de Impacto Ambiental. De acordo com Sánchez (2006), o Termo de Referencia pode ser definido por 
três aspectos: (i) orienta a elaboração de um EIA, (ii) define seu conteúdo, abrangência, método; e (iii) 
estabelece sua estrutura. 
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Licença de Operação será exigido Plano de Monitoramento Ambiental”. O Plano de 

Monitoramento Ambiental - PMA proposto pela Resolução detém-se ao monitoramento 

ambiental da “água” onde são estabelecidos alguns parâmetros básicos de controle.  

É necessário esclarecer, porém, que, ao contrário do que muitos autores e técnicos 

pensam e escrevem, o monitoramento ambiental não deve ser restrito apenas a fatores físicos 

de monitoramento da água, do solo ou do ar. Em alguns casos, ele deveria incluir, dentro da 

medida do possível e por via de parâmetros específicos, características e indicadores 

ambientais de fatores econômicos e sociais. Armour (1988) apud Sánchez (2006) estabelece 

algumas especificidades para o monitoramento de impactos sociais: 

  

• deverá ser baseado em processos sociais de coleta de dados, em vez de 

reproduzir procedimentos de monitoramento do meio biofísico; 

 

• focalizará o monitoramento de problemas mais do que o monitoramento de 

impactos; e 

 
• Há de considerar que o conceito de impacto significativo é de natureza 

qualitativa e não mensurável objetivamente. 

 

Além desses fatores, o monitoramento ambiental deve abranger o cumprimento e 

fiscalização dos Impactos Ambientais e das respectivas medidas mitigadoras sugeridas para o 

estudo, sendo essa a principal razão de um Plano de Monitoramento como parte integrante do 

EIA. Portanto, pode-se concluir que o PMA é composto de várias etapas e possui muitas 

funções.  

Alguns outros autores como, Agra Filho (1993), defendem a ideia de que é na  

“fase de monitoramente ambiental que se desenvolvem as atividades de implementação de 

todas as medidas e o programa de acompanhamento definidos pelo órgão ambiental, para que 

se possa aferir o desempenho das medidas mitigadoras previstas, bem como a evolução da 

qualidade do ambiente”. Para ele, o programa de acompanhamento deverá ser iniciado desde a 

fase que antecede o funcionamento do projeto 

De acordo com as características apresentadas, Sánchez (2006) classifica o 

monitoramento ambiental de determinado projeto em três fases:  
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I. pré-operacional – corresponde ao monitoramento feito durante a etapa dos 

estudos de base, mas isso não impede que essa fase tenha continuidade após a 

conclusão do EIA, contudo, deverá ser finalizada antes da implantação do 

empreendimento; 

 

II.  operacional - esse monitoramento corresponde ao que é realizado durante as 

etapas de implantação, funcionamento e desativação; e 

  

III.  pós–operacional – o monitoramento pós-operacional é aquele realizado após o 

encerramento da atividade, podendo ser necessário em alguns setores nos quais há 

o potencial de significativos impactos residuais, como a disposição de resíduos e a 

mineração. 

 

Apesar da existência de todas essas fases, nos dias atuais, a maioria dos planos de 

monitoramento apresentados em conjunto com o EIA/RIMA abordam somente a etapa 

operacional e a pós-operacional, ficando essa última praticamente restrita ao monitoramento 

da água que é utilizada pelo empreendimento. 

 É de enorme importância, no entanto, salientar que o monitoramento não deve 

ocorrer somente dessa maneira, pelo contrário, ele deve ser um processo contínuo, dinâmico e 

adequado a cada projeto, e se ele durante a sua aplicação necessitar de ajustes, deverá ser 

revisto e ajustado da maneira mais adequada. Outra importante função do monitoramento, e 

que muitas vezes é deixada de lado pelos órgãos de meio ambiente, está relacionado ao 

monitoramento e fiscalização dos impactos ambientais e suas respectivas medidas 

mitigadoras, que foram estabelecidas pelo EIA. Portanto é preciso salientar que só com esse 

acompanhamento é que poderão ser checado se as previsões anteriormente estabelecidas no 

estudo irão ou não ocorrer. 

Dessa maneira, e em concordância com o que foi discutido, o papel do órgão 

ambiental para esses casos mostra-se de extrema importância na fiscalização e monitoramento 

dessas atividades, pois, só assim, a sociedade terá maior segurança se as medidas mitigadoras 

indicadas pelo EIA e os planos e projetos de monitoramento estão ou não sendo implantados e 

cumpridos pelo empreendedor.  

 Alguns autores, como Sánchez (2006), ratificam tudo o que foi discutido 

anteriormente, quando ele diz que 
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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 de licença ambiental e outros compromissos) e, por 
conseguinte, alertar para a necessidade de ajustes e correções. (SANCHEZ, 2006, 
p.445) 

  

Assim, para analise deste capítulo, foi observado se os planos e programas de 

monitoramento ambiental apresentados em conjunto com o EIA em questão apresentam: 

 

• coerência em relação à área onde deverá ser realizado e a natureza 

sistêmica presente em sua aplicação; 

 

• identificar se eles foram aplicados e estão sendo devidamente 

monitorados e fiscalizados; e 

 

• analisar a continuidade dos planos e programas apresentados em relação 

aos impactos ambientais que eles tentam mitigar. 

 
Além desses fatores, também será observado se os planos apresentados possuem a 

efetiva indicação de ação, caso algum dos impactos ambientais identificados ultrapassem 

certos limites. 

  

 

2.2.2.7 Participação das comunidades envolvidas  

 

 

Desde sua origem, na legislação dos Estados Unidos, 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 tipos de consulta, dos quais 

a audiência pública é um dos mais conhecidos (SANCHEZ, 2006). As consultas para a 

realização do processo de AIA podem ser realizadas em todas as fases, podendo ocorrer desde 

a elaboração do termo de referência pelo órgão ambiental ou até mesmo durante a realização 

dos estudos pela consultoria. 

Em termos legais, apesar de o EIA ter o seu marco jurídico no ano de 1986 e o 

processo de audiência pública ser mencionado na mesma Resolução, CONAMA 001/86, 

através do art. 11, parágrafo 2º é expresso que:  
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Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental e apresentação do 
RIMA, o órgão estadual competente ou a SEMA ou, quando couber o município, 
determinará o prazo para conhecimento dos comentários a serem feitos pelos 
órgãos públicos e demais interessados e, sempre que julgar necessário, promoverá a 
realização de audiência pública para informação sobre o projeto e seus impactos 
ambientais e discussão do RIMA. Resolução CONAMA 001/86, artigo 11. 
Parágrafo 2º. 
 

Foi somente um ano depois, em 1987, a audiência pública pode ser legitimada 

pela Resolução específica, CONAMA 009/87. Apesar de ter sido aprovada na 15ª Reunião 

Ordinária do CONAMA, porém, só foi referenciada pelo presidente do Conselho por ocasião 

da 24ª reunião, realizada em 28 de junho de 1990.  

Segundo a Resolução CONAMA 009/87, artigo 1º, a audiência pública “tem por 

finalidade expor aos interessados o conteúdo do produto em análise e do referido RIMA, 

dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a respeito”. Ainda de 

acordo com a mesma Resolução, artigo 2º, “o processo de Audiência Pública pode ser 

realizado pelo Órgão de Meio Ambiente competente, sempre que o mesmo for julgado 

necessário, quando forem solicitados por entidade civil, pelo Ministério Público, ou por 50 

(cinquenta) ou mais cidadãos”.   

Para análise deste tópico, foi verificado se houve participação das comunidades 

envolvidas durante as fases de planejamento, estudos e projetos, implantação e operação do 

empreendimento, ou até mesmo se aconteceu a consulta pública por meio de audiência 

pública. Para isso, foi analisado se o EIA em questão fez algum tipo de referencia às 

comunidades presentes na área diretamente afetada, com relato de possíveis conflitos sociais 

entre o empreendimento e a comunidade local, entrevistas, declarações ou até mesmo 

gravações, do processo de audiência pública, por parte do órgão de meio ambiente 

responsável. 
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3. DA AIA AO EIA ATÉ A CARCINICULTURA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“É nosso dever proteger o maior patrimônio 

nacional, pois a nação que destrói o seu solo,destrói 

a si mesma”.  

(Thodoro Roosevelt)   
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3.1. Avaliação de impacto ambiental 

 

 

A constante degradação dos recursos naturais evidenciados no final da década de 

1960 e início de 1970, ao lado de maior pressão e mobilização da sociedade civil, levou 

alguns países a institucionalizarem ações que pudessem prever os possíveis impactos que 

determinados empreendimentos causariam ao meio ambiente. Foi nessa época que teve início 

o pensamento de que é melhor prevenir os danos que possivelmente seriam causados ao meio 

ambiente por determinadas ações, do que tentar remediá-los posteriormente. Nesse sentido, 

foi desenvolvido um mecanismo que pudesse avaliar esses impactos (Avaliação de Impactos 

Ambientais – AIA) e que viesse a atender uma demanda social que estava mais madura nos 

Estados Unidos no final da década de 1960. (SANCHEZ, 2006).  Ainda de acordo com 

Sánchez (2006), “a AIA veio com o objetivo primário de prevenir a degradação ambiental e 

subsidiar um processo decisório para que as conseqüências sejam apreendidas antes mesmo 

dessa tomada de decisão”. 

Seguindo o contexto histórico, o fundamento do processo de AIA foi estabelecido 

nos Estados Unidos em 1969, quando o Congresso desse País aprovou o “National 

Enviromente Policy of Act”, mas conhecida pela sigla NEPA, sancionada pelo presidente 

Richard M. Nixon no ano seguinte (DIAS, 2001). A NEPA é considerada o principal marco 

da conscientização ambiental ianque e nasceu na busca crescente da sociedade organizada 

para que fossem tomadas providências em relação às questões ambientais, marcando, assim, o 

princípio da política ambiental daquele País. Segundo Sánchez (2006), “a NEPA nos EUA já 

surge com o intuito de análise sistêmica dos impactos onde as ciências naturais e sociais 

andariam juntas”. Seguramente, o grau de politização, educação, esclarecimento e 

conscientização da sociedade estadunidense foram fatores determinantes para a efetividade na 

implantação desse documento. A partir daí, de acordo com Sánchez (2006), “a NEPA se 

transformou em um modelo único para legislações similares em todo o mundo. 

Moreira (1985) descreve que a NEPA se tornou um marco, por possuir em seu 

conteúdo os principais objetivos e princípios da política ambiental dos EUA, e, como uma das 

questões principais, exigia que em todos os empreendimentos que viessem a ser instalados no 

País, e que possuíssem um potencial impactante, fossem observados os seguintes aspectos: 

identificação dos impactos ambientais, efeitos ambientais negativos da proposta, alternativas 

de ação, relação entre a utilização dos recursos ambientais em curto prazo, a manutenção ou 
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mesmo melhoria do seu padrão em longo prazo e a definição clara, quanto a possíveis 

comprometimentos dos recursos ambientais, para o caso de implantação da proposta. 

Logo após a promulgação da NEPA, foi desencadeado verdadeiro processo de 

disseminação dessas informações e não somente os Estados Unidos mas também outros países 

desenvolvidos, como o Canadá, no ano de 1973, e alguns países da Europa, inicialmente na 

França em 1976, passaram a recomendar a adoção da AIA para o licenciamento de certos 

empreendimentos. O Canadá, particularmente, passou a recomendar a avaliação de impacto 

ambiental em todos os seus órgãos federais logo no início da década de 1970. Em relação a 

esse aspecto, Queiroz (1990) relata: “A aplicação da Avaliação de Impactos Ambientais 

generalizou-se rapidamente pelos Estados Unidos, tendo em vista a força da NEPA e das 

legislações estaduais afins, assim como outros países desenvolvidos e, pouco mais tarde, junto 

aos países em desenvolvimento”. 

De acordo com Dias (2001), o desencadeamento dessas informações ocorreu de 

maneira rápida e constate porque “... os problemas ambientais associados ao desenvolvimento 

econômico não eram privativos dos Estados Unidos, por isso a concepção da AIA, 

formalizado na NEPA, difundiu-se mundialmente, sofrendo adaptações em diferentes níveis 

para ajustar-se ao sistema de governo de cada jurisdição – país, região, localidade – em que 

foi introduzida”. Cada país podia, entretanto, adaptar-se, dependendo das peculiaridades de 

sua legislação, forma e momento de sua aplicação.  

O modelo da difusão da AIA nos EUA, no entanto, não foi bem aceito pelos 

países europeus, pelo menos no primeiro momento, pois os governos de países como a França 

sustentavam o fato de que em suas políticas de planejamento já levavam em conta a variável 

ambiental, situação que se oporia à dos EUA, país onde o planejamento tinha pouca tradição, 

(SANCHEZ, 2006). Esse questionamento também foi levantado pela maneira como a AIA era 

aplicada nos EUA, somente para as propostas públicas federais ou a decisões do Governo 

federal sobre a iniciativa privada. Já em países como a França, a AIA abrangia tanto as esferas 

federais como as particulares. 

Mesmo tendo o seu pontapé inicial no final da década de 1960, porém, sua rápida 

difusão em países da América do Norte e posteriormente na Europa, foi somente dez anos 

depois, a partir da Conferência das Nações Unidas realizada em Estocolmo, em junho de 

1972, que os problemas ambientais passaram a ser encarados com maior atenção, 

principalmente em virtude da exigência de AIA para concessão de empréstimos 

internacionais. Entre os órgãos que eram e são os concessores desses empréstimos e, 

consequentemente, os financiadores, podem ser citadas as organizações internacionais de 



 66 

desenvolvimento e de cooperação internacional, como os órgãos setoriais da Organização das 

Nações Unidas (ONU), Banco Mundial (BIRD), o Banco Internacional de Desenvolvimento 

(BID), entre outros. Sánchez (2006) afirma que “a AIA ainda hoje é reconhecida em tratados 

internacionais como um mecanismo potencialmente eficaz de prevenção do dano ambiental e 

de promoção do desenvolvimento sustentável”. 

Somente na década de 1980 o processo constitucional de aplicação da AIA, no 

cenário mundial, realmente começou a ocorrer. Daí então, foi gerado um avanço na discussão 

acerca de sua concepção, fases de execução, agentes sociais envolvidos e inserção no 

processo de tomada de decisão. Esse avanço teve como denominador comum a ampliação do 

caráter participativo da AIA, com a inserção do público em diferentes fases de avaliação e 

maior transferência e efetividade da ação administrativa. 

Com a difusão e aplicação da AIA por vários países, muitos estudos começaram a  

surgir sobre esse assunto e inúmeras definições para esse conceito foram criadas, entre as 

quais se mencionam algumas mais usuais. 

Bolea (1984) apud La Rovere (2001) diz que as AIAs podem ser definidas como 

“estudos realizados para identificar, prever e interpretar, assim como prevenir, as 

conseqüências ou efeitos ambientais que determinadas ações, planos, programas ou projetos 

podem causar à saúde, ao bem estar humano e ao entorno”. Ainda segundo o mesmo autor, 

esses estudos englobam alternativas a projetos passiveis de licenciamento e ainda induzem o 

engajamento e a participação da sociedade, representando não só um instrumento de decisão 

em si, mas também de conhecimento a serviço da sociedade em geral. 

Para o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA, descrito 

por UNEP (1987) apud Agra Filho (1993), a expressão AIA significa “uma investigação, 

análise e avaliação de atividades planejadas com vistas a assegurar um desenvolvimento 

sustentável e sadio ambientalmente para o meio ambiente”. 

Agra Filho (1993) define a AIA como “uma atividade orientada para identificar e 

predizer os efeitos e impactos sobre o meio ambiente, decorrentes de ações propostas por 

legislações, políticas, programas, planos e projetos, assim como, para interpretar e comunicar 

informações acerca dos impactos”.  

Já para o IBAMA (1995), a AIA possui uma função mais institucionalizada, 

quando se diz que ela é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA, de 

grande importância para a gestão institucional de planos, programas e projetos, nos contextos 

federal, distrital, estadual e municipal. Por sua vez, a PNMA, instituída pela lei nº 6.938/81, 

tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à 
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vida, visando a assegurar, no País, condições para o desenvolvimento socioeconômico aos 

interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana.  

Segundo Sánchez (2006), a finalidade da avaliação de impacto ambiental é 

considerar os impactos antes de se tomar qualquer decisão que possa acarretar significativa 

degradação da qualidade do meio ambiente. Para cumprir esse papel, a AIA é organizada de 

forma que seja realizada uma série de atividades sequenciais, concatenadas, de maneira 

lógica. A esse conjunto de atividades e procedimentos se dá o nome de Avaliação de Impactos 

Ambientais. 

De acordo com as definições apresentadas, pode-se dizer que a AIA possui dois 

papéis bem distintos: o de instrumento auxiliar na decisão e, dessa maneira, representa um 

método de análise sistemática por intermédio de parâmetro técnico-científico, assim como ele 

pode atuar como instrumento de auxilio na negociação, como uma vertente político-

institucional, que atribui à AIA um papel de interlocutor dos projetos públicos e privados com 

a sociedade na qual estes estão inseridos. É necessário salientar, no entanto, que essas duas 

dimensões da AIA são indissociáveis e, no conjunto, seu objetivo pode ser formulado, como o 

de analisar a viabilidade ambiental de um projeto, plano ou programa. 

Assim, diante da crescente preocupação com a gravidade dos problemas 

ambientais, e em função das diretrizes emanadas da Assembléia Geral das Nações Unidas 

sobre o Ambiente Humano (Conferência de Estocolmo, 1972), diversos instrumentos e 

métodos de avaliação foram desenvolvidos, visando a incorporar os aspectos ambientais ao 

processo de planejamento de projetos, programas etc, como um dos requisitos necessários 

para tomada de decisão, conforme Agra Filho (1993). A partir daí, o processo de AIA tem 

sido um dos instrumentos preferidos pelos órgãos de financiamento e de fomento 

internacionais, como também a alternativa que integra os instrumentos da política ambiental 

de vários países. 

 

 

3.2 A experiência brasileira  

 

 

A Avaliação de Impacto Ambiental no Brasil é um instrumento pertencente à 

Política Nacional do Meio Ambiente, que se apresenta de grande importância para a gestão 

institucional de planos, programas e projetos, em nível federal, estadual e municipal. 
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O Brasil, até o início da década de 1980, não dispunha de instrumentos jurídico-

legais que regulamentassem a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA). O marco 

desencadeador do avanço dessa regulamentação se deu com a criação da Secretaria Especial 

do Meio Ambiente (SEMA) no ano de 1973, que possuía como atribuições gerais a 

preservação do patrimônio ambiental e sua fiscalização, elaboração de critérios e normas de 

controle, atuar na formação e capacitação tecnológica e nas correções do ambiente degradado 

pela atividade econômica, no entanto, a SEMA não possuía nenhum amparo legal para tal fim. 

Foi justamente nesse período, juntamente com a criação da SEMA, durante a 

década de 1970, que começou a surgir no país a adoção da AIA de forma setorizada por meio 

das exigências ambientais de órgãos de financiamento, como o Banco Internacional de 

Desenvolvimento (BID) e o Banco Mundial (BIRD). Esses estudos não possuíam parâmetros 

específicos regidos por nenhum órgão ambiental brasileiro e eram exigências próprias dos 

órgãos de financiamento internacionais, onde o alvo preferencial da AIA recaía sobre as 

grandes obras de infraestrutura, como as hidroelétricas, que tradicionalmente causam fortes 

impactos nos parâmetros sociais, ecológicos e físicos. Sobre o papel desses organismos 

financiadores no Brasil, Sánchez (2006, p.64) exclarece: 

 

Os primeiros estudos de impactos ambientais no Brasil foram realizados para 
projetos de financiados em parte pelo Banco Mundial, como as barragens de 
Sobradinho, rio São Francisco, em 1972 e Tucuruí, rio Tocantins, este realizado no 
ano de 1977, um ano depois que a construção da barragem já havia sido iniciada. Na 
época não havia legislação brasileira exigindo tais estudos, que não foram, portanto, 
submetidos à aprovação por parte dos órgãos governamentais, mas utilizados pelo 
banco para decidir sobre as condições de empréstimos.  

 

 Como muitas desses órgãos financiadores não querem ver seus nomes ligados a 

questões polêmicas, como, por exemplo, as que estão relacionadas à degradação de florestas 

ou poluição, muitas vezes, eles fazem até mais exigências do que as próprias leis que 

regulamentam as questões ambientais do País.  Esse assunto também é discutido por Sánchez 

(2006), quando diz que, “para um doador internacional, nada pior do que a comprovação de 

que, ao invés de um projeto ter contribuído para o desenvolvimento humano, este tenha, na 

realidade, piorado a qualidade de vida das populações que supostamente deveria ter ajudado”. 

Entre outros fatores que contribuíram como fortes aliados na tentativa de incluir a 

AIA na análise de projetos de grande porte, cita-se a constante mobilização da sociedade, 

principalmente das comunidades localizadas perto dessas obras, como no caso das 

hidrelétricas e grandes projetos de desenvolvimento da década de 1970.  Apesar de toda a 

pressão e participação da sociedade civil no processo de inclusão da AIA no Brasil, o grande 
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marco legal para esta parcela da sociedade só foi possível a partir do ano de 1985, com a 

criação da Lei Federal nº 7.347/85, que instituiu a ação pública de injunção ou processo legal 

mediante a qual um cidadão ou associação civil poderia aferir a legalidade da AIA, ou mesmo 

promover ação cautelar, objetivando evitar possíveis danos ao meio ambiente.  

O amparo legal para AIA no Brasil, mesmo com alguns grupos pesquisando desde 

o início da década de 1970, a sua inclusão no processo de licenciamento brasileiro só passou a 

ser possível formalmente e com embasamento jurídico no ano de 1980, com a efetivação da 

Lei Federal nº 6.803/1980, que dispunha sobre a criação de zoneamento industrial em zonas 

de poluição crítica.  De acordo com La Rovere (2001), “a Lei Federal nº 6.803/1980 abordava 

a delimitação e autorização para implantação de zonas de uso estritamente industrial. Para sua 

adoção, necessitava de estudos específicos, dentre os quais a AIA”. Assim, a criação de tal 

legislação permitiu avanço, ao incluir a obrigatoriedade da AIA para fins industriais, ainda 

que limitada em seu escopo, por não contemplar outras modalidades de ações potencialmente 

poluidoras e impactantes ao meio ambiente.  

A real autonomia em relação às questões ambientais no Brasil só foi alcançada 

com a criação da Lei 6.938, que define a Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA, 

responsável por instituir o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no ano de 1981. 

O SISNAMA foi criado da articulação de vários órgãos setoriais ligados ou não às questões 

ambientais. Foi exatamente nesse período que a AIA obteve grande avanço, ganhando 

jurisprudência, legislação específica, melhor coordenação do processo, maior articulação e, 

principalmente, inclusão de outras atividades poluidoras e não somente as restritas a áreas 

industriais. 

A Lei que remete a base jurídica da AIA, Lei nº 6938/1981, regulamentada pelo 

Decreto Federal (nº 88351/83), também criou o Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA, órgão consultivo e deliberativo da Política Ambiental Brasileira, que possui a 

tarefa de fixar os critérios básicos para implantar a avaliação de impacto ambiental no Brasil. 

Além disso, o CONAMA também possui o objetivo de assessorar e propor diretrizes relativas 

ao meio ambiente, com a devida competência para o estabelecimento de normas e critérios 

para o licenciamento ambiental, bem como padrões de uso e controle ambiental. Em seu 

artigo 9º, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente previa a criação de instrumentos de 

execução da própria política, entre as quais podem ser destacadas: 

 

� o estabelecimento de padrões da qualidade ambiental; 
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� o zoneamento ambiental; 

 

� a avaliação de impactos ambientais; 

 
� licenciamento e revisão das atividades potencialmente poluidoras; 

 

� criação das penalidades disciplinatórias e compensatórias relativas à 

degradação ambiental. 

 
 

Foi somente com a implantação do CONAMA, constituído de representantes do 

Poder Público, da iniciativa privada e da própria sociedade civil, que os órgãos ambientais 

estaduais e regionais do meio ambiente passaram a obter maior autonomia em relação aos 

processos de licenciamento e fiscalização. Isso ocorreu pela Resolução do CONAMA 001/86, 

um marco na história ambiental brasileira, que regulamentou e instituiu a obrigatoriedade da 

AIA no sistema de licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente. Além disso, 

foi desde esta resolução que a AIA foi vinculada aos processos de licenciamento ambiental 

nos órgãos estaduais que participavam do SISNAMA. Segundo La Rovere (2001), “o caráter 

sintético e disciplinador da Resolução CONAMA 001/86 conferiu a este instrumento jurídico 

um marco de referencia na literatura sobre a AIA no Brasil”. 

Sobre essa questão, Pena Franca & Ribeiro (1988) apud La Rovere (2001) dizem 

que, “após a Resolução CONAMA 001/86 segue-se um período de incertezas e de adaptação 

por parte dos órgãos de administração ambiental no país”.  Ainda segundo La Rovere (2001), 

tal fato foi atribuído à falta de tradição do planejamento no País, às diferenças regionais na 

edição de leis complementares à Resolução 001/86 do CONAMA, a problemas de 

interpretação da legislação federal e à falta de definição de atribuições e competências quanto 

à administração ambiental pública. 

Conforme La Rovere (2001), o ano que seguiu a edição da Resolução 001 do 

CONAMA também foi marcado por “extrema mobilização, busca de informações e 

intercâmbio sobre o funcionamento do processo de AIA no país, com a realização de eventos, 

seminários, cursos de treinamento e especialização, com o objetivo de inserir a AIA na 

política ambiental brasileira”. 

Após a criação do CONAMA, pela Lei n º 7.735/89, no governo do presidente 

José Sarney, foi constituído o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
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Renováveis - IBAMA, órgão executivo, em todo o País, da Política Nacional do Meio 

Ambiente. Este órgão foi formado pela fusão de quatro entidades brasileiras que trabalhavam 

na área ambiental: Superintendência Especial do Meio Ambiente -SEMA; Superintendência 

da Borracha - SUDHEVEA; Superintendência da Pesca – SUDEPE e o Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento Florestal - IBDF. Foi com a criação do IBAMA que a Política Nacional do 

Meio Ambiente passou a ser executada em todo o Brasil. Além disso, esse órgão também foi 

instituído com o intuito de regulamentar a utilização da AIA no processo de licenciamento no 

plano nacional. 

A Constituição Brasileira de 1988, com inclusão do art. 225, parg. 1º, IV tornou-

se a primeira no mundo a prever a AIA, ao citar nos seus incisos que é inerente ao 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”.(LA ROVERE, 2001). Dessa maneira, a Constituição Federal no 

ano de 1988, finalmente fixou, em seu artigo 225, inciso IV, a obrigatoriedade do Poder 

Público de exigir o Estudo Prévio de Impacto Ambiental para a instalação de obras ou 

atividades potencialmente causadoras de significativa degradação ao meio ambiente, 

despontando como a primeira Carta Magna do Planeta a inscrever a obrigatoriedade do estudo 

de impacto ambiental no âmbito nacional. (IBAMA, 1995). 

Apesar da AIA ter sido instituída como um instrumento da gestão ambiental e 

negociação social, no entanto, o papel que ela desempenha nos dias atuais é bastante 

questionado por diversos autores, pois, há quem diga que não chega a cumprir um de seus 

papais principais, como um instrumento de monitoramento e de gestão ambiental, e tornou-se, 

atualmente, apenas mero entrave burocrático necessário para o licenciamento de 

empreendimentos. De acordo com alguns estudos realizados por Agra Filho (1991); La 

Rovere (1990) e (1992); Maglio (1988); Menkes (1990); Moreira (1991); PPE/COPPE/UFRJ 

(1990); Penna Franca e Ribeiro (1988) apud La Rovere (2001), onde foram analisada as 

experiências da avaliação de impactos ambientais no Brasil desde o ano de  1986, em sua 

implementação formal, a ausência da efetividade da AIA para a gestão ambiental foi 

comprovada, quando se analisa o  seguinte diagnóstico: 

 

� durante o período que se seguiu à implementação formal da AIA, o 

instrumento tem desempenhado dois papéis básico -  ajuda a tomada de 

decisão por parte dos administradores do meio ambiente por meio do  
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licenciamento ambiental e instrumento de negociação entre os agentes 

envolvidos com os projetos propostos; e 

 

� a AIA auxilia muito pouco na concepção de projetos e na gestão 

ambiental. 

 

Agra Filho (1993), no entanto, apesar de concordar com as falhas apontadas na 

efetividade da AIA, diz que nesse momento “é necessário, portanto, o desenvolvimento de 

novos conceitos e marcos de referência, de tal forma que a AIA passe a ser considerada como 

um processo contínuo que não finaliza na revisão ou aprovação ou atividades”. Ainda 

segundo o autor, Agra Filho (1993), mesmo que a efetividade da AIA seja constantemente 

questionada, não há como negar que o seu papel como instrumento na abordagem das 

questões ambientais no Brasil é inquestionável. Segundo ele, entre os diversos benefícios que 

a Avaliação de Impacto Ambiental trouxe para o País merecem destaque: 

 

� ampliação dos horizontes de licenciamento, que anteriormente restringia-

se basicamente aos empreendimentos industriais; 

 

� a mobilização da participação pública iniciada pela discussão dos 

EIA’s/RIMA’s em audiências públicas, as quais, apesar das 

precariedades observadas, podem tornar-se um instrumento de 

participação efetiva; e 

 
� a ampliação do enfoque de atuação de órgãos ambientais, cujas 

atividades e suporte jurídico disponível restringiam-se ao controle da 

poluição industrial. 

 
De acordo com La Rovere (2001), como principal marcos jurídicos relativos à 

implantação da AIA no Brasil, podem ser citados: 

 

� Decreto Federal no73. 030/1973 – criação da Secretaria Especial do Meio 

Ambiente; 
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� Lei Federal nº 6.803/1980 – institui o zoneamento industrial I e introduz 

a AIA no licenciamento industrial; 

 
� Lei Federal nº 6.938/1981 – institui a Política Nacional do Meio 

Ambiente; 

 
� Decreto Federal nº 88351/1983 – regulamenta a lei federal nº 6938; 

 
� Lei Federal nº 7347/1985 – institui a ação civil pública contra danos ao 

meio ambiente; 

 
� CONAMA 001/86 – regulamenta e disciplina a avaliação de impactos 

ambientais no Brasil; e 

 
� Constituição Federal de 1988 – dedica um capítulo específico ao tema 

Meio Ambiente e inclui artigo sobre a AIA. 

 
 
 
3.3 Avaliação de Impacto Ambiental e o desenvolvimento sustentável 

 
 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável é desenvolvido desde a década de 

1980 e surgiu com o intuito de integrar as vertentes ambientais e econômicas que estavam 

emergindo logo no início dessa década. Somente no final do século XX e início do século 

XXI, contudo, em virtude da crise econômica, essas questões passaram a ocupar lugar de 

destaque no cenário e na agenda política de vários presidentes e chefes de Estado, e foram 

transformadas em objetivo e referência para estratégias de conservação e desenvolvimento em 

todo o Mundo. 

De acordo com Adams (1990) apud Ronza (1998), as políticas vigentes de 

reformulação institucional e também legal das ações internacionais e nacionais estão em 

desacordo com as prioridades propostas pela Comissão Brundtland – que produziu o relatório 

“Nosso Futuro Comum”, ao enfatizar que o desenvolvimento deve atender às necessidades 

humanas de modo a encontrar opções socioeconômicas adequadas para que as presentes e 

futuras gerações possam desfrutar dos mesmos bens hoje disponíveis. 
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Assim, para reafirmar o que é postulado pelos preceitos do desenvolvimento 

sustentável, o processo de AIA veio como mais um dos instrumentos capazes de traduzir os 

princípios e critérios desse desenvolvimento em ações e estratégias práticas. Tem-se de 

acentuar, no entanto, que existem inúmeros outros conceitos e ferramentas com igual 

potencial para serem usados no planejamento e na implementação de um desenvolvimento 

com sustentabilidade; no entanto, a criação de condições estruturais associadas às funções da 

AIA constitui um ponto de partida para a reformulação necessária à integração dos recursos 

indispensáveis para a gestão ambiental e o planejamento.  

As estratégias que propõem como a AIA poderá auxiliar no processo de 

desenvolvimento sustentável são propostas por Clarck (1994) apud Ronza (1998, p. 21), 

quando ele diz: 

 

A literatura recente sobre AIA propõe estratégias que podem ser desenvolvidas em 
seu âmbito para alcançarem-se os objetivos do Desenvolvimento Sustentável, são 
elas: a) dar ênfase aos impactos cumulativos; b)direcionar o processo para o 
problema central, baseado em valores; c) transformar análise reativa e reparadora em 
propositiva e preventiva; d) compatibilizar e integrar política, planejamento e 
avaliação de impacto ambiental. 

 

Mesmo com todos os conceitos pré-estabelecidos e com esses assuntos sendo 

debatidos em várias partes do Mundo, foi na Conferencia das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992,contando com cerca de 

172 chefes de Estado e cerca de 100 membros representantes oficiais das Organizações das 

Nações Unidas, que foram propostos modelos de desenvolvimento para empresas públicas e 

privadas. Esse encontro, também, foi um marco por haver proporcionado a confecção de 

acordos internacionais e a formulação de 27 princípios que definem direitos e 

responsabilidades das nações. Além disso, também foi estabelecida uma agenda, denominada 

de Agenda 21, que continha 21 ações necessárias para que o desenvolvimento 

socioeconômico e ambiental se tornasse viável.  

De acordo com Ronza (1998), a razão pela qual a AIA se tornou um dos 

precedentes do desenvolvimento sustentável está justamente no fato de que a Agenda 21, em 

sua função crítica, e os demais documentos produzidos pela Rio-92, citam esse documento 

como instrumento potencial para se atingir a meta geral. Em relação a esse assunto, o autor 

exclarece: 
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O princípio 17 da “Declaração do Rio”, por exemplo, estabelece que a AIA, 
enquanto um instrumento nacional deve ser empreendida para atividades que tenham 
significativo impacto adverso no meio ambiente e submetida à decisão das 
autoridades competentes. Além disso, no capítulo oito, que trata da importância da 
integração entre meio ambiente e desenvolvimento econômico no processo 
decisório, reconhecendo-se que o desenvolvimento sustentável exige o 
aperfeiçoamento dos procedimentos vigentes na AIA. (SMA, 1977 apud RONZA, 
1998, p. 21). 
 

Dessa maneira, pode-se concluir que a AIA, se utilizada corretamente e tendo o 

seu processo de produção e fiscalização conduzido com rigor e seriedade, poderá contribuir 

para a reformulação do modelo de desenvolvimento, incluindo a questão ambiental no 

processo de tomada de decisão.  

 

 

3.4 A hora e a vez do Estudo de Impacto Ambiental 

 

 

O EIA/RIMA, assim como outros estudos de impactos ambientais 

contemporâneos se tornou um instrumento legal de implantação da AIA no Brasil. Esse 

estudo foi introduzido formalmente no País pela Resolução CONAMA 001/86, onde são 

estabelecidos os critérios básicos para a sua correta confecção. De acordo com Sánchez 

(2006), “ainda que de modo conciso, os principais elementos do processo de AIA são tratados 

nessa norma. Outras resoluções CONAMA e algumas resoluções estaduais e municipais 

estabelecem requisitos adicionais, contudo, os princípios básicos e essenciais para o processo 

estão inalterados desde 1986”.  

Dessa maneira, o EIA, um dos documentos mais utilizados e um dos mais 

importantes de todo o processo de avaliação de impacto ambiental, foi definido e 

regulamentado pela Resolução CONAMA 001/86 que, junto com o Relatório de Impacto 

Ambiental – RIMA, tornar-se-ia instrumento obrigatório para o licenciamento de certos 

empreendimentos. Segundo Karpinski (2006), pode-se dizer que o EIA, dos estudos 

ambientais existentes, é o documento mais completo e detalhado sobre os impactos que o 

projeto causará, tratando-se de um estudo técnico com linguagem específica de cada 

disciplina. Como esclarecem alguns autores, no entanto, o EIA não pode nem deve ser 

confundido com a AIA. Sobre isso, Kennedy (1988) apud Ronza (1998, p. 9) esclarece: 
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É necessário, no entanto, distinguir AIA de EIA. A AIA é um processo que se inicia 
com a prévia identificação dos impactos ambientais decorrentes de uma determinada 
atividade e cuja formatação se dá através da elaboração do documento intitulado 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA, ou seja, um documento ou relatório que reúne 
a análise das informações, incluindo monitorização e as ativiades de 
acompanhamento, através da qual a AIA é levada a cabo.  
 
 

Segundo Sanchez (2006), é com base nesse estudo que é tomada a principal 

decisão quanto à viabilidade ambiental de um determinado projeto, quando à necessidade de 

medidas mitigadoras ou compensatórias e quanto ao tipo e alcance dessas medidas. Assim, 

dado o caráter público do processo de AIA, é também esse o documento que servirá de base 

para as negociações que poderão se estabelecer entre empreendedor, Governo e partes 

interessadas. 

Além de todas as definições sobre EIA/RIMA, pode-se dizer que estes 

documentos apresentam, de certa maneira, a função de validar o significado de “Impacto 

Ambiental”, descrito na Resolução CONAMA 001/86, onde resta claro que impacto “é a 

diferença no ambiente natural entre o antes e o depois da instalação de um empreendimento”. 

Sendo assim, para que isso aconteça, é necessário estabelecer as condições ambientais antes 

da sua instalação e prever como esse ambiente se tornará depois da execução da obra.  

Já o Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, como o próprio nome sugere, é um 

relatório que contém uma síntese do EIA e, para tanto, deve apresentar linguagem acessível 

para compreensão dos técnicos e da sociedade de maneira geral. O RIMA também começou a 

ser implantado legalmente no Brasil pela Resolução CONAMA 001/86, e possui a função de 

refletir as conclusões emanadas do EIA. De acordo com essa Resolução os critérios básicos 

para preparação e implantação de um EIA/RIMA são: 

 

� triagem -  no artigo 2º é apresentada uma lista de quais atividades 

necessitam de um EIA/RIMA para que seja efetuado o seu licenciamento; 

outras resoluções específicas podem acrescentar  ou não mais atividades a 

essa lista; 

 

 
� determinação do escopo - o parágrafo único do art. 6º estabelece que 

“cabe ao órgão licenciador definir “instruções adicionais” para a 

preparação dos estudos de impacto ambiental, levando em conta, 

peculiaridades do projeto e características ambientais da área”;  
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� diretrizes para elaboração do EIA e do RIMA -  os artigos 5º, 6º, 7º, 8º 

e 9º desta resolução estabelecem as diretrizes básicas, além dos conteúdos 

mínimos que esses estudos devem apresentar. O parágrafo 7º determina a 

realização do EIA por equipe “multidisciplinar” habilitada, e o 8º diz que 

correm por conta do empreendedor os custos referentes à elaboração do 

estudo; 

 

� análise técnica e consulta pública - os artigos 10 e 11, respectivamente, 

trataram dos prazos para manifestação do órgão licenciador para se 

declarar de forma conclusiva sobre o RIMA apresentado e sobre a 

acessibilidade do mesmo, assim como sua utilização como instrumento de 

consulta pública e audiência pública;  

 
� processo decisório -  o art. 4º estabelece que os projetos de licenciamento 

deverão ser compatíveis com as etapas de planejamento e implantação dos 

projetos; e o art 11º parágrafo 2º diz que “o licenciamento cabe aos órgãos 

ambientais competentes que também determinam a execução do estudo de 

impacto ambiental, assim como, a apresentação do RIMA”; e 

 
� etapa pós – estudos – acompanhamento e monitoramento – dispõe o  

art. 6º, inciso IV que “elaboração do programa de acompanhamento e 

monitoramento dos impactos positivos e negativos, indicando os fatores e 

parâmetros a serem considerados”. 

 

Segundo Oliveira (1999) apud Prado Filho & Souza (2004), a regulamentação da 

Resolução CONAMA 001/86 teve por principal efeito definir o EIA (considerado etapa 

central do processo de Avaliação de Impacto Ambiental) como a mais importante ferramenta 

utilizada para o licenciamento de empreendimentos com o potencial de degradação ambiental, 

tornando aquele procedimento parte integrante e indissociável do licenciamento, como 

estabelecem as resoluções CONAMA 001/86 e 237/97. 

Para Sánchez (2006), “o vínculo entre o licenciamento e os estudos de impacto 

ambiental é também estabelecido pelo decreto regulamentador da Política Nacional do Meio 

Ambiente”.   Ainda segundo o autor, o art. 10º da Lei nº 6.938/81 é retomada pelo art. 17º do 

Decreto 99.274/90, onde são acrescentados mais quatro parágrafos: 
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§ 1º - Caberá ao CONAMA fixar os critérios básicos, segundo os quais serão 

exigidos estudos de impacto ambiental para fins de licenciamento, contendo, 

entre outros itens: 

 

- diagnóstico ambiental da área; 

- descrição da ação proposta e suas alternativas; 

- identificação, análise e previsão dos impactos significativos, positivos e 

negativos; 

 

§ 2º - O estudo de impacto ambiental será realizado por técnicos habilitados e 

constituirá o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, correndo às despesas à 

custa do proponente do projeto. 

 

§ 3º - Respeitada a matéria de sigilo industrial, assim expressamente caracterizada 

a pedido do interessado, o Rima, devidamente fundamentado, será acessível ao 

público. 

 

§ 4º - Resguardado o sigilo industrial, os pedidos de licenciamento, em qualquer 

de suas modalidades, sua renovação e respectiva concessão de licenças serão 

objetos de publicação resumida, pelo interessado, no jornal oficial do Estado e 

em periódicos de grande circulação, regional ou local, conforme modelo 

aprovado pelo CONAMA. 

 

No que diz respeito à relação entre o EIA e o licenciamento ambiental, no entanto, 

a Resolução CONAMA 237/97, que surgiu posteriormente, deixa esse aspecto bem claro. De 

acordo com Van Acker (1998) apud Prado Filho & Souza (2004), esta Resolução “alterou 

profundamente o regime de licenciamento que havia sido inaugurado pela CONAMA 

001/86”, ao estabelecer que todas as atividades potencialmente degradadoras ou poluidoras, e 

não somente aquelas que causem significativo impacto ambiental, deverão ser licenciadas 

pelo órgão ambiental competente. Além disso, essa Resolução estabelece a dependência do 

licenciamento em relação ao EIA, quando é dito:  
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(...) a licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente dependerá 
de prévio Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto 
Ambiental sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao qual dar-se-á publicidade, 
garantida a realização de audiências públicas, quando couber, de acordo com a 
regulamentação. (RESOLUÇÃO  CONAMA 237/97, art 3º). 

  

Além dessas mudanças, a Resolução CONAMA 237/97 ainda foi um pouco além 

no que diz respeito à equipe técnica necessária para a confecção desses estudos. Nessa norma, 

foi abolida a dependência da equipe que elabora o EIA, antes amarrada pela CONAMA 

001/86, art. 7º, quando é dito “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”. Não deixando de lado a 

responsabilidade da equipe técnica com a confecção dos estudos, mas delimitando a sua 

independência, a CONAMA 237/97, ao contrário do que era estabelecido na sua antecessora, 

diz em seu art. 11º que “os estudos necessários ao processo de licenciamento deverão ser 

realizados por profissionais legalmente habilitados, a expensas do empreendedor”.  

Para Agra Filho (1993), diante da finalidade essencial dos EIA’s/RIMA’s em 

instituir o processo decisório do licenciamento ambiental, compete aos órgãos estaduais de 

meio ambiente a revisão e análise desses estudos. Para tanto, deve-se averiguar 

preliminarmente a consistência de seu conteúdo mínimo e, posteriormente, proceder à 

apreciação do mérito. Segundo o autor, os estudos de impacto ambiental devem fornecer 

como conteúdo: 

   

• descrição da proposta de ação e de alternativas; 

 

• diagnóstico das condições ambientais, enfatizando informações específicas 

e necessárias para balizar a identificação e avaliação dos efeitos ambientais 

da ação ou atividade proposta; 

 

• estimativa da natureza e magnitude das prováveis alterações ambientais; 

 

• designação dos parâmetros ambientais considerados como indicadores dos 

impactos, bem como os métodos usados para determinar sua escala de 

magnitude e peso relativo; 
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• identificação das preocupações humanas; 

 

• predição da magnitude dos indicadores de impacto e do impacto total, do 

projeto e das alternativas; 

 

• avaliação do significado dos impactos ambientais estimados e sua 

importância em termos de impacto total, do projeto e das alternativas; 

 

• indicação e descrição das medidas disponíveis para mitigar os impactos 

ambientais adversos da ação proposta e das alternativas, além de uma 

avaliação das medidas; 

 

• previsão dos impactos ambientais inevitáveis, e; 

 

• recomendação de medidas de monitoramento necessárias. 

 

É importante ressaltar que, além de todas as resoluções e decretos que 

regulamentam e ligam o EIA/RIMA ao licenciamento ambiental, esse fato também foi 

reforçado pela Constituição Federal de 1988, quando, no artigo 225, inciso IV, é dito que 

incumbe ao 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”.  As principais etapas de Avaliação de Impacto 

Ambiental – AIA, desde a decisão do Termo de Referencia até a sua aprovação, está 

representada na figura 02. 
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Figura 02. Principais fases do processo de AIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Wathern (adaptado), 1988 apud Ronza (adaptado) 1998.  
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3.5 Licenciamento ambiental 

 

Contexto Histórico 

 

  

Conforme Sánchez (2006), “o licenciamento ambiental no Brasil começou em 

alguns Estados, em meados da década de 1970, e foi incorporado à legislação federal como 

um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente.” De acordo com o mesmo 

autor, o processo de “licenciamento” ambiental já vinha ocorrendo no País desde épocas mais 

distantes, não com as características que se tem atualmente, mas pela necessidade de 

autorizações dadas pelo Governo para exercer atividades que interferissem com o meio 

ambiente. Sánchez (2006) afirma que “o Código Florestal de 1934 introduzira a necessidade 

de obtenção de uma autorização para a “derrubada de florestas em propriedades privadas”, o 

“aproveitamento de lenha para abastecimento de vapores e máquinas”, e a “caça e pesca nas 

florestas protetoras e remanescentes”. 

No contexto histórico do Brasil, o licenciamento ambiental começou antes mesmo 

de ter surgido no País o processo de AIA, e inicialmente em estados do sudeste do País, como 

Rio de Janeiro, ano de 1975, e São Paulo, em 1976; no entanto, como retratado por Sánchez 

(2006), “o licenciamento estadual paulista e fluminense aplicavam-se a fontes de poluição, 

basicamente atividades industriais e certos projetos urbanos como aterros de resíduos e 

loteamentos.” 

Foi somente com a incorporação da AIA à legislação brasileira que os sistemas de 

licenciamento foram objeto de modificações e tiveram que se adaptar aos novos 

procedimentos, cujo aspecto do licenciamento foi abrangido e passou a incorporar não mais 

somente os poluentes e sua dispersão no meio, mas incluindo também os efeitos sobre a biota 

e os impactos sociais gerados, entre outros. 

Em termos de legislação federal, o licenciamento ambiental é um instrumento da 

Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.931/81, que define: 

 
A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e 
atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou 
potencialmente poluidoras, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar 
degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento do órgão estadual 
competente, integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, e do 
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 
IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis. (Art. 1º, 
Lei n º 6.931/81). 
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Desde essa legislação, o licenciamento ambiental passou a abranger não somente 

as atividades que pudessem causar poluição ambiental, mas qualquer forma de degradação ao 

ambiente. Previa, ainda, a legislação o licenciamento para as etapas de construção e 

implantação do empreendimento, ratificando, assim, os mesmos estágios já previstos nas 

legislações estaduais do Rio de Janeiro e São Paulo. Nessa lei, contudo, a etapa de 

desativação do empreendimento ainda não era prevista, fato também ausente das legislações 

estaduais precursoras. Segundo Sánchez (2006), “essa última fase do ciclo de vida dos 

empreendimentos não era percebida, no início dos anos de 1980, como capaz de causar danos 

ambientais. Seria preciso esperar até 2002 para encontrar na legislação ambiental brasileira 

referências a obrigações relativas ao encerramento de atividades”. 

Depois da implantação da Lei nº 6.938, que, por não tratar especificamente do 

licenciamento ambiental, esse assunto foi abordado de maneira generalista, o decreto que 

regulamentou a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, nº 88.351/83, revogado em 1990 

e substituído pelo Decreto nº 99.274/90, tratou o licenciamento ambiental de maneira mais 

detalhada e determinou que o Poder Público, no exercício de sua competência e controle, 

expedisse três tipos de licença: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) e Licença de 

Operação (LO). Decreto nº 99.274/90, art. 19. 

Após o Decreto n º 99.274/90, ainda na esfera federal, no ano de 1997, um 

importante instrumento regular foi criado com a Resolução 237, de 19 de dezembro de 1997, 

do CONAMA, onde, além de serem apresentados aspectos mais específicos do licenciamento 

ambiental, também foi definido de maneira mais clara, na forma de competências, a quem 

compete o licenciamento ambiental entre a UNIÃO, os estados, o Distrito Federal e 

municípios.  

 

 

Características Gerais do Licenciamento 

 

 

A Resolução CONAMA 237/97, em art. 1º, inciso I, classifica o Licenciamento 

Ambiental como:  

“(...) ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a 
localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades 
utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente 
poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação 
ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas 
aplicáveis ao caso”. 
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Já “Licença Ambiental” de acordo com inciso II, art 1º, CONAMA 237/97, é 

definida como:  

“(...) ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, estabelece as 
condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser observadas 
pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e 
operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais 
consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer 
forma, possam causar degradação”. 
 

O licenciamento ambiental é uma obrigação legal prévia à instalação de qualquer 

empreendimento ou atividade potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente, e 

possui como uma de suas mais expressivas características a participação social na tomada de 

decisão, por meio da realização de audiência públicas como parte do processo. Essa obrigação 

é compartilhada pelos órgãos estaduais de meio ambiente e pelo IBAMA, como parte 

integrante do SISNAMA. Estão sujeitas ao licenciamento ambiental todas as atividades que 

utilizem recursos ambientais e possam ser causadoras efetivas ou potenciais de poluição ou de 

degradação ambiental, desenvolvidas por pessoas físicas e jurídicas, inclusive as entidades das 

administrações públicas federal, distrital, estadual e municipal 

 O IBAMA atua, principalmente, no licenciamento de grandes projetos de infra-

estrutura que envolva impactos em mais de um estado, assim como nas atividades do setor de 

petróleo e gás na plataforma continental. A competência do IBAMA como órgão executor da 

política ambiental do País pode ser observada na CONAMA 237/97, art. 4º, quanto é dito 

“compete ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 

IBAMA, órgão executor do SISNAMA, o licenciamento ambiental, a que se refere o artigo 10 

da Lei nº 6.938/81, de empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental de 

âmbito nacional ou regional, a saber: 

 

I. Localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; no 

mar territorial; na plataforma continental; na zona econômica exclusiva; em 

terras indígenas ou em unidades de conservação do domínio da União. 

 

II.  Localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais estados; 

 

III.  Cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do País ou 

de um ou mais Estados; 
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IV.  Destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e 

dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia 

nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN; 

 

V. Bases ou empreendimentos militares, quando couber, observada à legislação 

específica. 

 

Mesmo sendo de competência do IBAMA o licenciamento de todos os 

empreendimentos retrocitados, contudo, ele consultará os órgãos estaduais e municipais de 

meio ambiente, onde esteja localizado o empreendimento que se deseja licenciar, sobre a 

instalação destes e, após verificar os laudos técnicos emanados por esses órgãos, é que o 

licenciamento será realizado.  

O papel dos estados no licenciamento ambiental é definido por essa mesma 

Resolução, quando é esclarecido no art. 4º § 2º: “o IBAMA, ressalvada sua competência 

supletiva, poderá delegar aos Estados o licenciamento de atividades com significativo impacto 

ambiental de âmbito regional, uniformizando, quando possível, as exigências”. O parágrafo 5º 

trata, especificamente, contudo, da competência do Estado no licenciamento e esclarece quais 

tipos de empreendimentos são de competência dessa esfera, quando exclarece que “compete 

ao órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal o licenciamento ambiental dos 

empreendimentos ou atividades: 

 

I. Localizados ou desenvolvidos em mais de um Município ou em unidades 

de conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal; 

 

II.  Localizadas ou desenvolvidas nas florestas e demais formas de vegetação 

natural ou de preservação permanente relacionadas no artigo 2º da Lei nº 

4.771/65 e em todas que assim forem consideradas por normas federais, 

estaduais ou municipais; 

 

III.  Cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de 

um ou mais Municípios; 
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IV.  Delegados pela União aos Estados ou ao Distrito Federal, por instrumento 

legal ou convênio”. 

 

A competência dos Municípios também é ressaltada nessa Resolução, CONAMA 

237/97, art. 6º, quando é dito que “compete ao órgão ambiental municipal ouvido os órgãos 

competentes da União, dos Estados e do Distrito Federal, quando couber, o licenciamento 

ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe 

forem delegadas pelo Estado por instrumento legal e convênio”. 

Dessa maneira, quando definida a esfera, o licenciamento ambiental é realizado 

por um só órgão, onde são estabelecidas fases exclusivas, determinadas por três tipos 

diferenciados de licença, com características próprias e com prazos de validade específicos. 

Os tipos de licença ambiental requeridas pelo Poder Público para o licenciamento de 

empreendimentos são definidos no art. 8º da CONAMA 237/97. De acordo com o artigo, as 

licenças podem ser: 

 

I – Licença Prévia (LP) – concedida na fase preliminar do planejamento do 

empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, 

atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e 

condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação; 

 

II – Licença de Instalação (LI) – autoriza a instalação do empreendimento ou 

atividade de acordo com as especificações constantes nos planos, programas e 

projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais 

condicionantes, da qual constituem motivo determinante; 

 

III – Licença de Operação (LO) – autoriza a operação da atividade ou 

empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta 

das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e 

condicionantes determinados para a operação. 

 

Sobre os tipos de licenças necessárias para o licenciamento ambiental, Sánchez 

(2006, p. 82) exclarece:  
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Há uma lógica na seqüência dessas licenças. A licença prévia é solicitada quando o 
projeto técnico está em preparação, a localização ainda pode ser alterada e 
alternativas tecnológicas podem ser estudadas. O empreendedor ainda não investiu 
no detalhamento do projeto e diferentes conceitos podem ser estudados e 
comparados. A Licença de Instalação somente pode ser solicitada depois de 
concedida a Licença Prévia; o projeto técnico é detalhado, atendendo às condições 
estipuladas na licença prévia. Finalmente, a Licença de Operação é concedida depois 
que o empreendimento foi construído e está em condições de operar, mas sua 
concessão é condicionada à constatação de que o projeto foi instalado de pleno 
acordo com as condições estabelecidas na Licença de Instalação.  

 

Ainda de acordo com a CONAMA 237/97, art. 10, incisos de I a IX, o processo de 

licenciamento ambiental pode ser dividido em oito etapas preliminares: 

 

I – Definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do 

empreendedor, dos documentos, projetos e estudos ambientais, necessários 

ao início do processo de licenciamento correspondente à licença a ser 

requerida; 

 

II – Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado 

dos documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se a 

devida publicidade; 

 

III – Análise, pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA, 

dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados e a realização 

de vistorias técnicas, quando necessárias; 

 

IV – Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão 

ambiental competente, integrante do SISNAMA, uma única vez, em 

decorrência da análise dos documentos, projetos e estudos ambientais 

apresentados, quando couber, podendo haver a reiteração da mesma 

solicitação caso os esclarecimentos e complementações não tenham sido 

satisfatórios; 

 

V – Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação 

pertinente; 
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VI – Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão 

ambiental competente, decorrentes de audiências públicas, quando couber, 

podendo haver reiteração da solicitação os esclarecimentos e 

complementações não tenham sido satisfatórios; 

 

VII - Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer 

jurídico; 

 

VIII – Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a 

devida publicidade. 

 

De maneira geral, as principais diretrizes para execução do licenciamento 

ambiental estão expressas na Lei nº 6. 938/81 e nas Resoluções CONAMA nº 001/86 e nº 

327/97. Além dessas mais conhecidas, o Ministério do Meio Ambiente também emitiu 

recentemente o Parecer nº 312/CONJUR/MMA/2004, que discorre sobre a competência 

estadual e federal para o licenciamento. Para isso, esse parecer utiliza como fundamento a 

abrangência do impacto e diz: “não basta que a atividade licenciada atinja ou se localize em 

bem da União para que fique caracterizada a competência do IBAMA para efetuar o 

licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental dá-se em razão da abrangência do 

impacto ao meio ambiente e não em virtude da titularidade do bem atingido”.  

 

 

3.6 Licenciamento ambiental no Ceará 

 

 

Como já mencionado, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, pela Resolução 

CONAMA Nº 237/97, estabeleceu os níveis de competência federal, estadual e municipal, 

responsáveis pelo licenciamento ambiental no Brasil. 

 No Estado do Ceará, a competência do licenciamento ambiental é realizada pela 

Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE, autarquia criada pela Lei Estadual 

nº 11.481/87, vinculada ao Conselho de Política e Gestão do Meio Ambiente. Dessa maneira, 

a SEMACE é responsável pelo licenciamento em todo o Estado, ressalvados os municípios 

que possuem os próprios órgãos de meio ambiente e que pertencem ao SISNAMA. Do 

contrário, cabe a esse órgão efetuar o licenciamento. Para que esse processo seja completado, 
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no entanto, deverá ser apresentada a anuência emitida pelos municípios, onde se localizar a 

atividade ou empreendimento que se tenciona licenciar, no que tange à lei de Uso e Ocupação 

do Solo, bem como, quando couber, dos demais órgãos competentes da União e do Estado, 

envolvidos no procedimento de licenciamento. 

Como definido no site oficial da instituição www.semace.gov.br, a SEMACE 

integra o Sistema Nacional de Meio Ambiente na qualidade de órgão seccional do Estado do 

Ceará, competindo-lhe especialmente: 

 

I – Executar a Política Estadual de Controle Ambiental do Ceará, dando 

cumprimentos às normas estaduais e federais de proteção, controle e 

utilização racional dos recursos ambientais e fiscalizando a sua execução; 

 

II - Estabelecer os padrões estaduais de qualidade ambiental; 

 

III – Administrar o licenciamento de atividades poluidoras do Estado do 

Ceará; 

 

IV – Estabelecer o zoneamento ambiental do Estado do Ceará; 

 

V - Controlar a qualidade ambiental do Estado, mediante levantamento e 

permanente monitoramento dos recursos ambientais; 

 

VI - Adotar as necessárias medidas de preservação e conservação de 

recursos ambientais; 

 

VII – Exercer o controle das fontes de poluição, de forma a garantir o 

cumprimento dos padrões de emissão estabelecidos; 

 

VIII – Aplicar, no âmbito do Estado do Ceará, as penalidades por 

infrações à legislação de proteção ambiental, federal e estadual; 

 

IX – Baixar às normas técnicas e administrativas necessárias a 

regulamentação da Política Estadual de Controle Ambiental com prévio 

parecer do Conselho Estadual do Meio Ambiente; 
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X – Promover pesquisas e estudos técnicos no âmbito da proteção 

ambiental, concorrendo para o desenvolvimento da tecnologia nacional; 

 

XI – Desenvolver programas educativos que concorram para melhorar a 

compreensão social dos programas ambientais; 

 

XII - Celebrar convênios, ajustes, acordos e contratos com entidades 

públicas e privadas, nacionais ou internacionais para execução de 

atividades ligadas aos seus objetivos. 

 
O licenciamento ambiental no Ceará é regido, respeitado o que é estabelecido por 

outras resoluções federais, pela Resolução COEMA nº 08/04, que apresenta, além das normas 

estabelecidas, uma lista com 347 tipologias de atividades passíveis de licenciamento 

ambiental. Essas tipologias encontram-se reunidas em grupos normativos e classificadas 

segundo o potencial poluidor-degradador, em pequeno (P), médio (M) e alto (A). Essa mesma 

Resolução diz que o licenciamento ambiental, considerado instrumento preventivo, consiste 

em um procedimento uno, dividido em fases distintas e com licenças que estabelecem 

condições e medidas de controle ambiental que deverão ser observadas pelo empreendedor.  

Conforme a Lei Estadual nº 11.411/87 e a Resolução COEMA nº 08/04, o Sistema 

de Licenciamento Ambiental do Estado do Ceará compõe-se das seguintes modalidades de 

licenças: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), 

definidas da mesma forma como já dimensionado pela Resolução CONAMA 237/97, além 

destas, outras categorias, apresentadas pela COEMA 08/04, art. 2º, § 5º § 6º, § 7º e § 8º, 

também são expedidas pela SEMACE de acordo com a especificidade do projeto, são elas: 

 

� Licença de Instalação e Operação (LIO) – essa licença será concedida para 

implantação de projetos de assentamento de reforma agrária e carcinicultura, 

observadas, respectivamente, a Resolução CONAMA nº 289/01 e Resolução 

COEMA nº 02/02, consoante às especificações do projeto básico, medidas e 

condições de controle ambiental estabelecidas pelo órgão ambiental. 

 

� Licença Simplificada (LS) – será concedida exclusivamente quando se tratar 

da localização, implantação e operação de empreendimentos ou atividades de 

porte micro, com pequeno potencial poluidor-degradador. O processo de 
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licenciamento ambiental simplificado constará de Licença Prévia (LP) e Licença 

de Instalação/Operação (LIO); 

  
� Autorização Ambiental (AA) – será concedida a atividades temporárias. Caso 

a atividade, empreendimento, pesquisa ou serviço de caráter temporário exceda o 

prazo estabelecido de modo que passe a se configurar como de situação 

permanente, serão exigidas as licenças ambientais correspondentes que 

substituirão à Autorização Ambiental expedida.  

 
Cada uma dessas licenças possui prazos de validade específicos que foram 

estabelecidos pela CONAMA 237/97, entretanto, o Estado do Ceará, referendado pelo 

Conselho Estadual do Meio Ambiente – COEMA as prevê de forma bem mais restritiva, com 

prazos de validade compreendidos entre um e três anos, de acordo com o porte e potencial 

poluidor-pagador da atividade. As validades das licenças e os prazos de renovação 

determinantes no Estado do Ceará podem ser observados na Resolução COEMA 08/04. Além 

desta, também são levadas em consideração a CONAMA 001/86, assim como a CONAMA 

237/97.  

Os documentos exigidos pela SEMACE para concessão das licenças: LP, LI e LO 

para instalação de empreendimentos de carcinicultura no Estado do Ceará estão discriminados 

nos anexos (D, E e F). 

 

 

3.7 O Conselho Estadual de Meio Ambiente - COEMA 

 

 

De acordo com o capítulo II, art. 2º do decreto nº 23.157/94, que aprovou o 

Regimento Interno do Conselho Estadual de Meio Ambiente – COEMA, criado como órgão 

colegiado integrante do Sistema de Meio Ambiente e que tem por finalidade assessorar o 

chefe do Poder Executivo em assuntos de política e proteção ambiental, compete ao COEMA, 

especialmente: 

 

I – Examinar e aprovar os planos anuais e/ou plurianuais da 

Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE; 
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II – Colaborar com a Superintendência Estadual do Meio Ambiente e com 

outros órgãos públicos e particulares na solução dos problemas ambientais 

do Estado; 

 

III – Sugerir ao Chefe do Poder Executivo medidas destinadas a preservar 

o meio ambiente do Estado; 

 

IV – Estimular a realização de campanhas educativas, para mobilização da 

opinião pública, em favor da preservação ambiental; 

 

V – Promover e estimular a celebração de Convênios, ajustes e acordos, 

com entidades públicas e privadas para execução de atividades ligadas aos 

seus objetivos; 

 

VI – Coordenar, em comum acordo com a Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano e Meio Ambiente a implantação e execução da política estadual do 

Meio Ambiente; 

 

VII – Estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à 

manutenção da qualidade do meio ambiente (natural e construído) com 

vistas à utilização, preservação e conservação dos recursos ambientais; 

 

VIII – Sugerir aos organismos públicos estaduais, em caráter geral ou 

condicional, que imponham aos agressores do ambiente a perda ou 

restrição de benefícios fiscais concedidos, bem como a perda ou suspensão 

de participação em linhas de financiamentos de estabelecimentos estaduais 

de crédito; 

 

IX – Sugerir a SEMACE a suspensão das atividades poluidoras, 

contaminadoras e degradadoras do ambiente; 

 

X – Estimular e colaborar com a criação de Conselhos Municipais de 

Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA´s; 
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XI – Decidir sobre assuntos encaminhados a sua apreciação pela Secretaria 

Executiva do Colegiado; 

 

XII – Executar outras atividades correlatas. 

 

Nesse sentido, o COEMA é um conselho constituído por um colegiado de 35 

membros, que representam, em sua maioria, instituições ligadas ao Governo, e algumas outras 

representantes da sociedade civil (não governamentais). Dessa maneia, de acordo com 

capítulo III, art. 3º, o plenário do COEMA é constituído da seguinte estrutura: 

 

I. Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, cujo 

Secretário integra o Conselho como membro nato na qualidade de 

Presidente; 

  

II.       Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE, cujo 

Superintendente, membro nato, assumirá a Presidência do Conselho nas 

faltas e impedimentos do titular, e; 

 

III.  Conselheiros, representes de instituições governamentais e não-

governamentais. 

 

Entre as instituições que possuem conselheiros representantes no COEMA podem 

ser citadas: 

 

� secretarias estaduais, tais como: Secretaria de Turismo – SETUR e 

Secretaria de Educação – SEDUC;  

 

� conselhos estaduais, como o Conselho Estadual de Desenvolvimento 

Econômico – CEDE; 

 
� Procuradoria Geral do Estado – PGE e Procuradoria Geral da Justiça do 

Ceará – PGJ; 

 
� IBAMA; 
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� Ministério Público do Estado – Procuradoria da República do Estado do 

Ceará; 

 
� Assembléia Legislativa – Comissão de Recursos Hídricos e Comissão de 

Meio Ambiente; 

 
� associações, fundações e sindicatos, como o Sindicato dos Engenheiros no 

Estado do Ceará – SINGE; 

 
� conselhos de classe, como o Conselho Regional de Biologia – CRBio; 

 
� universidades, como a Universidade Federal do Ceará - UFC e a 

Universidade Estadual do Ceará – UECE; e 

 
� federações, como a Federação das Indústrias do Estado do Ceará – FIEC. 

 
Entre as competências do Colegiado está a analise e aprovação do Parecer 

Técnico emitido pelo órgão ambiental. Esse fato pode ser observado quando é dito no art. 8º, 

inciso VIII, que cabe ao colegiado “apreciar os Pareceres Técnicos da SEMACE relativos ao 

licenciamento de obras e/ou empreendimentos de significativo impacto ambiental, para os 

quais se exige EIA/RIMA, evocados a partir de relatório mensal encaminhado ao Conselho 

pelo Órgão ambiental do Estado”. Dessa maneira, o Conselho Estadual de Meio Ambiente é 

parte integrante e importante no processo de licenciamento de muitos empreendimentos, 

passiveis de EIA/RIMA do Estado do Ceará. 

 

 

3.8 Do início ao fim – como tudo aconteceu no agronegócio da carcinicultura. 

 
 

De acordo com Fernandes (2007), a carcinicultura marinha, ramo da aquicultura6, 

tem crescido em todo o mundo, especialmente em regiões litorâneas tropicais, onde as 

condições climáticas favorecem esse tipo de atividade e proporcionam resultados 

excepcionais, em curto prazo, em termos de produtividade e lucro. Sem dúvida, o cultivo de 

                                                 
6 De acordo com a portaria do IBAMA nº 145 – N de 29/10/1998, o termo aquicultura é definido como: “o 
cultivo ou a criação de organismos que apresentam seu ciclo de vida inteiramente em meio aquático”. Disponível 
em www.ibama.gov.br. Acessado em 12/01/2009. 
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camarão marinho, quando comparado a outros cultivos dentro da própria aqüicultura, como a 

psicultura (cultivo de peixes), malocultura (cultivo de moluscos, mexilhões, vieiras e ostras), 

merece grande destaque. 

O cultivo de camarão marinho teve suas origens no sudoeste asiático, onde 

durante muitas décadas os fazendeiros escavavam as terras para construção de viveiros e os 

abasteciam com camarões retirados do mar. A carinicultura manteve-se nesses moldes, com 

características artesanais, até o final da década de 1930. A partir daí, o cultivo no modelo 

como se conhece atualmente começou a ter suas origens. De acordo com Monsão (2004); 

Rosenberry (1998); Rocha e Maia (1998); Seiffert e AL (2000) apud Fernandes (2007), “a 

modernidade no cultivo de camarão só foi alcançada quando o pesquisador Motosaku 

Fujinaga obteve sucesso com a reprodução da espécie de camarão Penaeus japonicus em 

cativeiro”. 

Ainda de acordo com Fernandes (2007), a década de 1960 marcou intensa queda 

nessa atividade, fato que fez com que pesquisadores de vários países, entre eles França, China 

e Taiwan, começassem a desenvolver estudos para viabilizar o cultivo de camarão marinho 

em viveiros. Foi com essas primeiras pesquisas que a atividade da carcinicultura começou a 

ser disseminada pelo Mundo e passou a ganhar fortes adeptos e muitos incentivos, e até 

mesmo órgãos de fomento internacionais, como o BID, foram seus financiadores. De acordo 

com dados da ABCC, “a partir de 1982, foram instaladas as primeiras fazendas de cultivo de 

camarão no Nordeste, com apoio financeiro dos programas FISET/PESCA/BANCO DO 

BRASIL e BID/PROPESCA/BNCC, tendo sido viabilizado nesse período cerca de 10 grandes 

empreendimentos”. 

No Brasil, as primeiras experiências com o cultivo de camarão em cativeiro 

ocorreram na década de 1970 e, inicialmente, em terras potiguares.  As primeiras fazendas de 

carcinicultura começaram a surgir no Estado do Rio Grande do Norte para atender a proposta 

do “Projeto Camarão”, de interesse do próprio Governo. De acordo com Fernandes (2007), 

esses projetos “... realizavam estudos para saber a viabilidade da implantação do cultivo de 

camarão em substituição da extração de sal, atividade até então tradicional no Estado...”. O 

maior incentivo para essa atividade, no entanto, ocorreu porque, nesse período, o Estado 

enfrentava forte crise em relação à queda na atividade das salinas com a demissão de muitos 

funcionários. Dessa maneira, a carcinicultura apresentou-se como atividade viável, tanto para 

resolver o problema da geração de empregos, como para movimentar a economia do Estado; 

no entanto, com o passar dos anos, as fazendas foram se expandindo e começaram a invadir 

área de preservação permanente – APP. 
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Segundo o IBAMA (2005), o Brasil pode ser considerado como uma frente nova 

de expansão da carcinicultura comercial e foi somente após o desenvolvimento do “pacote” 

tecnológico do camarão do pacífico Litopeneaus vannamei, entre 1996/1997, que um 

crescimento mais intenso ocorreu, principalmente no final da década passada e início desta. 

Conforme dados apresentados pelo censo realizado em 2003 pela Associação 

Brasileira de Criadores de Camarão - ABCC, os maiores produtores do País são: Rio Grande 

do Norte, Ceará, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Piauí e Santa Catarina. Grandes áreas de 

cultivo são observadas na região Nordeste, em torno de 95%, mesmo assim, existe um 

número considerável de viveiros no Sul e Sudeste que produzem, só que em menor escala. 

Segundo os dados apresentados, na proporção Kg/hec/ano, que diz respeito à produtividade, o 

Estado do Ceará apresenta números superiores ao Estado do Rio Grande do Norte. 

Para resumir a atividade de carcinicultura desde a sua implantação, logo no início 

da década de 1970, até os dias atuais, recorrem-se a dados apresentados pelo Ministério da 

Agricultura, Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca (2004) apud IBAMA/MMA (2005). 

Segundo esse documento, a atividade de carcinicultura no Brasil se desenvolveu em três 

etapas distintas, na sequência delineada:  

Primeira etapa - (início da década de 1970). O Brasil ensaiou os primeiros 

passos no cultivo do camarão em cativeiro logo no início da década de 1970, mais 

precisamente entre os anos de 1978 e 1984, entretanto a prática do cultivo de camarão em 

termos empresariais somente teve início nos anos 1980, com o uso da espécie exótica 

Panaeus japonicus. Em meados dessa década, ressentindo-se de pesquisas que possibilitassem 

o alcance de uma produtividade economicamente aceitável, e ante a inaptidão do P. japonicus 

às baixas salinidades, a carcinicultura brasileira redirecionou seus objetivos para as espécies 

nativas P. subtilis, P. schmitti, P. brasiliensis e P. paulensis.  A baixa produtividade e a baixa 

lucratividade dessas espécies, porém, provocaram a desativação e a reconversão a salinas de 

várias fazendas da região Nordeste. 

Segunda fase – teve início no começo de 1993, quando foi decisiva a opção pelo 

cultivo do Litopenaeus vannamei, espécie exótica com capacidade de adaptação as mais 

variadas condições locais de cultivo, o que contribuiu para elevá-la à condição de principal 

espécie da carcinicultura brasileira. De acordo com Monsão (2004) apud Fernandes (2007), “o 

Litopenaeus vannamei em pouco tempo tornou-se a principal espécie cultivada no país”. O 

domínio do ciclo reprodutivo e da produção de pós-larvas resultou em autossuficiência e 

regularização de sua oferta, consolidando a tecnologia de formação de plantéis em cativeiro e 

relegando ao passado a dependência das importações, que constituíam veículos de introdução 
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de doenças e que ocasionavam irregularidades na oferta de pós-larvas, com reflexos negativos 

no desempenho global da atividade.  

Terceira fase – é a que o país começa a viver atualmente, após a consolidação da 

tecnologia de reprodução e engorda, o alcance da autossuficiência na produção de pós-larvas, 

a oferta de uma ração de qualidade e o despertar do setor produtivo para a importância da 

qualidade do produto final. Estas condições projetam a carcinicultura em direção ao mercado 

externo, cujas condições de demanda e preço são altamente favoráveis, com um potencial 

extraordinário de geração de divisas para o desenvolvimento do País. A firme tendência de 

consolidação do setor em condições técnicas e economicamente viáveis e altamente lucrativas 

permite vislumbrar, em curto prazo, a possibilidade de o Brasil tornar-se um dos principais 

produtores mundiais de camarão marinho cultivado, especialmente usando os setores públicos 

e privado que se unem em prol do desenvolvimento sustentável do setor.  

Para Fernandes (2007), a terceira etapa na fase do cultivo do camarão se deu entre 

os anos de 2001 a 2004, e isso aconteceu, principalmente, após o domínio de algumas 

técnicas, como a de reprodução, engorda, assim como a produção de pós-larvas. Ainda sobre 

as fases de desenvolvimento dessa cultura no Brasil, é necessário ressaltar que, inicialmente, 

mais precisamente na primeira fase, a produção do camarão marinho se deu com o cultivo 

extensivo, reduzida renovação de água e uso da alimentação natural produzida no próprio 

viveiro. Como essa alternativa não rendeu os lucros esperados, na segunda fase foi substituída 

pelo cultivo semi-intensivo, que, de acordo com Monsão (2004) apud Fernandes (2007), é 

caracterizado “pelo uso de alimentos concentrados, aeradores mecânicos e densidade de 

povoamento variando entre 20 a 50 pós-larvas/m2”. 

Em relação à região Nordeste, Fernandes (2007) esclarece: “o Nordeste é 

apontado como a região brasileira que apresenta as melhores condições para a criação e 

exploração do camarão marinho em cativeiro, isso, na maioria das vezes, se deve às 

excelentes condições do clima, do solo e das águas ao longo de todo ano”. Em relação a esse 

assunto, Soares et al (2007) relatam que “as ótimas condições climáticas apresentadas nessa 

região estão relacionadas ao fato da Região Nordeste apresentar extensas áreas de litoral com 

água de temperatura elevada de janeiro a dezembro”.   

No caso específico do Ceará, o crescimento da carcinicultura tornou-se uma das 

atividades mais rentáveis do Estado, contudo, produz enorme polêmica e conflitos sobre os 

danos que podem ser causados ao meio ambiente. Segundo Santos (2005) apud Fernandes 

(2007), “pesquisadores e ambientalistas afirmam que a carcinicultura é o fator mais 

importante para a degradação ambiental, ocasionando a devastação das florestas de mangue 
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que ficam aos arredores das grandes fazendas em áreas estuarinas”. Ainda sobre esse assunto, 

o autor esclarece: 

O Estado do Ceará ocupa uma posição de destaque no panorama da Carcinicultura, 
apresentando uma produtividade superior à média nacional. Mas esse crescimento 
vem acompanhado de ouras estatísticas bastante preocupantes, a degradação dos 
ambientes aquáticos e a contaminação da água por agentes químicos, como o 
metabissulfito, por exemplo, que resulta no morticínio de várias espécies de 
pescados. Esse rápido desenvolvimento da atividade vem sendo acompanhado de 
preocupações referentes à sua sustentabilidade ambiental. (FERNANDES, 2007, p. 
75). 
 

Ainda de acordo com Fernandes (2007), a carcinicultura afeta principalmente o 

ecossistema de manguezal, ambiente fundamental para manutenção da vida de várias espécies 

da flora e principalmente da fauna estuarina e marinha. Além disso, várias comunidades de 

mariscadores e pescadores sobrevivem desse ambiente. Segundo o autor, ao destruir os 

manguezais, “não estamos causando somente o extermínio da flora e da fauna, mas também 

estamos pondo em risco a sobrevivência das comunidades que dependem da pesca e 

atividades correlatas”. 

Na realidade, nas regiões estuarinas, a carcinicultura representa um dos maiores 

riscos para a sobrevivência dessas comunidades tradicionais, além da ameaça constante da 

extinção de muitas espécies da fauna e da flora nesses ambientes. Para as águas interiores, 

essa atividade mostra-se de maneira bastante semelhante, instalada muitas vezes, em  APP’s 

ou próximas a estas, representando, assim, sérios riscos para sobrevivência da biodiversidade 

local. De acordo com Fernandes (2007, p.75),  

 

Analisando a atividade, somente na perspectiva econômica e financeira, os 
resultados são bastante positivos por um lado. Por outro, infelizmente, esse análise 
seria parcial e equivocada, pois a atividade vem acompanhada, tanto no Brasil como 
em todo o mundo, de uma intensa degradação do meio ambiente e do 
comprometimento da sobrevivência de inúmeras comunidades nas áreas aonde vem 
sendo praticada. Provoca, ainda, a poluição e destruição dos manguezais e 
compromete significativamente os meios de sustento das comunidades litorâneas.  
 

Contrariando todas as perspectivas dadas por vários autores, como IBAMA 

(2005), no entanto, algumas entidades de apoio à indústria camaroneira no Brasil insistem em 

relatar que essa atividade pode ser realizada com o mínimo de impactos possíveis. De acordo 

com a ABCC (2003), apud Joventino (2006), “o cultivo de camarão pode ser desenvolvido 

com o mínimo de impacto ambiental, desde que sejam observados critérios técnicos de 

implementação e manejo das unidades produtivas”. Para a Entidade, é possível que a 

atividade seja conduzida com o enfoque de convivência com o meio ambiente. Para que isso 

ocorra, porém, melhores técnicas para o desenvolvimento desses projetos ainda necessitam ser 
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mais bem estudadas. Na atualidade, o que ainda acontece, infelizmente, é que a carcinicultura 

continua causando sérios impactos aos ecossistemas onde os tanques se encontram instalados, 

quer estes estejam presentes em áreas de manguezais ou em águas interiores. 

 
 
Em busca do tempo perdido. 
 

 

Em complemento às fases de desenvolvimento da carcinicultura no Brasil, ousa-se 

acrescentar, logo após a terceira fase, a quarta fase, caracterizada como a etapa de declínio, 

que se deu logo após o auge da expansão desse setor. Depois do rápido crescimento, como 

exemplificado na segunda e terceira fases, com índices de desenvolvimento bastante 

significativos nos anos de 1996 até o ano de 2004, a partir daí, teve início um período de 

queda, apresentando problemas que afetaram o desenvolvimento global dessa atividade em 

termos de produtividade e exportação, até os dias atuais. 

Segundo Silva e Silva (2007), “a carcinicultura vem atravessando uma crise que 

iniciou em 2004 com o surgimento da necrose muscular causada pelo vírus IMNV que 

provocou queda na produtividade de 6.084 kg/ha/ano em 2003 e passou para 4.573 kg/ha/ano 

em 2004, ocasionando a diminuição do preço do produto”. De acordo com IBAMA (2005), 

no Estado do Ceará até o ano de 2005, mais da metade dos empreendimentos camaroneiros já 

enfrentavam o vírus da necrose idiopática muscular (IMNV), mas conhecida como mancha 

branca7. De acordo com Fernandes (2007), a origem dessa síndrome teve início em países do 

sudoeste asiático e seus efeitos são realmente devastadores. Segundo o autor, “esse vírus 

deixou um rastro de destruição por onde passou: China, Japão, Tailândia, Taiwan, Índia, 

Filipinas, Indonésia, Sri Lanka e vários outros”.   

Além da disseminação do vírus IMNV, que ajudou ainda mais na crise enfrentada 

pelo setor, outros aspectos também estão relacionados ao declínio dessa atividade, a partir do 

ano de 2004. Sobre o assunto Bezerra (2007, p.2) esclarece:  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 De acordo com Buchelli (s/d) apud Fernandes (2007), o IMNV recebeu a denominação de mancha branca 
porque os camarões infectados por esse vírus apresentaram manchas brancas em seu exoesqueleto e na sua 
epiderme, especialmente na parte dorsal do rostrum. A enfermidade pode causar mortalidade no prazo de três a 
cinco dias. 
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(...) a valorização da moeda corrente brasileira em relação ao dólar, a incidência de 
doenças virais como o IMNV (Vírus da Mionecrose Infecciosa) em meados de 2003, 
a queda dos preços do produto no mercado interno, a entrada de países asiáticos nos 
principais países consumidores de camarão da União Européia aumentando a 
competitividade, a taxa antidumping aplicada pelos Estados Unidos ao camarão 
brasileiro, a elevada carga tributária e juros do país, legislações fiscal e ambiental 
confusas e a falta de incentivo e apoio governamentais têm colaborado para que o 
país tivesse nos últimos anos, uma satisfatória queda em seus níveis de produção de 
camarões cultivados.  

 

Além das características apresentadas por Nascimento (2007) e Silva e Silva 

(2007) para justificar o declínio da produção de camarão marinho cultivado no Brasil, 

também se pode acrescentar a falta de boas práticas em algumas fazendas no País. A falta de 

boas práticas pode levar, desde a disseminação de vírus como o IMNV ou outras doenças, até 

a morte, em razão das quantidades excessivas de camarões colocadas nos viveiros.  

A falta de boas práticas não é ressaltada por nenhum dos autores que se 

posicionam a favor da carcinicultura no País. Ao contrário, eles, que apontam a carcinicultura 

como a solução para todos os problemas da sobre pesca no Brasil, ao discorrer sobre a crise 

que atingiu o setor, relatam quase que simplesmente a falta de incentivo, por parte do 

Governo brasileiro, a incidência de leis ambientais severas e as altas taxas cobradas pelo 

Governo, não sendo somente esses fatores, pelo menos no ponto de vista deste trabalho, que 

levaram ao declínio dessa cultura a partir do ano de 2004. 

Dentre os fatores levantados, porém, como causas principais do declínio, o vírus 

da IMNV ocupa posição de destaque e é consenso entre um grande grupo de pesquisadores 

sobre o assunto. De maneira geral, esse vírus, IMNV Infectious myonecrosis, teve suas 

primeiras manifestações no Brasil no ano de 2003 em fazendas localizadas no Nordeste. O 

primeiro estado a detectar camarões afetados pelo vírus foi o Estado do Piauí, logo em 

seguida, a doença passou a ser disseminado para os Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba e Pernambuco, apresentando o seu pico de contaminação no ano de 2004, justamente 

quando teve início o declínio dessa atividade. Uma das causas que resultou em grande 

contaminação em um curto período ocorreu, principalmente, em razão dos altos índices de 

pluviosidade que ocorreram nesse período, contribuindo, dessa maneira, para o contágio 

elevado. O aumento desses índices causou alto desequilíbrio aquático, afetando a qualidade da 

água, elevando, dessa maneira, o estresse do camarão e abrindo caminho para as 

manifestações mais intensas dessa enfermidade. 

O impacto causado pelo IMNV na carcinicultura resultou na queda da 

sobrevivência do camarão nas fazendas afetadas e redução da densidade de povoamento como 



 101 

medida de proteção contra o estresse do camarão e a consequente intensificação da 

enfermidade. 

Além da disseminação do vírus do IMNV e da rápida contaminação em território 

brasileiro, outro fator que também contribuiu para a queda da carcinicultura nesse período, foi 

à ação antidumping movida por produtores EUA contra o camarão brasileiro. Essa ação 

resultou na cobrança de elevadas taxas sobre o camarão nacional. Para se ter uma ideia, em 

julho de 2003, as taxas aplicadas para a entrada de camarão brasileiro no EUA chegou a 36%, 

e somente aos poucos esse número foi sendo reduzido: em agosto de 2004, essa taxa caiu para 

23,66% e, finalmente, em fevereiro de 2005 foi reduzida para 7,05%. A elevação repentina do 

imposto fez com que a exportação de camarão marinho para os EUA caísse drasticamente em 

meados de 2003 e no ano de 2004. 

Em conseqüência desses fatores e da ameaça iminente de restrição do  produto ao 

mais importante mercado mundial de camarão, obrigou o produtor/exportador brasileiro a 

redirecionar a sua produção para o mercado interno ou então a outros mercados externos, 

assumindo todos os desafios de um mercado altamente competitivo como é o do camarão 

marinho. Sobre esse assunto, Bezerra (2007, p. 1) esclarece: 

 

 (...) apesar da grande potencialidade, a consolidação qualitativa do produto no 
mercado externo e as inúmeras vantagens econômicas e sociais trazidas para o 
desenvolvimento do semi-árido nordestino, as previsões sobre o agronegócio do 
camarão cultivado no Brasil têm sido pessimistas em relação ao seu futuro, caso 
medidas, em todas as suas esferas de apoio e desenvolvimento, não sejam tomadas 
para reverter o atual quadro em que se encontra a atividade. 
 

Dessa maneira, os efeitos combinados desses fatores, ante a um mercado 

internacional muito competitivo que atualmente opera com preços deprimidos, além do dólar 

mais depreciado em relação ao real, foram decisivos para frustrar a tão esperada expectativa 

de crescimento da carcinicultura brasileira que vinha se realizando nos últimos sete anos. 

De fato, a diminuição das fazendas da carcinicultura em virtude dessa mescla de 

fatores pode ser comprovada durante pesquisas de campo para a realização deste estudo, 

como foi possível observar que alguns empreendimentos que já haviam recebido 

licenciamento do órgão ambiental para sua implantação nem mesmo chegaram a iniciar as 

obras. 
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Licenciamento ambiental na carcinicultura  

 

 

A escolha de um ou de outro estudo para o licenciamento de empreendimentos 

fica a cargo do órgão ambiental competente, contudo ele deverá respeitar algumas leis e 

resoluções exclusivas. No caso do EIA, a Resolução CONAMA 001/86 estabelece quais os 

empreendimentos passíveis de licenciamento. Mediante esse estudo, entre eles, podem ser 

citados: hidrelétricas, ferrovias, rodovias, gasodutos, oleodutos, entre outros. Já para os 

empreendimentos de carcinicultura, os procedimentos necessários para o licenciamento são 

geridos por duas resoluções específicas, a Resolução CONAMA 312/02 e, no caso específico 

do Estado do Ceará, a Resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente - COEMA 002/02. 

Além destas, também são levadas em consideração a CONAMA 327/97; 

CONAMA 303/02; CONAMA 312/02; COEMA 012/02 além da COEMA 08/04. 

De acordo a Resolução CONAMA 312/02, art. 4º, os empreendimentos 

individuais de carcinicultura em zona costeira são classificados em categorias, de acordo com 

a dimensão efetiva da área inundada, conforme o quadro 01. 

  

QUADRO 01 - Tipos de empreendimentos de carcinicultura de acordo com o porte e a área efetivamente 
inundada. 

Porte Área Efetivamente Inundada 

Pequeno Menor ou igual a 10,0 

Médio Maior que 10,0 e menor ou igual a 50,0 

Grande Maior que 50,0 

 Fonte: Resolução CONAMA. 312/02, art. 4º.  

 

Como observado na ilustração 01, a Resolução CONAMA 312/02 estabelece em 

seu art. 4º § 1º que “os empreendimentos com área menor ou igual a 10 (dez) hectares, poderão 

ser licenciados por meio de procedimentos de licenciamento ambiental simplificado desde que 

este processo tenha sido aprovado pelo Conselho Ambiental”. 

Para os projetos de carcinicultura com área superior a dez hectares, de acordo com 

o art. 4º § 3º, é determinado que estes empreendimentos “ficam sujeitos ao processo de 

licenciamento ambiental ordinário”. Já os empreendimentos que devem apresentar EIA/RIMA 

para o licenciamento, de acordo com essa mesma resolução, estão listados no art. 5:  

 

a) Empreendimentos com área maior que 50 (cinqüenta) ha; 
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b) Empreendimentos com área menor que 50 (cinqüenta) ha, quando 

potencialmente causadores de significativa degradação do meio ambiente; 

 

c) Empreendimentos a serem localizados em áreas onde se verifique efeito de 

adensamento pela existência de empreendimentos cujos impactos afetem áreas 

comuns. 

 

Para os projetos localizados no Estado do Ceará, a Resolução COEMA 002/02, 

art. 3º, diz que “para efeito dessa Resolução, os empreendimentos individuais de 

carcinicultura serão classificados em categorias, de acordo com a dimensão máxima efetiva de 

área ocupada”. Podem ser: 

 

• Empreendimentos de pequeno porte – com áreas ocupadas inferiores a dois 

hectares que poderão, a critério da SEMACE, ter os seus processos de 

licenciamento simplificados, de acordo com a Resolução CONAMA nº 237 de 19 

de dezembro de 1997.  

 

• Empreendimentos de médio porte – com áreas ocupadas maiores que dois e 

menores ou iguais a 50 hectares, devendo comprovar sua viabilidade no processo 

de licenciamento por meio do Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA. 

 

• Empreendimentos de grande porte – aqueles com áreas ocupadas maiores do 

que 50 hectares devendo apresentar obrigatoriamente o EIA/RIMA.  

 

Em relação aos empreendimentos de pequeno porte, a Resolução COEMA 012/02 

estabelece quais os procedimentos necessários para o licenciamento simplificado das 

atividades de carcinicultura.  

Como se pode observar na descrição de alguns itens das duas resoluções, a 

legislação estadual apresenta-se um pouco mais restritiva do que a legislação federal no que 

diz respeito à classificação dos empreendimentos em pequeno e médio porte; contudo, no que 

diz respeito à apresentação de EIA/RIMA para concessão do licenciamento, ambas 

concordam que esse estudo só deverá ser pedido quando os empreendimentos apresentarem 

mais de 50 hectares. 
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Entre outros aspectos que devem ser evidenciados em relação ao licenciamento de 

empreendimentos de carcinicultura, podem ser citados alguns pontos relacionados à 

classificação das áreas de APP’s, principalmente as que são referentes aos ambientes de 

apicum e salgado8. 

De acordo com IBAMA (2005), no caso específico do Estado do Ceará, a 

legislação ampara a utilização de 80% do setor de apicum. Segundo a Resolução COEMA nº 

02/02, art. 1º, inciso XI, o apicum é caracterizado como um “ecossistema de estágio 

sucessional tanto do manguezal como do salgado, onde predomina o solo arenoso e relevo 

elevado que impede a cobertura dos solos pelas marés, sendo colonizado por espécies vegetais 

de caatinga e/ou mata de tabuleiro”. Ainda de acordo com IBAMA (2005), é importante 

salientar que essa resolução não associa o apicum e o salgado a unidades ambientais 

acessadas pelas marés. Sobre esse assunto, IBAMA (2005, p.65) exclarece: 

 

Verificou-se, a partir da definição dos processos geoambientais e ecodinâmicos ao 
longo do ecossistema manguezal, que o apicum é uma unidade completamente 
integrada pelas reações ambientais (ecológicas, geológicas, sedimentológicas, 
pedológicas e trocas laterais com as oscilações de marés) atuantes no ecossistema 
manguezal. Tratando-se, portanto, de uma resolução amparada por uma definição 
cientificamente equivocada. Os setores de apicum são freqüentemente acessados 
pelas marés.  

 
Além disso, essa Resolução também classifica as áreas de salinas como 

ecossistemas antropizados que se apresentam com hipersalidade residual do solo, fato que é 

contestado por alguns autores, quando afirmam que essas áreas, quando cessam a agressão 

antrópica, podem ser regeneradas em vegetação natural de mangue. Nesse sentido, IBAMA 

(2005) acentua que, em trabalhos de campo realizados no Ceará para a confecção do 

Diagnóstico da Carcinicultura Cearense, “verificou-se claramente que o ecossistema 

manguezal pode evoluir para a origem de setores de apicum, os quais, com dinâmica imposta 

pelas reações geoambientais e ecológicas, podem retornar para setores recobertos com 

bosques arbóreos de manguezal”. 

Em contrário ao que é determinado pela legislação estadual do Ceará, a Resolução 

Federal do COEMA 303/02, que define as Áreas de Preservação Permanente, delimita em seu 

art. IX manguezal como: 

 

                                                 
8  De acordo com a Resolução COEMA nº 02/02 o termo salgado quer dizer: “ecossistema desprovido de 
vegetação vascular desenvolvendo-se entre o nível médio das preamares de quadraturas e o nível das preamares 
de sizígia equinociais, em faixa de terra hipersalina com valores da água intersticial acima de 100 ppm (partes 
por milhar), normalmente situada em médio- litoral superior”. 
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(...) ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à ação das marés, 
formado por vasas lodosas recentes ou arenosas, às quais se associa 
predominantemente a vegetação natural conhecida como mangue, com influência 
flúvio-marinha, típica de solos limosos de regiões estuarinas e com distribuição 
descontínua ao longo da costa brasileira, entre os estados do Amapá e Santa 
Catariana. (RESOLUÇÃO CONAMA 303/02, art. IX). 
 

Na mesma Resolução, art.3º, quando da constituição das Áreas de Preservação 

Permanente, é dito que “o manguezal em toda a sua extensão”. Dessa maneira, a CONAMA 

303/02, classifica o ecossistema de manguezal em toda a sua extensão como área de APP, e 

assim, de acordo com definições científicas apresentadas, as áreas de apicum estão inseridas 

no ecossistema de manguezal e dessa maneira, também são classificadas como área de 

Preservação Permanente. Entretanto, de acordo com IBAMA (2005), “a SEMACE, baseando-

se principalmente, na Resolução COEMA nº 02/02 vem permitindo a utilização de áreas de 

apicuns e salgados para implantação de empreendimentos”.  

De acordo com Meireles (2005) apud Fernandes (2007), ao liberar a construção de 

viveiros de camarão dentro do ecossistema manguezal (apicum e salgado) e nas demais 

unidades de preservação permanente, mediante seus pareceres técnicos enviados para o 

COEMA, a SEMACE está colocando em risco tanto o meio ambiente como várias 

comunidades pesqueiras que sobrevivem desses ecossistemas. Sobre esse assunto, o Relatório 

Nacional para o Direito Humano e do Meio Ambiente (2004) afirma:  

(...) o Conselho Estadual do Meio Ambiente do Ceará (COEMA) não considera as 
áreas de apicuns como integrantes do ecossistema manguezal, ao contrário do que 
dizem especialistas e pesquisadores. Com isso, o órgão estadual autoriza o 
licenciamento para carcinicultura nessas áreas, respeitado o percentual de 20% de 
preservação da área. (RELATÓRIO NACIONAL PARA O DIREITO HUMANO E 
DO MEIO AMBIENTE, 2004, p. 10). 

 

Em tempos atuais, os empreendimentos de carcinicultura no Estado do Ceará 

apresentam-se suspensos legalmente desde o ano de 2008. Anteriormente a esse fato, desde o 

ano de 2003, já tramitava na Justiça uma AÇÃO CIVIL PÚBLICA declarando o IBAMA 

como único órgão competente para proceder ao licenciamento desse tipo de 

empreendimentos.  A publicação da Portaria nº 31 de 18 de dezembro de 2008 (anexo H), no 

entanto, determinou a legalidade da suspensão dessa atividade no Estado quando, em seu art. 

1º, é esclarecido que se deve “Suspender, por 180 (cento e oitenta) dias, a emissão de 

quaisquer licenças ambientais, autorização de suspensão ou quaisquer outras permissões e 

documentos para os novos empreendimentos e ampliações referentes à atividade de 

carcinicultura no Estado do Ceará”.   
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Além da suspensão na implantação de novas fazendas, essa portaria também 

determina que sejam realizadas revisões e atualizações no Diagnóstico da Carcinicultura 

Cearense (2004 – 2005) para que, a partir daí, o IBAMA possa proceder com o licenciamento 

ambiental dessa atividade.  

Meses antes de o Estado do Ceará apresentar essa Portaria, no entanto, no mesmo 

ano de 2008, a atividade de carcinicultura já havia sido suspensa, quando publicado no Diário 

Oficial da União a Instrução Normativa nº 3, de 16 de abril de 2008, (anexo G) esclarecendo 

que: “ficam suspensas as concessões de anuência e de autorizações para instalação de novos 

empreendimentos ou atividades de carcinicultura nas unidades de conservação federais e suas 

zonas de amortecimento”. 
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4. NOS CONTORNOS DO JAGUARIBE 

 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDOS E A 

CARCINICULTURA NO MUNICÍPIO DE ARACATI 

 

 

 

 

 

“... Meio e fim, 

Teu leito traz a água que sacia a sede 

O peixe que enche a rede 

Fazendo a alegria dos rurais 

E as roupas estendidas nos varais 

O sorriso das crianças e velhinhos...” 

 
Trecho da música Rio Jaguaribe 

Sávio Leão. 
 

 



 108 

4.1 Caracterização da área de estudo  

 
A bacia do Jaguaribe 

 

 

As planícies fluviomarinhas do Estado do Ceará são ocupadas nos últimos dez 

anos pelo cultivo de camarões marinhos, denominado de carcinicultura marinha. Essas 

planícies foram escolhidas como os principais espaços para a implementação da carcinicultura 

no Estado, em virtude de suas condições morfoclimáticas.  

Segundo Rodrigues (2007), “a carcinicultura desenvolveu-se, inicialmente, em 

áreas de manguezais e apicuns da planície fluviomarinha e posteriormente se estendeu para 

áreas de intersecção entre a planície fluviomarinha, planície litorânea, tabuleiros costeiros e 

planície fluvial do rio Jaguaribe no município de Aracati”. Ainda para o autor, em razão das 

questões relativas aos muitos impactos ocasionados por essa atividade no estuário do 

Jaguaribe, a carcinicultura migrou e passou a ocupar novos espaços a montante da planície 

flúviomarinha desse rio, onde há ocorrência da Copernicia prunifera (carnaúba), principal 

representante da mata ciliar nesse ambiente natural.  

Dessa maneira, a área onde o empreendimento de carcinicultura analisado se 

encontra inserido está localizada na bacia do Jaguaribe, mais precisamente no baixo curso do 

Rio no Município de Aracati, no nordeste do Estado do Ceará. De acordo com Figueiredo 

(2003) apud Gondim et al (2004), a bacia hidrográfica do rio Jaguaribe ocupa uma área de 

74.621 km2, cerca de 48% do território cearense, estando subdividida em cinco sub-bacias 

Salgado, Alto Jaguaribe, Médio Jaguaribe, Baixo Jaguaribe e Banabuiú. Ainda de acordo com 

o autor, “as sub-bacias do Médio e Baixo Jaguaribe são de grande importância econômica e 

ambiental para o Vale do Jaguaribe e Estado do Ceará, por abrangerem grandes perímetros 

públicos de irrigação e por estarem entre os maiores pólos estaduais de criação de camarão...”. 

Para Rodrigues (2007), a importância do rio Jaguaribe para o Estado do Ceará 

vem desde o início da colonização, quando ele serviu como caminho de penetração para o 

gado. Segundo o autor, às suas margens fixaram-se populações, desenvolveram-se costumes, 

forjaram-se culturas.  

Dados específicos sobre a região do baixo Jaguaribe demonstram que, desde cedo, 

essa parcela da bacia assumiu papel de grande importância na história da formação do Estado 

do Ceará, quer como acesso preferencial aos sertões da antiga província (aproveitando-se da 

sua rede hídrica) ou como área propícia para a instalação de populações. Isso ocorreu, 
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principalmente, em decorrência da fertilidade do solo aluvial e da presença abundante de água 

em boa parte do seu território. 

Segundo dados apresentados por IBAMA/MMA (2005), o rio Jaguaribe possui 

como principais aspectos geoecológicos regionais, as seguintes características: 

 

• Principais feições paisagísticas – manguezais, apicuns, campo de dunas, 

coqueirais e carnaubais; 

• Afluentes litorâneos – córregos José dos Santos e Fernandes; 

• Ilhas Flúvio-Marinhas – Grande, Caldeiro, Veados e Pinto; 

• Praias/ Comunidades – Fortim, Barra, Canto e Aracati; 

• Atrativos/ Paisagísticos – praias, manguezal e rio 

• Formas de uso e ocupação do solo – urbanização, salinas abandonadas, 

pecuária extensiva, agricultura de subsistência, porto de pesca, pesca artesanal 

e carcinicultura. 

• Principais impactos causados pela carcinicultura – erosão de encostas, 

assoreamento, contaminação hídrica, avanço de dunas, artificialização da 

paisagem. 

 

 

4.2 O Município de Aracati 

 

 

Á área de estudo, onde está inserido o projeto de carcinicultura analisado, abrange 

apenas uma pequena comunidade localizada em Aracati, município pertencente ao baixo 

Jaguaribe, situado na região leste do Estado do Ceará. De acordo com o GERCO/SEMACE, 

disponível em www.semace.ce.gov.br o nome do município, na linguagem indígena, significa 

“Aragem Cheirosa”, “Tempo Bom” ou ainda “Bons Ventos”.  

Em linhas gerais, Aracati está situado na região litorânea do Estado do Ceará e 

possui como coordenadas geográfica 4º 33’ 42” de latitude sul e 37º 37’ 42” de latitude oeste, 

a altitude da sede é de 5, 7 metros  e  sua área absoluta é de 1.229,19 Km2 (Instituto de 

Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará –IPECE, 2007). O município possui como limites 

estaduais e interestaduais os seguintes municípios e estados:  
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Norte: oceano Atlântico e Fortim 

Sul: Jaguaruana e o Estado do Rio Grande do Norte 

Leste; Icapuí e oceano Atlântico 

Oeste: Beberibe, Palhano e Itaiçaba. 

 

O Município está localizado a 142 km da Capital do Estado e o acesso, partindo 

de Fortaleza, é realizado pelas rodovias federal BR – 116 e BR – 304 ou pela rodovia estadual 

CE – O40. Além das rodovias, também se pode chegar ao Município utilizando embarcações 

a vela e de pequeno porte. Demais vilas, fazendas, lugarejos e sítios estão interligados por 

estradas asfaltadas e/ou carroçáveis (ver figura 03). 

 

Figura 03 – Figura evidenciando o baixo Jaguaribe, o rio Jaguaribe e o Município de Aracati – CE. 

 

 
Fonte: Laboratório de Fitogeografia – UFC (2007) 

 

 

Recursos Naturais 

 

As características ambientais do Município são dadas por aspectos de clima 

tropical quente semiárido brando, pluviosidade em mm de 935,9, temperatura anual média de 

26 a 28, com o período chuvoso de janeiro a julho. 
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Segundo dados apresentados pelo IPECE (2007), os solos são constituídos por 

areias quartzosas distróficas e marinhas, cambissolos, latossolo vermelho-escuro, solonchak, 

podzólicos vermelho – amarelo, planossolo solódico, solonetz solodizado, vertissolos e solos 

aluviais. Em relação à geomorfologia da área de estudo, de acordo com Rodrigues (2007), 

esta apresenta compartimentação morfológica subordinada à grandeza fluvial do rio 

Jaguaribe, onde a maior influência no Município é dada pelas planícies fluviais, planícies 

flúviomarinhas, planície litorânea e os tabuleiros costeiros. 

As características vegetacionais presentes na área onde está inserido o projeto de 

carcinicultura estudado são constituídas por espécies representantes tanto do ecossistema de 

tabuleiro litorâneo como de caatinga, que se encontram associadas e, em alguns momentos, 

formando um pouco da mata ciliar ainda presente. 

 

 

4.3 A carcinicultura em Aracati 

 

 

Consoante Rodrigues (2007), no Município de Aracati, desde a década de 1930, 

extensas áreas de vegetação de mangue foram desmatadas para instalação de tanques para 

produção de sal. Posteriormente, essas áreas de salinas9 foram produtivamente abandonadas e 

muitas delas são atualmente ocupadas por criatórios de camarão. Ainda segundo o autor, 

 

No município de Aracati, a atividade de carcinicultura foi inserida no ano de 1997 
desenvolvendo-se e expandindo-se consideravelmente na década seguinte. Contudo, 
é importante ressaltar, que nos dias atuais as três etapas constituintes da produção do 
camarão marinho em cativeiro são desenvolvidas no município, são estas: 
larvicultura, engorda e beneficiamento do camarão. (RODRIGUES, 2007, p.60). 

 

De acordo com estudos realizados por IBAMA (2005), dos dezenove municípios 

pesquisados, com um total de 245 propriedades, para a realização do Diagnóstico da 

Carcinicultura Cearense, o maior número de empreendimentos de carcinicultura se deu nos 

Municípios de Aracati, com 31,4%, Acaraú, com 11,4%, Jaguaruana com 11%, e Fortim, com 

9,8%. Ainda segundo o estudo, IBAMA (2005), “uma boa parte dos empreendimentos de 

                                                 
9 Segundo a RESOLUÇÃO COEMA 02/2002, Art. 1º inciso XII, as salinas são: “áreas antropizadas que geram 
ecossistemas apresentando hipersalinidade residual de solo, e conseqüentemente baixa capacidade de 
regeneração natural por vegetação de mangue”. É necessário salientar que a definição dada pela Resolução 
COEMA 02/2002 é rebatida por muitos autores e entra até em contradição com resoluções federais. Esses e 
outros aspectos serão discutidos em capítulos adiante. 
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carcinicultura encontra-se localizado nos Municípios da Bacia do rio Jaguaribe, congregando 

um número elevado de empreendimentos, destacando-se Aracati, que apresentou 77 projetos”.  

 De acordo com Rodrigues (2007), no Município de Aracati, os empreendimentos 

carcinícolas de engorda de camarão (fazendas) estão localizados basicamente nos estuários. 

 Na realidade, o que acontece desde o final da década de 1970 é que, no início da 

implantação, vários produtores alocaram suas fazendas em áreas de manguezais, como no 

Cumbe, ocasionando diversos conflitos com as comunidades tradicionais que residem nesse 

espaço.  

A fazenda que abriga o projeto de carcinicultura (anexos A, B e C) em questão 

está situada em uma comunidade da zona rural do Município de Aracati/CE. O acesso até a 

localidade é feito pela estrada de piçarra “Boca do Forno”, onde se percorre cerca de 12 km 

adentrando o  município até a fazenda. Ver figura 04, que destaca o tamanho da fazenda ainda 

sem a sua expansão 

 
Figura 04. Imagem de satélite evidenciando o empreendimento de carcinicultura analisado. 

 

 
Fonte: IBAMA/2005, com adaptações da autora. 
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5. DESATANDO OS NÓS 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Malditas sejam todas as cercas!      

Malditas todas as propriedades privadas  

que nos privam de viver e de amar!” 

 

  D. Pedro Casaldáliga. 
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O EIA/RIMA analisado nessa pesquisa é referente à expansão de um projeto de 

carcinicultura existente e que se encontra localizado na comunidade Boca do Forno, 

Município de Aracati. Referido estudo foi aprovado pela ATA 147/27, de julho de 2006, de 

acordo com a Resolução COEMA 14/2006. Nessa propriedade, durante as visitas de campo, o 

gerente se mostrou muito solícito e permitiu percorrer todo o empreendimento. Durante a  

permanência da pesquisadora na fazenda, o gerente fez questão de ressaltar que não tinha 

nada a temer, pois todo o empreendimento estava dentro das normas exigidas pela SEMACE 

e que todo o licenciamento havia sido realizado de maneira correta e o processo de 

monitoramento se encontrava em dia. Durante toda a análise desse projeto, contudo, optou-se  

por não revelar o nome do EIA nem o nome da fazenda em questão, nem o nome do 

proprietário e da empresa de consultoria que confeccionou o estudo. 

Para a realização do trabalho de campo, como já mencionado, não houve 

problema algum, pois o gerente da fazenda, desde a entrada explicou todos os detalhes de 

funcionamento, inclusive, foi possível perceber que ela, atualmente, além da criação de 

camarão em cativeiro, também está investindo na produção de tilápia. 

 

 

5.1 Características gerais da análise 

 

 

O projeto refere-se à implantação de um empreendimento de grande porte, que 

trabalha com a atividade de carcinicultura marinha, no qual será adotado o sistema de cultivo 

semi-intensivo de engorda do camarão branco marinho da espécie Litopenaeus vannamei 

visando à exploração alternativa do solo, bem como à geração de emprego e renda, 

proporcionando o desenvolvimento do Município de Aracati, no litoral oeste do Estado do 

Ceará.  

Os dados mencionados estão disponíveis na apresentação do EIA. Segundo este 

documento, o projeto refere-se à “implantação” de uma fazenda de carcinicultura, dado que 

não é correto, uma vez que o estudo é referente à expansão de uma fazenda de carcinicultura 

existente; contudo, no RIMA, documento que acompanha o EIA, os dados de expansão da 

área estão mencionados e corrigidos logo em sua introdução; dados esses que também são 

confirmados pela ATA  do COEMA,  que aprovou tal estudo. De acordo com esse documento, 

o projeto em questão é referente a uma ampliação de 5,80 ha para a implantação de três 

viveiros.  
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Segundo esse documento, atualmente, a área de operação da fazenda apresenta 

uma extensão de 50,0 ha em operação e com a referida expansão irá apresentar uma área de 

55,80 ha. Dessa maneira, é possível concluir que, para o caso do EIA/RIMA objeto deste 

estudo, existem algumas discordâncias bem claras, entre o EIA, o RIMA e a ATA do 

COEMA que o aprovou. Além disso, durante o estudo realizado em campo, no período de 

julho de 2008, também foi possível tirar-se as próprias conclusões sobre o caso e, lógico, 

discordar – se de muitas coisas que serão discriminadas mais adiante 

A primeira das questões que deve ser levantada durante a análise deste estudo, 

como já mencionado, está relacionada ao fato de o EIA não deixar claro em sua apresentação 

e nem em todo o restante do texto, que esse estudo é a “expansão” de um empreendimento 

existente, ao contrário, do que é expresso logo no início da apresentação, quando se descreve 

que esse EIA diz respeito “a implantação de um empreendimento de grande porte na atividade 

de carcinicultura marinha”. O fato de o estudo tratar-se de uma expansão só foi percebido 

com a posterior leitura do RIMA e da ATA do COEMA, que aprovou em 14 de setembro de 

2006. 

Outro dado relevante e que não se pode deixar de levar em consideração diz 

respeito à quantidade de hectares referente à expansão da propriedade. O estudo disponível na 

biblioteca do órgão ambiental apresenta discordância com o que foi observado em campo em 

relação ao tamanho da fazenda, bem como o número de tanques-viveiros, número de lagoas 

de estabilização e o número de canais de abastecimento. Quando se desenvolveram as 

pesquisas em campo, o gerente da fazenda mostrou todo o empreendimento e os números 

observados mostraram-se bem superiores ao que está descrito no estudo. Segundo ele, o 

empreendimento apresenta uma área de operação, com a expansão, de 64, 33 ha, com 25 

viveiros e três lagoas de estabilização, enquanto os números observados em campo são um 

pouco superiores. De acordo com o gerente, o empreendimento apresenta uma área de 

operação (lâmina de água) de 80,0 ha, com 37 viveiros e quatro lagoas de estabilização. 

 Inicialmente, quando ficou visível essa discordância entre o texto e os resultados 

dos trabalhos de campo, levantou-se a hipótese de que o proprietário poderia ter pedido nova 

expansão logo depois daquela que estava no EIA. Então, se verificou na biblioteca da 

SEMACE se existia algum documento que comprovasse essa suposição. Não se encontrando 

nenhum outro estudo que comprovasse a expansão, verificou-se que essa discordância, na 

realidade, dizia respeito à união da fazenda em questão com outra fazenda vizinha, 

posteriormente adquirida pelo proprietário, e as duas passaram a ser incorporadas em uma só 

propriedade. 
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Dessa maneira, de acordo com metodologia proposta para análise, alguns 

capítulos do EIA serão avaliados mais minuciosamente, seguindo a mesma ordem cronológica 

apresentada no estudo. São eles: 

 

A. Análise das Alternativas Locacionais;  

 

B. Análise da Coerência e Relevância do Diagnóstico Ambiental;  

 

C. Sistemática de Avaliação dos Impactos Ambientais;  

 

D. Coerência dos Impactos Ambientais com as Medidas Mitigadoras 

sugeridas;  

 

E. Programa de Monitoramento Ambiental, e;  

 

F. Participação das Comunidades envolvidas no processo. 

 

 

5.1.1 Análise das Alternativas Locacionais 

 

 

Segundo Agra Filho (1993), “as atividades dos EIA’s constituem, essencialmente, 

na geração de informações a respeito das oportunidades alternativas, dentre as quais se busca 

selecionar aquela mais apropriada às restrições e potencialidades ambientais”. Para o autor, o 

EIA constitui uma organização dessas informações para que posteriormente se tenha um 

prognóstico.  

A Resolução CONAMA 001/86, artigo 5º, estabelece que “o estudo de impacto 

ambiental, além de atender à legislação, em especial os princípios e objetivos expressos na 

Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais: - 

contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização do projeto, confrontando-as 

com a hipótese de não execução do mesmo”.  Dessa maneira, para que a efetividade desse 

objetivo seja realmente válida, como está estabelecido em legislação federal, cada EIA 

deveria apresentar “alternativas” para os projetos em questão e o órgão ambiental teria como 

fazer uma análise comparativa dos possíveis impactos nos cenários formulados, confrontando-
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as, inclusive, com a não realização do mesmo. Assim, se as coisas acontecem nessa ordem e 

com essa seriedade, a escolha da alternativa locacional aconteceria com maior liberdade e a 

margem de incerteza seria bastante reduzida. 

Na maioria dos estudos ambientais, no entanto, observa-se justamente o contrário, 

pois, com o discurso de que estão atendendo a esse artigo, as empresas de consultoria 

simplesmente tentam justificar a alternativa locacional existente, muitas vezes defendendo a 

posição de que não existiria alternativa mais plausível para a instalação daquele 

empreendimento senão aquela área já adquirida pelo proprietário, e dessa maneira, o órgão 

ambiental aceita essa declaração como a única verdade, sem ao menos contestá-la. 

No estudo analisado, o EIA não apresenta nenhum outro tipo de alternativa 

locacional, senão aquela que já foi apresentada pelo empreendedor. O que é observado nesse 

caso, na realidade, reflete uma situação bastante comum em estudos de impactos ambientais 

realizados no Brasil. Segundo dados apresentados por Agra Filho (1993) em trabalho 

intitulado Os Estudos de Impacto Ambiental no Brasil: uma análise de sua efetividade, dos 

vinte estudos de impactos ambientais já analisados em diferentes regiões do País, em apenas 

dois casos, foram apresentadas alternativas e as análises comparativas dos impactos foram 

procedidas. 

Na realidade, acontece é que na maioria das vezes os técnicos responsáveis por 

esses relatórios apenas justificam a instalação do empreendimento na área já disponível. De 

acordo com os autores (técnicos) do documento analisado, a localização do empreendimento é 

totalmente justificável em razão das facilidades que serão proporcionadas ao empreendedor se 

o mesmo for instalado nessa região. Assim eles descrevem:  

 
(...) a localização física do empreendimento da área em apreço foi determinada em 
função da disponibilidade de terrenos, da oferta de infra-estrutura a nível local e 
regional, da oferta de água de boa qualidade, das condições climáticas, das 
características dos solos e das facilidades de insumos e de matéria prima”. Mas 
especificamente sobre os solos foi ressaltado que os mesmos: “permitem a 
compactação necessária nos diques marginais aos viveiros e canais.(EIA-
RIMA.SEMACE. 2006). 
 

De acordo com o que foi exposto, percebe-se que é totalmente incoerente com a 

legislação vigente a justificativa dada pelos técnicos para a localização do empreendimento, 

onde resta claro que a comprovação para a instalação dele está relacionada, apenas, aos 

benefícios trazidos ao empreendedor com a implantação do seu projeto no terreno já 

adquirido. Como se pode observar, em nenhum momento, a justificativa para a escolha da 

alternativa locacional foi apresentada em razão de critérios ambientais previamente 

selecionados ou citando as relações ecológicas existentes no ambiente. Além disso, as 
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características físicas e sociais nem sequer foram mencionadas.  Como se todos os absurdos já 

não tivessem sido cometidos no parágrafo citado acima, porém, os autores do EIA/RIMA 

ainda complementam o pensamento quando vão justificar a localização do empreendimento as 

margens do rio Jaguaribe com a seguinte frase: “a proximidade com o rio Jaguaribe se 

justifica pela demanda de água no empreendimento, amortizando, dessa maneira, os “custos” 

com adução”. 

Em relação ao confronto de não-realização do estudo, esse fato se torna ainda 

mais sério, pois, em nenhum momento os técnicos mencionam essa possibilidade. Ao longo 

de todo o texto, o que pode ser observado é um grave comprometimento das funções de 

planejamento e gestão à qual os EIAs se propõem, assim como do caráter preventivo a que se 

destinam.   

 

 

Alternativas tecnológicas = justificativa tecnológica? 

 

 

Ainda no intuito de atender a Resolução CONAMA 001/86 no que diz respeito às 

alternativas tecnológicas, os técnicos apresentam uma “justificativa” tecnológica baseada na 

prerrogativa de conhecimento da espécie que é cultivada Litopenaeus vannamei. Para isso, 

eles fazem somente um pequeno histórico dessa espécie, apresentando as suas principais 

características. Outra vez, ao longo de todo o texto, nenhuma justificativa para o seu cultivo 

ou se essa vai ser mesmo a espécie utilizada nesse empreendimento foi apresentada. 

Outro fator relevante, porém, que deve ser considerado nesse tópico está 

relacionado às expressões “alternativa tecnológica” que não é sinônimo, de maneira nenhuma, 

ao de “justificativa tecnológica”. Se a Resolução CONAMA 001/86 fosse realmente 

considerada, o que deveria ser apresentado nesse item eram as “alternativas tecnológicas” 

para o empreendimento, onde diferentes alternativas seriam sugeridas e, a partir daí, a que 

fosse julgada mais adequada seria utilizada.  
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5.1.2 Área de Influência Direta e Indireta 
 
 
 

Leva-se em consideração o artigo 5º inciso III da Resolução CONAMA 001/86, 

que determina que os estudos de impacto ambiental, além de outras obrigações, devem 

“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”.  

No caso desse estudo específico, o que foi delimitado para a Área de Influência 

Direta- AID está restrita a uma pequena comunidade inserida nas proximidades da fazenda, 

contudo, ela não está definida por nenhum raio e nem mesmo a sua extensão foi definida em 

termos de hectares para que se pudessem enquadrar seus limites.  

A Área de Influência Indireta - AII foi definida como toda a região de entorno, no 

entanto, durante a leitura do estudo, não se tem como saber a maneira como essa área foi 

dimensionada e nem até onde irão os seus limites, talvez a mesma se estenda até a sede do 

município de Aracati, que fica a aproximadamente doze quilômetros do empreendimento, mas 

em relação a isso o estudo faz questão de não deixar nada claro.  

 

 

5.1.3 Diagnóstico Ambiental 

 

 

O diagnóstico ambiental do EIA/RIMA analisado encontra-se dividido em três 

partes - meio físico, meio biótico e meio antrópico - de acordo com o que está especificado no 

Termo de Referência No 193/2006 – COPAM/NUCAM. Nesse estudo, os diagnósticos são 

descritos, como acontece em quase 100% dos estudos ambientais realizados no Estado do 

Ceará, de maneira não integrada e apresentando descrições bem generalistas da área onde o 

ele se encontra. 

De acordo com o Termo de Referência No 193/2006 – COPAM/NUCAM,  

expedido para e elaboração do EIA/RIMA, a caracterização da área e o diagnóstico ambiental 

devem apresentar no meio físico, biótico e antrópico as características a seguir. 

 

a) Meio Físico – Aspecto climáticos (descrição dos requisitos meteorológicos 

existentes, incluindo o detalhamento do regime de chuvas, direção e velocidade 
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dos ventos, insolação, evaporação, etc), geológicos (regional e local, processos de 

erosão/sedimentação), geomorfológicos (feições morfológicas, dinâmica eólico-

marinha, recursos hídricos superficiais e subterrâneos), hidrológicos, pedológicos 

e sedimentológicos (origem dos sedimentos, granulometria, composição orgânica 

e inorgânica dos sedimentos, processos sedimentológicos); dinâmica costeira 

regional, dinâmica flúvio-marinha, análise de marés; 

 

b) Meio Biótico – Aspecto da fauna e flora local (identificação, descrição, inter-

relação fauna-flora e aspectos fito-sociológicos; caracterização e análise dos 

ecossistemas existentes); 

 

c) Meio Antrópico – Aspectos socioeconômicos (sinopse sócio-econômica da 

área de influência; identificação da população atingida e/ou envolvida com o 

empreendimento). 

 

Em relação à Legislação Federal, a Resolução CONAMA 001/86, art. 6º - inciso I, 

o diagnóstico ambiental da área de influência do projeto deve apresentar 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 mesmo, 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 e as correntes atmosféricas;  

 

b) Meio biótico 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 a ocupação do solo, os usos da água e a 

socioeconômica, 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. 
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A análise do EIA/RIMA demonstrou claramente que não existe preocupação 

maior, por parte dos técnicos responsáveis pelo estudo, em cumprir as exigências do Termo 

de Referência expedido pelo órgão ambiental, nem as especificações técnicas exigidas pela 

Resolução CONAMA 001/86.  Esse fato pode ser observado principalmente no que diz 

respeito ao meio biótico e ao meio socioeconômico, onde o Termo de Referência deixa bem 

claro que os aspectos inerentes às características locais desses dois meios devem ser 

ressaltadas. A realidade, porém, se mostra bem distorcida entre o que deveria ser e o que 

realmente acontece. 

Em relação a esse assunto, um fator que chamou muita atenção desde as primeiras 

leituras realizadas do diagnóstico ambiental e que posteriormente chegou a preocupar 

bastante, foi quando não viu-se, em nenhum momento durante toda a descrição do diagnóstico 

ambiental, a comunidade “Boca do Forno” (comunidade diretamente afetada pelo 

empreendimento) ser citada.  Nesse sentido, faz-se perguntas constantes. Como um 

diagnóstico ambiental, principalmente dos meios biótico e socioeconômico, foi realizado e 

nem mesmo a área de influência direta, comunidade “Boca do Forno”, foi citada?  

Para uma discussão calgada com embasamento científico, recorre-se a Sanchéz 

(2007), quando ele diz que o princípio básico na composição de um diagnóstico ambiental 

deveria ser a realização de um bom trabalho de campo e não simplesmente a compilação de 

dados disponíveis. Nesse sentido, concorda-se com o autor, no sentido de que um grande 

percentual dos estudos ambientais atualmente disponíveis no mercado é realizado por dois ou 

três técnicos que escrevem a maior parte dos estudos no escritório por compilação de dados à 

mão e, muitas vezes, deixando até de realizar a etapa mais importante na elaboração desses 

documentos, que é a visita ao campo.  Dessa maneira, a ausência de um estudo de campo 

detalhado faz com que esses EIA’s apresentem resultados insatisfatórios e tenham que ser 

refeitos.  

Assim, a consequência de um estudo ambiental mal elaborado, na maioria dos 

casos, é o atraso no licenciamento do empreendimento. Além disso, a realização de estudos 

complementares também ocasiona custos adicionais com o risco iminente de contestações 

jurídicas ocasionadas por pressões populares. 

Além desses fatores, ainda existem outros relacionados às informações que são 

apenas compiladas nesses estudos, sem uma visita técnica adequada ao local do 

empreendimento. Ecleston (2000) apud Sanchéz (2007) comenta que, nos Estados Unidos, 

apesar das diretrizes governamentais explícitas sobre focalização dos estudos, o regulamento 

de 1978 do Conselho de Qualidade Ambiental determina que os EIAs devam: “descrever 
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sucintamente o ambiente da área a ser afetada e que as descrições não devem ser mais longas 

que o necessário para compreender os efeitos das alternativas”. De acordo com o autor, não é 

incomum encontrar um EIA que apresente extensa discussão sobre os recursos ambientais, 

mesmo sobre aquelas que claramente não possuem potencial para serem afetadas. O que é 

discutido pelos autores de acordo com evidências colhidas em outros estudos também foi 

constatado no caso específico do estudo em análise nesta dissertação, contudo, esse aspecto 

será novamente evidenciado em tópicos posteriores. 

Em razão de todas essas características e depois de muitas ponderações, tomou-se 

a decisão de que, na descrição referente à análise desses diagnósticos, também se utilizará a 

mesma metodologia “compartimentalizada” e “organizada”, e posteriormente se comentará  

um pouco mais sobre esse assunto. 

 

 

Análise do Diagnóstico Ambiental do EIA  

 

a) Meio Físico 

 

 

Os estudos referentes ao diagnóstico ambiental do meio físico podem facilmente 

se prender a detalhes considerados irrelevantes. Na maioria das vezes, são observadas nesses 

diagnósticos descrições generalistas sobre os componentes ambientais referentes à geologia 

regional e somente uma pequena descrição da área que será direta ou indiretamente afetada.  

Segundo Santos (2004) apud Sánchez (2007), “no Brasil, apesar de se reconhecer 

que o sucesso de um planejamento depende dos temas escolhidos (para o diagnóstico), é 

muito raro encontrar justificativas sobre suas seleções e do conteúdo de cada um deles. A 

prática mostra que essa decisão é comum por ser baseada na disponibilidade de dados de 

entrada”. Em geral, a maioria dos diagnósticos ambientais apresentados está ligada ao que é 

determinado pelo Termo de Referência e ao que está disponível em bibliografia específica. 

Para surpresa, contudo, constatou-se que, dentre os diagnósticos apresentados no 

EIA, objeto deste estudo, o do meio físico foi o que mais discorreu sobre as características 

locais da AID ao longo do texto, apesar das grandes descrições sobre as características do solo 

e a apresentação de dados gerais sobre a AII. Por algumas vezes, o autor traz a localidade de 

estudo para a descrição, no entanto, como já mencionado, sem citar, única vez, a comunidade 

é diretamente afetada pelo empreendimento. Sendo assim, é necessário salientar que as 
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descrições sobre as características locais do empreendimento estão restritas a pequenos 

parágrafos informativos, como, por exemplo, o que está descrito no estudo para a 

geomorfologia local da área do empreendimento, onde é dito:  

 

(...) a área de influência direta do empreendimento insere-se na Unidade 
Geomorfológica denominada de Planície Fluvial, muito embora ainda se tenha uma 
fraca influência da maré. O contexto geomorfológico da área do PROJETO DE 
CARCINICULTURA denota uma regularidade de relevo esculturada em função da 
implantação do empreendimento e das enchentes e secas do rio Jaguaribe. 
(EIA/RIMA, SEMACE, 2006). 

 

b) Meio Biótico 

 

No estudo referente aos aspectos biológico de um diagnóstico ambiental, 

raramente são dispensados os trabalhos de campo. Para um projeto de médio a grande porte, 

muitas vezes, é imprescindível a participação de vários técnicos que analisarão os diversos 

componentes ambientais presentes nesse ecossistema. Assim, são necessários técnicos 

específicos para os levantamentos da vegetação e outros que farão os levantamentos da fauna, 

que geralmente se encontra dividida em grupos distintos - mastofauna, avefauna, 

herpetofauna, ictiofauna e entomofauna. A quantidade de técnicos necessários em um estudo, 

porém, na maioria das vezes, é sugerida pelo próprio Termo de Referência, e, dessa maneira, 

as empresas de consultoria se restringem somente ao que é exigido; poucas são as que querem 

e fazem além do que está especificado. 

Morris e Emberton (2001, p.260) apud Sanchéz (2006, p. 239) classificam os 

estudos biológicos de campo feitos para EIAs segundo três graus de aprofundamento:  

 

� Estudos “fase I” - devem obter e apresentar informações sobre habitats, sendo 

que todo e qualquer estudo deveria incluí-los.  

 

� Estudos “fase II” - são levantamentos mais detalhados de espécies, habitats e 

comunidades em uma área designada (área de estudo); a maioria dos EIAs requer 

esse tipo de estudo.  

 

� Estudos “fase III”  – são os estudos que incluem amostragens intensivas para 

obtenção de dados quantitativos sobre populações ou comunidades, situação mais 

rara em um EIA. 
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Alguns autores sustentam a afirmação de que sem dados específicos referentes à 

área diretamente afetada pelo empreendimento, a avaliação dos impactos ambientais 

ocasionados pelo projeto fica extremamente comprometida. Autores como Byron (2000) 

sustentam a tese de que “sem dados sobre a abundância de espécies, é extremamente difícil 

avaliar a significância dos prováveis impactos sobre as populações” e propõem que, como 

requisito mínimo, os estudos de base deveriam mapear todos os habitats da área que 

provavelmente será afetada, “incluindo uma avaliação da sua quantidade, além de se realizar 

levantamentos de campo mais detalhados a cerca da abundancia e disponibilidade das 

espécies chave selecionadas”.  

É necessário ressaltar, entretanto, que não são todos os EIAs exigidos pelos 

órgãos ambientais que irão apresentar esse grau de detalhamento e complexidade, mas, se isso 

não for possível ou necessário, é preciso estabelecer que pelo menos os conteúdos mínimos 

(para que eles possam ser levados em consideração e o diagnóstico ambiental apresentado 

possa desempenhar o seu papel principal, que é o de servir de base para o desenvolvimento da 

avaliação dos possíveis impactos ambientais que serão ocasionados) sejam respeitados. 

Em relação ao meio biótico apresentado pelo EIA, objeto do estudo, o que pode 

ser analisado não é muito diferente do que foi relatado para o meio físico, com informações 

em sua grande maioria generalistas e sem se prender a detalhes. O que se observa ao longo do 

texto são informações variadas da estrutura das formações vegetacionais, com algumas 

citações e descrições de espécies da fauna e da flora da região; contudo, para esse meio a 

escassez de informações e a falta de análise das inter-relações dos componentes dos 

ecossistemas deixam a situação um pouco mais preocupante, pois a falta ou deficiência na 

análise ecossistêmica dos componentes ambientais torna a avaliação dos impactos, que será 

descrita em capítulo posterior, bem mais deficiente.   

Outros aspectos inerentes ao meio biótico estão relacionados, além da falta de 

dados sobre as características locais, ao fato da AID não se apresentar diferenciada ao longo 

do texto e o mesmo é todo descrito em cima de uma só região, que se supõe ser de AII. A 

região diretamente afetada não é mencionada de maneira detalhada e, tão pouco, o que irá 

acontecer com as espécies da fauna e da flora com a implantação do empreendimento. As 

poucas características referentes aos “aspectos locais” encontradas no texto são descritas da 

seguinte maneira:  
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Localmente observa-se um baixo potencial ecológico, com pouca diversidade de 
espécies da fauna e da flora devido toda a área encontrar-se antropizada. Dentre as 
espécies florísticas encontradas na área do PROJETO DE CARCINICULTURA 
destacam-se: Copernicia prunifera (carnaúba), Combretum leprosum (mofumbo), 
Paspalum vagnatum (capim) e Solanum sp. (jurubeba). Com relação as espécies 
faunísticas temos os insetos e as aves como os componentes mais representativos. 
(EIA/RIMA. SEMACE, 2006)  

 

O segundo parágrafo, que possivelmente descreve a AID, denominada no EIA por 

“área de influência do projeto”, reforça o que já foi relatado em relação à generalização das 

informações: “a diversidade de espécies da flora deste ambiente, nos domínios da área do 

projeto é muito baixa, porém em condições normais, geralmente, o mangue exibe alta 

densidade vegetal, sendo as espécies exclusivas de ambientes flúvio-marinhos”. Em relação a 

esse assunto, pode-se concluir que o diagnóstico ambiental do meio biótico é realizado de 

maneira bastante generalista, sem nenhuma preocupação com a coerência do diagnóstico em 

relação à área que será diretamente afetada pelo empreendimento e, tampouco, da 

investigação sistêmica entre os componentes ambientais presentes nessa região. 

Dessa maneira, a descrição apresentada para o meio biótico tenta seguir o que foi 

especificado pelo Termo de Referência, mas deixa de cumprir as exigências da Resolução 

CONAMA 001/86, que é de destacar as espécies indicadoras da qualidade ambiental, as que 

apresentam elevado valor científico e econômico, as raras e ameaçadas de extinção, além de 

identificar as áreas de preservação permanente existentes. Assim, esse fato evidencia, 

claramente, uma falha frequente nos estudos ambientais que, além de não discriminarem as 

categorias de espécies, também deixam de evidenciar a identificação dos habitats onde as 

espécies citadas no texto foram observadas, assim como a metodologia utilizada para 

identificação de cada uma delas, sejam elas espécies da flora ou da fauna. 

 

c) Meio Socioeconômico  

 

O diagnóstico ambiental do meio antrópico está disponível em diversos centros de 

pesquisa, uma quantidade significativa de dados secundários, tais como: os censos e 

levantamentos sociais e econômicos de âmbito nacional sobre demografia, ocupação, renda, 

escolaridade e vários outros parâmetros disponibilizados tanto por municípios como por 

recortes territoriais menores. Por tal razão, as compilações referentes a esses diagnósticos são 

bem mais frequentes, principalmente as inerentes à área de influência indireta.  Esse assunto 

torna-se preocupante porque esses dados são usados na análise dos impactos ambientais de 

projetos específicos. 
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Para a obtenção de um bom diagnóstico ambiental do meio social, é 

indispensável, além do levantamento das informações secundárias sobre a área de influência 

direta e indireta, um bom trabalho de campo, com entrevistas com as populações residentes na 

área de influência do empreendimento e no seu entorno. Além disso, pesquisas nos órgãos 

governamentais dos municípios e das localidades de interferência também devem ser 

realizadas, mas seus dados devem ser utilizados com cautela. Dessa maneira, torna-se 

imprescindível para uma boa avaliação dos impactos ambientais gerados que as informações 

sobre a comunidade diretamente afetada sejam evidenciadas no diagnóstico ambiental em 

todos os aspectos, tais como: ocupação, escolaridade, obtenção de renda, uso dos recursos 

ambientais pela comunidade, entre outros.  

De acordo com Sánchez (2006), e como pode ser constatado no decorrer das 

pesquisas, existem duas escolas distintas presentes na avaliação de impactos ambientais de 

interesse sociais causados por projetos que necessitam de EIA/RIMA. Elas são conhecidas por 

“tecnocráticas” e “participativas”. Na escola tecnocrática, os analistas são totalmente externos 

à comunidade em análise e ela nada mais é do que um objeto de estudo e, dessa maneira, é 

vista com total distanciamento. Técnicos que possuem a característica dessa escola, durante as 

visitas de campo, não chegam nem a se aproximar da comunidade para discutir com eles suas 

propostas. Quer dizer, os técnicos podem até chegar a fazer entrevistas com a comunidade, 

mas não se aproximam ou apresentam um envolvimento maior. 

Contrariamente, para os representantes da escola participativa, os impactos sociais 

de um determinado projeto só podem ser descritos a partir do ponto de vista da comunidade 

diretamente afetada. Para isso, é necessário que os técnicos responsáveis por esses estudos 

estejam engajados com a comunidade e dispostos a realizar uma pesquisa mais participativa.  

Existem, no entanto, muitos críticos dessa escola, que afirmam que esse tipo de abordagem 

retira a neutralidade dos pesquisadores e os torna sujeitos participantes do processo. Assim, 

percebe-se que cada método possui suas limitações e vantagens, ficando a cargo da equipe 

multidisciplinar a escolha sobre qual metodologia utilizar ou até mesmo se é necessário o 

consórcio dessas duas técnicas. 

Assim, um aspecto imprescindível que não deve ser deixado de fora durante a 

descrição do diagnóstico ambiental do meio social está relacionado ao conhecimento 

ecológico e tradicional das comunidades envolvidas nesses estudos, levando-se em 

consideração o conhecimento que as populações locais têm do seu ambiente. Segundo 

Sanchéz (2006), os diagnósticos ambientais elaborados unicamente com base no 
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conhecimento científico formal podem passar ao longo de questões relevantes, não somente 

para as próprias comunidades, mas também sob a perspectiva do conhecimento acadêmico. 

O meio antrópico, apresentado no estudo analisado, mostra as mesmas 

características mencionadas para os outros dois diagnósticos (físico e biótico), informações 

generalistas sem se prender a nenhum tipo de detalhe; contudo, o fato aqui se torna bastante 

preocupante e agravante, pois, durante todo o texto, nenhuma vez as características locais da 

área de influência do empreendimento foram mencionadas (comunidade Boca e o sítio onde a 

fazenda se encontra implantada), o que torna o diagnóstico ambiental desse empreendimento 

completamente sem sentido e sem a menor utilidade.  

Na realidade, o que se observa ao longo de todo o diagnóstico ambiental do meio 

antrópico é constituído por informações referentes ao Município de Aracati, Área de 

Influência Indireta, e as características apresentadas são divididas em dois tópicos principais: 

infraestrutura física e infraestrutura social. Além disso, a própria descrição da AII é formada 

por informações que podem ser dispensadas por serem totalmente desnecessárias, fato que 

pode ser claramente percebido em um parágrafo referente ao turismo da região “cada praia 

tem um encanto e uma magia única: falésias avermelhadas formando esculturas arrebatadoras 

e delirantes.”  Desse modo, o que se pode concluir é que o texto é bastante precário e 

deficiente de informações concisas e realmente importantes.  

A impressão deixada ao leitor mais ávido durante a análise do diagnóstico é a de 

que a equipe que participou de sua elaboração não realizou em campo uma das etapas 

essenciais em um diagnóstico ambiental do meio antrópico, que são as entrevistas realizadas 

mediante contato direto com a comunidade, fato este que entra em contradição com o que é 

esclarecido na própria introdução do capítulo referente ao diagnóstico ambiental do EIA, onde 

é dito pelos autores que “para o meio antrópico, foram tomados dados locais, em campo e 

comparáveis com os dados disponíveis no Instituto de Planejamento do Ceará (IPLANCE).”   

A falta de informações sobre a população local vai de encontro também ao que 

muitos autores estabelecem. Segundo Sanchéz (2006) apud Agra Filho (1993), os impactos 

sociais requerem uma abordagem mais distinta daquela dada aos impactos físico-bióticos, 

pois “a avaliação de impacto social lida com pessoas que, diferentemente dos seres ou coisas 

tratados na avaliação de impactos biofísicos, podem falar por si próprias” 

Na verdade, o que o diagnóstico ambiental deveria avaliar era a realidade da 

comunidade diretamente afetada pelo empreendimento, principalmente no que diz respeito à 

mão-de-obra disponível e à qualidade de vida da população. Além disso, seria necessário 

avaliar como a instalação daquele empreendimento iria interferir no cotidiano da comunidade. 
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Para isso, seria imprescindível uma investigação mais séria e a apresentação de um 

diagnóstico mais elaborado e conciso. 

Não se pode dizer, porém, que os autores desse diagnóstico estão em total 

desacordo com as diretrizes estaduais pré-estabelecidas no Termo de Referência proposto para 

ele, ao esclarecer que, em relação ao meio antrópico, devem ser levados em consideração os 

aspecto socioeconômicos (sinopse socioeconômica da área de influência; identificação da 

população atingida e/ou envolvida com o empreendimento). Nesse caso, nem mesmo o Termo 

de Referência, responsável pelo embasamento teórico do estudo, esclareceu essa demanda, 

dizendo somente que deveria ser considerada a sinopse socioeconômica da área de influência, 

e como área de influência pode ser considerada apenas, como foi feito, a AII.  Mesmo assim, 

todavia, a população diretamente atingida não foi identificada. 

A legislação federal, pela Resolução CONAMA 001/86, afirma que o diagnóstico 

socioeconômico deve apresentar, além de outras características “as relações de dependência 

entre a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos”. 

Nesse caso, a legislação não deixa dúvidas de que os aspectos referentes às características 

locais devem ser abordados, assim como as alterações no cotidiano dessa área.  Mesmo, 

porém, que não fosse uma exigência legal, deveria prevalecer nesses casos o bom senso de 

quem elabora e de quem aprova esses estudos, caso contrário, se todos pudessem fazer da 

maneira como lhes é mais conveniente, o mesmo não teria a menor utilidade. E será que não 

tem mesmo? 

 

 

Diagnóstico ambiental e interdisciplinaridade 

 

 

Uma característica que merece destaque, em relação ao diagnóstico ambiental, 

está relacionada ao caráter multidisciplinar dos estudos ambientais, que se dizem estudos 

integrados e interdisciplinares e que na prática são descritos e organizados de maneira 

totalmente compartimentalizada. No EIA analisado, as características são apresentadas de 

maneira segmentada, como se fossem pequenos diagnósticos realizados separadamente e que 

posteriormente se unem e formam um conjunto de informações sobre aquele determinado 

ambiente.  

No Brasil, é quase um consenso a divisão do diagnóstico ambiental em pequenas 

fases distintas, conhecidas como diagnósticos dos meios físico, biótico e antrópico. As 
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informações contidas nesses diagnósticos situam no meio “físico” tudo aquilo que está 

relacionado ao ambiente que não tem vida, no meio “biótico” a fauna e a flora e no meio 

antrópico, também denominado de meio socioeconômico, está representado o ambiente no 

qual o homem se encontra inserido. 

A prática da divisão do diagnóstico ambiental em partes específicas não é uma 

característica inerente só ao Brasil, pois alguns outros países também utilizam essa mesma 

metodologia, não tão maciça como no caso brasileiro, mas também apresentam a divisão dos 

diagnósticos em meios específicos, muitas vezes com subdivisões diferenciadas. Como 

exemplos podem ser citados alguns estudos realizados no Canadá, onde o diagnóstico 

ambiental se encontra dividido em meio físico, biológico e o meio antrópico é trocado por 

meio “humano”, termo bem mais adequado, segundo alguns autores, do que socioeconômico, 

onde a dimensão cultural não é empregada. Já outros estudos acrescentam alguns 

componentes novos no contexto, como a inclusão da categoria “paisagem”, que traz tanto 

elementos físicos, bióticos e antrópico. 

Segundo Sanchéz (2006), a divisão do ambiente em três meios é artificial, como 

qualquer outra que se faça, mas essa não é a única maneira de compartimentar o ambiente 

total para fins de descrição e análise.  É interessante ressaltar, no entanto, que alguns países 

não trazem essa divisão de maneira tão compartimentalizada e conseguem introduzir o 

componente inerente à avaliação de impacto ambiental juntamente ao diagnóstico. Assim, o 

diagnóstico ambiental é dividido em tópicos e, logo que acontece a descrição de um tópico, os 

impactos ambientais referentes àquelas características são logo analisados.  

Deve-se deixar bem claro, porém, durante a descrição de um diagnóstico 

ambiental, que qualquer divisão que seja feita não deve ser muito rígida, pois dessa maneira 

ela se torna completamente arbitrária. A descrição de muitas características ambientais não 

pode ocorrer sem levar em consideração aspectos inerente aos meios bióticos e físicos. Sendo 

assim, em que tópico se enquadraria um parâmetro ambiental que necessita da integração 

desses dois componentes para sua análise? Em relação a esse assunto é dito que 

 

 Há, inegavelmente, certa dose de arbitrariedade em qualquer compartimentação do 
ambiente. A maneira de fazê-lo reflete escolhas da equipe multidisciplinar 
consultora e eventuais orientações dos termos de referência ou preferências da 
equipe do órgão ambiental regulador. Mais importante, no fim das contas, é o 
conteúdo do diagnóstico ambiental e não a maneira como ele está estruturada, 
embora uma boa estruturação facilite sua leitura e compreensão. (SANCHEZ, 2006, 
p. 228). 

 



 130 

A prática dos estudos integrados requer uma abordagem “interdisciplinar”, 

justamente pelo fato de nada na natureza poder ser visto isoladamente. As relações ecológicas 

acontecem em ciclos, onde todos os processos estão bem integrados e um sempre será 

consequência do outro e dependerá dele. Como exemplo, pode-se citar a ciclagem de 

nutrientes na natureza, quando um ser vivo morre, ele é decomposto por fungos e bactérias 

presentes no solo, estes, degradam a matéria orgânica que servirá de alimento para as plantas, 

estas, por sua vez, produtoras do planeta, servem de alimento para os herbívoros, que servirão 

de alimento para os carnívoros e assim sucessivamente, recomeçando o ciclo.  

O EIA/RIMA era para ser o exemplo mais claro desse tipo de abordagem. Esse 

estudo é realizado por uma equipe composta por vários profissionais justamente pelo fato de 

um só profissional não poder descrever sozinho todo o ambiente e todas as suas conexões. 

Um biólogo, por exemplo, não pode descrever a vegetação de uma região sem levar em 

consideração fatores como solo, clima e relevo. Portanto, deve-se sempre ter a consciência do 

fato de que tudo no meio ambiente está integrado, onde não é possível estudar a vida no 

Planeta como se ela funcionasse independente de fatores físicos e químicos. 

 Os estudos de impacto ambiental realizados na atualidade, apesar de serem 

elaborados por uma equipe “multidisciplinar” de profissionais, ainda não apresentam textos 

bem integrados. Observa-se é que os estudos de solo, clima e relevo que compõem o meio 

físico, flora e fauna componentes do meio biótico e a comunidade, que faz parte do meio 

antrópico, ainda são realizados separadamente e sem nenhuma conexão. E, dessa mesma 

maneira, são apresentados os impactos e as medidas mitigadoras, principalmente estes, que 

necessitam de maior integração e atenção.  

 

 

Conclusões sobre o diagnóstico ambiental 

 

 

Em relação ao diagnóstico ambiental analisado, o que se observou foram textos de 

caráter meramente descritivo, com características generalistas, onde os aspectos inerentes aos 

ecossistemas e comunidades locais foram apresentados de maneira superficial sem deter-se a 

nenhum detalhe. Outro fator relevante que merece ser ressaltado é o fato de o estudo não 

apresentar em nenhum momento uma documentação fotográfica, indicando as áreas de 

influência do projeto, como detalhes da fauna e da flora e outros aspectos imprescindíveis, 

como documentação da comunidade mais próxima. Assim como as fotos, tabelas de flora e 
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fauna, que sempre estão presentes em estudos ambientais mais sérios, indicando o nome 

“vulgar” e o nome “científico” das espécies, também não estavam presentes. 

 

Idealmente, o diagnóstico ambiental deveria analisar as principais forças e 
tendências que contribuem para a degradação ambiental na área de estudo (a 
pressão), fazer uma síntese da situação atual do ambiente nessa área (o estado) e 
discutir as iniciativas em curso para reduzir ou reverter à degradação (a resposta), 
tirando algumas conclusões sobre as tendências ambientais atuais. Esse desafio, 
mais uma vez, como é freqüente em análise de impacto ambiental, requer discernir o 
significativo do irrelevante, estratégia que sempre abre flacos para críticas. 
(SANCHEZ, 2006, p. 228). 

 

Com efeito, o que o leitor mais atento consegue entender durante a análise do 

texto é que ele apresenta apenas uma mera descrição dos componentes ambientais de uma 

área previamente delimitada para fins específicos, onde se percebe claramente que somente 

com as informações contidas nesse diagnóstico fica praticamente impossível para os 

responsáveis pela aprovação desses projetos decidirem ou não pela sua implantação.  

Impressões particulares permitiram se especular se os diagnósticos ambientais são 

realmente lidos quando analisados pelo órgão ambiental competente e se a sua função no 

embasamento teórico do EIA para a posterior identificação dos impactos ambientais é levada 

a sério. 

 

  

5.1.4 Análise da Sistemática de Avaliação dos Impactos Ambientais 

 

 

Segundo Moura & Oliveira (2003), foi constatado que, apesar de haver inúmeras 

técnicas de Avaliação de Impactos Ambientais, as metodologias predominantemente adotadas 

para análise desses impactos no Estado do Ceará são Checklist e matriz de Leopold, de acordo 

com 20% dos estudos ambientais realizados nesse Estado no período de 10 anos, de 1993 a 

2003. 

Segundo dados apresentados pelo próprio EIA/RIMA, objeto desse estudo, “a 

avaliação dos impactos ambientais gerados e/ou previsíveis para a área de influência do 

empreendimento tem como objetivo o conhecimento das interferências decorrentes de cada 

ação e o efeito potencial por ele gerado, o que possibilitará uma contabilização dos danos e 

ganhos dos ecossistemas envolvidos no projeto”. Em linhas gerais, um dos principais 

objetivos do capítulo de impactos ambientais é o de prever mudanças nos ciclos naturais  
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desencadeados de maneira direta ou indireta em decorrência da instalação de determinado 

projeto. 

No Brasil, a Resolução CONAMA 001/86, em seu art. 5º, resolve que o estudo de 

impacto ambiental, além de atender à legislação, em especial, os princípios e objetivos 

expressos pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, obedecerá, entre outras diretrizes, 

à identificação e à avaliação sistemática dos impactos ambientais gerados nas fases de 

implantação e operação da atividade. Segundo os incisos II e III dessa mesma Resolução, “a 

análise ou avaliação dos impactos ambientais se mostra como uma das etapas mais 

importantes e complexas no processo de elaboração de um EIA/RIMA, pois os impactos 

prognosticados pela equipe responsável refletem diretamente nos ambientes inseridos em sua 

área de influência, podendo trazer sérios danos à sociedade”. 

Nesse sentido, torna-se de enorme importância a descrição cuidadosa de todas as 

características do projeto para que ele permita a perfeita compreensão, pelos analistas e 

também pelos futuros leitores do EIA, das prováveis alterações ambientais que a área, onde o 

empreendimento será implantado, possa receber. Segundo Beanlands e Dunker (1983) apud 

Sánchez (2006, p. 288),  

(...) a etapa de avaliação da importância dos impactos é uma das mais difíceis de 
qualquer estudo de impacto ambiental. Isso se deve ao fato de que ao atribuir maior 
ou menor grau de importância a uma alteração ambiental depende não só de um 
trabalho técnico, mas também de um juízo de valor. Como todo juízo de valor, há 
uma grande carga de subjetividade. 

 

Ainda de acordo com a Resolução CONAMA 001/86, em seu art. 5º inciso II, os 

impactos ambientais de um projeto devem ser analisados de acordo com duas fases distintas: 

implantação e desativação. Alguns autores mais vanguardistas, porém, como Sánchez 

(2006), exprimem que a avaliação dos impactos ambientais deve ser dividida em quatro 

etapas básicas: 

 

� Fase de pesquisas e projetos – nessa etapa são apresentados os possíveis 

impactos ambientais que as pesquisas e projetos realizados para 

desenvolvimento dos trabalhos possam ocasionar na área. 

 

� Fase de implantação - nessa fase são descritos os possíveis impactos gerados 

durante a instalação do empreendimento propriamente dito, onde as obras de 

terraplanagem, drenagem, construção, etc, estão a pleno vapor;  
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� Fase de operação – para essa fase são descritos os possíveis impactos gerados 

durante a etapa de funcionamento do empreendimento, já que o mesmo foi 

implantado;   

 

� Fase de desativação – os impactos dessa fase são previstos para o caso de uma 

possível desativação do empreendimento.  

 

Além dessas quatro fases distintas, também pode acontecer de um ou de outro 

empreendimento apresentar fases intermediárias, sendo que essas quatro categorias de análise 

devem ser sempre respeitadas. Segundo Sánchez (2001) apud Sánchez (2006), as etapas de 

planejamento e desativação, não levadas muito a sério em períodos anteriores, talvez pela 

não-exigência da legislação federal sobre esses dois aspectos, vem sendo progressivamente 

reconhecidas como importantes e utilizadas em quase todos os estudos, além de, muitas vezes, 

empregadas pelo próprio órgão ambiental. 

Embora a “divisão” do empreendimento em diversas ações seja justificável para 

melhor análise, não se pode perder de vista a sua totalidade. Determinados impactos (que 

poderiam ser chamados de sistêmicos), por não decorrerem de uma ação isolada, mas de um 

conjunto de ações que compõem o projeto, sempre foram pensados de maneira bastante 

contigencial, fato esse que pode ter ocorrido em virtude dessa compartimentação que a 

maioria dos estudos apresenta.  

Dessa maneira, para boa interpretação dos impactos ambientais de uma 

determinada área ou região, além do uso de uma metodologia adequada, também é necessária 

uma boa descrição de cada um deles, onde os enunciados devem ser precisos para evitar 

dúvidas ou ambiguidades durante a sua leitura. Assim, os impactos deveriam ser apresentados 

de maneira sintética, sendo autoexplicativos e descrevendo os sentidos das alterações. Além 

disso, não se deve confundir ao longo da organização dos impactos termos como “aspectos” e 

“impactos ambientais”, já discutidos.  
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Análise das Metodologias de Avaliação dos Impactos Ambientais 

 
 
Técnicas ou métodos de Avaliação de Impactos Ambientais são instrumentos que 
visam identificar, avaliar e sintetizar os impactos de um determinado projeto ou 
programa. A aplicação destes métodos, entretanto, mostra-se limitada pela própria 
dificuldade de prever a evolução de sistemas tão complexos quanto os ecossistemas. 
Estas limitações tornam-se ainda mais evidentes quando se enfoca os impactos 
sociais, onde tanto a identificação como a predição e a avaliação da dinâmica social 
desencadeada por uma ação ou projeto estão sujeitas a aspectos de caráter 
econômico, cultural e psicológico de apreensão bastante complexa. (IBAMA, 2001, 
p. 14). 

 
Como já discutido no Referencial Teórico, no Brasil existem atualmente várias 

metodologias constantemente utilizadas em EIAs para avaliação dos possíveis impactos que 

determinados empreendimentos poderão ocasionar. Munn (1975) resume como atributo 

desejável de um método sua capacidade de atender as seguintes funções na avaliação de 

impactos: identificação, predição, interpretação, comunicação e monitoramento. Ainda 

segundo Munn (1975), considera-se desejável que o método também caracterize os impactos 

quanto à sua relevância (ou importância) e sua magnitude. Por esse motivo, diz-se que um 

método é tanto mais adequado quanto maior sua utilidade para dar suporte ao conjunto 

mínimo de atividades e produtos legalmente exigidos na execução dos EIAs/RIMAs.  

Apesar da existência de muitas metodologias diferentes para a avaliação de 

impactos, o que é possível observar, mesmo para quem não está diretamente envolvido no 

processo de análise, é que as técnicas metodológicas geralmente adotadas para a avaliação dos 

impactos ambientais são sempre as mesmas para qualquer tipo de empreendimento. Em 

resumo, são poucas as empresas de consultoria que conseguem fazer um diferencial sobre o 

que seria melhor para determinado tipo de projeto e conseguem utilizar essas metodologias de 

forma associativa e coerente. Acontece é que, muitas vezes, as técnicas adotadas deixam de 

contemplar as questões complexas no que diz respeito aos requisitos sociais.  

Na verdade, o que deveria realmente acontecer em relação à proposta de 

implantação e avaliação dos impactos ambientais é que estes deveriam ser pensados de 

maneira global, permitindo que os possíveis impactos sejam propostos de um jeito mais claro, 

objetivo e sistêmico. Sobre esse assunto, Coelho (2001) apud Oliveira & Medeiros (2007, p. 

84), comenta:  

Com tal visão teórica, o caráter ambiental deve ser compreendido no seu sentido 
mais amplo, que reúne ao mesmo tempo e de forma inseparável o físico, biológico, 
químico, social, político e cultural, portanto a explicação de impactos ambientais, 
não se limita a um número reduzido de variáveis, de idéias, informações ou teorias. 
Devem ser concebidos nos impactos ambientais vários modos ou níveis, aos quais 
corresponde cada um dos ângulos da análise efetuada.  
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De acordo com um estudo realizado por Moura & Oliveira (2003), intitulado Uso 

das Metodologias de Avaliação de Impacto Ambiental em Estudos Realizados no Ceará, foi 

constatado que, apesar da existência de inúmeras técnicas de avaliação de impacto ambiental, 

as metodologias predominantemente adotadas para análise desses impactos no Estado do 

Ceará são: check list e a Matriz de Leopold, na maioria das vezes utilizada em conjunto com o 

check list. Segundo os autores, essas duas técnicas foram empregadas em conjunto para que a 

segunda pudesse suprir a primeira, já que esta, sozinha, se mostra um pouco limitada.  

De acordo com o estudo, a técnica das listagens de controle check list foi utilizada 

um número superior de vezes pelas empresas de consultoria do Estado do Ceará até o ano de 

2003. Em contrapartida, foi constatado na pesquisa que as empresas que utilizaram apenas o 

check list como técnica de avaliação de impacto ambiental mostraram um número inferior de 

impactos do que as empresas que utilizaram os métodos da matriz de avaliação ambiental 

(Bianchi), matriz de correlação (Dote & Sá); matriz de interação e matriz de Mota e Aquino. 

O maior número de impactos identificados, porém, foi constatado quando utilizado o método 

da Matriz de Leopold.  Para os autores que realizaram o estudo, as linhas metodológicas de 

avaliação constituem mecanismos estruturados para comparar, organizar e analisar 

informações sobre impactos ambientais de uma proposta, incluindo os meios de apresentação 

escrita e visual dessas informações.  

Como a descrição dos principais métodos de avaliação de impactos ambientais já 

foi apresentada em capítulos anteriores, aborda-se-á aqui apenas o modo como a escolha do 

método de avaliação contribuiu de maneira negativa ou positiva para a implantação do 

empreendimento. 

 

 

Análise dos Impactos Ambientais apresentados no EIA 

 

 

A metodologia utilizada para a Avaliação dos Impactos Ambientais desse projeto 

foi Avaliação Matricial de Correlação “Causa” x “Efeito”. Segundo dados do próprio estudo, 

“a matriz de correlação foi concebida utilizando-se o método de Leopold et al (1971), 

adaptada segundo as modificações introduzidas por Dote Sá & Olímpio (1991) e Castro e 

Leal (1997)”. 

Os impactos na matriz de correlação estão divididos em quatro fases distintas, que 

são: fase de estudos e projetos, fase de implantação, fase de operação e uma fase que foi 
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caracterizada como de planos de controle técnico ambiental. Especificamente nesse projeto, 

não está prevista a fase de desativação do empreendimento, fato muito preocupante, pois ele 

ocupa uma área considerável com alterações significativas no ambiente natural. 

Além de serem citados de maneira pontual e totalmente segmentada na matriz de 

correlação, os impactos ambientais mencionados para esse projeto também foram listados e 

descritos em tabelas, fazendo-se o mesmo cruzamento (componentes impactantes e 

componentes impactados) e estas também se encontram divididas nas mesmas quatro fases já 

citadas. Na descrição desses impactos, a tabela faz referência ao impacto citado na matriz, e, 

como nessa o impacto não pode ser descrito, o sistema de tabela faz esse complemento. O fato 

da utilização dessas duas metodologias em conjunto (matriz de correlação e listagem) só vem 

comprovar o que já é consenso entre vários autores, quando afirmam que a metodologia da 

matriz de impactos ambientais, na maioria das vezes, quando utilizada, vem acompanhada por 

mais uma ou duas metodologias diferenciadas. 

 

 

Matriz de Correlação 

 

 

Como já mencionado, a metodologia utilizada para a caracterização dos impactos 

ambientais inerentes a esse projeto foi a Matriz de Correlação, onde os impactos foram 

previamente avaliados pelo cruzamento dos componentes do empreendimento (meio 

impactante) com o cruzamento dos componentes do sistema ambiental (meio impactado) em 

colunas e linhas denominadas de X e Y. Os componentes do sistema ambiental (meio 

impactado) foram divididos nos três meios estudados (físico, biótico e antrópico) e cada um 

deles com seus subcomponentes. 

 

� Meio físico: geologia, geomorfologia, solos, água superficial e 

subterrânea, atmosfera; 

 

� Meio biológico: flora, fauna e dinâmica ecossistêmica; 

 

� Meio socioeconômico: população, infraestrutura física, infraestrutura 

social, infraestrutura urbana economia. 
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Em relação à valoração dos impactos, foram apresentados quatros atributos cada 

um com sua mensuração:  

 

� Quanto ao caráter - benéfico ( + ) ou adverso ( – ); 

 

� Quanto à magnitude - grande, média e pequena; 

 

� Quanto à importância - não significativa ,significativa e moderada; 

 

� Quanto à duração - curta, média ou longa. 

 

Cada cruzamento (coluna e linha) está relacionado com um possível impacto e 

esse é valorado de acordo com os quatro atributos já citados, porém, mesmo os impactos 

sendo valorados (apresentando quatro atributos cada um), o EIA não atende à legislação 

federal específica, Resolução CONAMA 001/86, quando esta diz que os estudos de impacto 

ambiental deverão apresentar  

 
A análise dos impactos ambientais do projeto e suas alternativas, através de 
identificação, previsão de magnitude e interpretação da importância dos prováveis 
impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e 
adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médios e longos prazos, temporários e 
permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e 
sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais. (RESOLUÇÃO CONAMA 
001/86, art 6º, inciso II). 

 
Assim, da maneira como foi proposto e de acordo com a Resolução CONAMA 

001/86, o estudo deixa de contemplar alguns itens da avaliação - reversibilidade do impacto, 

se o mesmo é reversível ou irreversível, são diretos ou indiretos, se possuem propriedades 

cumulativas e sinérgicas, além da distribuição do ônus e benefícios sociais. Mesmo com a 

ausência desses aspectos, no entanto, o EIA apresenta outros dois itens de fundamental 

importância para a avaliação desses impactos, que são os que se referem à magnitude - se os 

impactos apresentam grande, média ou pequena magnitude; e os que se referem a importância 

- se o impacto é  significativo, moderado ou não significativo. 

Já no que diz respeito ao tipo de impacto determinado no EIA e ao seu caráter, 

segundo dados apresentados no próprio estudo, na contabilidade geral dos impactos 

ambientais possíveis para esse empreendimento, dos 368 identificáveis ou previsíveis para a 

área de influência funcional do projeto, 272 correspondem ao caráter benéfico do 

empreendimento, enquanto 96 são de caráter adverso. Assim que se leu o estudo e se 



 138 

identificou esses números, se releu várias vezes para ter a certeza de que não estavam errados, 

o primeiro questionamento foi em relação à quantidade de impactos positivo diante dos 

negativos; como poderia ocorrer tal relação? Como uma atividade já tão discutida pela 

sociedade em razão da seriedade dos impactos que ela ocasiona poderia apresentar essa 

contabilidade. 

Para esse estudo, além da indicação dos impactos ambientais na matriz de 

correlação, outra metodologia, como a descrição deles em quadros específicos, foi utilizada. 

Nesses quadros, são discriminadas, de acordo com a etapa do projeto, as ações sofridas pelo 

componente do sistema ambiental (meio impactado) X os componentes do empreendimento 

(meio impactante). Além disso, nesses quadros, ainda é identificado onde o impacto 

ocasionado do cruzamento desses dois componentes pode ser observado na matriz e a 

descrição deles. Como já comentado, a descrição dos impactos ambientais indicados 

previamente na matriz de correlação ajuda na sua análise, já que a matriz, por ser um sistema 

fechado, não reserva espaço para interpretações e análises.  

Mesmo os impactos ambientais, porém, se apresentando previamente 

identificados na matriz de correlação e posteriormente descritos em quadros específicos, sua 

análise mostrou-se deficiente e com algumas falhas. Um exemplo disso pode ser observado no 

cruzamento identificado na matriz de correlação entre o componente do empreendimento 

“estudos básicos” X o componente do sistema ambiental “qualidade”, onde, a partir desse 

cruzamento, surgem vários questionamentos, tais como: que qualidade é essa? Qual o impacto 

que é advindo a partir desse cruzamento? Seria alteração da qualidade do ar? Por esse fato não 

ter sido apresentado em nenhum lugar do estudo, apenas deduz-se que isso aconteça, mas não 

se tem como saber ao certo, já que nem mesmo na descrição desses componentes nas tabelas 

essa informação é apresentada.  

Assim, o EIA, no que se refere à identificação dos possíveis impactos ambientais, 

mostra-se deficiente em um dos principais papéis que deveria desempenhar, que é a 

identificação, de maneira clara e objetiva, dos impactos ocasionados por uma determinada 

ação. Dessa maneira, fica praticamente impossível analisar se o EIA apresenta a distinção 

entre impacto ambiental e aspecto ambiental, já que ele não mostra diretamente nem os 

impactos.  Um exemplo de como os impactos ambientais são descritos no EIA, pode ser 

observado no quadro 02 a seguir. 
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Quadro 02. Descrição dos Impactos Ambientais que foram indicados na Matriz de Correlação. 

Impacto Localização na matriz Descrição 
Fase de estudos 
básicos X danos à 
vegetação e fauna. 

X1 Y22 – 24-38-30 

 
O mapeamento das unidades 
geoambientais e o estudo local foram 
levados em conta com rigor, para o 
estudo da flora e da fauna, principalmente 
pelo fato de na área em estudo o 
ambiente é aquático se verificar a 
presença de vegetação de mangues 
isolados. 

Fonte: EIA/RIMA/ SEMACE, 2006. 
 

Além da contabilidade dos impactos ambientais apresentarem saldo 

excessivamente positivo, outros fatores também merecem análise e discussão. Entre eles 

podem ser citadas as questões relativas à sua descrição, onde muitas das justificativas 

apresentadas para a existência dos impactos se mostram vagas ou simplesmente não condizem 

com a realidade onde estes se encontram inseridos. Casos assim podem ocorrer, mesmo 

quando os impactos ambientais apresentados indicam natureza positiva. Como exemplo pode-

se mencionar o que foi observado na etapa de estudos e projetos, quando o componente 

ambiental referente à temperatura e à insolação/luminosidade X componente do 

empreendimento, estudos básicos, apresentou a seguinte justificativa: “todos os danos sobre 

temperatura, insolação/luminosidade foram levantados na Região Metropolitana de Fortaleza 

em particular no Rio, por serem fatores muito importantes para o empreendimento cujo 

insumo maior é a água”.  

Já na descrição dos impactos ambientais na matriz de correlação, pode-se observar 

que, dos impactos inerentes ao meio antrópico, apenas quatro não foram classificados como 

de caráter positivo, e mesmo assim, são evidenciados como de média magnitude. Durante a 

leitura e análise deles, porém, se percebe que alguns dos classificados como de natureza 

positiva apresentam contradições em relação ao que é mostrado no estudo e o que realmente 

acontece na prática. Esse fato pode ser percebido nos seguintes cruzamentos: contratação de 

pessoal X geração de emprego, descrito no estudo da seguinte maneira: “a contratação de 

pessoal vai agir favoravelmente bem no mercado de trabalho”, ou ainda quando relacionado 

com a estrutura imobiliária X contratação de pessoal, quando é justificado: “muitos dos novos 

contratados da região poderão ganhar o suficiente para construir ou reformar sua casa própria 

aumentando a estrutura imobiliária”. Na justificativa dos possíveis impactos, ficou claro que 

os dados referentes a estes se apresentam vagos e carentes de informações realmente úteis, 

tais como: quantos empregos serão realmente gerados? Será que esse número é suficiente para 

movimentar a economia de maneira tão favorável? Entende-se que dados assim seriam 



 140 

imprescindíveis de serem acrescentados para que os impactos fossem julgados de maneira 

mais coerente e as medidas mitigadoras fossem estimadas com maior responsabilidade. 

Para esclarecer um pouco mais as questões inerentes à geração de emprego e 

renda, resolveu-se recorrer aos números referentes à quantidade de empregos gerados pela 

carcinicultura. Segundo Queiróz (2008), “no Ceará o máximo uma pessoa é emprega para 

cada hectare de viveiro de camarão cultivado, mesmo assim, esse emprego é sazonal e 

precarizado”. Até mesmo alguns autores, como Sampaio & Couto (2003), que se posicionam 

claramente a favor da carcinicultura, revelam dados não muito superiores. Segundo eles, cada 

fazenda de engorda e centros de processamento gera em média 1,89 emprego por hectare. E 

assim, se estamos falando de um EIA referente à expansão de um empreendimento com 

apenas 5,80 hectares, somente um contingente de aproximadamente seis empregos seriam 

gerados, e, desses, é necessário salientar, talvez somente um fosse contratado como mão-de- 

obra fixa; todos os outros seriam necessários somente no período de despesca.  

A geração de empregos também foi motivo de questionamentos e observações 

durante a visita ao campo, onde foi possível se comprovar, a quantidade real de empregos 

originados por essa atividade e especificamente por essa fazenda.  Segundo dados do 

administrador, agora que a fazenda em questão se uniu a outra fazenda ao lado e apresenta no 

total 80 hectares, ela está com um quadro funcional em torno de 60 pessoas, entre mão-de- 

obra fixa e temporária. Com base nesses dados, comprova-se a informação de que 

aproximadamente um funcionário por hectare é necessário para manutenção da fazenda, 

então, na sua expansão da mesma em apenas 5,80 hectares, não poderiam ser geradas mais do 

que seis vagas de trabalho. 

De acordo com essas informações, começa-se questionar: qual o real intuito da 

inserção de impactos, como geração de emprego, nesses EIA’s? Será que essa quantidade de 

trabalhadores (necessários para a expansão da fazenda) movimentaria uma economia tão 

importante na região, capaz de gerar um impacto positivo de grande magnitude e longa 

duração? Bem, considera-se que a resposta mais coerente para esses questionamentos pode 

estar relacionada à falta de coerência e compromisso na descrição dos impactos ambientais, 

onde o que se observa, na maioria das vezes, são estudos recheados de informações inúteis e 

sem nenhuma base científica, que servem somente para “encher linguiça” e, nesse caso 

específico, para aumentar o número de impactos positivos e facilitar a aprovação do EIA. 

Assim como a descrição de certos impactos do meio antrópico, que se 

apresentaram de maneira vaga e arbitrária, muitos impactos referentes ao meio biótico e físico 

não tomaram rumos diferentes. Pode-se perceber durante a análise dos dados apresentados 
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para esses meios é que os impactos apresentados na matriz de correlação e descritos em 

tabelas mostraram uma amplitude bastante restrita, tornando sua interpretação praticamente 

inexistente. Além disso, as justificativas apresentadas pelo autor para a determinação do 

impacto não está precedida de informações realmente importantes.  

Esses fatos puderam ser constatados durante a análise dos impactos referentes à 

fase de implantação do empreendimento, na análise do cruzamento do componente do 

empreendimento “topografia” X o meio impactado “dinâmica dos ecossistemas”. Esse 

impacto foi descrito como de caráter positivo de grande magnitude, importância significativa 

e de longa duração. Em relação a isso, pergunta-se: como a topografia poderia beneficiar de 

maneira positiva a dinâmica desses ecossistemas? Para esse questionamento, o próprio EIA 

apresenta uma resposta prontinha, quando ele diz: “nos estuários, as cotas, por suas relações 

com as marés altas e baixas e áreas de inundação da planície fluvial têm uma importância 

fundamental, daí o estudo da dinâmica dos ecossistemas dependerem dos levantamentos 

topográficos para individualização das unidades ambientais”.  

De acordo com a justificativa apresentada, os estudos de topografia seriam 

benéficos para a dinâmica do estuário porque este iria apresentar dados sobre essa dinâmica, 

contudo, o texto que se refere a essa explicação torna muito difícil o entendimento e até 

mesmo o próprio título do impacto não remete a essa interpretação. Por último, só resta saber 

se os estudos topográficos chegaram a apresentar tais dados, enquanto para a realização de 

pesquisas com essa natureza necessitam de tempo, dedicação e muita análise, fato que talvez 

não seja possível em um simples estudo de topografia. 

Outros impactos também relacionados ao meio biótico e que devem ser 

discutidos, por demonstrarem a total falta de utilidade dessa avaliação, podem ser observados 

no cruzamento entre o componente impactante “canteiro de obras” X o meio impactado 

“fauna” que, segundo justificativa apresentada no próprio EIA, diz: “praticamente toda a 

fauna será afetada com a retirada da vegetação e instalação do canteiro de obras”. Dessa 

maneira, como justificar a análise desse mesmo impacto apresentada na Matriz de Correlação, 

quando este é considerado como negativo de média magnitude de importância moderada e de 

média duração. Entende-se que, a justificativa para o impacto, identificando o fato de que 

praticamente toda a fauna será afetada, toma proporções muito pequenas quando se quantifica 

que o mesmo possui importância moderada e de média duração.  

Com essa análise, foi possível a observação de outro ponto sempre discutido por 

alguns autores, como Sánchez (2006) e Agra Filho (1993), relacionado à subjetividade na 

Avaliação de Impactos Ambientais. Quem é o responsável por essa regulação? Quem pode 
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dizer se o impacto possui ou não uma importância significativa? Bem, o pior de tudo é que 

esses fatores ficam a cargo da ética e do compromisso de cada consultor (técnico), e por esse 

trabalho de análise ser realizado por homens, estes são passíveis de erros. 

Nesse estudo específico, um fator que ajudou a elevar a contabilidade dos 

impactos positivos está relacionado à inclusão, como uma das fases do empreendimento, de 

uma etapa descrita como planos de controle técnico ambiental. Os planos propostos para esse 

projeto são: Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, Plano de Monitoramento 

da Qualidade da Água, Plano de Preservação de Área de Interesse Ecológico, Programa de 

Educação Ambiental, Plano de Manejo e de Resíduos Sólidos, além do Plano de Proteção ao 

Trabalhador e Segurança no Ambiente de Trabalho.  

Depois da descrição de todos esses planos, reflete-se que não é necessário 

acrescentar que nenhum impacto referente a eles foi considerado como de caráter negativo, 

nem tinha como ser, já que o intuito desses programas é o de ajudar na recuperação das áreas 

afetadas ou impedir que os componentes sociais e ecológicos da área de influência do projeto 

sejam afetados. Os questionamentos a respeito desse assunto, no entanto, irão atingir outro 

aspecto relacionado justamente à inclusão dessa fase de “planos de controle” na contabilidade 

dos impactos ambientais previstos, quando na realidade o que realmente deveria estar incluso 

não foi apresentado, que é a etapa de desativação do empreendimento, aspecto que foi 

totalmente esquecido pela equipe responsável pela elaboração dos trabalhos.  

Em relação ao restante dos impactos descritos, todos continuam seguindo essa 

mesma linha, em descrições vagas e carentes de embasamento. Não se está, contudo, 

querendo generalizar aqui a idéia de que impactos coerentes não foram apresentados, muitos 

até o são, mas há que tomar cuidado ao estimar esses impactos já que eles podem vir 

impregnados da subjetividade do pesquisador. Nesse aspecto, é preciso deixar bem claro o 

quanto a integridade e a ética do consultor são fundamentais no cumprimento de um trabalho 

sério, carregado de responsabilidade.  

Entre outras falhas observadas na análise desses impactos, é necessário relatar que 

muitos deles se sobrepõem e se tornam repetitivos, sendo essa característica mais comum em 

impactos considerados como de caráter positivo, mais especificamente os que estão ligados à 

geração de emprego e renda, como se pode observar nas seguintes descrições: compras de 

material X ocupação e renda e compras de material X geração de emprego. Na exposição 

desses dois impactos, as justificativas apresentadas são praticamente as mesmas, onde, para o 

primeiro cruzamento, foi apresentado: “as compras de material irão ativar o comércio local 

que demandará a contratação de pessoal aumentando a ocupação e renda do município”. Para 
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o segundo cruzamento, a mesma justificativa é apresentada, no entanto, somente com a ordem 

das palavras invertidas: “aumentando o consumo de mercadorias os comerciantes terão de 

contratar pessoal para atender o aumento na demanda com geração de emprego”. Assim, não 

é difícil constatar que esses impactos foram relacionados com o único intuito de elevar o 

número de impactos positivos para que, durante sua exposição, uma análise quantitativa 

pudesse surtir o efeito esperado. 

De acordo com os dados apresentados, fica fácil concluir que os impactos 

ambientais no estudo não estão coerentemente mensurados, ocorrendo uma supervalorização 

dos impactos ditos “positivos” e uma baixa valorização daqueles considerados “negativos”. 

Além disso, um número considerável de impactos nem mesmo chegou a ser mencionado. 

Entende-se aqui que uma das justificativas para esse fato está diretamente ligada à divisão da 

matriz entre meio impactante X componentes impactados, deixando pouco espaço para a 

caracterização dos impactos que realmente poderiam ocorrer. Outro fator muito importante, 

porém, que não pode nem deve ser deixado de fora, está ligado à responsabilidade do 

pesquisador em tentar fazer o seu máximo e agir coerentemente na hora de indicar e justificar 

cada um dos impactos previstos. 

 

 

5.1.5 Análise da Efetividade das Medidas Mitigadoras sugeridas   

 

 

Segundo alguns autores, como Malheiros (1995); Burzstin (1994); Sánchez 

(1992); Cerruci (1997); Brito (1995); Agra Filho (1991), Souza (2000); La Rovere (1993); 

Silva (1996) e Ronza (1998) apud Prado Filho & Souza (2004), dentre as muitas falhas 

observadas nas avaliações de impactos ambientais desenvolvidos no Brasil, o fator que mais 

chama atenção está nas disparidades no que se refere à indicação do impacto ambiental  e a 

efetiva implantação das medidas de mitigação desses impactos ambientais identificados no 

mesmo estudo.  

Esse fato também pode ser complementado, quando Brito (1995) apud Ronza 

(1998), acentua que é pequeno o número de casos em que as medidas mitigadoras de impactos 

indicadas em EIAs/RIMAs são efetivamente implementadas e em que são avaliadas as suas 

eficiências ambientais pelo órgão ambiental correspondente. No caso específico do Brasil, as 

medidas mitigadoras devem atender a Resolução CONAMA 001/86, em seu artigo 6º, inciso 

III, quando é dito que o estudo de impacto ambiental deverá apresentar: “definição das 
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medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os equipamentos de controle e 

sistemas de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de cada uma delas”. 

 O que muitas vezes acontece, porém, é que certas medidas ambientais parecem 

ficar apenas listadas como propostas de mitigação de impactos, deixando de ser, portanto, 

efetivamente executadas. Pensa-se que ocorre na maioria dos casos de essas medidas 

mitigadoras assumirem somente uma função formal no EIA\RIMA, não chegando a cumprir o 

seu verdadeiro papel.  

 

 

Será que aconteceu no EIA? 

 

A implantação dessas medidas tem como objetivo mitigar os impactos ambientais 
adversos; e ao mesmo tempo proporcionar maximização dos benefícios, o que de 
toda forma servirá para compensar impactos que não podem ser mitigados. Dessa 
forma, para o meio ambiente da área de influência direta, bem como o seu entorno. 
O objetivo é mantê-lo o mais próximo possível das condições ambientais atuais que 
foram observadas e diagnosticadas, buscando também compensar ou atenuar efeitos 
degradativos existentes. Tudo isso se dará em função de buscar, na forma de uso do 
meio realizada pelo empreendedor, uma condição o menos impactante possível. 
(EIA/RIMA. SEMACE. 2006) 

 

Esse parágrafo, escrito logo no início do capítulo sobre medidas mitigadoras no 

EIA, não diz, de maneira objetiva, o que o empreendedor pretende realmente executar. Ao 

contrário, ele deixa o leitor bastante confuso no que diz respeito à mitigação ou não dos 

impactos, contudo, um aspecto que se tenta deixar bem claro está relacionado ao fato de que  

as medidas mitigadoras propostas no EIA servirão para buscar uma condição menos 

impactante possível por parte do empreendedor. Será? 

De maneira geral, as medidas mitigadoras apresentadas no EIA analisado não 

chegam a contemplar ampla gama de ações; muito pelo contrário, as ações indicadas dizem 

respeito somente a alguns condicionantes necessários para o bom funcionamento do 

empreendimento (que não deviam ser consideradas como medidas de mitigação) e algumas 

ações que são específicas para o meio antrópico.  Ações referentes a fatores bióticos e físicos 

nem chegaram a ser contempladas. Outro fator importante é que somente as medidas 

mitigadoras previstas para a fase de operação do empreendimento são mencionadas. 

O fato de as medidas mitigadoras referentes aos impactos ambientais das outras 

fases não serem indicadas pelo estudo torna-se preocupante, pois, na justificativa apresentada 

pelo EIA, a falta dessas medidas é traduzida de maneira bastante simples, quando é dito: 

“ressalta-se que, em virtude do empreendimento encontrar-se em operação, as medidas 
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referem-se apenas à fase de operacionalização do empreendimento”. Na realidade, na leitura 

do parágrafo não resta claro como os impactos referentes às fases de Estudos e Projetos, 

Implantação, Operação e na fase de Planos de Controle Técnico-Ambiental seriam analisados. 

Pelo contrário, é deixado bem evidente que os impactos referentes a essas fases não ocorrem e 

por isso não necessitam de mitigação. Sendo assim, por que essas quatro fases foram 

relacionadas na matriz de correlação e também na descrição dos impactos ambientais? Como 

os impactos previstos nessas etapas serão mitigados? Se eles não causam impactos, então por 

que foram propostos e contabilizados na matriz de correlação? Será que eles estavam lá 

somente para aumentar a gama de impactos considerados “positivos”? 

Para todos esses questionamentos, várias conclusões podem ser extraídas. As 

desta pesquisadora ficam a cargo do próprio descaso da equipe consultora em simplesmente 

não citá-los e deixá-los esquecidos, como se ninguém fosse perceber ou realmente acreditar 

na justificativa, totalmente injustificável, de duas linhas feitas por eles. Outras conclusões, 

contudo, também podem ser inferidas, uma delas relacionada ao fato de que casos assim só 

ocorrem porque certamente as empresas de consultoria têm a nítida certeza de que o órgão 

ambiental não se importará.  

Assim, nesse capítulo do EIA, as medidas mitigadoras que puderam ser 

analisadas, são as que se referem à fase de operação do empreendimento e dizem respeito ao 

meio impactante citado na matriz de correlação, onde estão presentes: abastecimento e 

fertilização nos viveiros, sistema de arroaçoamento dos viveiros e de despesca e 

acondicionamento. 

Entre outros fatores, foi possível observar, nas medidas descritas, que, por 

algumas vezes, o próprio “controle” das atividades causadoras de impacto ambiental foi 

indicado como medida mitigadora. Como exemplo, pode-se citar: “deverão ser construídos 

tanques de decantação – bacias de sedimentação – para as águas de despesca, que filtrarão as 

águas efluentes do empreendimento, de acordo com o plano de controle e monitoramento, 

evitando o risco de águas servidas e impuras no meio”; nesse caso específico, a 

obrigatoriedade da legislação lederal, Resolução CONAMA 312/02, curiosamente foi 

confundida como um simples caso de medida mitigadora. Nessa legislação, art. 14 é dito: “os 

projetos de carcinicultura, a critério do órgão licenciador, deverão observar, dentre outras 

medidas de tratamento e controle dos efluentes, a utilização das bacias de sedimentação como 

etapas intermediárias entre a circulação ou o deságüe das águas servidas ou, quando 

necessário, a utilização da água em um regime de recirculação”. 
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“Geralmente em EIAs/RIMAs não é estabelecida uma relação direta entre 

impactos ambientais e as ações propostas para sua mitigação, alguns até tentam, mas em sua 

maioria isso não costuma ocorrer”.  No caso do estudo em questão, essa tese pode ser 

confirmada mais uma vez, quando, ao se analisar as medidas propostas para a única fase 

apresentada (fase de operação), não foram observadas as ações que seriam inerentes ao meio 

biótico e ao meio físico. Na matriz de correlação, no entanto, está bem claro que, para o meio 

biótico, na fase de operação, ocorrerão 12 impactos todos de caráter negativo e para o meio 

físico a relação é de 31 impactos negativos para sete impactos positivos. 

Mesmo somente com as medidas mitigadoras do meio antrópico estando previstas 

no EIA, porém, estas também apresentam deficiências, principalmente quando se analisa a 

falta de coerência entre os impactos e as suas respectivas mitigações.  Um fator que merece 

ser ressaltado está relacionado ao fato de as medidas descritas nesse estudo se apresentarem 

vagas e carentes de diretrizes. Para exemplificar tal análise, pode ser citado o seguinte trecho: 

“o empreendedor poderá informar a comunidade as ações a serem realizadas através de um 

amplo trabalho de comunicação social”.  Se essas medidas forem analisadas ao pé da letra, o 

exame pode ser iniciado com o seguinte questionamento: por que ele poderá fazer e não 

simplesmente fará o trabalho? A dúvida está por certo relacionada ao trabalho de 

comunicação social, acha-se que o autor, ao dizer isso, não quis se comprometer, assumindo 

que o empreendedor “terá que fazer” o trabalho de comunicação, e, mesmo assim, a medida 

mitigadora apresentada não deixa nenhuma outra opção. Assim fica a pergunta: se não for 

realizado o plano de comunicação social, que outra atitude poderá ser tomada para que as 

comunidades tenham acesso a essa informação? O correto é a medida mitigadora apresentar 

de uma só vez o que é necessário fazer para mitigar o impacto, relacionando todas as atitudes 

que devem ser tomadas para que essa ação ocorra da melhor maneira possível. 

Outro fator bastante relevante, e que merece ser destacado, é identificado de 

maneira bastante sutil no EIA e está relacionado ao fato de nenhuma das medidas de 

mitigações sugeridas estar relacionada aos aspectos ambientais e ecológicos da região que 

sofrerá com os impactos; muito pelo contrário, as medidas propostas estão bem mais 

preocupadas em manter a qualidade do camarão que irá ser produzido, como pode ser 

observado nesse pequeno parágrafo extraído do estudo: “a atividade de carcinicultura para 

que aconteça tem que está em equilíbrio com a preservação do meio ambiental. O 

empreendimento de carcinicultura necessita de um ambiente o menos poluído possível, 

porque os organismos aquáticos (camarões) possuem uma grande fragilidade diante das 

variações ambientais”. Não se está dizendo aqui que os fatores inerentes à produção e 
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salinidade da cultura de camarão não devam ser mencionadas, pelo contrário, devem estar 

presentes, contudo, não se deixa de reivindicar o fato de que as preocupações referentes ao 

ecossistema como um todo deveriam, obrigatoriamente, ser incluídas. 

 De maneira geral, o que foi observado durante a análise desse capítulo é que as 

medidas mitigadoras presentes no EIA analisado não cumprem nenhum dos quesitos  

previamente estabelecidos na metodologia dessa pesquisa. Dessa maneira, é fácil afirmar que 

essas medidas são, em geral, irrelevantes e dispersas, não estando, na maioria das vezes, 

associadas a nenhum tipo de impacto ambiental específico, assim como em nenhum momento 

foram observadas diferentes alternativas de mitigação. Entre outros fatores relevantes, pode-

se destacar a falta no detalhamento das medidas sugeridas, e, principalmente, a ausência de 

proposição de medidas de mitigação para as fases de implantação e desativação do 

empreendimento, assim como para os meios físicos e bióticos.  

 

 

5.1.6 Análise da Etapa Pós- Licenciamento - Monitoramento Ambiental 

 

 

Segundo Ronza (1998), “a monitorização é um mecanismo geralmente adotado 

tanto para verificar se as condições impostas a um projeto estão sendo cumpridas, como para 

verificar a qualidade do ambiente afetado pelo projeto em questão”. 

Para Agra Filho (1993), o conceito de monitoramento ambiental está 

intrinsecamente ligado com o conceito de AIA, já que este é revestido de um caráter 

essencialmente contínuo e adaptativo que não se esgota na aprovação do projeto. Assim, o 

monitoramento propicia a aferição das medidas mitigadoras implantadas e possibilita a 

indicação de ações corretivas no caso de se evidenciarem efeitos imprevistos. O 

monitoramento ambiental é uma atividade indispensável no processo de retroalimentação e no 

sucesso do planejamento ambiental de determinado projeto. Nesse sentido, acha-se 

plenamente coerente concordar com o autor, no que diz respeito à avaliação de impacto 

ambiental ser uma atividade contínua, não se esgotando nem antes nem depois da tomada de 

decisões e procedendo-se a sua revisão e atualização periodicamente, após o pleno 

funcionamento do projeto ou atividade. 

Ainda segundo o autor, o monitoramento, como fase do processo de AIA, está 

direcionado pela Resolução CONAMA, 001/86, que determina como uma das atividades 

mínimas do desenvolvimento de EIA’s e respectivos RIMA’s, a “Elaboração do programa de 
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acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e negativos, indicando os fatores e 

os parâmetros a serem considerados”. Nestes termos, pressupõe-se que um programa de 

acompanhamento previsto constitui-se de atividades de monitoramento sob a responsabilidade 

do empreendedor; contudo, não existirá um efetivo cumprimento dessas medidas se um 

modelo correspondente não for desenvolvido pelas autoridades ambientais competentes. 

 Em resumo, de nada adianta um programa altamente elaborado por parte do 

empreendedor se não existir a contrapartida do órgão ambiental em relação ao processo de 

fiscalização e monitoramento desses planos. Em relação a esse assunto, pode-se afirmar que, 

para o sucesso de um plano de monitoramento ambiental, além de empreendedores sérios e 

comprometidos com a função que desempenham dentro de uma determinada comunidade, 

também é absolutamente necessário um órgão ambiental coerente, consciente e envolvido 

com o seu papel de autoridade ambiental. 

A disposição dos órgãos ambientais no acompanhamento desses processos 

também é discutida por Agra Filho (1993) de maneira mais efetiva, quando diz que “outra 

dificuldade encontrada é em relação à precariedade dos órgãos ambientais no que diz respeito 

a grande deficiência operacional ainda observada”. Segundo o autor, o que acaba acontecendo 

é que os órgãos ambientais muitas vezes não apresentam uma equipe técnica qualificada para 

fiscalizar os programas de monitoramento desenvolvido pelos empreendedores, assim como 

para analisar e aferir os resultados apresentados pela empresa. 

Por sua vez, Sánchez (2006) fortalece em suas definições outro aspecto de muita 

importância que os planos de monitoramento desenvolvem e que está relacionado ao papel de 

controle dos possíveis danos ambientais gerados por determinado projeto. Segundo ele: “a 

principal função do monitoramento ambiental é controlar o desempenho ambiental do 

empreendimento, e para isso ele só faz sentido se suscitar ações de controle. Caso o 

monitoramento detecte algum problema, o empreendedor deve ser capaz de adotar medidas 

corretivas dentro dos prazos razoáveis”. Infelizmente, é bem nesse aspecto que acontecem os 

entraves; em sua maioria, os planos de monitoramento ambiental devem ser descritos como 

receitas de bolo. Diz-se isso no sentido de que devem apresentar ações (passo a passo) de 

como estes têm que ser realizados e quais os procedimentos necessários para que o bom 

funcionamento do empreendimento e o cuidado com o meio ambiente possam ocorrer.  Na 

prática, porém, não é bem isso o que se vê, pois, em sua maioria, os planos e programas de 

monitoramento ambiental apresentam-se vagos e sem nenhuma correlação com o ambiente 

local. A impressão que se tem é de que eles são apenas cópias sem nenhuma preocupação se 

estão, ou não, adequados àquele ambiente. 
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No EIA/RIMA objeto deste estudo, os planos e programas apresentados são: 

Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, Plano de Monitoramento da Qualidade da Água, 

Plano de Preservação de Área de Interesse Ecológico, Programa de Educação Ambiental, 

Plano de Manejo de Resíduos Sólidos e Plano de Proteção ao Trabalhador e Segurança no 

Ambiente de Trabalho. Em razão da diversidade dos planos apresentados, resolvem-se fazer 

revisões, para uma análise mais completa, somente àquele que é exigido pela Resolução 

específica para a carcinicultura como condição legal para a concessão da Licença de Operação 

para esses empreendimentos, (CONAMA 312/02, anexo III). De acordo com essa Resolução, 

o Plano de Monitoramento Ambiental deverá apresentar como parâmetros mínimos: 

 
1. Estação de Coleta; 

2. Parâmetros de Coleta; 

3. Cronograma; e 

4. Relatório Técnico. 

 

A análise do Plano de Monitoramento Ambiental apresentado pelo empreendedor, 

chamado de Plano de Monitoramento da Qualidade da Água, evidenciou que os dados 

presentes no estudo não mostraram grande diferença do que já foi comentado, onde as 

informações apresentadas se mostraram generalistas, sem se prender a detalhes referentes à 

área diretamente afetada. Na descrição dos parâmetros biológicos, a situação é ainda pior, 

pois a falta de informação realmente útil é constante, e, nem mesmo os aspectos necessários 

para o monitoramento foram citados, fato que só foi observado posteriormente, no quadro-

resumo com a indicação dos parâmetros que deveriam ser analisados no Plano de 

Monitoramento Ambiental.  

O que observa-se, logo no início do plano, é a transcrição de tudo o que está 

especificado na Resolução CONAMA 312/02. A partir daí, os parâmetros físicos e químicos 

necessários para a “sobrevivência dos camarões nos viveiros”, como evidenciado no texto, 

chamado nesse caso de “monitoramento ambiental,” são descritos e com alguns deles são 

indicadas as formas de monitoramento.  Mesmo com esses parâmetros, a maneira como todo 

o processo é exposto deixa a desejar, pois somente em alguns casos ocorre a indicação de qual 

equipamento deverá ser utilizado e quais os limites permitidos para cada um deles; outras 

falhas relacionadas à quantidade e a frequência de cada medição também foram observadas.  

Os dados referentes à periodicidade nas medições só são mencionados 

posteriormente, no final do relatório e de maneira generalista, como pode ser observado no 
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seguinte trecho: “devido ao grande porte do empreendimento, as amostragens dos parâmetros 

físicos, químicos e biológicos devem ser realizadas mensalmente, durante toda a vida útil do 

empreendimento. O período de amostragem deve ser sempre em amostragens regulares”. É 

necessário deixar bem claro, porém, que todos os parâmetros, por apresentarem características 

diferenciadas, deveriam indicar separadamente os aspectos inerentes as suas respectivas 

coletas de dados, tais como: datas e horários de realização das coletas, como estas devem ser 

realizadas, quais os parâmetro permitidos para cada um dos componentes analisados, quem é 

o responsável pela coleta e análise do material e quais providencias devem ser tomadas no 

caso de algum dos parâmetros se apresentarem fora dos limites estabelecidos. 

O quadro 03 retrata os principais parâmetros ambientais indicados no PMA e que 

deveriam ser monitorados pelo empreendedor, de acordo como foi estabelecido. 

 
Quadro 03. Indicação dos parâmetros físicos, químicos e biológicos indicados no Plano de Monitoramento 
Ambiental. 

Parâmetros físicos Parâmetros químicos Parâmetros  biológicos e 
biogeoquímicos 

Transparência Ph DBO 
Temperatura Oxigênio Dissolvido – OD Coliformes fecais 
Turbidez Amônia ionizada e não 

ionizada 
Coliformes totais 

Salinidade Nitrito Clorofila 
Cor Nitrato  
 Fosfato Total  

Fonte: EIA/RIMA. SEMACE/2006. 
 

Entre outras falhas observadas durante a análise do Plano de Monitoramento 

Ambiental, pode ser citada a total falta de coerência entre alguns parágrafos, pois, além de 

não apresentarem informações não verdadeiras para a área de estudo, ainda dizem respeito a 

outros ambientes. Este fato serve para comprovar ainda mais uma teoria particular de que os 

planos, assim como muitos EIAs, são meras cópias de um estudo para outro, como observado 

no parágrafo extraído do PMA: “considerando que as águas de abastecimento da fazenda 

ilhotas de criação de camarão provêm do estuário do rio Aracati Mirim, há que se convir que 

o nível de salinidade dos viveiros deva apresentar grande variação durante os períodos de 

inverno ou verão”. Quando se ler esse parágrafo no plano não se conseguiu acreditar. Diz-se 

isso porque o estudo em questão não é referente a essa fazenda e nem a água que é provida 

para o abastecimento dos tanques tampouco é captada do estuário citado.  Assim, com a 

descrição desse parágrafo, fica bem claro o descaso da equipe técnica, responsável pelo 

estudo, durante a confecção desse plano. 
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Outro fator bastante relevante diz respeito a não-observação, em nenhum 

momento, no controle dos parâmetros ambientais, das características relacionadas à qualidade 

do ambiente propriamente dito, como, por exemplo, ao controle da água que voltará para o 

recurso hídrico. Muito pelo contrário, a única preocupação de todo o plano de monitoramento 

está relacionada simplesmente à qualidade da água para cultivo do camarão, fato que pode ser 

comprovado com o parágrafo: “Em face do exposto e considerando o fato de que a atividade 

de cultivo de camarão (carcinicultura) exige excepcionais condições bio-ecológicas em todo o 

seu processo produtivo, o monitoramento da qualidade da água utilizada no abastecimento dos 

viveiros, cultivo das pós-larvas/camarões e drenagem dos viveiros fará parte integrante do 

processo de gerenciamento do empreendimento”. 

Além das especificações relacionadas aos parâmetros de coleta e ao cronograma, 

o Plano de Monitoramento Ambiental também apresenta um quadro indicando onde as 

estações de coleta deverão ser inseridas e descreve como deverá ser o relatório técnico 

enviado para o órgão ambiental. Durante a indicação de como essas informações deverão ser 

apresentadas, contudo, é evidenciado pelos técnicos (autores do PMA), o fato de que as 

informações referentes a esses dados deverão ser tratadas com muito cuidado, fato que se 

torna irônico, pois esse zelo no tratamento da informação não ocorreu nem durante a 

descrição do próprio plano.  

Durante a pesquisa de campo, procura-se verificar com o gerente da fazenda se os 

planos de monitoramento para a área estavam ou não sendo cumpridos e, segundo ele, o plano 

de monitoramento da água estava sendo realizado e o órgão ambiental fiscalizava a fazenda 

regularmente, contudo, durante a pesquisa no órgão ambiental, esse fato não pode ser 

confirmado, pois não se pode ter acesso aos documentos que comprovam tal monitoramento e 

como os processos de carcinicultura estão parados. Em razão do entrave IBAMA/SEMACE, 

fica praticamente impossível saber alguma coisa sobre esse assunto.  

Em entrevista realizada com o Superintendente da SEMACE, Sr. Herbert de 

Vasconcelos, no entanto, foi afirmado por ele que a fiscalização do Monitoramento no EIA 

tem como um das suas demandas o Plano de Controle Ambiental, que é visto pela SEMACE 

como uma espécie de automonitoramento. De acordo com o Superintendente,  

 
“O órgão ambiental não pode está em todos os locais então, se entende que o 
empreendedor, na figura do consultor ambiental, deverá nos informar como anda o 
encaminhamento daquele plano, contudo, o monitoramento só é efetivamente 
considerado na renovação da licença com uma visita do técnico a área em questão. 
Como as licenças têm duração de um ano, pelo menos uma vez por ano ocorre o 
monitoramento”. (ENTREVISTA REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2009. 
SUPERINTENDENTE DA SEMACE SR. HERBERT DE VASCONCELOS). 
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Assim, como arrimo nesse trecho da entrevista, conclui-se que o PCA, por si só, 

representa o monitoramento ambiental e fica a cargo do empreendedor e de uma consultora, e 

a SEMACE fica responsável por fiscalizar, uma vez por ano, durante o período de renovação 

da licença se o mesmo está ou não sendo cumprido. 

 

 

5.1.7 Análise da participação das comunidades envolvidas  

 

 

É bem verdade que na maioria das bibliografias a respeito do processo de 

participação das comunidades afetadas por um empreendimento, é referido que essa 

participação é dada durante todo o processo de implantação, desde a fase dos estudos iniciais 

(testes e sondagens), elaboração do EIA/RIMA e dos projetos de engenharia, se estendendo 

até a fase de implantação do empreendimento e posteriormente sua operação.  

Na prática, no entanto, não é bem isso que acontece. De acordo com muitos 

relatos e até mesmo em virtude da observação que se fez em audiências públicas, pode-se 

constatar que a comunidade, na maioria das vezes, é totalmente excluída de todo o processo 

de consulta, tanto durante a fase dos estudos iniciais, como na confecção do EIA/RIMA até a 

implantação e operação do empreendimento. 

Na realidade, o que acontece, na maioria dos casos, é que a comunidade só fica 

realmente sabendo de algo quando é “convocada” pelo empreendedor e possível empregador 

para o processo de audiência pública e isso só ocorre porque é necessário um quórum para 

que essas reuniões sejam válidas. Dessa maneira, os possíveis candidatos a futuros 

funcionários são praticamente obrigados a comparecerem a essas reuniões. Como a audiência 

pública fica por conta do empreendedor, ele mesmo deverá fazer a divulgação do ato e torná-

lo público, e assim fica livre para fazer toda a propaganda em favor do seu projeto. 

Mesmo o processo de audiência pública, porém, sendo caracterizado como um 

espaço para se debater e discutir o que está presente no EIA/RIMA e quais as reais aplicações 

e consequências da instalação de um determinado projeto na comunidade, ela ainda se trata de 

uma reunião totalmente unilateral, na qual poucas vezes a participação popular com 

questionamentos e discordâncias ocorre realmente. Em relação a esse assunto, Agra Filho 

(1993) declara que: “na maioria das audiências públicas realizadas, há um unânime 

sentimento de frustração dos participantes e atores envolvidos”.  Pensa-se que tal afirmação 

pode ser plenamente justificada em razão da metodologia de apresentação do empreendimento 
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nessas reuniões, que não exibe uma linguagem acessível e também por não incitar o diálogo e 

a discussão entre os presentes, principalmente a comunidade envolvida. 

Ainda segundo Agra Filho (1993), em sua pesquisa intitulada Os Estudos de 

Impacto Ambiental no Brasil: uma análise de sua efetividade, os principais questionamentos 

sobre as audiências públicas no Brasil são:  

  

� o RIMA não se apresenta em linguagem acessível para a devida 

compreensão e discussão; 

 

� o prazo entre a disponibilidade e a convocação da audiência e a sua 

realização é extremamente curto para que haja conhecimento necessário 

dos problemas ambientais apresentados no Rima; 

 

� os procedimentos de condução e participação durante a audiência são, em 

geral, inadequados em relação à pauta e ao tempo disponível, além de 

serem estabelecidos sem prévia discussão; 

 

� a realização de uma única audiência pública tem-se mostrado insuficiente 

para uma discussão plena de um RIMA;e 

 

� as entidades ambientalistas têm preferido as questões consideradas mais 

secundárias  

 

Para reforçar o primeiro item abordado por Agra Filho (1993), alguns outros 

autores, como Sánchez (2006), esclarece que o EIA e o RIMA devem servir como base para 

uma discussão pública e para o “uso público da razão” no processo decisório, e que devem 

apresentar uma redação que busque sempre a redução no nível de ruído e a redução da 

interferência na comunicação. 

Além desses aspectos, outro fator que deve ser ressaltado e que dificulta ainda 

mais a participação popular durante o processo de confecção do EIA, e posteriormente na sua 

aprovação, está relacionado ao caráter eminentemente técnico e científico no qual esse estudo 

é confeccionado. Sobre esse assunto, Wunder (2003) apud Karpinski (2007), esclarece que “o 

caráter eminentemente técnico e científico do EIA é também motivo de muita discussão”. 

Segundo o autor, o que se percebe é uma crença inabalável no discurso técnico-científico 
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sobre os demais aspectos inerentes à cultura popular das comunidades que habitam próximo a 

esses projetos. Segundo Karpinski (2007), o saber local pode e deve contribuir para a 

elaboração de qualquer estudo de viabilidade sobre empreendimentos que trarão impactos ao 

meio ambiente. Estudos realizados com um elevado grau de discussão técnica dificultará 

ainda mais o entendimento por parte do público em geral, e este somente ajudará no processo 

de decisão se ele estiver devidamente informado sobre a que se refere. 

Outro aspecto que também merece destaque, por influenciar diretamente na 

participação das comunidades envolvidas, está relacionado à divulgação da audiência pública. 

Muitas vezes para o empreendedor, não fica bem claro que ele é o responsável por essa 

publicidade e que ele deverá fazê-lo da melhor maneira possível, pois, do contrário, o quórum  

não é formado e outra audiência pública terá que ser convocada, acarretando assim no 

retardamento do processo e em maiores despesas, tanto para o órgão ambiental como para o 

próprio empreendedor. Como diria Sánchez (2006), porém, “a comunicação com o público 

requer atenção e dedicação”.  

Em relação ao aspecto de como a comunidade afetada pela carcinicultura foi 

tratada no EIA, a análise desse estudo mostrou que, como já discutido quando analisadas a 

AID e AII e também durante a análise do diagnóstico ambiental, a comunidade “Boca do 

Forno”, diretamente afetada pelo projeto de carcinicultura, nem sequer foi citada. Assim, fica-

se sem saber se ela foi consultada ou até mesmo entrevistada durante a confecção do estudo. 

A hipótese mais plausível para essa questão é a de que ela nem sequer foi visitada; de outra 

maneira, por que os dados referentes a essa pesquisa não estariam disponíveis no estudo? 

Pensando assim, como se terá a certeza em relação ao real sentimento dessa população em 

função da instalação desse empreendimento? Como as suas dúvidas e questionamentos serão 

ouvidos? Talvez a própria comunidade pudesse dar algumas dicas, mas, onde estaria essa fala 

se não no EIA? Nesse aspecto, no entanto, o EIA é surdo e mudo, e não deixa-se perceber 

nada a esse respeito. 

No que diz respeito ao processo de audiência pública do referido EIA/RIMA, 

segundo entrevista realizada com a funcionária da SEMACE responsável por esses processos, 

ela ocorreu, contudo, os dados referentes a esse projeto não foram encontrados neste órgão e 

assim não teve como ser realizada uma análise mais específica dessa questão.   

É necessário salientar, entretanto, que o processo de participação das comunidades 

residentes na área de implantação de um empreendimento é de enorme importância para que 

melhores resultados sejam obtidos. Sendo assim, ele deveria ser incentivado com o intuito de 

melhorar a participação popular e emular a gestão participativa dessas áreas. Se ações assim 
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ocorressem, os conflitos sociais em decorrência da implantação de alguns empreendimentos, 

principalmente os relacionados às fazendas de carcinicultura, passariam a ocorrer em menores 

proporções. 

 

  

5.1.8 O Relatório de Impacto Ambiental - RIMA 

 

 

Segundo Resolução CONAMA 001/86 apud Braga et al (2007), o RIMA é o 

relatório-resumo dos estudos do EIA, em linguagem objetiva  e acessível, contendo no 

mínimo: 

 

I.     Objetivos e justificativas do empreendimento; 

 

II. Descrição do empreendimento e das alternativas locacionais e tecnológicas 

existentes (área de influência, matéria prima, energia, processo, efluentes, 

resíduos, etc.); 

 

III.   Síntese dos resultados do diagnóstico ambiental; 

 

IV.   Descrição dos impactos prováveis; 

 

V.    Caracterização da qualidade ambiental futura; 

 

VI.   Efeitos esperados das medidas mitigadoras; 

 

VII.   Programa de acompanhamento e monitoramento; e 

 

VIII.  Conclusões e recomendações da alternativa mais favorável. 

 

Ainda segundo a mesma Resolução CONAMA 001/86, art. 9º inciso III, o RIMA 

deverá apresentar “a síntese dos resultados dos estudos de diagnóstico ambiental da área de 

influência do projeto”. Esse mesmo assunto é novamente ratificado, quando é dito:  
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(...) o RIMA deve ser apresentado de forma objetiva e adequada a sua compreensão. 
As informações devem ser traduzidas em linguagem “acessível”, ilustradas por 
mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de modo 
que se possa entender as vantagens e desvantagens do projeto bem como todas as 
conseqüências ambientais de sua implementação. (RESOLUÇÃO CONAMA 
001/86. PARÁGRAFO ÚNICO). 

  

Dessa maneira, pode-se ratificar o que está exposto na legislação, afirmando que o 

RIMA é um relatório que deve ter linguagem acessível para a população em geral, técnicos e 

não técnicos, ou seja, esse documento deve apresentar uma linguagem  clara e o mais simples 

possível para facilitar sua leitura e análise por qualquer cidadão comum. Além disso, este 

documento deve estar disponível para toda a sociedade, inclusive e preferencialmente, para as 

comunidades que serão afetadas pelo empreendimento. 

Para Sánchez (2006), o art. 9º da CONAMA 001/86 deixa bem claro que a 

linguagem a ser utilizada na confecção do RIMA deverá ser clara justamente na intenção de 

tornar o relatório inteligível não somente para os especialistas, mas também para qualquer 

pessoa interessada. Ainda segundo o autor, “aqueles que preparam os estudos devem ser 

preocupar com a eficácia da comunicação, empregando técnica de comunicação visual e 

adotando linguagem acessível, livre de jargões”.  

Em relação ao RIMA referente ao EIA em análise, o que foi demonstrado não  

trouxe grandes surpresas, pois, mesmo apresentando todos os itens necessários que foram 

indicados pela Resolução CONAMA 001/86, ele se mostrou totalmente  igual ao EIA, 

contrariando todas as indicações de uma linguagem mais “clara e acessível” dada por esta 

mesma Resolução. Na realidade, o que foi observado comprova outra suspeita particular - a 

de que, o RIMA, na maioria das vezes, é a cópia fiel do EIA, em quase todos os parágrafos, 

onde apenas são suprimidos tabelas, mapas e fotografias. Para esse estudo, ainda pode ser 

observado que esse documento apresenta a mesma linguagem técnica e de compreensão 

difícil exibida no EIA. 

Alguns exemplos da linguagem difícil presente no RIMA podem ser observados 

em alguns parágrafos referentes ao diagnóstico ambiental do meio biótico, quando é dito: “a 

mastofauna e a herpetofauna estão representadas por espécies terrícolas, existindo apenas 

algumas espécies arborícolas”. Tem-se a certeza de que, até mesmo para técnicos não 

acostumados com a linguagem mais biológica os termos apresentados acima se tornam de 

compreensão difícil. Nesse caso, afirma-se, porque se é obrigada, que se o RIMA realmente 

fosse levado a sério como um instrumento de consulta pública e acessível a toda a população, 

o parágrafo retrocitado seria escrito da seguinte maneira “as espécies de mamíferos, como 
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tatus, de répteis como cobras e anfíbios como sapos, estão representados por animais que 

costumam viver na terra, com alguns poucos animais vivendo em árvores”.  

Outros autores, como Serres (1980) apud Sánchez (2006), também discutem essa 

mesma questão. Ele assinala que “engenheiros e cientistas naturais parecem usar um dialeto 

próprio, ou mais que isso, um tecnoleto monossêmico”. Em relação a esse assunto, concorda-

se plenamente com Serres, e defende-se a noção de que, na realidade, o que deveria ser 

apresentado por esses técnicos era um material resumido, onde as informações importantes 

seriam evidenciadas e escritas de maneira mais compreensível, de modo a facilitar o aceso por 

parte dos leigos e não-leigos. Segundo Sánchez (2006), “no caso dos estudos 

multidisciplinares o leigo pode ser um cientista que não domine as técnicas, os conceitos ou 

os jargões de um campo de conhecimento que não é seu”. 

A indicação de termos difíceis e técnicos é uma característica que se destaca ainda 

mais no diagnóstico ambiental do meio físico apresentado no RIMA, principalmente no que 

se referente a “Geologia Regional”, fato este que pode ser comprovado no trecho presente no 

seguinte parágrafo: “a área do empreendimento encontra-se situada na porção mais 

setentrional do Estado do Ceará, onde a geologia se caracteriza por apresentar um esquema 

litoestratigráfico constituído de unidades pré-cambrianas e unidades Tércio - quaternárias...”. 

Até compreende-se que no meio físico alguns termos tenham realmente nomes complicados e 

de compreensão difícil, mas de qualquer maneira esses termos devem ser modificados pelo 

técnico na hora de escrever o RIMA, para que um maior número de pessoas possa ter acesso 

ao que é expresso.   

Diferentemente do que foi apresentado para os meios físicos e biótico, no 

diagnóstico ambiental referente ao meio antrópico, as características indicadas apresentaram-

se de fácil compreensão, fato que já havia ocorrido no EIA. Da mesma maneira que foi 

apresentado no EIA, contudo, o diagnóstico ambiental do meio antrópico presente no RIMA 

não aborda a comunidade que será diretamente afetada pelo empreendimento, somente 

referindo-se, durante todo o estudo, à população residente no município de Aracati, indicando 

um diagnóstico socioeconômico mais regionalista. 

Na realidade, o que falta na confecção desses estudos, na maioria das vezes, é 

maior sensibilidade por parte dos técnicos que os realizam, isso no sentido de eles pouco se 

preocuparem com quem irá ler esses produtos, do contrário, os resultados não seriam esses. 

Não se defende aqui, no entanto, a ideia de que nesse estudo específico os técnicos só não 

colocaram o RIMA em linguagem acessível por falta de sensibilidade, isso até pode ter 

ocorrido, mas nesse caso ainda existe o fator agravante causado pelo fato de o EIA, pelo 
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menos nos capítulos analisados, ser igual ao RIMA; então, entre a falta de sensibilidade e a 

maior praticidade talvez tenha vencido o que seria mais prático. 

 
 
 
Afinal, como e por que esse EIA foi aprovado? 
 
 
   

Depois de tantos questionamentos e discussões sobre os componentes de um EIA, 

e o mais intrigante, depois de tantas falhas e problemas expostos, eis a grande pergunta. Por 

que afinal, esses estudos são aprovados, intenta-se dizer, por que esse caso específico foi 

aprovado? Como ocorreu essa aprovação? 

No Estado do Ceará, para que um EIA/RIMA seja aprovado e possa cumprir o seu 

papel como um dos itens necessários para o licenciamento ambiental, este precisa percorrer 

alguns caminhos e isso demanda tempo, o mesmo tempo que não é dado para a sua confecção, 

mas que é necessário pelo órgão ambiental para que essa análise ocorra da maneira mais justa 

possível. 

Entre os caminhos percorridos, estão as mãos de técnicos do órgão ambiental que, 

entre vistorias em campo e análise do documento, podem pedir ou não que sejam anexados ao 

EIA estudos complementares e outros documentos, ou, até mesmo, em casos específicos, que 

outro EIA seja produzido. Depois das revisões necessárias, procede-se à análise, por parte dos 

técnicos ambientais, mediante parecer enviado ao Conselho Estadual de Meio Ambiente – 

COEMA, que, por meio de votação do seu Colegiado e Presidência, indicará ou não sua 

aprovação final e, consequentemente, a concessão de licença ambiental específica que é 

expedida pelo órgão ambiental. 

Dessa maneira, a concessão de licença para que sejam iniciadas as obras de um 

determinado empreendimento ocorre, efetivamente, com a aprovação do Parecer Técnico10 

pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente – COEMA na figura do seu colegiado, órgão 

máximo de deliberação, pelo art. 8º inciso VIII, quando das competências do colegiado é dito 

que cabe ao COEMA: “apreciar todos os Pareceres Técnicos da SEMACE relativo ao 

licenciamento de obras e/ou empreendimentos de significativo impacto ambiental, para os 

                                                 
10 Parecer Técnico é um documento emitido pelo órgão de Meio Ambiente após a leitura e análise do 
EIA/RIMA. Esse documento traz um resumo do EIA e poderá apresentar restrições ou recomendações. Segundo 
o Superintendente da SEMACE, Sr. Herbert de Vasconcelos, se o Parecer Técnico chega até o COEMA ele é a 
favor deste, pois ele é um dos responsáveis por todas as etapas que levaram à confecção do documento. 
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quais se exige EIA/RIMA, evocados a partir de relatório mensal encaminhado ao Conselho 

pelo Órgão ambiental do Estado”. 

Portanto, é de competência desse Conselho aprovar ou não o Parecer Técnico que 

é confeccionado a partir do EIA/RIMA pelos técnicos da SEMACE. Para que essa aprovação 

ocorra, no entanto, este documento apresenta um resumo do estudo - EIA, onde são 

evidenciados alguns aspectos importantes, tais como: localização, diagnóstico ambiental, 

alguns impactos positivos e negativos, entre outros. Nesse documento, também pode ser 

recomendada a viabilidade ou não do empreendimento. Além da análise do Parecer Técnico, 

no dia da Reunião Ordinária do Conselho, é realizada uma explanação do EIA pela equipe de 

consultores responsável por sua elaboração, contudo, essa exposição é realizada de maneira 

bastante sucinta e rápida, pois mais de um projeto deve ser apresentado a cada reunião. Após 

a explanação do projeto, os conselhos votam, por ordem dos órgãos dos quais são 

representantes e, em seguida, é dado o parecer final que se posicionará contra ou a favor do 

empreendimento. 

Em relação às informações repassadas aos conselheiros, muitas vezes estas podem 

ser insuficientes para análise dos projetos. Esse fato é confirmado por um membro deste 

Conselho, desde o ano de 2007, quando ele diz: “as informações que chegam até nós 

apresentam-se de maneira bastante resumida, assim, fica difícil optar pelo sim ou pelo não, o 

conselheiro que se interessa realmente tem que ir atrás do EIA na biblioteca para se informar 

melhor e ter mais consciência na hora de decidir”. Nesse sentido, concorda-se com o 

conselheiro, pois realmente as informações repassadas pelo Parecer Técnico e apresentações 

nas reuniões são muito resumidas. Esse fato talvez ocorra em razão da ordem do dia, que é 

composta por mais de um projeto para aprovação, assim como pelo fato de que muitos 

conselheiros assim o preferem. 

Em relação à aprovação ao Parecer Técnico do EIA/RIMA de carcinicultura em 

análise, de acordo com a ATA da 147ª Reunião Ordinária do COEMA, os dados apresentados 

não se mostraram diferentes do que já foi comentado, cujas informações apresentadas se 

mostram generalistas, com tendências explicitas a evidenciar o possível lado “positivo” do 

empreendimento. Na reunião, o estudo foi exposto por um técnico (consultor) que 

representava o escritório de consultoria responsável pelo trabalho e este fez toda a explanação 

de maneira bem sucinta, na qual somente os pontos principais do EIA foram ressaltados. 

 Nessa perspectiva, os dados evidenciados pelo consultor diziam respeito, em sua 

maioria, aos aspectos positivos do empreendimento, como o número de impactos positivos 

que possivelmente seriam ocasionados – dos 368 impactos ambientais gerados, apenas 96 
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apresentavam-se como de caráter adverso, contra 272 de caráter benéfico - no entanto, o 

consultor fez questão de esclarecer que esses impactos adversos seriam minimizados pelas 

medidas mitigadoras e pelos planos de controle ambiental indicados pelo estudo. Como já 

discutido nesse trabalho, no entanto, muitas das medidas mitigadoras necessárias para o 

empreendimento nem chegaram a ser mencionadas no EIA.  

Entre outras questões levantadas, podem ser citados os aspectos relacionados ao 

prognóstico ambiental, quando é dito: “Apesar das alterações físicas impostas à área, o 

empreendimento gerará um novo conforto ambiental durante a fase de operação, onde haverá 

oportunidade para a população local com oferta de novos postos de trabalho e perspectiva de 

melhoria da qualidade de vida, a estimativa é de geração de 12 empregos diretos”. Entre outra 

fala o consultor ainda complementa dizendo que: “... a partir disso a empresa com 50 hectares 

de operação já possui cerca de 90 empregos diretos”.  

Durante a leitura da ATA COEMA, percebe-se a discordância entre algumas 

informações contidas no EIA com as informações repassadas ao Conselho durante a reunião, 

fato este que deve ser tomado com bastante cuidado e a informação correta deve ser repassada 

para a biblioteca. Do contrário, a consulta pública desse documento e a possível análise por 

parte de um pesquisador poderão ficar comprometidas. 

Mesmo, porém, com todas essas exposições que poderiam justificar um possível 

erro do Conselho na hora de aprovar ou não o Parecer Técnico, é preciso deixar claro que, 

com esse relato, não se está querendo eximir ninguém do fato de julgar com responsabilidade 

esses estudos, pelo contrário, acredita-se que, se um cidadão assume o papel de participar 

como conselheiro e possui o poder de deliberar acerca de ações tão importantes para o bem da 

coletividade, este deve desempenhar o trabalho que lhe foi confiado com o maior respeito e 

responsabilidade possível para que o mesmo seja cumprido da maneira mais honesta.  

Dessa maneira, além dos fatores mencionados há pouco, também é necessário 

salientar que o COEMA é formado de representantes das mais diversas áreas e que 

apresentam concepções diversificadas sobre a utilização dos recursos naturais ainda 

disponíveis. Sobre isso, o Sr Herbert de Vasconcelos, Superintendente da SEMACE, 

esclarece: “o Conselheiro tem a responsabilidade de ler o EIA/RIMA ou então, no mínimo, ler 

o Parecer Técnico emitido pela SEMACE. Se o Conselheiro confiar no órgão ambiental 

somente o Parecer Técnico já será suficiente, contudo, se ele tiver alguma dúvida deverá se 

reportar até o EIA/RIMA”. Ainda sobre esse assunto, o Superintendente complementa, 

dizendo que “além da reunião do COEMA, os Conselheiros também deveriam participar das 

Audiências Públicas realizadas”. 
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6. ALGUNS FRAGMENTOS FINAIS 
 

 

 

 

 

 

“Existe um povo que a bandeira empresta para 

cobrir tanta infâmia e covardia”. 

 Castro Alves.  
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Com esse capítulo, chega-se enfim, a um momento tão esperado durante todos 

esses meses. Colocar um ponto, não um ponto final, mas um ponto temporário, em toda essa 

história. Quando, porém, se começou a elaborar esses escritos finais, muitos conflitos internos 

foram gerados. Será que se conseguiu atingir os objetivos? Ou ainda, será que foi possível ser 

fiel aos propósitos iniciais da pesquisadora? A partir daí, começou-se a questionar sobre 

tantos outros fatores que não foram abordados e que poderiam ter sido e sobre outras 

discussões que poderiam ser acrescentadas e não foram, embora se tivesse a consciência de 

que abordar todas as possibilidades de discussão sobre esse assunto seria uma tarefa quase 

impossível. Dessa maneira, chega-se ao final desta pesquisa e ao início desse capítulo, com a 

ideia do cumprimento de mais uma etapa acadêmica que instiga a investigadora a colocar um 

ponto final neste trabalho e dar início a muitos outros que virão. 

Conforme foi abordado outras vezes ao longo de todo o estudo, a AIA foi um 

instrumento instituído inicialmente com uma função muito positiva, que era a de desempenhar 

um papel de relevância como um instrumento de planejamento e gerenciamento ambiental.  

Essa iniciativa tão íntegra, entretanto, toma nos dias atuais sentidos muitas vezes 

contraditórios e polêmicos, em que a sua utilização como um instrumento da gestão é 

praticamente inexistente e a efetividade do seu desempenho está condicionada ao arranjo 

institucional no qual os órgãos ambientais estão arraigados e aos procedimentos operacionais 

nos quais esses estudos são submetidos.  

O resultado desta pesquisa confirma o comprometimento da efetividade do EIA 

em face das deficiências estruturais e operacionais identificadas ao longo do processo de sua 

aplicação. As deficiências estruturais ficam por conta do arranjo institucional que está por trás 

da sua aplicação. Já as questões relativas às deficiências operacionais estão por conta da 

inobservância dos requisitos básicos metodológicos e de conteúdos necessários ao 

desenvolvimento dos EIAs e  RIMAs, os quais comprometem suas funções e objetivos 

primordiais de planejamento e gestão ambiental.  

Durante toda a análise, foi possível perceber erros comuns nesses estudos, que são 

em sua maioria ocasionados pela falta de leitura e fiscalização por parte dos técnicos 

responsáveis pelo seu parecer. Isso em virtude do não-cumprimento dos requisitos 

fundamentais que compõem o EIA, previstos pela Resolução CONAMA 001/86. Entre a 

ausência desses requisitos, pode-se mencionar desde a falta de alternativas locacionais para a 

instalação do empreendimento, até ausência de informações acerca da área diretamente 

afetada na descrição do diagnóstico ambiental.   
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Para justificar a presença de todas as falhas observadas nos EIAs atuais, muitas 

teorias podem ser criadas. Uma das mais recentes está ligada a um erro bastante comum, que 

é o fato de os técnicos quererem atender, a qualquer custo, aquilo que está proposto pelo 

Termo de Referência e, assim, fazem com que os estudos fiquem parecidos com colchas de 

retalhos. Sobre esse assunto Weiss (1989) apud Sánchez (2006, p.40) critica:  

 

(...) os estudos montados como colcha de retalhos com a finalidade de atender aos 
itens dos Termos de Referências e facilitar a revisão por parte de técnicos de 
agências governamentais, o analista superficial poderá facilmente verificar que todos 
os itens requeridos foram contemplados, porque a função de um estudo ambiental 
não é atender a uma lista de verificação, mas apresentar informações e análises 
relevantes para permitir uma discussão pública esclarecida do projeto e de seus 
impactos.  

 

Quando os técnicos responsáveis pelo estudo procuram simplesmente atender ao 

Termo de Referencia, eles não estão preocupados com o conteúdo ou com o entendimento por 

parte do público dos dados que lá ficarão expostos. Ao contrário, quando eles produzem esse 

tipo de documento, estão buscando apenas uma aprovação por parte do órgão ambiental para 

que estes possam receber o que lhe foi prometido. Ninguém está muito receoso de quais serão 

as consequências que a falta de informações realmente importantes irá ocasionar.  

A limitação do tempo para a realização dos trabalhos, tanto de campo como de 

escritório, também é um fator que determina a qualidade dos estudos ambientais. Trabalhos 

em que o prazo é mínimo fazem com que o consultor, muitas vezes, realize diagnósticos 

precipitados e errôneos. Assim, em relação à limitação de tempo, concorda-se com Sánchez 

(2006), quando ele diz que “a maioria dos EIAs apresentam diagnósticos mais descritivos do 

que analíticos”. Segundo o autor, parece haver pouco tempo para um trabalho conjunto de 

equipe (ou seja, um trabalho multidisciplinar) de reflexão e síntese sobre o estado do meio 

ambiente. Em relação ao trabalho multidisciplinar, o fato do relatório ser escrito por diferentes 

profissionais, que não trabalham de maneira interdisciplinar, pode dificultar, em vez de 

ajudar, ainda mais a tarefa de entregar um produto minimamente legível e compreensível, 

apresentado de forma padronizada que exiba o uso consciente de termos e conceitos e evite a 

super valorização de assuntos e termos desnecessários. 

Exemplos disso podem ser observados facilmente nas longas caracterizações, 

muitas vezes inúteis, presentes nos diagnósticos ambientais de EIAs de todo o Brasil onde 

longas descrições regionais são facilmente observadas. Sobre isso Weiss (1989) apud Sánchez 

(2006) discorre: “existe uma tendência comum entre engenheiros, cientistas e acadêmicos que 

é a de escrever divagando, a respeito de um assunto, esquecendo que o EIA deve atender ao 
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objetivo de comunicação, pois, quanto mais fascinado estiver o autor com o seu tema maior o 

risco do texto perder o foco e frustrar o leitor. Talvez a mais típica expressão dessa fascinação 

sejam as longas descrições de aspectos regionais que povoam muitos diagnósticos 

ambientais”. Alguns outros autores, como Sánchez (2006), vão muito mais além, ao dizer que 

toda essa dificuldade na hora da escrita por parte dos técnicos responsáveis pelo estudo é de 

livre e espontânea vontade, como pode ser observado no trecho: “tudo isso nos leva a 

suspeitar que muitos estudos ambientais são deliberadamente estruturados e redigidos de 

modo a dificultar a leitura atenta e a ludibriar o leitor”.  

Opina-se no sentido de que, essa história toma outro rumo e pode ser apresentada 

de maneira bem mais simples, que não envolve nem a forma deliberada como esses 

documentos são produzido e tampouco a utopia, referente à paixão do técnico em escrever 

sobre ele. Dessa maneira, acredita-se que o maior número de informações referentes aos 

aspectos regionais pode ser justificado simplesmente pela ausência de dados gerados sobre a 

área diretamente afetada pelo empreendimento, e o principal fator para isso é a falta de 

compromisso do técnico (ou consultora) durante a realização do estudo, fazendo-se pensar 

que, talvez, muitos diagnósticos fossem realizados sem a ida, uma só vez, da equipe 

multidisciplinar à área onde será realizado o empreendimento. 

Por esse motivo, concorda-se com o Superintendente da SEMACE quando, 

questionado sobre esse assunto em entrevista, ele diz que: “o consultor ambiental deveria 

atuar como um parceiro do órgão ambiental” referindo-se que muitas vezes ocorre sim um 

desleixo na confecção do texto. Ainda de acordo com o entrevistado, porém, a SEMACE não 

tem como, de início, impedir que uma pessoa portadora de diploma na área específica para 

realizar o trabalho seja barrada de realizar o seu cadastro e trabalhar como consultor, quando 

ele diz que: “quem é formado e possui diploma fica apto, somente com o tempo é que nós 

podemos selecionar os bons e os maus profissionais”. Assim ele diz que os profissionais que 

se credenciam como consultores possuem o seu cadastro disponibilizado na internet, mas, à 

medida que um consultor vai cometendo erros, o órgão ambiental terá o direito de não renovar 

o seu cadastro. 

Entre outras questões que podem ser citadas para justificar as falhas na efetividade 

dos EIAs hoje confeccionados, está o desconhecimento ou a falta de compromisso em seguir a 

legislação atualmente vigente. Com essas suposições, pode-se aferir vários outros 

questionamentos, tais como: será que o órgão ambiental dispõe de corpo técnico capacitado 

para análise e julgamento desses EIAs? Ou, ainda, será que os recursos humanos disponíveis 

são suficientes? A falta de corpo técnico adequado nos órgãos ambientais não é um 
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questionamento exclusivo da pesquisadora nem de tempos recentes, ao contrário, esse mesmo 

questionamento já é discutido há algumas décadas, desde 1980, como pode ser observado no 

parágrafo: “... assim como a extrema carência de capacitação operacional dos órgãos 

ambientais, os quais se encontram totalmente desprovidos de recursos humanos devidamente 

capacitados e de informações e dados ambientais indispensáveis às suas funções básicas”. 

(MONOSOWSKI, 1986; MOREIRA, 1989; SEMA, 1988ª e 1988b apud AGRA FILHO, 

1993).  

O fato de os órgãos ambientais não apresentarem corpo técnico adequado e 

contingente de recursos humanos necessário para a apreciação e julgamento desses estudos 

está diretamente ligado à perspectiva de que, em sua maioria, eles não realizam concursos 

públicos desde a época da sua criação. A partir daí, acontece é que os técnicos hoje presentes 

nesses órgãos foram cedidos por outros órgãos da esfera estadual, ou foram agregados ao 

longo dos anos, mediante indicações por parte de cada gestor que assume o comando do órgão 

ambiental. Infelizmente, como todos sabem, quando indicações desse tipo ocorrem, podem 

não ser realizadas com o rigor necessário no que diz respeito à capacidade técnica. 

No caso do Estado do Ceará, de acordo com entrevista realizada com o 

Superintendente da SEMACE, Sr. Herbert de Vasconcelos, nunca foi realizado um concurso 

público para preenchimento do seu quadro técnico, desde a época de sua criação, com o 

primeiro previsto ainda para realização este ano. Dessa maneira, o contingente hoje 

responsável pela parte técnica, tanto no que diz respeito à elaboração de Parecer Técnico, 

como os que estão relacionados ao monitoramento ambiental, é representado por antigos 

funcionários cedidos por outros órgãos, principalmente pela antiga Superintendência do 

Desenvolvimento do Estado do Ceará- SUDEC, além de alguns que foram contratados 

posteriormente.  

Ainda de acordo com o Superintendente, o número de técnicos hoje presentes na 

SEMACE apresenta-se em um total de 97 (noventa e sete), representados por carreiras pré-

estabelecidas pelo próprio Estado, tais como: agrônomos, engenheiros, arquitetos, biólogos, 

entre outros. De acordo com ele, esse quadro não é suficiente para todo o volume de trabalho 

que é demandado pelo órgão, contudo, quando se fala somente da análise do EIA/RIMA esse 

quadro se mostra adequado pelo fato de essa análise ser realizada com o máximo de rigor e 

responsabilidade, e é por esse motivo que muitas vezes o órgão ambiental necessita de tempo 

para analisar esses documentos, pois, além das implicações penais ocasionadas pelas 

deficiências em sua análise, muitos malefícios para a sociedade também podem ser ocorrer. 
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Ainda em relação ao volume de trabalho e à dificuldade encontrada pela 

SEMACE, em razão disso, o Superintendente destaca: “a dificuldade de fiscalização e 

atendimento a denúncias ainda são deficientes, só para se ter uma idéia, somente no ano de 

2008 foram 1.500 processos administrativos e penais contra a SEMACE emanada por vários 

órgãos como IBAMA, Polícia Federal, Ministério Público, entre outros, somente referentes a 

denúncias”. Outro aspecto que também pode ser levantado diz respeito à quantidade de 

licenças expedidas pelo órgão, ainda de acordo com o Superintendente, Sr. Herbet Viana, “a 

SEMACE realiza em média 3.600 licenças ambientais por ano, destas, 2000 são novas 

licenças, as outras 1.600 restantes dizem respeito à renovação de licenças de 

empreendimentos que já encontram-se em operação”.  

No caso específico do estudo em análise, no entanto, é necessário salientar que, 

para esse EIA, mesmo não sendo referente à análise de um empreendimento de grande porte e 

apresentando-se apenas como uma expansão de menos de seis hectares, ele deveria apresentar 

todas as especificações legais que embasam um EIA/RIMA, já que este foi o documento 

exigido para o seu licenciamento11.  

A exigência do EIA/RIMA nesse caso, porém, ocorreu de acordo com o técnico 

da SEMACE que até o ano de 2008 era responsável pelo licenciamento dos empreendimentos 

de carcinicultura, em virtude da Ação Civil Pública 40/2003, Ref. Proc: 08105.000868/00-07, 

proferida por quatro procuradores da República junto à Justiça Federal, objetivando a 

anulação de licenças ambientais procedidas pela SEMACE aos empreendimentos de 

carcinicultura localizados na Zona Costeira e nos terrenos de marinha do Estado do Ceará, 

declarando o IBAMA como órgão competente para proceder ao licenciamento ambiental dos 

citados empreendimentos. Segundo o técnico da SEMACE, os procuradores alegam que: 

“para o licenciamento de empreendimentos de carcinicultura se fazem necessários o Estudo 

de Impacto Ambiental e a apresentação de respectivo Relatório de Impacto Ambiental – 

EIA/RIMA, cuja competência administrativa é reservada ao IBAMA, não sendo admitidos, 

estudos ambientais de outra espécie em substituição ao citado EIA/RIMA”. 

Outros questionamentos que podem ser levantados com base no que foi 

esclarecido estão ligados diretamente ao fato de que, muitas vezes, mesmo o EIA se tratando 

de um estudo ambiental completo, em virtude da exigência de uma série de itens para sua 

confecção, ele pode não ser “sempre” a melhor escolha. Dessa maneira, o documento 

                                                 
11 Os tipos de empreendimentos que exigem a apresentação de EIA/RIMA para o seu licenciamento estão 
listados na Resolução CONAMA 001/86. Contudo, algumas resoluções específicas, como o caso da 
carcinicultura CONAMA 312/02, também começaram a exigir o EIA para outros empreendimentos. 
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ambiental necessário para o licenciamento deve ser escolhido de acordo com o tipo de 

empreendimento e a fragilidade do ecossistema onde o mesmo vai ser inserido. Assim, se o 

EIA for sempre solicitado para qualquer tipo de licenciamento, ele tenderá a ser banalizado e 

levado cada vez menos em consideração como referência de um estudo ambiental completo e 

bem embasado.  

Em relação a esse assunto, o Sr. Herbert de Vasconcelos esclarece: “existe uma 

cobrança muito grande na letra da lei, o que faz com que, muitas vezes, o EIA/RIMA fique 

banalizado não se confiando na competência do órgão ambiental para decisão de qual estudo 

seria mais adequado”. Ele assinala que, em muitos casos, se não fosse a exigência no 

cumprimento da legislação, poderiam ser realizados estudos mais adequados do que o próprio 

EIA/RIMA. Segundo ele, quando se pede um EIA somente para atender a legislação, se está 

colocando esse estudo somente como uma peça burocrática necessária para a aprovação de 

empreendimentos. Ainda em relação a esse assunto, ele diz:  

 
Às vezes se tem um EIA/RIMA para uma determinada região e para outro 
empreendimento que será construído bem próximo, na mesma área, é pedido um 
novo EIA/RIMA quando poderia ser pedido simplesmente um estudo complementar, 
como um Plano de Avaliação Estratégica. No entanto, ser for pedido apenas um 
estudo complementar nós iremos infringir a lei e a partir daí, daremos motivos para 
motivações como para a prática da Ação Civil Pública. (ENTREVISTA 
REALIZADA COM O SR. HERBERT DE VASCONCELOS. 
SUPERINTENDENTE DA SEMACE. 04 DE MARÇO DE 2009). 

  

Mesmo com todos os questionamentos referentes à prática na exigência de um 

estudo ambiental adequado, entretanto, continua-se na defesa de que, se o um estudo foi 

pedido e exigido pelo órgão ambiental, deve apresentar-se bem realizado, principalmente no 

cumprimento de todas as exigências legais estabelecidas. Com essas discussões, porém, não 

se está querendo eximir ninguém do fato de julgar com responsabilidade esses estudos, muito 

pelo contrário, está – se querendo com isso sinalizar para o fato de que talvez seja necessário 

adotar outras práticas de análise que sejam diferentes das que estão sendo utilizadas 

atualmente. 

Enfim, para conclusão desse capítulo, discutir-se-á, com suporte em Sánchez, um 

dos principais autores do cenário atual que discorre sobre a AIA no Brasil, se o EIA/RIMA 

analisado pode ser considerado como instrumento competente de análise e gestão ambiental. 

De acordo com Sánchez (1993) apud Sánchez (2006) “a AIA é eficaz em desempenhar quatro 

papéis complementares, que são: (i) ajuda à decisão; (ii) ajuda à concepção e planejamento de 

projetos; (iii) instrumento de negociação social e (iv) instrumento de gestão ambiental”.  No 

caso específico desse estudo, esses quatro tópicos serão avaliados de acordo com o que foi 
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apresentado no próprio EIA/RIMA, assim como pela impressão deixada por ele durante 

análise. 

 

a) Como um instrumento de ajuda à decisão (i) - como foi possível concluir 

durante toda a análise, o EIA, por não apresentar alternativas locacionais nem 

tecnológicas, e também em razão da falta de um diagnóstico ambiental 

consistente e coerente, pouco deve ter influenciado na decisão referente à 

expansão ou não do empreendimento. 

 

b) Como instrumento de ajuda à concepção e planejamento de projetos (ii) - 

para esse item, apresentam-se as mesmas justificativas já evidenciadas no tópico 

anterior, pois ficaria muito difícil apresentar planos e projetos coerentes com a 

ausência total de informações referentes à área de influencia diretamente afetada 

pelo empreendimento. 

 

c) Como instrumento de negociação social (iii) – nesse item seriam necessárias, 

logo de início, duas atitudes - a primeira delas, mediante a confecção de um 

RIMA de fácil leitura e acesso, para que as comunidades locais pudessem se 

informar do que está acontecendo e assim tivesse o direito de formular 

questões referentes ao assunto e tomar suas próprias decisões sobre a 

implantação ou não do empreendimento. A segunda acontece pela via de 

consulta pública (audiência pública), que segundo informações obtidas da 

funcionária da SEMACE, responsável pelas audiências nesse órgão, a consulta 

ocorreu, só que nenhum registro ou documento comprobatório foi encontrado. 

 

d) Instrumento de Gestão Ambiental (iv) – eis aqui o principal motivo para o 

qual o EIA/RIMA foi criado e mantido até hoje como um dos requisitos 

necessários para o licenciamento de alguns empreendimentos, contudo, poucos 

são os estudos que, em si, logrem atingir esse objetivo. Nesse caso específico, 

em razão das diversas falhas técnicas observadas, pode-se dizer que o mesmo 

não é utilizado para esse fim, ao não ser pelo Plano de Controle e 

Monitoramento das águas que possivelmente deve ter sido utilizado. 
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Assim, diante de todas as informações expostas, ficaram vários questionamentos, 

tais como: será que a carcinicultura teria sido aceita se essa comunidade realmente estivesse 

ciente dos danos ocasionados por essa atividade? Ou, então, qual a diferença que um 

EIA/RIMA realizado com rigor e ética poderia ter proporcionado, em termos de benefícios, 

para as famílias que residem nessa localidade?  Nesse sentido, presume-se que se o estudo 

ambiental tivesse sido confeccionado com maior rigor e riqueza de detalhes, principalmente 

no que se refere às questões relativas ao diagnóstico ambiental do meio antrópico, a 

população teria maior acesso às informações e, dessa maneira, o seu poder de decisão, em 

relação aos recursos ambientais presentes naquela determinada localidade, teriam sido 

tomados de maneira mais participativa e consciente. 

Entre as opções que podem ser indicadas para se tentar minimizar ou até mesmo 

resolver todas as deficiências que apresentadas nesse estudo, podem ser citadas: 

 

� maior seriedade e rigor do órgão ambiental competente durante a análise 

desses estudos para posterior apresentação do Parecer Técnico, inclusive, 

com leitura atenta de todos os capítulos que o compõe; 

 

� execução de algum tipo de auditoria ou certificações das empresas de 

consultoria responsáveis pela confecção desses estudos; essas auditorias 

poderiam ser realizadas pelos próprios conselhos de classe ou por empresas 

específicas certificadas por esses conselhos; e 

 
� melhor definição, por parte dos órgãos ambientais por intermédio de 

legislação específica, dos estudos ambientais em vigor, para que estes 

possam ter melhor destinação em relação ao tipo de empreendimento 

proposto. 

 
Com efeito, para rematar o ensaio, concorda-se plenamente com alguns autores 

como, Ortolando et alli (1987) apud Ronza (1993), quando ele defende o argumento de que a 

AIA só será efetiva quando forem estabelecidos os mecanismos de controle, que permitam às 

agências ambientais e à sociedade, mediante ações públicas, impedir a implementação de 

projetos ambientalmente inviáveis. Também Sánchez (1993) discorreu sobre esse assunto e 

acentuou que, para a AIA se apresentar como um mecanismo realmente efetivo, deverá 

apresentar  cinco tipos de componentes: 
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I. o Controle Administrativo, aquele exercido pela autoridade administrativa 

encarregada diretamente do licenciamento ambiental, o qual depende da 

implantação dos procedimentos estabelecidos na análise dos estudos; 

 

II.  o Controle Público, exercido pela comunidade, mediante as formas de 

participação propostas pela regulamentação, como nas audiências 

públicas, e, às vezes, de maneira menos formal, como no caso de 

denúncias à imprensa ou de manifestações públicas em órgãos 

responsáveis; 

 

III.  o Controle Judiciário, exercitado nas diversas instancias do Poder 

Judiciário; 

 

IV.  o Controle Instrumental, quando um agente financiador externo avalia a 

qualidade dos estudos e exige modificações de projeto ou complementação 

dos estudos; e 

 

V. o Controle Profissional, quando códigos de ética e mesmo procedimentos 

de sanção no âmbito de uma categoria profissional têm influência sobre as 

atitudes dos profissionais envolvidos na elaboração de estudos de impacto 

ambiental. 

 

Dessa maneira, depois da análise exaustiva de todos os dados, é lícito concluir, 

sem a menor dúvida, que o EIA/RIMA referente à expansão do projeto de carcinicultura 

localizado no Município de Aracati, serviu apenas para cumprir um mero papel burocrático no 

licenciamento deste empreendimento. Assim, da forma como o estudo foi escrito e se 

apresenta disponível, ele pouco servirá como instrumento da gestão ambiental, no 

monitoramento ambiental ou até mesmo como instrumento de consulta pública. 
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ANEXO A  – Fotografias evidenciando a fazenda de carcinicultura que teve o seu EIA 
analisado. Tanques para cultivo de Camarão. 
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Anexo B - Canal de abastecimento e bacia de sedimentação. 
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Anexo C – Tubulações que ligam a fazenda ao rio Jaguaribe. 
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ANEXO D: Documentos exigidos pela SEMACE (quando esse órgão era responsável pelo 
licenciamento) para concessão de Licença Prévia em empreendimentos de carcinicultura. 
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Continuação... 
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ANEXO E: Documentos necessários para concessão da Licença de Instalação de 
empreendimento de carcinicultura. 
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ANEXO F:  documentos exigidos pela SEMACE para concessão da Licença de Operação. 
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ANEXO G – Instrução Normativa nº 3, de 16 de Abril de 2008 que suspende a concessão de 
anuência para autorização de novos empreendimentos ou atividades de carcinicultura nas 
unidades de conservação federais e nas zonas de amortecimento. 
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ANEXO H  – Portaria nº 31 de 18 de Dezembro de 2008 que suspende por 180 dias a emissão 
de qualquer licença de instalação ou ampliação de empreendimentos de carcinicultura 
localizados no Estado do Ceará. 

 
 
 
 
 


