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RESUMO 

 

A avaliação da extensão do tema mudanças climáticas, por meio da Avaliação Ambiental 

Estratégica (AEE), tem sido motivo de pesquisa na academia internacional, tendo em vista à 

obrigatoriedade da AEE e a necessidade de se cumprir as metas de redução de gases de efeito 

estufa (GEE) nos países europeus. No Brasil, a AEE não é obrigatória e as experiências com o 

uso do instrumento são raras no país, sendo conhecidos apenas cerca de 40 relatórios de AEE. 

No que tange às mudanças climáticas, embora os compromissos nacionais para redução de 

emissões frente ao mundo sejam poucos, o país vem se estruturando no âmbito público e 

privado para enfrentar suas consequências: em 2009, foi estabelecida a Política Nacional de 

Mudança do Clima (Pnmc), que, entre uma série de deliberações e orientações, prevê para 

2020 uma redução na emissão dos GEE de 36,1% a 38,9%. Diante desse contexto, essa 

pesquisa tem como objetivo geral analisar o tema mudanças climáticas na prática brasileira de 

AEE aplicada ao planejamento nacional (energia, desenvolvimento regional, transporte e 

turismo). Para tanto, foram selecionados 35 estudos de AEE entre os 40 estudos conhecidos 

no país. Como método, adotou-se um roteiro publicado e testado. O critério foi proposto por 

Wende et al. (2011), e as análises foram realizadas sob 4 perspectivas: 1) individual de cada 

relatório de AEE; 2) comparativa entre diferentes Categorias de planejamento; 3) temporal 

quanto ao marco legal da promulgação da Pnmc e 4) global quanto à abrangência das 

mudanças climáticas na prática de AEE brasileira. Os resultados da pesquisa demonstraram 

que, de maneira geral, o setor de transporte apresenta os melhores resultados entre as quatro 

categorias analisadas, pois 8 dos 10 relatórios desse setor consideraram as questões 

climáticas. A pesquisa conclui, ainda, que no Brasil o tema mudanças climáticas não está 

amplamente considerado no planejamento nacional subsidiado pela AEE. 

 

Palavras-chave: Avaliação ambiental estratégica; Mudanças climáticas; Planejamento 

ambiental brasileiro. 
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ABSTRACT 

 

The evaluation of the extent of the issue of climate change through the Strategic 

Environmental Assessment (SEA) has been the subject of research at the International 

Academy, with a view to the requirement of the Sea and the need to meet the greenhouse gas 

reduction targets (GHG) in European countries. In Brazil, the Sea is not mandatory and 

experiences with the use of the instrument are rare in the country, known only about 40 SEA 

reports. Regarding climate change, although the national commitments to reduce emissions 

across the world are few, the country has been structuring in the public and private sector to 

face its consequences: in 2009 we established the National Climate Change Policy that among 

a number of resolutions and guidelines for 2020 provides a reduction in the emission of 

greenhouse gases by 36.1% to 38.9%. In this context, this research has as main objective to 

analyze the issue of climate change in the Brazilian practice of SEA applied to national 

planning (energy, regional development, transport and tourism). Thus, we selected 35 studies 

of SEA from the 40 studies known in the country. As a method was adopted and tested a 

published script, the criterion proposed by Wende et al. (2011), and performed the analyzes 

under four perspectives: 1) individual of each SEA report; 2) comparative between different 

categories of planning; 3) time on the legal framework of the promulgation of National 

Climate Change Policy and 4) overall on the scope of climate change in the practice of 

Brazilian SEA. The survey results show that, in general, the transport sector is the best 

performer among the four categories analyzed, as 8 out of 10 reports of this sector considered 

climate issues. The research also concludes that in Brazil the issue of climate change is not 

widely considered in national planning subsidized by the SEA. 

Key words: Brazilian environmental planning; Climate changes; Strategic environmental 

assessment. 
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1 INTRODUÇÃO 

O modelo econômico adotado pela humanidade prima pela exploração 

irracional do meio ambiente que, segundo boa parte da academia mundial, tem como 

uma das suas principais consequências as mudanças climáticas causadas pelas emissões 

de Gases de Efeito Estufa (GEE).  

Segundo informação do Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 

em seu Quinto Relatório (Fifth Assessment Report Climate Change [AER5]), em razão 

das mudanças climáticas, estão previstos significativos impactos ambientais 

relacionados ao aumento na temperatura mundial, alterações nas precipitações durante 

as estações do ano, mudanças no nível do mar, entre outros (Climate Change 2013: The 

Physical Science Basis, 2013). Por isso, o tema mudanças climáticas encontra-se entre 

os prioritários da agenda ambiental mundial. 

No Brasil, em 2013, a estimativa de emissões de Gases de Efeito Estufa, 

realizado pelo Observatório do Clima, mostrou um crescimento de 7,8% comparado ao 

atingido em 2012 (Seeg, 2014a). De acordo com esse inventário, o valor de emissão 

atingido chegou a 1,568 milhões de toneladas de carbono equivalentes distribuídos 

pelos setores de uso da terra (34,6%) (Seeg, 2014a), energia (30,2%) (Seeg, 2014b), 

agropecuário (26,6%) (Seeg, 2014c)., industrial (5,5%) (Seeg, 2014d) e de resíduos 

(3,1%) (Seeg, 2014e).  

Nesse sentido, o enfrentamento dos efeitos decorrentes das mudanças 

climáticas, por meio de ações de planejamento e gestão para preveni-los ou atenuá-los, 

vem sendo amplamente discutido no país. 

O Brasil vem se estruturando no âmbito público e privado para enfrentar as 

mudanças climáticas. Em 2009, foi estabelecida a Política Nacional de Mudança do 

Clima (Pnmc) que, entre uma série de deliberações e orientações, prevê para 2020 uma 

redução na emissão dos GEE de 36,1% para 38,9%. 

Tanto em nível de iniciativa privada quanto pública, verifica-se mobilização 

em torno de compromissos para estabelecer políticas ou planos para mitigação e 

adaptação das mudanças climáticas. Na esfera privada no Brasil, destaca-se, por 

exemplo, a Vale S.A. e a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) (Ministério do Meio 

Ambiente (MMA, 2014).  



16 

 

Na esfera governamental, por exemplo, destacam-se os planos setoriais de 

mitigação e adaptação propostos, em nível federal, pelos ministérios relacionados 

(MMA, 2014). Esses planos setoriais, propostos para atender o Decreto Federal de 

Mudança do Clima (Decreto nº 7390/2010), incluem além de ações, indicadores e metas 

específicas para redução de emissões, bem como ações de adaptação (definidas pela Lei 

12.187/2009, como iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas 

naturais e humanos frente aos efeitos atuais e esperados da mudança do clima).  

Diante dessa realidade, o Estado de São Paulo instituiu a Política Estadual de 

Mudanças Climáticas (Pemc), Lei 13.798/2009, que tem por objetivo a redução ou 

estabilização da concentração dos GEE na atmosfera por meio de uma série de ações e 

metas a atingir. Uma relevante determinação dessa lei consiste na exigência de 

realização da Avaliação Ambiental Estratégica (AEE) do processo de desenvolvimento 

setorial para todo planejamento estadual que se relacione com mudanças climáticas.  

A AEE é o instrumento considerado apropriado para inserção da variável 

ambiental e promoção da sustentabilidade na tomada de decisão em nível de 

planejamento (Partidário & Clarck, 2000; Lobos & Partidário, 2014), ao mesmo tempo 

em que permite, durante a sua condução, adequada inclusão do tema mudanças 

climáticas (Larsen & Kornov, 2009; Tetlow & Hanusch, 2012; Kornov &Wejs, 2013). 

Tem-se reforçado a necessidade da consideração apropriada do tema mudanças 

climáticas em processos de tomada de decisão em âmbito do planejamento suportados 

por AEE, segundo revisão da literatura internacional do estado da arte da AEE (Tetlow 

& Hanusch, 2012). 

A AEE, cujo principal marco regulatório internacional é a Diretiva Europeia de 

2004, ainda é um instrumento de uso restrito no Brasil (Sánchez & Croal, 2012; 

Sánchez & Silva-Sánchez, 2008). Conforme base de dados de estudos de AEE do país, 

elaborada por Malvestio e Montaño (2013), foram preparados 35 relatórios técnicos de 

AEE nos últimos 15 anos. 

Essa pesquisa se propõe a avaliar como o tema mudanças climáticas, quanto à 

abordagem do escopo, dos impactos associados e das medidas de mitigação e adaptação, 

vem sendo considerado no planejamento setorial e regional brasileiro em que foi 

realizado o estudo técnico de Avaliação Ambiental Estratégica. 

Como a discussão do referencial metodológico de AEE no Brasil é limitada 

(Malvestio & Montaño, 2013; Montaño, Oppermann, Malvestio, & Souza, 2014), essa 

pesquisa apoia-se no levantamento de boas práticas internacionais sobre a abordagem 
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do tema mudanças climáticas em AEE, de modo a qualificar o referencial nacional 

sobre o tema mudanças climáticas no planejamento em esfera nacional em que foi 

realizada AEE. Nesse processo, utilizou-se a quase totalidade da amostra brasileira de 

estudos de AEE, divulgada em meios eletrônicos, compilada por Malvestio e Montaño 

(2013). 

Desse modo, estabelece-se como questão orientadora dessa pesquisa: Como o 

tema mudanças climáticas está sendo considerado no planejamento brasileiro subsidiado 

pela Avaliação Ambiental Estratégica?  

1.1 OBJETIVOS DA PESQUISA  

Essa pesquisa tem como objetivo geral analisar o tema mudanças climáticas na prática 

brasileira dos estudos de Avaliação Ambiental Estratégica aplicada ao planejamento. 

Assim, busca-se analisar as mudanças climáticas quanto ao escopo, identificação, 

medidas de mitigação, adaptação e outros aspectos correlatos nos estudos de AEE em 

diferentes categorias do planejamento brasileiro. 

Os objetivos específicos dessa pesquisa referem-se a: 

(i) análise individual dos estudos de AEE brasileiros;  

(ii) análise comparativa dos estudos de AEE brasileiros distinguidos em diferentes 

categorias de planejamento;  

 (iii) análise temporal dos estudos de AEE brasileiros quanto ao marco legal da 

promulgação da Política Nacional de Mudança do Clima de 2009;  

(iv) análise global dos 35 estudos de AEE brasileiros quanto à abrangência do tema 

mudanças climáticas. 

1.2 RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

A Avaliação Ambiental Estratégica, embora sem marco legal e regulatório no 

Brasil, é considerada um instrumento que propicia que a tomada de decisão seja 

orientada para a promoção de sustentabilidade, garantindo que políticas, planos e 

programas sejam desenvolvidos em uma ampla consideração da variável ambiental 

(White & Noble, 2013). 



18 

 

Um dos maiores problemas ambientais enfrentados pela humanidade nos dias 

atuais é o aumento das emissões atmosféricas de GEE por parte das atividades humanas. 

O tema mudanças climáticas congrega complexidade científica e incertezas (Martins & 

da Costa Ferreira, 2010), ao mesmo tempo em que enseja adequado enfrentamento para 

superação desse desafio à sociedade global (Larsen, Kornov, & Wejs 2012).  

De acordo com Montaño et al. (2014), há um interesse crescente da academia e 

dos praticantes em instrumentos de avaliação de impacto nos estudos comparativos com 

foco nos sistemas de AEE, em que se revelam suas fragilidades e potencialidades para 

melhoria da prática e de sua eficácia. O recorte em mudanças climáticas, entre os vários 

temas abrangidos pela AEE, justifica-se pela disposição explícita da Política do Estado 

de São Paulo de Mudanças Climáticas (Pemc), Lei 13.798/2009, atrelando a 

necessidade do uso do instrumento de AEE nos diversos segmentos do planejamento 

paulista que se relacionam com mudanças climáticas. 

A relevância desta pesquisa consiste em revelar o estágio atual da abrangência 

do tema mudanças climáticas na prática brasileira de Avaliação Ambiental Estratégica, 

de modo a contribuir para fornecer elementos para outras pesquisas sobre a efetividade 

da AEE brasileira e ampliar a prática sobre a consideração dos efeitos das mudanças 

climáticas no planejamento.  

Essa pesquisa ainda se justifica, de modo amplo, na perspectiva da introdução 

do instrumento de AEE no Brasil, fomentado sua consolidação pautada em boas 

práticas. Em caráter específico, espera-se contribuir para ilustrar como a AEE pode 

subsidiar a inserção do tema mudanças climáticas na agenda de elaboração do 

planejamento brasileiro, em especial, do planejamento paulista, em que existe 

prerrogativa legal com esta finalidade. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Tendo em vista o delineamento teórico e conceitual que regem os objetivos e 

aspectos metodológicos da pesquisa, esse item procurou abordar os principais elementos 

que descrevem o tema mudanças climáticas, seus impactos associados e medidas de 

mitigação e adaptação no contexto da Avaliação Ambiental Estratégica no Brasil e no 

mundo. A Avaliação Ambiental Estratégica é contextualizada em termos de histórico, 

aplicabilidade e boas práticas do instrumento. 

2.1 MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

A preocupação com o meio ambiente data desde meados do século XX. 

Passou-se pela Conferência Científica da Organização das Nações Unidas (ONU, 2014) 

sobre a Conservação e Utilização de Recursos, em 1949; a Conferência sobre Biosfera, 

em 1968; a publicação do Relatório Limites do Crescimento, elaborado pelo Clube de 

Roma; Conferência de Estocolmo, em 1972; o Relatório Brundtland, em 1987 e a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - Rio 92, em 

1992.  

Com o despertar para as questões ambientais, surgiu também um tema mais 

específico: as mudanças climáticas. 

O tema mudanças climáticas é cercado de complexidade científica, incertezas e 

indeterminação (Martins & da Costa Ferreira, 2010), e se tornou um dos principais 

desafios da sociedade global (Larsen, Kornov, & Wejs 2012).  

Em junho de 1988, o Canadá sediou a Conferência Mundial sobre Mudanças 

Atmosféricas (The Changing Atmosfere: Implications for Global Security) organizada 

pela sociedade canadense de meteorologia e oceonografia em Toronto, que preconizava 

a adoção de redução de 20% das emissões de GEE até 2005, na base de 1988. No 

mesmo ano, em novembro, foi estabelecido o Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas (Intergovernamental Panel on Climate Change [IPCC]) pela 

Organização Meteorológica Mundial (World Meteorological Organization [Wmo]) e o 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente ([Pnuma] or United Nations 

Environment Programme [Unep]), para fornecer informações científicas, técnicas e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Meteorol%C3%B3gica_Mundial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_o_Meio_Ambiente
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socioeconômicas relevantes para o entendimento das mudanças climáticas, seus 

impactos potenciais e opções de adaptação e mitigação (IPCC; World Wildlife Fund 

[WWF], 2014). 

As evidências científicas levantadas pelo primeiro Relatório de Avaliação do 

IPCC em 1990 enfatizaram a importância das alterações climáticas como um desafio 

que requer a cooperação internacional para enfrentar suas consequências. 

Quatro anos depois, como resposta ao Relatório Brundtland e após alertas da 

comunidade científica mundial, a formulação de políticas públicas e negociações 

internacionais resultaram na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 

Climática (The United Nations Framework Convention on Climate Change [Unfccc]), 

durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

United Nations Conference on Environment and Development [Unced]), a chamada 

Cúpula da Terra, sediada no Rio de Janeiro, em 1992, mais conhecida como Rio 92 

(Companhia Ambiental do Estado de São Paulo [Cetesb]; MMA; WWF, 2014). 

Independentemente da eventual celeuma entre a incredulidade de céticos 

(negacionistas) e a crença de cientistas, que, por meio de suas pesquisas, atribuem as 

mudanças climáticas dos tempos recentes ao modo de vida do homem, revolução 

industrial, e sua contribuição para com as modificações no equilíbrio do sistema terra e 

com a geração de gases de efeito estufa e as implicações no aquecimento global, as 

políticas públicas, representadas nos processos de planejamento devem ter caráter de 

precaução quanto ao tema. Assim, sob o princípio da precaução, os países signatários 

comprometeram-se a elaborar uma estratégia global para proteger o sistema climático 

para gerações presentes e futuras. Entre seus principais objetivos, está a estabilização do 

nível de concentração de gases do efeito estufa na atmosfera (MMA, 2014). 

O Órgão Supremo da Convenção do Clima é chamado de Conferência das 

Partes (COP - Conference of Parties), com encontros regulares de delegações oficiais 

dos 188 membros da Convenção sobre Diversidade Biológica (187 países e um bloco 

regional), observadores de países não-parte, representantes dos principais organismos 

internacionais (incluindo os órgãos das Nações Unidas), organizações acadêmicas, 

organizações não-governamentais, organizações empresariais, lideranças indígenas, 

imprensa e demais observadores, para divulgar novas questões científicas e verificar a 

eficácia dos programas nacionais de mudança climática (MMA; ONU, 2014). 

Alguns anos depois, foi criado o Protocolo de Kyoto, em 1997 na COP 3, no 

âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mudan%C3%A7as_clim%C3%A1ticas
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estabeleceu obrigações para países industrializados reduzirem suas emissões de gases de 

efeito estufa entre 2008 e 2012. Além disso, criou o Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo para permitir que países em desenvolvimento acessem tecnologias mais limpas 

e, efetivamente, participem dos esforços globais para reduzir as emissões de gases de 

efeito estufa (MMA; ONU, 2014). 

No ano de 2013, foi publicado o Quinto Relatório de Avaliação do Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (AER5), que confirmou ainda mais a 

certeza que o homem é o responsável pelas mudanças climáticas decorrentes do 

aquecimento global. 

Mesmo com alguns questionamentos na comunidade científica, os relatórios do 

IPCC são considerados a principal referência na área por apresentarem solidez científica 

internacional (Martins & da Costa Ferreira, 2010) e influência na tomada de decisões 

futuras pelos governos do mundo.  

O Primeiro Relatório do IPCC (1990) alertou para o significativo aumento da 

concentração de GEE, observada ao longo dos últimos 150 anos; no Segundo Relatório 

(1996) apareceram mais evidências de que a ação antropogênica seria responsável pelas 

mudanças climáticas; o Terceiro Relatório (2001) alertou que os países em 

desenvolvimento, se comparados aos industrializados, são significativamente mais 

vulneráveis à mudança do clima, o que se agrava pela sua baixa capacidade adaptativa, 

e o Quarto Relatório confirma os resultados dos três primeiros e indica que as 

influências humanas se estendem a outros aspectos do clima, tais como o aquecimento 

dos oceanos, extremos de temperatura e padrões dos ventos (IPCC, 2014). 

De acordo com o 5º Relatório do IPCC, graças às emissões atmosféricas de 

gases de efeito estufa (GEE) pelas atividades humanas, o mundo aqueceu, em média, 

0,85ºC entre 1880 e 2012, sendo que as três últimas décadas foram as mais quentes 

desde 1850 (Climate Change 2013: The Physical Science Basis, 2013). 

Em decorrência desse aquecimento, as mudanças climáticas têm sido 

observadas e comprovadas na natureza. Em uma visão geral do 5º Relatório do IPCC 

(Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability, 2014) sobre os 

principais impactos constatados temos; o encolhimento de geleiras, migração de 

espécies, diminuição da produtividade das culturas, aumento de doenças transmitidas 

por vetores e de eventos extremos, entre outros. Além disso, o relatório prevê aumento 

do nível do mar, inundações, falta de água, riscos na saúde, fome, extinção de espécies, 

mudanças em ecossistemas específicos e conflitos. 
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No AER5, há capítulos específicos sobre as previsões de cada continente. 

No capítulo da América do Sul; uma série de doenças, tais como malária, cólera, 

problemas cardiovasculares e respiratórias, ficará mais comum; e com o degelo 

contínuo dos Andes, o fornecimento de água na região poderá estar ameaçado no futuro. 

No Brasil, o aumento das temperaturas resultará na migração de espécies para o Sul e 

Sudeste, o que deve aumentar os riscos de extinções, visto que essas regiões não 

possuem tantas áreas naturais. O Nordeste brasileiro poderá enfrentar uma redução de 

22% na precipitação até 2100 (Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and 

Vulnerability, 2014).  

Mas nem todos os prognósticos são pessimistas, o AER5 (Climate Change 

2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability, 2014) prevê que o processo de 

transformação da floresta em uma savana, causado principalmente pela redução da 

precipitação, está mais lento do que se pensava. Um dos motivos para isso pode ser a 

diminuição do desmatamento: uma floresta mais preservada e menos fragmentada seria 

mais resiliente. 

O AER5 (Climate Change 2013: The Physical Science Basis, 2013; Climate 

Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability, 2014) confirma que os efeitos 

das mudanças climáticas causadas pelo homem já estão generalizadas e, em 

consequência disso, afetando a saúde, habitação, agricultura, indústria, economia, 

ecossistemas, abastecimento de água e a segurança da população no planeta, sendo 

crucial a adoção de estratégias de mitigação e adaptação para enfrentar tais mudanças 

(Martins & da Costa Ferreira, 2011; Nobre, 2001; Orsini, 2007). 

O AER5 (Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change, 2014) destaca 

que as pessoas em desvantagem geográfica, social, econômica, cultural, politica, 

institucional, ou, de alguma outra forma, marginalizadas são especialmente vulneráveis 

às alterações climáticas e também para algumas respostas de adaptação e diminuição de 

risco.  

No Brasil, grande parte da população vive em área de risco (Ribeiro, 2008), 

assim como os demais países em desenvolvimento, que enfrenta a baixa capacidade 

adaptativa às mudanças climáticas. 

Para Martins e da Costa Ferreira (p. 614, 2011)  

 [...]grande parte desse risco está associada a déficits de 

desenvolvimento socioeconômico e muitas vezes são resultados da 

incapacidade de governos locais em garantir infraestrutura básica, 
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equipamentos públicos adequados e medidas de prevenção ao risco e 

resposta a desastres.  

 

 

Ações dos governos locais são fundamentais para o enfrentamento das 

mudanças climáticas e apresentam grande potencial para empreender políticas públicas 

tanto de mitigação quanto de adaptação (Ribeiro, 2008; Martins & da Costa Ferreira, 

2011). 

A maioria das atividades de mitigação em áreas urbanas está relacionada com a 

diminuição da emissão de GEE, para isso é incentivado o uso de transporte coletivo e de 

bicicletas, energias alternativas e renováveis, parques lineares, telhados verdes, 

construções verdes, etc (Ribeiro, 2008; Martins & da Costa Ferreira, 2011) 

A mitigação se destina a reduzir os efeitos nocivos da mudança climática, e é 

parte de um quadro mais amplo de políticas que incluem também a adaptação aos 

impactos climáticos. A mitigação, juntamente com adaptação às alterações climáticas, 

contribui para o objetivo expresso no Artigo 2º da Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudanças Climáticas, que é a estabilização das concentrações na 

atmosfera de gases de efeito de estufa a um nível que evite uma interferência 

antropogênica perigosa com o sistema climático. Tal nível deveria ser atingido durante 

um espaço de tempo suficiente para permitir a adaptação natural dos ecossistemas às 

mudanças climáticas, para garantir que a produção de alimentos não seja ameaçada e 

para permitir que o desenvolvimento econômico prossiga de uma forma sustentável 

(Ministério da Ciência e Tecnologia [Mcti], 2014). 

Já as medidas adaptativas, além de terem como objetivo a diminuição da 

emissão de GEE, visam também eventos climáticos extremos, tais como ondas de calor, 

tempestades, enchentes e ciclones tropicais. Por isso, são mais difíceis de serem 

definidas, dependem do contexto onde elas se aplicam e podem ocorrer de forma 

autônoma ou depender do Estado, como gestão de recursos hídricos, gerenciamento 

costeiro, planejamento urbano e saúde pública (Martins & da Costa Ferreira, 2011).  

De acordo com Ribeiro (2008), mesmo antes da Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e da assinatura do Protocolo de Kyoto, o 

Brasil começou a desenvolver políticas públicas voltadas às mudanças climáticas que, 

embora tivessem como objetivos buscar alternativas ao petróleo (Programa Nacional do 

Álcool [Proalcool], 1975), economizar energia (Programa Nacional de Conservação de 

Energia Elétrica [Procel], 1985), ou diminuir o uso de petróleo (Programa Nacional de 
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Racionalização do Uso de Derivados do Petróleo [Conpet], 1991), acabavam por 

contribuir com a mitigação dos gases de efeito estufa.  

Anos depois, foi criado o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel 

(Pnpb), em 2005, com objetivo principal de introduzir o biodiesel na matriz energética 

brasileira. A Política Nacional sobre a Mudança do Clima (Pnmc), Lei 12.187/2009, foi 

promulgada em 2009 e regulamentada pelo Decreto Lei 7390/2010, que oficializa o 

compromisso voluntário do Brasil junto à ONU sobre a redução das emissões de gases 

de efeito estufa e dá outras providências relacionadas ao tema.  

Em âmbito estadual, São Paulo é pioneiro em políticas públicas de mitigação e 

adaptação: em 1997, inovou com a implantação do rodízio de veículos nos horários de 

picos de congestionamento na cidade de São Paulo. Atualmente, o Estado está 

investindo em recuperação de áreas degradadas; eliminação da queima da cana-de-

açúcar; manejo intensivo de pastagens; captura de metano em aterros e lagoas de 

tratamento de esgoto e aproveitamento de biogás de dejetos; aumento no transporte 

coletivo e de ciclovias (Plano Paulista de Energia 2020 [PPE/2020], 2012). 

Uma das medidas mais importantes do Estado de São Paulo foi a instituição da 

Política Estadual de Mudanças Climáticas (Pemc), Lei 13.798/2009, que tem por 

objetivo a redução ou estabilização da concentração dos GEE na atmosfera, além de 

exigir que se realize a Avaliação Ambiental Estratégica (AEE) do processo de 

desenvolvimento setorial para todo planejamento estadual que se relacione com 

mudanças climáticas.  

2.2 AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

No contexto de necessidade premente de inserção da variável ambiental em 

todos os níveis de tomada de decisão, reforçado por compromissos internacionais 

assumidos na agenda ambiental mundial, como Agenda 21, Rio 92, Rio +20, entre 

outros acordos que preconizam o uso dos instrumentos de avaliação de impacto com 

essa finalidade, encontra-se a Avaliação Ambiental Estratégica (AEE). 

A AEE posiciona-se como um instrumento de avaliação de impactos de 

natureza estratégica cujo objetivo procura facilitar a integração ambiental e a avaliação 

de oportunidades e riscos de estratégias de ação no quadro de um desenvolvimento 

sustentável (Partidário, 2012). 
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A AEE é utilizada em países, tais como Canadá, França, Alemanha, Reino 

Unido e Portugal, como um instrumento de avaliação da qualidade e das consequências 

ambientais decorrentes de políticas, planos, programas e projetos (PPPs). De acordo 

com Tetlow e Hanusch (2012), a AEE está presente em mais de 60 países, ainda que 

não se tenha conhecimento formal do número de países em que existe provisão legal 

para seu uso. 

Em termos de pesquisa, Caschili et al. (2014), após realizarem extensa pesquisa 

bibliográfica sobre a Avaliação Ambiental Estratégica, verificaram que as publicações 

sobre AEE em periódicos internacionais indexados estão na ordem de 7662. 

2.2.1 Avaliação Ambiental Estratégica: breve contextualização 

O instrumento de Avaliação Ambiental Estratégica (AEE) tem uma relação 

muito próxima com a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), que emergiu como um 

instrumento capaz de atender as expectativas de inserir a variável ambiental na tomada 

de decisão do planejamento com a criação da Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente (National Environmental Policy Act – Nepa), em 1969, nos Estados Unidos. 

De modo bastante simplista, ambos estão direcionados à tomada de decisão, 

considerando-se os impactos de ações sobre o meio ambiente. A AIA destina-se à 

avaliação de projetos de engenharia, enquanto a AEE está desenhada para os estágios 

decisórios anteriores ao projeto, em nível de políticas, planos e programas (PPPs). 

Na literatura, existem muitas definições sobre AEE, mas, em síntese, a maioria 

dos especialistas concorda que a AEE é um processo de identificação de impactos 

ambientais e de alternativas que os minimizem na implantação de políticas e projetos 

governamentais, e que a avaliação será utilizada na elaboração das propostas dessas 

ações estratégicas, sistematizando os resultados e sua utilização para tomadas de decisão 

ambientalmente sustentáveis. 

Para Sánchez (2008, p.1) a AEE “[...]refere-se à avaliação das consequências 

ambientais de políticas, planos e programas (PPPs), em geral no âmbito de iniciativas 

governamentais, embora possa também ser aplicada em organizações privadas”. 

Partidário (2012, p. 11) define AEE como um “[...]instrumento de avaliação 

ambiental de natureza estratégica, concebido como uma estrutura flexível de elementos 
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essenciais, que atua estrategicamente com um papel facilitador no processo de decisão, 

acrescentando valor a esse processo”. 

Thérivel et al. (1992) concluem que a AEE é um processo sistemático de 

avaliação das consequências ambientais de uma política, plano, ou programa e as suas 

alternativas, a fim de garantir que elas sejam consideradas, o mais cedo possível, no 

processo de tomada de decisão, no qual é muito importante a participação pública. 

De acordo com Sadler e Verheem (1996), a AEE é um processo sistemático 

para avaliar as consequências de iniciativas políticas, de planejamento e programáticas 

com propostas que irão assegurar que estas consequências sejam devidamente tratadas e 

incorporadas, o mais cedo possível, no processo de decisão com considerações de 

natureza social e econômica. 

Sadler (2001) divide a evolução da AEE em três fases principais: 

 Estágio de geração (1970 a 1989): precedentes legais e de políticas para 

AEE são estabelecidos, mas com aplicação limitada; 

 Estágio de formalização (1990 a 2001): diferente provisão e formas de 

AEE são instituídas por alguns países e agências internacionais; 

 Estágio de expansão (2001...): desenvolvimento de legislações e de 

políticas promete catalisar amplamente a adoção e uso da AEE, 

particularmente, na Europa, mas também em outros lugares do mundo. 

Vários países desenvolvidos vêm inserindo alguma recomendação ou 

estabelecendo uma legislação relacionada ao uso da AEE em avaliações ambientais nos 

estágios decisórios que antecedem os projetos, como, por exemplo, Holanda (1987), 

Austrália (1989), Canadá (1990) e Nova Zelândia  (1991).  

O grande marco regulatório do instrumento consiste na Diretiva Europeia de 

AEE (2001/42/EC), adotada em 2004 pela Comunidade Europeia, que obriga os países 

signatários a aplicar o instrumento a planos e programas, possibilitando o uso 

discricionário a políticas e legislação.  

Outros importantes marcos referem-se a: Cúpula Mundial sobre 

Desenvolvimento Sustentável, em 2002, na qual se solicitou o uso de avaliações mais 

integradas e estratégicas para implementação do desenvolvimento sustentável, ainda que 

sem nenhuma referência explícita à AEE; e em 2004, o Banco Mundial definiu 

Development Policy Lending Policy (OP/BP 8.60), pela qual o Banco determina se as 

políticas específicas de cada país apoiadas pela operação são suscetíveis de ter efeitos 

significativos no ambiente e dos recursos naturais do país cliente. 
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De acordo com Magrini e Sánchez (2007), a AEE é um processo que não se 

restringe a um relatório técnico e como está direcionada à tomada de decisão deve 

avaliar as opções estratégicas de modo amplo para influenciar a decisão, podendo ser 

realizada pelo poder público, empresas e até organizações do terceiro setor. 

Como ferramenta de múltiplas possibilidades e tendo a Diretiva Europeia como 

o principal protocolo de AEE, há uma lista muito extensa de exemplos de aplicação. 

Thérivel, Wilson, Thompson, Heaney e Pritchard (1992), autores do pioneiro 

livro sobre AEE, consideraram três tipos de aplicação: setorial, regional e “indireta”. A 

setorial é o caso mais típico e inclui: disposição de resíduos, abastecimento de água, 

agricultura, manejo de florestas, energia, recreação e transporte e menos comumente, 

indústria, habitação e extração. Os casos de análise regional referem-se a: planos 

regionais, planos municipais, planos de comunidade, planos de redesenvolvimento e 

planos rurais e, menos comumente, planos de aeroportos, planos de universidade e 

outros planos referentes a escolhas locacionais para desenvolvimento. A aplicação 

“indireta” está relacionada à ciências e tecnologia, políticas de financiamento e fiscal e 

justiça/cumprimento. 

Alguns anos depois, Bina (1999) destaca uma grande variedade de objetivos e 

necessidades para as quais têm sido usada a AEE: 

 Selecionar um extenso número de projetos que podem ser relacionados aos 

inventários existentes ou planos e programas antigos não submetidos a 

avaliação sistemática de suas implicações ambientais; 

 Avaliar impactos cumulativos de planos ou programas; 

 Identificar áreas prioritárias ou tipos de projetos a serem financiados ou 

que irão requerer avaliação mais detalhada após serem aprovado; 

 Promover multimodalidade em PPP para o setor; 

 Escolher entre (ou propor a combinação de) alternativas estruturais e não- 

estruturais; 

 Ajudar a definir elementos-chave de política sustentável para o setor. 

Segundo Dalal-Clayton e Sadler (2005), avaliações ambientais globais e 

continentais realizadas garantem a base para decisões e políticas mais acertadas, como, 

por exemplo, Global Environmental Outlook 2000; World Resources Report 2000; 

Europe´s Environment: The third assessment 2003. Além do esforço de muitos países 

na preparação dos relatórios de estado-da-arte ambiental, que podem ser considerados 
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como uma forma de para-AEE, recentemente têm sido conduzidos um número de 

estudos focalizando setores específicos, que podem ser descritos como AEE em larga-

escala, como, por exemplo: o grande estudo de sustentabilidade do setor de papel e 

celulose, contemplando todo o seu ciclo de vida, iniciado após a Conferência Rio 92; o 

relatório sobre o comportamento de grandes barragens, com ênfase na avaliação de 

alternativas para recursos hídricos e desenvolvimento energético; um grande estudo do 

setor de mineração em uma perspectiva de desenvolvimento sustentável para o período 

de 2000 a 2002. 

Há dois métodos básicos para conduzir AEE. O primeiro, é literalmente uma 

extensão da AIA de projeto, não somente quanto aos princípios, mas também 

relacionado aos procedimentos legais, o que é denominado internacionalmente como 

project-based approach ou método da base para o topo. O segundo, baseia-se nos 

preceitos da razão da formulação de políticas e planejamento, por meio da identificação 

de necessidades e das opções de desenvolvimento nos quais a avaliação seja conduzida 

em um contexto de visão de desenvolvimento sustentável, método denominado policy-

based approach ou método do topo para a base. 

Assim, resguardando o princípio básico de vínculo da AEE ao processo 

decisório e sua adoção para opções estratégicas, há várias metodologias, roteiros, 

orientações para a aplicação da AEE. As metodologias de AEE, de certo modo, vêm 

evoluindo à luz da experiência acumulada ao longo dos anos, desvencilhando-se do 

modelo de AIA e adquirindo formas mais diferenciadas e ajustadas aos contextos aos 

quais se aplica. 

Thérivel et al. (1992) propuseram possíveis metodologias para AEE, 

destacando que o instrumento deve ter diferentes formas para políticas, planos ou 

programas, bem como a depender do seu tipo: regional, setorial ou “indireta”. 

Consideram, assim, como tópicos essenciais para incorporar a variação de níveis 

estratégicos e tipos: 

1) Determinação da necessidade de AEE; 

2) Estabelecimento do programa de trabalho; 

3) Determinação do objetivo da PPP; 

4) Definição do escopo da AEE; 

5) Análise ambiental; 

6) Estabelecimento dos dados ambientais; 

7) Avaliação e síntese ambiental 
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8) Proposição de recomendações e preparação do relatório de AEE; 

9) Monitoramento e avaliação. 

Thérivel e Partidário (1996), com base na análise de 100 AEE realizadas no 

mundo, discutem métodos e técnicas e apresentam um modelo amplo para aplicação 

baseado na prática corrente até então: 

1) Estabelecimento de objetivos e metas; 

2) Identificação de alternativas de PPPs; 

3) Descrição das PPPs; 

4) Definição do escopo; 

5) Estabelecimento dos indicadores ambientais; 

6) Descrição do meio ambiente; 

7) Predição de impactos; 

8) Avaliação de impactos e comparação de alternativas; 

9) Mitigação; 

10) Monitoramento. 

Sadler (2001) apresenta um roteiro para aplicação, contemplando 

procedimentos e métodos de boas práticas de AEE: 

1) Proposta: estabelecimento da necessidade e objetivos da ação proposta; 

2) Screening: determinação se a AEE é requerida e qual o nível de 

detalhamento; 

3) Scoping: identificação dos objetivos importantes e os impactos que devem 

ser examinados; 

4) Informação: conjunto de informações ambientais; 

5) Consideração de alternativas: identificação e comparação das várias 

alternativas; 

6) Análise dos impactos: identificação, previsão e avaliação dos efeitos da 

proposta e suas alternativas principais; 

7) Significância: determinação da importância dos impactos residuais e, se 

apropriado, relacionando-os a outros benefícios e custos; 

8) Mitigação: identificação de medidas para evitar, reduzir e compensar os 

principais impactos; 

9) Relatório: descrição dos impactos ambientais da proposta e como são 

relacionados; 
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10) Tomada de decisão: aprovação, rejeição ou modificação da proposta com 

justificativas que motivaram essa decisão; 

11) Monitoramento: verificação se a implementação da decisão tem sido 

executada, considerando o meio ambiente e de acordo com as condições da 

aprovação. 

Thérivel (2004) define o contexto para aplicação de AEE em cinco grandes 

etapas: 

1) Definição do contexto de AEE: screening; ligações entre AEE e decisão 

estratégica; ajustes da AEE a outras avaliações requeridas; 

2) Descrição do ambiente afetado, identificação de problemas e ligações a 

outras ações estratégicas: indicadores, objetivos e metas; dados 

ambientais; identificação dos problemas ambientais; scoping; 

3) Identificação de alternativas: tipos de alternativas; definição de quais 

alternativas devem ser descartadas; refinamento do scoping; 

4) Previsão, avaliação e mitigação de impactos; 

5) Documentação, implementação e monitoramento. 

Partidário (2007), a convite da Agência Portuguesa do Ambiente, elaborou à 

luz da Diretiva Europeia 42/2001 e da publicação do Decreto-Lei 232/2007, um guia de 

boas práticas para AEE em Portugal. As orientações metodológicas preconizadas 

compreendem três etapas principais: 

1) Fatores críticos para a decisão e contexto para a AEE 

 Objeto da avaliação 

 Fatores críticos para a decisão 

 Objetivos da AEE 

 Fórum de atores e estratégia de comunicação 

 Integração de processos 

2) Análise e Avaliação 

 Cenários e opções 

 Tendências ligadas aos fatores críticos para a decisão 

 Avaliar opções 

 Avaliar oportunidades e riscos 

 Diretrizes para o planejamento, monitoramento, gestão e avaliação 

3) Segmento 
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 Programa de ação para a gestão ambiental e de sustentabilidade da 

estratégia 

Com respeito às técnicas de avaliação e previsão em AEE, Thérivel (2004) 

apresenta e descreve uma longa lista, destacando vantagens e desvantagens e para quais 

etapas da AEE as mesmas melhor se aplicam. Foram ressaltadas por essa autora: 

julgamento de especialistas; avaliação de qualidade de vida; overlay; análise do 

parcelamento do uso do solo; sistema de informações geográficas (SIG); análise 

network; modelagem; análise de cenários e de sensibilidade; análise custo-benefício; 

análise multicritério; análise do ciclo de vida; análise de vulnerabilidade; pegada 

ecológica; análise de risco; avaliação de compatibilidade. 

Em síntese, a AEE apresenta uma série de vantagens. A aplicação de um 

instrumento de avaliação ambiental e, preferencialmente, no sentido amplo de 

sustentabilidade nos estágios iniciais de tomada de decisão, os quais influenciam 

definitivamente os tipos de projeto a serem executados; avaliação dos impactos 

cumulativos, sinérgicos e indiretos, geralmente, de difícil abordagem pela AIA; a 

consideração ampla de alternativas; a incorporação das considerações ambientais e de 

sustentabilidade para a tomada de decisão; e a participação pública no planejamento.  

Como pontos negativos, podem ser destacados: processo relativamente novo, 

consome tempo e recursos; os resultados positivos ainda não são amplamente 

divulgados e conhecidos. Caminhos para superar as dificuldades para adoção do 

instrumento, como no caso do Brasil em que a experiência é muito incipiente, são 

apontados em um grande volume de material técnico preparado sobre o assunto, muito 

do qual respaldado por experiência prática na qual foram avaliados os pontos fortes e 

fracos de todo o processo realizado. 

Dalal-Clayton e Sadler (2005) listam uma série de restrições e oportunidades 

para tornar sua aplicação viável e disseminada como um instrumento para o 

desenvolvimento sustentável (Quadro 1). 
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Quadro 1 – AEE: restrições e oportunidades 

Restrições Oportunidades 

Pouco interesse por muitas agências 

governamentais em submeter propostas de políticas 

e planejamento a avaliação, com medo de perder o 

controle, poder e influência na abertura desses 

processos decisórios 

AEE é um processo transparente e participatório 

que ajuda a realizar boa governança; promove 

relações interinstitucionais para definir prioridades; 

torna a tomada de decisão informativa e 

equilibrada 

Limitada apreciação do potencial de utilidade da 

avaliação nos estágios iniciais da tomada de 

decisão pela equipe sênior (nas esferas do governo 

e das agências), e dúvidas acerca da robustez dos 

resultados  

Os esforços dos Comitês de Assistência ao 

Desenvolvimento e outros para esclarecer as regras 

e utilidades da AEE podem melhorar o 

conhecimento sobre o instrumento, onde e quando 

AEE pode ajudar a equipe sênior a encontrar suas 

responsabilidades 

Falta de recursos para estudos considerados “não-

essenciais” nos estágios iniciais na preparação dos 

programas de assistência 

Investimento em AEE pode economizar tempo e as 

despesas posteriores de internalização das 

consequências de decisões equivocadas 

Percepção que a AEE adicionará custos 

significantes e crescimento da carga de trabalho 

das agências fortemente pressionadas 

O custo da AEE decrescerá ao longo do tempo 

quando a mesma seja institucionalizada (como o 

custo da AIA foi reduzido quando a mesma virou 

rotina) 

Preocupações se a AEE aumentará o período de 

tempo da tomada de decisão ou atrasará o 

desenvolvimento 

Quando aplicada apropriadamente e cedo, o 

processo de AEE é integrado com o processo de 

tomada de decisão 

Ausência de roteiro claro e conhecido e métodos 

testados e aprovados 

Os princípios, métodos e procedimentos de AEE 

são usados internacionalmente e podem servir 

como base para aplicação do instrumento 

Linhas não claras de prestação de contas e 

responsabilidade para condução de AEE 

Instrumentos legais internacionais para AEE e a 

experiência prática de como conduzir sistemas 

nacionais podem ajudar na condução do uso do 

instrumento 

Falta de praticantes com experiência em métodos 

de AEE, tanto nas agências de financiamento 

quanto nos países recebedores 

Investimento no surgimento de sensibilização e 

treinamento que podem construir habilidades e 

experiências 

Necessidade de treinamento e de assumir 

responsabilidade com o grupo técnico adicional 

para esse propósito 

Treinamento pode pagar maiores dividendos pela 

melhoria da tomada de decisão, eliminando tempo 

desperdiçado para solução de problemas futuros e 

promovendo maior desenvolvimento sustentável 

Fonte: Adaptado de Dalal-Clayton e Sadler (2005) 

2.2.2 Avaliação Ambiental Estratégica no Brasil 

No Brasil, a AEE ainda não se configura em um instrumento rotineiramente 

usado (Sánchez, 2008) e precisa de diretrizes técnicas ou instrumento legal que guiem a 

sua prática (Malvestio, 2013). 

A primeira iniciativa de se institucionalizar a AEE no país foi em 1994, quando 

o Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de São Paulo (Consema) fez uma 

atualização no sistema de avaliação de impactos ambientais do Estado (Sánchez, 2008), 

seguido pela construção do gasoduto Brasil – Bolívia (Gasbol) em 1996, onde a AEE 
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foi usada de maneira equivocada, apenas para a decisão do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) aprovar ou não o financiamento (Teixeira, 2008). 

Logo depois, o Ministério do Meio Ambiente (MMA), em estudo 

encomendado, sugeriu que a AEE no Brasil fosse implementada por legislação, mas 

sem vínculo com o licenciamento ambiental e fosse aplicada ao Plano Plurianual do 

governo federal. A iniciativa do MMA abriu espaços para uma sequência de seminários, 

discussões e capacitações sobre AEE (Sánchez, 2008).  

Outros destaques foram: criação do Núcleo de Gestão Ambiental em 

Secretarias de Estado em Minas Gerais para elaboração de PPPs (Decreto 

no43.372/2003); o projeto de lei n 2072/2003, que propõe alteração na Lei 6938/81 – 

Política Nacional do Meio Ambiente para inserir AEE de PPPs; a recomendação feita 

pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o uso da AEE na elaboração de Planos 

Plurianuais (PPA) (acórdão no462/2004); a previsão do uso de AEE na avaliação de 

planos, programas, projetos e políticas públicas setoriais no Estado da Bahia (Decreto no 

11.235/2008); em 2010, o MMA lançou uma consulta pública para definir as diretrizes 

para AEE nas decisões do governo federal; no Estado de São Paulo em 2010, o uso de 

AEE para analisar as consequências ambientais de PPPs públicos e privados, frente aos 

desafios das mudanças climáticas (decreto no 55947/2010); e por fim, no rio de janeiro 

previsão do uso de AEE nos PPPs do código ambiental (PL no 280/2011) (Sánchez, 

2008; Oppermann & Montaño, 2011; Oppermann, 2012). 

Além de iniciativas do governo, a AEE tem sido difundida também por 

agências multilaterais de desenvolvimento, tais como o BID e o Banco Mundial, que 

usam a AEE como instrumentos de avaliação de financiamento (Pellin, Lemos, Tachard, 

Oliveira, & Souza, 2011) e por grupos privados que buscam antecipar possíveis 

conflitos ao longo da avaliação do impacto de seus projetos (Malvestio & Montaño, 

2013). Outro incentivador da AEE são as barreiras enfrentadas no processo de 

licenciamento ambiental de grandes empreendimentos (Sánchez, 2008). 

Como não há instrumentos legais que orientem a aplicação da AEE no Brasil, a 

mesma é considerada de caráter “voluntário” (Sánchez, 2008) e alvo de crítica de 

especialista no assunto, como Pellin et al. (2011) que acusam alguns estudos de AEEs 

de serem, na verdade, Estudos de Impacto Ambiental (EIAs) de megaempreendimentos, 

além de não corresponderem ao pressuposto de boas práticas de AEE (Sánchez, 2008; 

Sánchez & Silva- Sánchez, 2008; Pellin et al., 2011). 
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Montaño et al. (2014, p. 1450022-8), que realizaram uma recente e abrangente 

avaliação do sistema de AEE no Brasil, destacam que a experiência é bem limitada, com 

cerca de apenas 40 casos conhecidos, e que o instrumento é “[...]predominantemente 

aplicado para avaliar os efeitos de grandes projetos de desenvolvimento; para atender 

aos requerimentos de agências de financiamento; e para facilitar a aprovação de projetos 

submetidos a Avaliação de Impacto Ambiental”. 

Silva, Pires, Oberling e La Rovere (2014, p. 1450009-5) tendo como base a 

revisão de estudos prévios sobre o tema, acrescentam que a prática de AEE brasileira é 

caracterizada por “[...]falta de metas claras para o uso da AEE; inexistência de 

alternativas estratégicas em muitos dos estudos; inexistência de lugar para participação 

pública; mecanismos insuficientes de acompanhamento ou de indicadores de 

monitoramento”. 

Margato e Sánchez (2014), que realizaram uma avaliação crítica de estudos de 

AEE no Brasil, apontaram as seguintes deficiências: ausência de análise de alternativas, 

limitada participação social e fraco vínculo com a tomada de decisão. 

2.2.3 Avaliação Ambiental Estratégica e mudanças climáticas 

De acordo com o guia Strategic Environmental Assessmentand adaptation to 

climate change, elaborado pela Organisation for Economic Co-operation and 

Development (Oecd), a AEE pode ajudar a adaptação à mudança do clima no 

planejamento estratégico, a fim de reduzir os perigos, riscos e as vulnerabilidades 

decorrentes das alterações climáticas nos sistemas e nas populações (Oecd, 2010). 

A Avaliação Ambiental Estratégica (AEE) é o instrumento considerado 

apropriado para inserção da variável ambiental e na promoção da sustentabilidade na 

tomada de decisão em nível de planejamento (Partidário & Clarck, 2000; Lobos & 

Partidário, 2014), ao mesmo tempo em que permite, durante a sua condução, adequada 

inclusão do tema mudanças climáticas (Larsen & Kornov, 2009; Tetlow & Hanusch, 

2012; Kornov & Wejs, 2013). 

Pesquisas recentes internacionais (Cashmore, Richardson, Hilding-Ryedvik, & 

Emmelin, 2010; Larsen, Kornov, & Driscoll, 2013) têm enfatizado a aderência da AEE 

der implementação da proteção dos efeitos decorrentes de mudanças climáticas em nível 
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regional e local, pela integração desse tema no objeto de análise e papel que a AEE 

desempenha na construção e avaliação dos processos de planejamento. 

As relações entre mudanças climáticas e Avaliação Ambiental Estratégica são 

claramente estabelecidas por Kornov e Wejs (2013). Segundo os autores, o tema 

mudanças climáticas que tem uma natureza transversal a várias modalidades de 

planejamento requer a definição de um conjunto de metas para redução e uso de energia 

e medidas para o desenvolvimento espacial e para adaptação; nesse contexto, se 

relaciona com a AEE que permite uma oportunidade para integrar as mudanças 

climáticas nos planos e programas em diversos setores; e também a AEE, por sua 

natureza, possibilita a base técnica para assegurar que o planejamento, que tenha relação 

com mudanças climáticas, seja desenvolvido com a sistemática consideração da variável 

ambiental. 

Larsen et al. (2013, p. 149) reforçam a importância da possibilidade de 

inclusão do tema mudanças climáticas em AEE e a pouca atenção dada a essa relação 

até esse momento nos países onde a AEE é mandatória, destacando “[...] mudanças 

climáticas na Avaliação Ambiental Estratégica como um tema emergente para pesquisa 

e prática [...]”. Esses autores ainda reforçam que “[...] a prática atual de AEE ainda não 

está sendo capaz de reconhecer, considerar e comunicar os problemas decorrentes das 

incertezas em mudanças climáticas.” A relevância da previsão de cenários, na tentativa 

de reduzir as incertezas inerentes ao processo de planejamento e tomada de decisão, 

quanto a mudanças climáticas em avaliações de impacto, em escala de projeto, haviam 

sido anteriormente identificadas por Duinker e Greig (2007). 

Larsen e Kornov (2009) realizaram uma pesquisa para incorporação do tema 

mudanças climáticas em planos de gestão de bacias hidrográficas, propondo três 

diretrizes principais para atingir essa finalidade: mitigação das mudanças climáticas 

(como as emissões de gases de efeito estufa podem ser reduzidas?); adaptação das 

mudanças climáticas (como podem as atividades serem adaptadas em contexto de 

mudanças climáticas?) e linha de base da adaptação (como as mudanças climáticas 

alteram os patamares ambientais atuais e qual a influência que essas alterações terão 

sobre as metas ambientais do plano em questão?).  

Schwarz, Bauer e Haase (2011) propuseram um método para estimar os 

impactos de um uso do solo local, assim como do planejamento regional e de políticas 

sobre regulação do clima local, de modo a apoiar a avaliação das mudanças climáticas 

em nível de planejamento do uso do solo em regiões urbanas. 
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Posas (2012) definiu um critério baseado nas recomendações da agência 

ambiental inglesa para incluir o tema mudanças climáticas em AEE, contemplando oito 

pilares: 1) descrição do clima atual e expectativa de mudanças futuras; 2) identificação 

de declarações, acordos e metas políticas relevantes; 3) objetivos e indicadores 

relacionados com mudanças climáticas; 4) avaliação das mudanças climáticas das 

alternativas consideradas; 5) inclusão de estratégias de mitigação e proposição de 

medidas no plano final; 6) inclusão de estratégias de adaptação e redução de riscos e 

proposição de medidas no plano final; 7) discute as mudanças climáticas com os 

consultores e o público; 8) inclui provisões para monitoramento com as medidas 

propostas. 

Wende, Bond, Bobylev, e Stratmann, (2011), por sua vez, propuseram um 

roteiro amplo, a partir de várias fontes internacionais, mas de simples verificação e 

objetiva aplicação, de modo a avaliar como a AEE tem sido dirigida ou aplicada para 

contribuir com as metas de redução de gases de efeito estufa, ou seja, focada na 

abordagem do tema mudanças climáticas. 

Larsen et al. (2012) reforçam a importância de que propostas de mitigação e 

adaptação devem estar explicitamente expressas no planejamento subsidiado por AEE, 

destacando que a prática atual não tem incorporado, de modo abrangente, o tema 

mudanças climáticas, mas sim limitando-se preferencialmente à mitigação e com menor 

atenção à adaptação e avaliação das sinergias entre adaptação e outras políticas 

ambientais. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA  

Para se alcançar os objetivos propostos nesse estudo, são apresentadas as etapas de seu 

desenvolvimento, especificando tipo de pesquisa, método utilizado, materiais utilizados, universo 

estudado, assim como, os pressupostos teóricos que fundamentam o roteiro metodológico desta 

pesquisa. 

3.1 MÉTODO DE PESQUISA 

A pesquisa proposta é de natureza aplicada, cujo objetivo é gerar conhecimentos para 

aplicação prática, buscando solucionar problemas específicos. Envolve verdades e interesses 

locais (Silva e Menezes, 2005).  

Do ponto de vista de seus objetivos, é exploratória, pois visa proporcionar maior 

familiaridade com o problema com intuito de torná-lo explícito ou de construir hipóteses. Pode-se 

dizer que essas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias. Normalmente, 

envolve levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas 

com o problema pesquisado; análise de exemplos que estimulem a compreensão. Assume, em 

geral, as formas de pesquisas bibliográficas e estudos de caso (Gil, 2010). 

Essa pesquisa utiliza abordagem qualitativa de análise, não se preocupa com 

representatividade numérica, mas sim com o aprofundamento da compreensão de um grupo 

social e de uma organização etc. Os pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa se opõem 

ao pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências, já que as 

ciências sociais têm sua especificidade, o que pressupõe uma metodologia própria. Assim, os 

pesquisadores qualitativos recusam o modelo positivista aplicado ao estudo da vida social, uma 

vez que o pesquisador não pode fazer julgamentos nem permitir que seus preconceitos e crenças 

contaminem a pesquisa (Godoy, 1995).  

De acordo com Flick (2004), os aspectos essenciais da pesquisa qualitativa consistem na 

escolha correta dos métodos e teorias, no reconhecimento e na análise de diferentes perspectivas, 

na variedade de abordagem e métodos e nas reflexões do pesquisador, tomando-se o cuidado para 
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que a pesquisa e suas descobertas não sejam influenciadas por interesses e pelos grupos sociais e 

culturais envolvidos.  

Para Creswell (2007), o foco de toda a pesquisa qualitativa precisa compreender o 

fenômeno que está sendo explorado ao invés de ser único para o leitor, para o pesquisador, ou 

para os participantes que estão sendo estudados e também concorda que os estudos qualitativos 

têm um grande número de abordagens.  

Essa pesquisa documental compreendeu as seguintes etapas metodológicas: 

(a) levantamento das boas práticas internacionais acerca da abordagem do tema 

mudanças climáticas em AEE (item 2.2.3 do Referencial Teórico); 

(b) identificação dos estudos técnicos brasileiros de AEE disponíveis em sítios 

eletrônicos e destacados na literatura em referência; 

(c) seleção e categorização dos estudos técnicos brasileiros de AEE em segmentos 

específicos de planejamento; 

(d) análise dos estudos técnicos brasileiros de AEE, tendo como base as boas práticas 

internacionais sintetizadas em Wende et al. 2011; 

(e) análise do tema mudanças climáticas quanto ao escopo, identificação, medidas de 

mitigação e adaptação e outros aspectos correlatos nos estudos brasileiros de 

Avaliação Ambiental Estratégica em diferentes categorias do planejamento 

brasileiro; 

(f) comparação do tema mudanças climáticas entre os estudos de Avaliação Ambiental 

Estratégica de diferentes categorias do planejamento brasileiro posteriores e 

anteriores à promulgação da Política Nacional de Mudança do Clima. 

Apesar de todos os controles metodológicos, a pesquisa e as suas descobertas são 

inevitavelmente influenciadas pelos interesses e pelas formações social e cultural dos envolvidos. 

Tais fatores influenciam a formulação das questões e hipóteses da pesquisa, assim como a 

interpretação de dados e relações (Flick, 2004; Creswell, 2007; Godoi, Bandeira-de-Melo & 

Silva, 2010). 
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3.2 DEFINIÇÃO DA AMOSTRA DE PESQUISA 

Dada a ausência de marco regulatório local sobre AEE e ao vazio de atribuição para sua 

realização e análise, não há um repositório oficial nacional de estudos de Avaliação Ambiental 

Estratégica.  Pesquisas recentes brasileiras sobre o tema estimam o número de estudos de AEE já 

realizadas no país: Margato e Sánchez (2014) mencionam 24 estudos brasileiros; Malvestio e 

Montaño (2013) citam 35 estudos; Oberling, La Rovere e Silva reconhecem a existência de 21 

estudos de AEE; Silva, Selig e Van Bellen (2014) levantaram 32 estudos; e Montaño et al. (2014) 

destacam o conhecimento de cerca de 40 estudos. 

Portanto, o universo da pesquisa refere-se aos 40 estudos de Avaliação Ambiental 

Estratégica realizados até hoje no Brasil. A partir desses dados divulgados sobre o número de 

estudos de AEE brasileiros, a estratégia para coleta de dados consistiu na obtenção desses 

documentos, por meio de pesquisa em sítios de órgãos públicos e iniciativas privadas que 

realizaram AEE no país, ou seja, disponíveis para acesso e consulta em meio eletrônico. 

As premissas para delimitação da amostra referem-se a:  

a) Estudo de AEE realizado no país anterior e posterior à promulgação da Política 

Nacional sobre a Mudança do Clima (Pnmc), Lei Federal 12.187/2009 (regulamentada 

pelo Decreto Federal 7390/2010);  

b) Estudo de AEE aplicado ao planejamento proveniente de diferentes regiões do país;  

c) Estudo de AEE relacionado a diferentes categorias de planejamento. 

Após algumas tentativas diretas de consultas pela internet, a amostra levantada foi, 

principalmente, aquela apresentada no repositório elaborado pelo Núcleo de Estudos de Política 

Ambiental (Nepa), vinculado ao programa de pós-graduação em Ciências e Engenharia, da 

Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo (Eesc/Usp), organizado por 

Malvestio, Oppermann e Silva, disponível no endereço eletrônico 

http://www.shs.eesc.usp.br/nepa/relatorios_AEE.html (Nepa, 2014). 

No repositório do Nepa estão listados 36 relatórios de AEE, dos quais apenas a AEE do 

Complexo Rio Madeira e a AEE do Complexo Industrial – Portuário do Pécem - Cipp e Área de 

Influência não foram passíveis de acesso. Como a AEE do Prodetur Nacional no Estado do Mato 

Grosso do Sul (2012) está no Nepa em um único relatório de AEE para o Polo Campo Grande e 

Região e Polo Serra da Bodoquena, e em 2014 foram elaboradas AEEs para cada um dos Polos, 

http://www.shs.eesc.usp.br/nepa/relatorios_aae.html
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considerou-se para essa pesquisa, em separado, a AEE do Prodetur Nacional no Estado do Mato 

Grosso do Sul – Polo Campo Grande e Região e AEE do Prodetur Nacional no Estado do Mato 

Grosso do Sul – Polo Serra da Bodoquena. 

Assim, a amostra da pesquisa foi consolidada com 35 estudos de AEE realizados no 

país. Para fins de categorização dos mesmos, adotou-se o referencial de Thérivel, Wilson, 

Thompson, Heaney e Pritchard (1992), que distingue três tipos principais de AEE: setorial, 

regional e indireta. A amostra desse referencial e a caracterização do objeto de cada estudo foi 

individualizada em quatro categorias, sendo três do tipo setorial: energia, transporte e turismo e 

um do tipo regional: desenvolvimento regional.  

A Tabela 1 ilustra os 35 estudos técnicos brasileiros de AEE categorizados em: 11 de 

energia; 8, de desenvolvimento regional; 10, de transporte e 6, de turismo.  

 

Tabela 1 – Estudos técnicos brasileiros de AEE disponíveis em sítios eletrônicos 

AEE Ano Categoria 

Gasoduto Brasil – Bolívia 1997 

Energia 

Bacia do Rio Chopim, Região Sudoeste, Estado do Paraná 2002 

Rio Areia, Região Centro-Sul, Estado do Paraná 2002 

Setor de Petróleo e Gás Natural no Sul da Bahia 2003 

Programa de Eletrificação Rural do Noroeste de Minas Gerais 2005 

Sub-Bacia do Rio Verde 2007 

Programa de Geração Hidrelétrica em Minas Gerais 2007 

Programa de Investimentos da Petrobras na Área de Abrangência da Baía de Guanabara 2009 

Bacia do Turvo 2009 

Planejamento da Dimensão Portuária, Industrial, Naval Offshore no Litoral Paulista - Pino 2010 

Planos de Expansão da Silvicultura de Eucalipto e Biocombustível no Extremo Sul da Bahia 2011 

Portfólio dos Eixos Nacionais – Ministério do Planejamento 2003 

Desenv. 

Regional 

Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus – Prosamim 2004 

Programa de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido Sergipano 2005 

Programa de Melhoria da Qualidade Ambiental Urbana do Amapá 2006 

Bacia do Alto Paraguai 2008 

Polo Minero-Industrial de Corumbá e Influências sobre a Planície Pantaneira 2008 

Polo Industrial e de Serviços de Anchieta 2008 

Projeto de Conservação e Gestão Sustentável do Bioma CaatiNGA – Mata Branca 2010 

Programa BID II, Primeira Fase Curitiba, Brasil 2002 

Transporte 

Programa Rodoanel Mário Covas - Transporte para desenvolvimento sustentável 2004 

Programa de Acessibilidade a Municípios de Pequeno Porte com Baixo Desenvolvimento 

Humano – Proacesso/BIDH 
2005 

Programa de Recuperação de Rodovias do Estado de São Paulo 2005 

Programa Rodoviário do Estado de Minas Gerais – PRMG 2007 

Programa Brasília Integrada 2007 

Complexo Industrial e Portuário do Açu 2009 

Programa Multimodal de Transporte e Desenvolvimento Mínero-Industrial da Região 

Cacaueira - Complexo Porto Sul 
2010 
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AEE Ano Categoria 

Arco Metropolitano do Rio de Janeiro 2010 

Eixo de Capricórnio 2011 

Costa Norte 2007 

Turismo 

Polos Turísticos do Estado do Rio De Janeiro (Polo Litoral) 2011 

Polos Turísticos do Estado do Rio De Janeiro (Polo Serra) 2011 

Conjunto de Ações Integrantes do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo 

Sustentável – PDITS, dos Polos Turísticos Costa das Dunas, Costa Branca e Seridó 
2011 

Prodetur Nacional no Estado do Mato Grosso Do Sul -Polo Campo Grande e Região 2014 

Prodetur Nacional no Estado do Mato Grosso Do Sul – Polo Serra da Bodoquena 2014 

Fonte: Elaborado pela autora 

3.3 INSTRUMENTO DE ANÁLISE DE DADOS 

Entre o referencial apresentado na literatura internacional para avaliação da abordagem 

do tema mudanças climáticas em Avaliação Ambiental Estratégica (Oecd, 2010; Larsen e 

Kornov, 2009; Posas, 2012; Wende, Bond, Bobylev, e Stratmann, 2011), foi selecionado para 

análise dos dados dessa pesquisa o referencial proposto por Wende et al. (2011).   

Wende et al. (2011) desenvolveram um critério de verificação de fácil utilização, 

baseado nas orientações de guias para realização de AEE incorporando os impactos das 

mudanças climáticas, em especial, os da Organisation for Economic Co-operation and 

Development (Oecd), Canadian Environmental Assessment Agency, England and Wales 

Environment Agency, e UK Department for Communities and Local Government.  

Segundo Wende et al. (2011), apesar da existência de muitas outras fontes em termos 

globais, as bases selecionadas cobrem os aspectos mais críticos para analisar a integração do tema 

mudanças climáticas em AEE. Os autores ainda enfatizam que a finalidade do critério proposto é 

examinar prioritariamente a conformidade de procedimentos na consideração de temas de 

mudanças climáticas, ao invés de uma análise substantiva desse conteúdo nos relatórios de AEE. 

Ademais, os critérios de Wende et al. (2011) foram ainda testados em uma amostra de estudos da 

Alemanha e Inglaterra.  

Considera-se que esse método, proposto com base no referencial recente e aplicável ao 

tema e previamente testado em amostra representativa, ajusta-se de modo apropriado para 

desenvolver o objetivo principal desta pesquisa. 

A Tabela 2 apresenta os critérios propostos por Wende et al. (2011), aplicados na 

avaliação dos 35 relatórios de AEE quanto à abordagem do tema mudanças climáticas (MC). 
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Tabela 2 – Critérios de avaliação para a revisão dos relatórios de AEE quanto à abrangência do tema mudanças 

climáticas (MC). 

Critérios de Avaliação  Fonte 

Escopo (efeitos das MC são considerados) 

Mitigação 2,4 

Adaptação 2,4 

Oportunidades 2,4 

Metas nacionais (relacionada a MC )  1,4 

Metas estaduais (relacionada a MC)   4 

Escala regional Metas 4 

 Métodos para regionalização  

Mitigação (considerada) Evitar  1,2,3,4 

 Reduzir 1,2,3,4 

 Compensar 1,2,3,4 

Adaptação (considerada)  1,2,3,4 

Mudanças climáticas 

Princípios gerais / estratégias  1 

Objetivos / metas 3,4 

Fatores  3,4 

Indicadores  3,4 

Metas 3,4 

Alternativas relacionadas com as mudanças 

climáticas 
Conteúdo relacionado 3,4 

 Espacial/estrutural 3,4 

Aspectos da MC no setor de planejamento Transporte 1,3 

 Energia 1,3 

 Habitação 1,3 

 Agricultura/Silvicultura 1,3 

Monitoramento  1,2,3,4 

Participação  1,2,3,4 

Efeitos cumulativos nas MC 2,3 

 pelas MC 2,3 

Impactos de grande escala avaliados  3 

Impactos de longo prazo avaliados  3 

Relação da biodiversidade em mudanças climáticas  1 

Fonte: traduzido de Wende et al. (2011). 

MC = mudanças climáticas. 

1—Department for Communities and Local Goverment (2007). 

2—Fptcccea (2003). 

3—Levett-Therivel Sustainability Consultants et al. (2007). 

4—Risse and Brooks (2008). 

 

Para identificação dos critérios de avaliação, quanto à abrangência do tema mudanças 

climáticas, conforme apresentado na Tabela 2, foi feita uma extensa busca por palavras-chave nos 

35 estudos de AEE. Foram utilizadas as seguintes palavras-chave: adaptação, alterações, 

aquecimento, efeito estufa, emissão, emissão atmosférica, emissão de gases de efeito estufa, 
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indicador, material particulado, meta, mitigação, mudança(s) climática(s), qualidade do ar, 

Política Nacional sobre a Mudança do Clima e Política Estadual de Mudanças Climáticas. 

Identificada a palavra-chave, o trecho referente ao relatório de AEE era então 

qualificado de acordo com os critérios de avaliação da abrangência do tema mudanças climáticas 

em estudos de AEE, propostos em Wende et al. (2011), em três níveis de hierarquização, da 

maior para a menor relevância em: i) temas correlatos a mudanças climáticas são considerados; 

ii) temas correlatos a mudanças climáticas são parcialmente ou indiretamente considerados; iii) 

temas correlatos a mudanças climáticas não são considerados ou não há informação ou menção 

apresentada. 

De modo a atingir os objetivos geral e específicos, os dados gerados quanto à 

abrangência do tema mudanças climáticas nos 35 estudos de AEE foram então submetidos a: 

a) análise individual dos estudos de AEE brasileiros; 

b) análise comparativa dos estudos de AEE brasileiros distinguidos em diferentes 

categorias de planejamento; 

c) análise temporal dos estudos de AEE brasileiros quanto ao marco legal da 

promulgação da Política Nacional de Mudança do Clima de 2009; 

d) análise global consolidada do conjunto dos 35 estudos de AEE brasileiros quanto à 

abrangência do tema mudanças climáticas. 
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4 RESULTADOS DA PESQUISA: MUDANÇAS CLIMÁTICAS EM ESTUDOS 

BRASILEIROS DE AEE 

Esse capítulo da dissertação apresenta uma breve descrição dos 35 estudos de AEE 

objetos dessa pesquisa, categorizados em planejamento de energia, desenvolvimento regional, 

transporte e turismo, e uma síntese dos aspectos relacionados ao tema mudanças climáticas em 

cada relatório técnico consultado. Também são apresentados, neste capítulo, os resultados da 

aplicação do referencial de Wende et al. (2011) ao universo de dados da pesquisa. 

 

4.1 ESTUDOS DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA DO PLANEJAMENTO DE 

ENERGIA 

São apresentados os dados referentes aos 11 estudos de AEE de energia. 

 

4.1.1 Avaliação Ambiental Estratégica do Gasoduto Brasil – Bolívia (1997) 

A motivação para o desenvolvimento da AEE, de acordo com a Prime Engenharia 

(1997), é obter subsídios para o financiamento do Banco Mundial e do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID). O estudo efetuou a identificação, análise, quantificação e avaliação dos 

benefícios, riscos e impactos induzidos pelo Projeto do Gasoduto, não só como obra em si, mas 

também seus efeitos nos setores upstream, downstream e mediante sinergia com outros projetos 

localizados (Prime Engenharia, 1997). 

Trata-se de implantação do Gasbol, com um traçado que interligará a região produtora 

do Rio Grande, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, às regiões Centro-Sul do Brasil, 

passando por Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina até alcançar o Rio Grande 

do Sul em Canoas. Totalizam 3.150 a km, dos quais, 550 km na Bolívia e 2.600 km no Brasil, aos 

quais se adicionam 119 km da interligação Campinas/Guararema com o Gaspar. O custo 
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estimado é de US$ 2.135 milhões, sendo US$ 450 milhões a serem investidos no território 

boliviano e US$ 1.685 milhões no Brasil, operados respectivamente, pela Boltransco e 

Brastransco (Prime Engenharia, 1997). 

O principal papel desempenhado pela Gasbol na questão da poluição atmosférica em 

grandes centros urbanos se refere à redução da poluição do ar, das emissões de material 

particulado e, principalmente, do dióxido de enxofre, tendo em vista a substituição do uso de 

combustíveis mais poluentes pelo gás natural, na indústria, transportes (nas frotas de ônibus 

urbanos). Outra medida sugerida é a inserção de novas termelétricas a gás em centros urbanos, ou 

a conversão para gás natural de Utes existentes, como Piratininga em São Paulo (Prime 

Engenharia, 1997). 

Recomenda-se ainda na AEE o uso de instrumento econômico como parte das políticas 

de redução da poluição do ar: incentivos fiscais e subsídios; tributos sobre as emissões; tributos 

sobre produtos; tributos sobre energéticos de uso industrial e doméstico; impostos sobre a 

emissão de carbono e similares (com a finalidade de controlar o efeito estufa). Podem ser 

aplicados, ainda, tributos sobre os gases que afetam a camada de ozônio e sobre a compra, a 

venda e o uso de veículos automotores (Prime Engenharia, 1997). 

 

4.1.2 Avaliação Ambiental Estratégica da Bacia do Rio Chopim, Região Sudoeste, Estado do 

Paraná (2002) 

A AEE do Rio Chopim tem como objetivo a abordagem do planejamento do setor de 

energia elétrica, por meio de diversos fatores ambientais, visando o desenvolvimento sustentável, 

além de subsidiar os diversos agentes envolvidos no planejamento do setor elétrico e no processo 

de licenciamento para decidir sobre os empreendimentos mais viáveis (Soluções em Meio 

Ambiente (Soma & Juris Ambientis, 2002). 

Na AEE, são identificadas as áreas de maior fragilidade ambiental desta bacia, tendo em 

vista, principalmente, a área de influência dos doze aproveitamentos para geração de energia 

prevista nos Estudos de Inventário Hidrelétrico do Rio Chopim, realizado pela Companhia 

Paraense de Energia (Copel) em 1999 (Soma & Juris Ambientis, 2002). 
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O estudo analisado não aborda em nenhum momento o tema mudanças climáticas e seus 

assuntos correlatos. 

4.1.3 Avaliação Ambiental Estratégica do Rio Areia, Região Centro-Sul, Estado do Paraná 

(2002) 

Exigido pela agência ambiental do estado para apoiar atividades hidrelétricas foi um dos 

motivos que motivou a AEE do Rio Areia. O estudo tem como objetivo a abordagem do 

planejamento do setor de energia elétrica, por meio de diversos fatores ambientais, visando o 

desenvolvimento sustentável, além de subsidiar os diversos agentes envolvidos no planejamento 

do setor elétrico e no processo de licenciamento para decidir sobre os empreendimentos mais 

viáveis (Soluções em Meio Ambiente [Soma] & Juris Ambientis, 2002). 

Na AEE, são identificadas as áreas de maior fragilidade ambiental deste rio, tendo em 

vista, principalmente, a área de influência dos cinco aproveitamentos para geração de energia, 

previstos nos Estudos de Inventário Hidrelétrico do Rio da Areia (Soma & Juris Ambientis, 

2002). 

Ao longo da AEE estudada, não é abordado o tema mudanças climáticas e seus assuntos 

correlatos. 

 

4.1.4 Avaliação Ambiental Estratégica para o setor de Petróleo e Gás Natural no Sul da Bahia 

(2003) 

A AEE foi uma iniciativa conduzida pelas empresas El Paso, Petrobras S.A, Queiroz 

Galvão Perfurações S.A., Ipiranga Petróleo do Brasil S.A. e Petroserv S.A e foi realizado pelo 

Laboratório Interdisciplinar de Meio Ambiente (Lima, 2011) e pela Coordenação de Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Coppe - UFRJ). Este 

estudo contemplou proposta para o programa de desenvolvimento de atividades de exploração e 

de produção de petróleo e gás natural dos blocos marítimos Bcam 40, Bmcal- 4, Bas 97, Bmcal- 

5 e Bmcal- 6 na Bacia Sedimentar Marítima de Camamu – Almada, além de identificar e analisar 

alternativas de geração e de transmissão de energia elétrica na região (Lima/Coppe/UFRJ, 2003).  



47 

 

O tema mudanças climáticas e seus assuntos correlatos não foram sequer abordados ao 

longo do estudo de AEE, o que é uma falha, pois se trata de estudo do setor de petróleo e gás. 

Além disso, a AEE apresenta características de um Eia-Rima. 

4.1.5 Avaliação Ambiental Estratégica do Programa de Eletrificação Rural do Noroeste de Minas 

Gerais (2005) 

De acordo com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), a motivação para se realizar a AEE refere-se à 

ampliação da oferta de energia elétrica na região Noroeste, com a implantação de rede de linhas 

de transmissão e distribuição de energia. Com isso, será possível o aumento do produto interno 

bruto (PIB), substituir do óleo diesel por energia elétrica gerada, dispor eletricidade em 

propriedades rurais e contribuir para o aumento da produtividade, atrair unidades agroindustriais, 

ampliar as oportunidades de emprego pelo aumento da produção agropecuária, que será possível 

a partir da maior utilização da energia elétrica para projetos de irrigação, aumentar a 

competitividade da produção regional pela diminuição dos custos de produção com a substituição 

de energéticos; permitir melhor aproveitamento da energia produzida na usina de Queimado e 

contribuir para a viabilidade de projetos de “universalização” do acesso à energia elétrica, o “Luz 

para todos” e "Clarear”, dos governos Estadual e Federal (Cemig & Sede, 2005). 

Desse modo, a AEE visa identificar os potenciais impactos diretos, indiretos, 

cumulativos e sinérgicos, propor e detalhar as medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias 

necessárias para a efetivação do Programa, que consistem na conexão do sistema a UHE 

Queimado, implantação de linhas de transmissão em 138 kV, construções e ampliações de 

subestações e alimentadores e a introdução da tensão de 34,5 kV nas redes de distribuição. Além 

disso, a AEE irá subsidiar as negociações do Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da 

Sede com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), visando a obtenção de 

financiamento parcial para a execução do Programa. 

A substituição do diesel nos pivôs de irrigação e da lenha nos domicílios por energia 

elétrica aparece como um dos objetivos específicos do Programa e Eletrificação Rural de MG. 

Com relação às emissões atmosféricas, o tema foi abordado em impactos econômicos e impactos 

ambientais como estratégia para a redução da dependência externa de energia e a redução da 
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emissão de gases causadores do “Efeito Estufa”, bem como o crescimento no setor de energético 

e agrícola (Cemig & Sede, 2005). 

4.1.6 Avaliação Ambiental Estratégica da Sub-Bacia do Rio Verde (2007) 

A motivação para o desenvolvimento da AEE é o atendimento ao Termo de Ajustamento 

de Conduta - TAC, inquérito civil nº053/2002 estabelecido entre o Instituto de Meio Ambiente 

Pantanal – Imap/Sema/MS (atual Imasul), o Ministério Público Estadual – MPE, o Ministério 

Público Federal – MPF, e as empresas então proponentes de empreendimentos hidrelétricos na 

sub-bacia hidrográfica do rio Verde (Soluções em Meio Ambiente [Soma], Eletrosul Centrais 

Elétrica Ltda [Eletrosul] & DM Construtora de Obras Ltda [DM], 2007). 

O principal objetivo da AEE da Sub-bacia do Rio Verde é avaliar a situação ambiental 

da sub-bacia do rio Verde, localizada na região nordeste do Estado de Mato Grosso do Sul, a fim 

de levantar os reais impactos socioeconômicos e ambientais da instalação de empreendimentos 

hidrelétricos potenciais na sub-bacia (Soma, Eletrosul & DM, 2007). 

O estudo analisado não aborda, em nenhum momento, o tema mudanças climáticas e 

seus assuntos correlatos. 

 

4.1.7 Avaliação Ambiental Estratégica no Programa de Geração Hidrelétrica em Minas Gerais 

(2007) 

A motivação para o desenvolvimento da AEE é analisar, de forma prospectiva, a oferta e 

demanda das diversas fontes de energia no Estado de Minas Gerais até o ano de 2027, gerando 

recomendações para planos e programas governamentais (Arcadis Tetraplan; Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico [Sede] & Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável [Semad], 2007). 

A questão da emissão de gases poluentes na atmosfera e suas consequências ambientais 

e econômicas aparecem no item Objetivo Ambientais Estratégico, como uma das metas das 

estratégias traçadas pelo Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (Pmdi).  
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Para isso, a AEE sugere que a sociedade mineira realize ações nos próximos anos, com 

base em princípios da governança ambiental, dirigidas para os objetivos estratégicos, como o 

fomento dos negócios ambientais impulsionados pelo mercado de crédito de carbono e a 

preparação da indústria mineira para adequação a uma política global de controle e prevenção das 

mudanças climáticas (Arcadis Tetraplan; Sede & Semad, 2007). 

 

4.1.8 Avaliação Ambiental Estratégica do Programa de Investimentos da Petrobras na área de 

abrangência da Baía de Guanabara (2009) 

A motivação para o desenvolvimento da AEE do programa de investimentos da 

Petrobras, de acordo com o Laboratório Interdisciplinar de Meio Ambiente (Lima, 2011), o 

Programa de Planejamento Energético (PPE), o Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-

Graduação e Pesquisa de Engenharia (Coppe) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

(Lima/PPE/Coppe/UFRJ, 2009), reside no fato de que a empresa Petrobras teria, até 2010, uma 

injeção financeira da ordem de bilhões de reais programada para o setor de petróleo e gás, para o 

desenvolvimento de uma série de programas e projetos, destacando-se na área de abrangência da 

Baía de Guanabara: o Plano de Antecipação da Produção de Gás (Plangas), que inclui a 

ampliação da Refinaria de Duque de Caxias (Reduc); implantação de dutos e instalações de apoio 

nos Terminais da Ilha Comprida (Taic) e da Ilha Redonda (Tair); a construção de um Terminal de 

Gás Natural (GNL), na Baía de Guanabara; e a instalação do Complexo Petroquímico do Rio de 

Janeiro (Comperj), no município de Itaboraí.  

Ainda segundo Lima/PPE/Coppe/UFRJ (2009), os desdobramentos desse planejamento 

deverão causar mudanças econômicas e socioambientais significativas, em termos de 

infraestrutura de logística de transporte e de serviços básicos, associando desenvolvimento de 

unidades produtivas para atender às demandas derivadas dos empreendimentos, da indústria e 

cadeias de serviços relacionados e decorrentes, com um ambiente frágil do ponto de vista 

ambiental. Desse modo, a AEE visa planejar e articular as ações governamentais e privadas para 

adequada inserção dos novos empreendimentos no desenvolvimento regional em curso, de modo 

a contribuir para a promoção da sustentabilidade ambiental.  
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Os empreendimentos diversificados, em uma área estratégica definida que engloba 23 

municípios, dos quais 17 compõem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, associados a esse 

planejamento englobam refinarias, oleodutos, usinas termoelétricas, indústria petroquímica, entre 

outros, cuja cadeia produtiva intrínseca e relacionada está amplamente associada com emissão de 

gases de efeito estufa e, consequentemente, os impactos relacionados com mudanças climáticas. 

Com relação aos aspectos da qualidade do ar (Lima/PPE/Coppe/UFRJ, 2009), tanto no 

diagnóstico quanto nas projeções para o cenário futuro, as emissões de gases (NOx e HC, 

precursores do ozônio) foram considerados os processos mais relevantes nas bacias aéreas 

delimitadas na área estratégica, devido aos níveis de concentração de ozônio. Os elevados índices 

de concentração de ozônio são decorrentes do aumento contínuo das emissões de óxido de 

nitrogênio e hidrocarbonetos, oriundos da indústria e das emissões veiculares, não há menção e 

análise específica quanto aos gases de efeito estufa (GEE) nessas bacias aéreas. 

No objetivo I de sustentabilidade (Promover a melhoria da qualidade ambiental, com a 

conservação e o uso racional e sustentável dos recursos naturais), dentro do tema, “Ecossistemas 

e Biodiversidade Terrestre e Aquática”, foi estabelecido como uma das linhas de ação, implantar 

parques de carbono em Unidade de Conservação do ERJ. 

Ainda no objetivo I da sustentabilidade, especificamente quanto ao tema “Qualidade do 

Ar” estão previstas ações específicas, especificamente relacionadas ao tema mudanças climáticas, 

para cada bacia aérea crítica relacionadas a implantação de plano de gestão da qualidade do ar no 

entorno da Baía de Guanabara; implantação de política de compensação de gases de efeito estufa 

(GEE) e estabelecimento de medidas de compensação para GEE; integração ao plano de gestão 

da qualidade do ar da região de influência do polo gás-químico de Duque de Caxias; integração 

de programa de monitoramento da qualidade do ar e metereologia; privilegiar a utilização de gás 

natural em todas as unidades do Comperj. Também está prevista a implantação de um programa 

de monitoramento de emissões atmosféricas e da qualidade do ar. 

Ainda na AEE (Lima/PPE/Coppe/UFRJ, 2009), há uma ressalva que o tema poluição do 

ar extrapola o alcance de análise desse relatório técnico, uma vez que envolve a contribuição de 

fontes móveis e poluição veicular não foi inserida no objeto dessa análise. De acordo com o 

documento, na análise de cenários futuros e na própria situação atual, o processo ambienta 

relacionado ao aumento das concentrações de gases (NOx e HC) são classificados 

predominantemente como muito significativos. 
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4.1.9 Avaliação Ambiental Estratégica da Bacia do Turvo (2009) 

A AEE se deve as análises correspondentes ao requerido na Portaria Iap nº 154, de 01 de 

setembro de 2008, que possibilita a análise de licenciamento ambiental de Pequenas Centrais 

Hidrelétricas e tem como foco os aspectos ambientais e o potencial hidrelétrico da bacia 

hidrográfica, de forma a permitir seu aproveitamento ao menor custo, com os mínimos efeitos 

ambientais e sociais negativos (A. Miller Consultoria Ambiental; RDR Energia, 2009).  

Ao longo da AEE estudada, não foi abordado o tema mudanças climáticas e seus 

assuntos correlatos. 

 

4.1.10 Avaliação Ambiental Estratégica do Planejamento da Dimensão Portuária, Industrial, 

Naval Offshore no Litoral Paulista - Pino (2010) 

A motivação para o desenvolvimento da AEE do planejamento da dimensão portuária, 

industrial, naval offshore no litoral paulista, de acordo com Arcadis/Tetraplan (2010), refere-se à 

estratégia de planejamento e investimento (de mais de R$ 200 milhões) para a implantação de 

dezenas de empreendimentos na região da Baixada Santista e Litoral Norte em horizonte de 

tempo para operação até 2025, com a geração de mais de 200 mil postos de trabalho diretos, 

relacionados à instalação e ampliação das atividades do setor de petróleo e portuário.  

Segundo a AEE (Arcadis/Tetraplan, 2010), esse planejamento provocará modificações 

representativas na dinâmica regional, com apropriação de recursos naturais nessa região litorânea 

e causando significativos impactos socioambientais. Ademais da exploração corrente de gás e 

petróleo, insere-se a perspectiva da exploração e produção das camadas do pré-sal, bem como a 

infraestrutura associada, principalmente, a portuária, contemplando como objeto dessa AEE o 

conjunto de projetos estruturantes no setor petrolífero e portuário. 

No diagnóstico da qualidade do ar (Arcadis/Tetraplan, 2010), mencionam-se as 

atividades industriais de Cubatão e as portuárias em Santos, como as principais contribuintes para 

as emissões significativas de poluentes atmosféricos no litoral paulista. É destacado, ainda, o 
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principal marco regulatório na época recentemente instituído, a Lei 13.798/2009 referente à 

Política Estadual de Mudanças Climáticas (Pemc). Os principais problemas referentes a 

qualidade do ar foram caracterização pela saturação em ozônio e por partículas inaláveis. 

A oferta de energia elétrica atual do sistema de provimento é caracterizada como um 

fator restritivo ao planejamento proposto, e para garantir o fornecimento pode ser necessária a 

implantação de novas usinas termoelétricas operadas a gás natural (Arcadis/Tetraplan, 2010). 

Com relação as novas fontes de emissão de gases de efeito estufa, segundo a AEE 

(Arcadis/Tetraplan, 2010), as principais novas fontes consistem nos empreendimentos 

relacionados à infraestrutura offshore, indústria, termoelétrica e aterro sanitário, bem como nas 

atividades de transporte associadas em meio terrestre, aéreo e naval. O estudo (Arcadis/Tetraplan, 

2010) remete à Pemc para previsão de medidas para reduzir as emissões de GEE, sem, entretanto, 

propor ou discutir nada específico para o planejamento em análise. 

 

4.1.11 Avaliação Ambiental Estratégica dos Planos de Expansão da Silvicultura de Eucalipto e 

Biocombustível no Extremo Sul da Bahia (2011) 

A motivação para a realização da AEE (Lima/PPE/Coppe/UFRJ, 2011) refere-se às 

expectativas de expansão das atividades agroindustriais, em particular da silvicultura de eucalipto 

para produção de celulose, a criação de um polo de agroenergia pela produção do etanol da cana-

de-açúcar. Para a expansão da silvicultura, espera-se a duplicação da Planta Industrial da Veracel, 

com aumento de 107.000 ha de área a ser plantada e 118.000 ha de áreas não destinadas à 

silvicultura; a duplicação da Unidade Mucuri (Suzano), com o aumento de 121.000 ha e o 

crescimento de 10% das áreas plantadas em todos os municípios. Para a produção de etanol da 

cana-de-açúcar, prevê-se o aumento de 2,6 bilhões de etanol, por safra, e, consequente, o 

aumento de 300.000 ha de área plantada. Desse modo, associam-se implicações socioambientais 

da implantação dos conjuntos de empreendimentos decorrentes desses planos de expansão que 

devem ser consideradas com a finalidade da execução e operação dos mesmos dentro da ótica de 

desenvolvimento sustentável. 
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4.2 ESTUDOS DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA DO PLANEJAMENTO DE 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

São apresentados os dados referentes aos oito estudos de AEE de desenvolvimento 

regional. 

 

4.2.1 Avaliação Ambiental Estratégica do Portfólio dos Eixos Nacionais – Ministério do 

Planejamento (2003) 

A AEE do Portfólio dos Eixos Nacionais foi desenvolvida com o objetivo de atender às 

demandas de infraestrutura, tais como transporte, energia, telecomunicação, desenvolvimento 

social e meio ambiente até 2011 (Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos – 

Ministério do Planejamento, 2003). 

As regiões estudadas na AEE são constituídas por agregação de Eixos e diferem das 

macrorregiões nas quais o território nacional é dividido: Eixo Sul; Rede Sudeste e Eixo Sudoeste; 

Eixos Oeste e Araguaia-Tocantins; Eixos Transnordestino e São Francisco e Eixos Madeira-

Amazonas e Arco-Norte (Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos – Ministério 

do Planejamento, 2003). 

Não foi abordado o tema mudanças climáticas e seus assuntos correlatos ao longo da 

análise da AEE. 

 

4.2.2 Avaliação Ambiental Estratégica do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus 

– Prosamim (2004) 

A motivação para a realização da AEE surgiu da necessidade de um instrumento que irá 

nortear a escolha das alternativas de intervenção e na busca da recuperação das áreas degradadas, 

tendo como base três linhas estratégicas de ações: (I) drenagem da bacia: com adequação do 

sistema de macro e microdrenagem; (II) saneamento básico: com melhoria nos serviços de 
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abastecimento de água e esgotamento sanitário e (III) urbanismo e habitação: com implantação de 

novas vias urbanas e equipamentos urbanísticos, melhoria na habitação e o reassentamento e a 

realocação da população das áreas de risco (Concremat Ambiental & Universidade Federal do 

Amazonas, 2004). 

Na AEE, somente é apresentado o monitoramento da qualidade do ar como medida 

mitigadora na fase de operação dos canteiros de obras e usinas de asfalto que serão construídos 

para a viabilidade das obras de drenagem, saneamento e urbanismo. 

 

4.2.3 Avaliação Ambiental Estratégica do Programa de Desenvolvimento Sustentável do 

Semiárido Sergipano (2005) 

A AEE foi elaborada como subsídio para as negociações do Governo do Estado com o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, visando à obtenção de financiamento para a 

implantação do Programa (Fundação de Fomento à Tecnologia e à Ciência & Governo de 

Sergipe, 2005). 

O Programa prevê a implementação de uma nova estratégia de desenvolvimento para a 

região Semiárida de Sergipe, compreendendo cinco municípios, numa extensão territorial de 

4.187 km2, que corresponde a 19% do Estado, por meio do equacionamento, da reordenação e do 

melhor aproveitamento das potencialidades locais, entre as quais se destacam: abundante 

disponibilidade de água e energia; clima favorável; ponderável extensão de terras aptas para a 

irrigação e elevado potencial para o desenvolvimento do turismo e a construção de expressivo 

complexo agroindustrial (Fundação de Fomento à Tecnologia e à Ciência & Governo de Sergipe) 

Ao longo da AEE estudada não foi abordado o tema mudanças climáticas e seus 

assuntos correlatos. 
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4.2.4 Avaliação Ambiental Estratégica do Programa de Melhoria da Qualidade Ambiental Urbana 

do Amapá (2006) 

A motivação para o desenvolvimento da AEE do Programa de Melhoria da Qualidade 

Ambiental Urbana do Amapá surgiu da necessidade em se atender as exigências do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento - BID, e visa assegurar que as soluções apresentadas 

guardem relação direta com a resolução dos reais problemas ambientais urbanos das principais 

cidades do Estado e, em especial, apresente informações sobre as consequências socioambientais 

das diferentes intervenções, de modo a permitir que sejam apropriadamente tratadas, em tempo 

hábil, antes e após a tomada de decisão do empréstimo (Governo do Estado do Amapá, 2006). 

A AEE identifica a correlação entre as ações propostas pelos componentes com os 

problemas que pretende enfrentar. O Programa possui caráter de mitigação de impactos 

socioambientais decorrentes da ausência de planejamento do uso e ocupação do solo em áreas de 

fragilidade ambiental nas cidades de Macapá, Santana e Laranjal do Jari. Caracteriza-se como um 

programa de ações relacionadas ao ordenamento territorial, proteção ao meio ambiente, melhoria 

da infraestrutura básica de saneamento ambiental, com ênfase no fortalecimento institucional dos 

órgãos públicos com atuação nessas áreas (Governo do Estado do Amapá, 2006). 

Na AEE, foi apresentado, como proposta de mitigação, o manejo integrado de resíduos 

sólidos, que possibilita aquisição de créditos de carbono, pela redução das emissões de metano 

em aterro de lixo, caracterizando projeto passível de aprovação como Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL), além de propor medidas para o controle de emissão de gases e 

de particulados gerados pela circulação de veículos, operação de máquinas e equipamentos 

(Governo do Estado do Amapá, 2006). 

 

4.2.5 Avaliação Ambiental Estratégica da Bacia do Alto Paraguai (2008) 

A presente AEE, conhecida também como Livro Verde, tem o objetivo de subsidiar a 

discussão junto às organizações da sociedade, públicas e privadas, e dos movimentos sociais 

acerca das políticas, planos e programas propostos e em implantação na Bacia Hidrográfica do 

Alto Paraguai (BAP) Ministério do Meio Ambiente (MMA), Programa das Nações Unidas Para o 
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Desenvolvimento (Pnud), Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso 

do Sul (Fapems), Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), Universidade Estadual de 

Mato Grosso do Sul (UEMS, 2008). 

Entre as AEEs analisadas, essa foi a única a explicar que ainda não há uma metodologia 

a ser adotada no país para estudos de AEE, e que para viabilizar a AEE da Bacia do Alto 

Paraguai, foi essencial a participação da Unemat e da UEMS, onde se realizou o primeiro Curso 

de Especialização em Avaliação Ambiental Estratégica no país (MMA, Pnud, Fafems, Unemat & 

UEMS, 2008).  

Ao longo da AEE, as mudanças climáticas e seus efeitos foram identificados como 

ameaça externa, que podem alterar os pulsos de inundação da BAP e que podem comprometer 

qualquer projeto de futuro para a Região. 

 

4.2.6 Avaliação Ambiental Estratégica do Polo Mínero-Industrial de Corumbá e influência sobre 

Planície Pantaneira (2008) 

De acordo com o Laboratório Interdisciplinar de Meio Ambiente (Lima/Coppe/UFRJ, 

2010), a motivação para o desenvolvimento da AEE foi a crescente demanda de matéria-prima 

mineral, necessidade de se ampliar os empreendimentos em operação, instalar novas frentes de 

extração de minério, industrialização no Maciço do Urucum, implantar um Polo Minero-

Siderúrgico em Corumbá e utilizar o gás natural boliviano para a possível implantação de um 

Polo Gás-Químico (Lima/Coppe/UFRJ, 2008). 

A AEE do Polo Minero-Industrial de Corumbá não abordou em nenhum momento o 

tema mudanças climáticas e seus assuntos correlatos. 

 

4.2.7 Avaliação Ambiental Estratégica do Polo Industrial e de Serviços de Anchieta (2008) 

A AEE do Polo Industrial e de Serviços de Anchieta foi elaborada pelas empresas 

Cepemar, Futura e Serenge, contratadas pelo Movimento Espírito Santo em Ação (Esea), por 

meio de um Termo de Cooperação Técnica firmado com o Governo do Estado, pela Secretaria de 
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Estado de Desenvolvimento (Sedes). Este estudo aponta as principais oportunidades e riscos para 

consolidar a visão de futuro preconizada no Plano de Desenvolvimento para o Espírito Santo ES-

2025 para o desenvolvimento sustentável da região (Cepemar, Futura & Serenge, 2008). 

A AEE apresenta três cenários de desenvolvimento para o Estado, que se configuraram 

em três imagens possíveis para o Espírito Santo em 2025, proporcionando o conhecimento 

antecipado das oportunidades e riscos à sua caminhada em direção ao melhor futuro (Cepemar, 

Futura & Serenge, 2008). 

No Cenário de Referência, o aporte de emissões atmosféricas provocará o incremento 

dos níveis de poluentes no ar, mas dentro dos limites estabelecidos pelos padrões de qualidade do 

ar vigentes. Já no Cenário de Desenvolvimento, serão necessárias ações estratégicas para o 

monitoramento e controle da situação devido a elevada concentração de partículas totais em 

suspensão (PTS) e de partículas inaláveis (PI) (Cepemar, Futura & Serenge, 2008). 

Nesse estudo, foi sugerido um plano de monitoramento contínuo da qualidade do ar e 

meteorologia em locais estratégicos e representativos, que deve ser implementado e mantido para 

acompanhamento dos índices de qualidade do ar. Além disso, será de fundamental importância o 

monitoramento sistemático das fontes emissoras mais representativas instaladas na região, como 

forma de garantir que os níveis de emissões atmosféricas, considerados em fase de estudo e 

projeto, sejam mantidos. Este monitoramento possibilitará ainda o estabelecimento de ações 

corretivas imediatas e identificação de responsabilidades em casos de eventos indesejáveis de 

alteração da qualidade do ar (Cepemar, Futura & Serenge, 2008). 

 

4.2.8 Avaliação Ambiental Estratégica do Projeto de Conservação e Gestão Sustentável do 

Bioma CaatiNGA – Mata Branca (2010) 

O estado do Ceará, por intermédio do Global Environmental Facity (GEF) Mata Branca, 

de responsabilidade da Unidade Gerencial de Projeto (UGP), Governo do Estado do Ceará 

Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente (Conpam), alicerçado em políticas públicas 

que destacam o viés da sustentabilidade, realizou a AEE em 68 municípios do Bioma Caatinga 

inseridos no Projeto Mata Branca, parte integrante do Produto II especificado no termo de 

referência proposto pelo Conpam (Ofício circular no. 45/Gab, de 27 de agosto de 2008), órgão 
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implementador do projeto GEF Mata Branca no Ceará (UGP) e a entidade responsável pela a 

AEE no Ceará (Associação Científica de Estudos Agrários (Aceg), GEF Mata Branca, Conpam & 

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece) & The World Bank, 2010) 

Conforme especificado no termo de referência, a AEE pretende subsidiar a 

implementação de políticas públicas interssetoriais no bioma caatinga, incorporando mecanismos 

de gestão ambiental no âmbito do planejamento estratégico do governo do estado do Ceará, 

respeitando os princípios do desenvolvimento sustentável (Aceg, GEF Mata Branca, Conpam, 

Secitece, & The World Bank, 2010) 

A AEE tem como objetivos específicos identificar potencialidades e riscos ao 

desenvolvimento sustentável e estabelecer relações destes com os PPPs implementados na área 

de estudo; avaliar a atual capacidade institucional do governo cearense para responder aos 

desafios que permeiam a gestão sustentável dos recursos naturais da Caatinga do estado; 

antecipar prováveis impactos ambientais de PPPs implementados na área de estudo e sugerir 

ações de desenvolvimento sustentável que privilegiem atividades que impactam positivamente o 

meio ambiente (Aceg, GEF Mata Branca, Conpam, Secitece, & The World Bank, 2010). 

Na AEE, as mudanças climáticas foram identificadas como uma das vulnerabilidades do 

Bioma. De acordo com o IPCC (2007), as mudanças climáticas provocarão a substituição de 

terras semiáridas por terras áridas, a perda de biodiversidade nas áreas tropicais da América 

Latina (Caatinga), mudanças no padrão das chuvas com enchentes e secas, a queda na 

produtividade das culturas agrícolas e, consequentemente, ameaça à segurança alimentar da 

população (Aceg, GEF Mata Branca, Conpam, Secitece, & The World Bank, 2010).  

Este estudo apresenta que, com o cenário atual, o agricultor demandará mais terras 

férteis e, não encontrando, serão gerados problemas sociais (migração, inadimplência, aumento 

no nível de pobreza e desinteresse da população jovem pelas atividades agropecuárias) e 

problemas ambientais, tais como perda da biodiversidade, degradação ambiental, maior 

vulnerabilidade às mudanças climáticas e baixa capacidade adaptativa às mudanças climáticas 

(Aceg, GEF Mata Branca, Conpam, Secitece, & The World Bank, 2010). 

Para resolver a baixa capacidade adaptativa, é necessário elaborar e implementar PPPs 

consistentes com as necessidades locais; promover a integração de PPPs; aumentar a capacidade 

institucional do estado e municípios; a eficiência e a eficácia  na gestão dos PPPs; implementar 

Agenda 21 nos municípios; promover a cooperação entre centros de pesquisa, universidades e 
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instituições governamentais para difusão de tecnologias e estabelecer mecanismos de integração 

do setor público/privado. Entre os principais PPPs atuantes no Bioma Caatinga está o Programa 

de Controle Ambiental (PCA) da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), que 

tem como ações a implementação do Sistema de Controle e Monitoramento da Qualidade do Ar 

(Aceg, GEF Mata Branca, Conpam, Secitece, & The World Bank, 2010). 

 

4.3 ESTUDOS DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA DO PLANEJAMENTO DE 

TRANSPORTE 

São apresentados os dados referentes aos 10 estudos de AEE de transporte. 

 

4.3.1 Avaliação Ambiental Estratégica do Programa BID II, Primeira Fase Curitiba, Brasil (2002) 

A AEE visa apresentar elementos para subsidiar a implantação de projetos a serem 

financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, Programa de Transporte 

Público, Primeira Fase. Seu objetivo principal é pesquisar possíveis impactos, sobretudo os de 

caráter social e ambiental, provocados pela implementação dos projetos que compõem o referido 

Programa (Universidade Livre do Meio Ambiente, 2002). 

A operação dos novos terminais, bem como os melhoramentos implantados no sistema 

viário, tende a exercer uma pressão sobre o meio físico, com consequente riscos à qualidade do 

ambiente. O aumento no trânsito de veículos nas vias que receberá melhoramentos, bem como o 

incremento da circulação de pedestres, especialmente nas proximidades dos terminais de 

transporte, deverá provocar um aumento das emissões atmosféricas (Universidade Livre do Meio 

Ambiente, 2002). 

A implantação do Programa de Controle da Geração/Produção de Poluentes garante que 

deverão ser cumpridas todas as medidas de minimização de emissões atmosféricas (legislação 

vigente); e o Programa de Controle das Alterações no Uso do Solo e Recuperação Paisagística 

garante o funcionamento do sistema de monitoramento da qualidade do ar existente na cidade. 

Além disso, com implantação e diversificação do parque industrial do Estado do Paraná, 
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pretende-se aumentar o número de estações de amostragem e o número de parâmetros analisados, 

com a instalação de, pelo menos, mais quatro estações na Região Metropolitana de Curitiba 

(Universidade Livre do Meio Ambiente, 2002). 

 

4.3.2 Avaliação Ambiental Estratégica do Programa Rodoanel Mário Covas - Transporte para 

desenvolvimento sustentável (2004) 

A AEE foi elaborada pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo 

(Fespsp) e tem com o objetivo avaliar a viabilidade ambiental do Rodoanel Mario Covas, bem 

como avaliar questões estratégicas associadas com sua implementação gradativa, por trechos, 

num horizonte de 15 anos (Fespsp, 2004).  

Este estudo busca obter a compreensão global da dinâmica da região atravessada por 

essa infraestrutura rodoviária; a avaliação da contribuição ambiental do Programa Rodoanel à 

Região Metropolitana de São Paulo, com sua articulação com as demais políticas públicas em 

desenvolvimento; as diretrizes para definição e seleção de traçados e para elaboração dos estudos 

de impacto ambiental para os novos trechos do Rodoanel; e as diretrizes para a gestão do 

Programa Rodoanel (Fespsp, 2004). 

Mesmo se tratando de AEE Rodoviário, o tema mudanças climáticas e seus assuntos 

correlatos não foram abordados ao longo do estudo de AEE. 

 

4.3.3 Relatório de Avaliação Ambiental Estratégica "Proacesso BIDh" – RAEE (2005) 

A AEE fez-se necessária para subsidiar as negociações do Governo do Estado de Minas 

Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - Setop e do 

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER/Mg com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento – BID, visando a obtenção de financiamento parcial para 

execução do Programa (Estudos e Projeto de Integração Ambiental [Epia Ambiental], 2005). 

De acordo com a AEE, o Programa prevê pavimentação dos acessos a 224 municípios 

mineiros, recuperação das rodovias estaduais pavimentadas em todas as regiões do Estado, 
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buscando assim a redução dos custos de transporte, o barateamento de produtos para a população, 

a diminuição do número de acidentes, o desenvolvimento regional, incentivo ao turismo e a 

facilidade do acesso da população aos equipamentos de saúde e educação de centros mais 

desenvolvidos, aliados à geração de empregos, diretos e indiretos, decorrentes da própria obra 

(Epia Ambiental, 2005). 

Na AEE, foram listadas as ações ambientais do governo do Estado de Minas Gerais, que 

contemplam, entre outros, o Programa de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais e o Fórum 

Mineiro de Mudanças Climáticas para discutir o fenômeno das mudanças climáticas globais, com 

o objetivo de recolher subsídios para a formulação de políticas públicas (Epia Ambiental, 2005). 

Entre os impactos citados na fase de implantação do projeto, estão as emissões 

atmosféricas e a poluição do ar, que serão mitigados pelo Plano de Controle Ambiental.  

4.3.4 Avaliação Ambiental Estratégica do Programa de Recuperação de Rodovias do Estado de 

São Paulo (2005) 

A AEE do Programa de Recuperação de Rodovias do Estado de São Paulo surgiu da 

necessidade de subsidiar as negociações do Governo do Estado, por meio do Departamento de 

Estradas de Rodagem (DER-SP), com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, 

visando à obtenção de financiamento para execução do Programa (DER-SP, 2005). 

O Programa de Recuperação de Rodovias tem como objetivo as melhorias da 

trafegabilidade e segurança de 1.200 km de rodovia, reduzindo assim custos do transporte nos 

setores produtivos, além de aumentar a eficiência e competitividade dos produtos paulistas (DER-

SP, 2005). 

Ao longo da AEE estudada, não foram abordados o tema mudanças climáticas e seus 

assuntos correlatos. 
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4.3.5 Avaliação Ambiental Estratégica do Programa Rodoviário do Estado de Minas Gerais – 

Prmg (2007) 

A motivação para o desenvolvimento da AEE do Programa Rodoviário do Estado de 

Minas Gerais (Prmg) é subsidiar as decisões a serem tomadas pelo Governo do Estado, por meio 

da Secretaria de Transportes e Obras Públicas (Setop) e do Departamento de Estradas de 

Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), à respeito do desenvolvimento da malha rodoviária do 

estado, que englobam o estabelecimento das prioridades de intervenção; a antecipação dos 

impactos ambientais negativos das obras; a reformulação de traçados de vias para prevenção de 

impactos Significativos e redução de custos ambientais; a prevenção de impactos induzidos ou de 

impactos cumulativos de intervenções em sistemas ambientais de alta fragilidade; e, em certos 

casos, a redução de conflitos com outras atividades econômicas (Consultoria de Engenharia e 

Economia S.C Ltda (CSL, 2007). 

Com os resultados da AEE, é esperado que se tenha uma visão ambiental mais específica 

que possibilite definir foco para as ações necessárias, sob a ótica do transporte rodoviário, as 

esferas federal, estadual e municipal envolvidas, além das comunidades e do empresariado 

regional; assegurar, antecipadamente, o entendimento das questões ambientais envolvidas na 

implementação do Prmg, inclusive no que diz respeito ao potencial de conflitos socioambientais 

nas suas áreas de influência, e a previsão de impactos ambientais (positivos e negativos) que 

poderão ocorrer no âmbito do referido Programa; buscar a integração com outras intervenções 

previstas nas áreas de intervenção do Prmg, principalmente no que diz respeito ao 

desenvolvimento de programas de investimentos de outras políticas setoriais estruturantes dos 

Governos federal e estadual; contribuir para a integração das questões ambientais no 

planejamento setorial rodoviário do Governo do estado; estabelecer um contexto mais apropriado 

para a avaliação de impactos sinérgicos e cumulativos; promover uma abordagem das questões 

estratégicas relacionadas à justificação e à localização de propostas de projetos; possibilitar a 

participação de atores sociais relevantes no processo de tomada de decisão do planejamento do 

setor rodoviário no estado de MG; facilitar o encadeamento e a implementação de programas e 

ações ambientalmente estruturadas no que diz respeito à mitigação de impactos ambientais e à 

compensação ambiental; facilitar a disponibilidade e o acesso à informação sobre prioridades, 

seleção e implementação de projetos rodoviário em MG; e por fim, contribuir para a consolidação 



63 

 

das funções do Núcleo de Gestão Ambiental (NGA), na Secretaria de Transportes do Governo do 

Estado de Minas Gerais (CSL, 2007). 

Além disso, de acordo com a CSL (2007), é proposto no estudo que se identifique em 

qual dos tipos clássicos de AEE, que têm sido empregados no Brasil e em outras regiões, se 

enquadra a AEE do Prmg, pois, por se tratar em um instrumento novo, os fundamentos, critérios 

e procedimentos de emprego da AEE estão ainda em discussão. 

Nesse estudo, foram mencionadas políticas para o transporte rodoviário e o meio 

ambiente, entre as quais se destacam as iniciativas estratégicas do governo para estes setores no 

contexto do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (Pmdi), que estão sendo 

operacionalizadas por meio da carteira de Projetos Estruturadores, visto que a alteração da 

qualidade do ar, em decorrência de emissões atmosféricas, foi identificada como um dos 

principais impactos negativos do Programa (CSL, 2007). 

 

4.3.6 Avaliação Ambiental Estratégica do Programa Brasília Integrada (2007) 

A AEE do Programa Brasília Integra foi realizada em cumprimento às exigências do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, e visa assegurar que as soluções apresentadas 

guardem relação direta com a resolução dos reais problemas de gestão de transporte público 

coletivo no Distrito Federal, apresentando as informações sobre as consequências 

socioambientais das diferentes intervenções, de modo a permitir que correções de rumo quanto a 

eventuais impactos negativos sejam apropriadamente tratadas em tempo hábil em todas as fases 

do Programa, ou seja: antes e após a tomada de decisão do empréstimo (Altran & Governo do 

Distrito Federal [GDF], 2007). 

As ações propostas na AEE possuem foco na implantação de uma nova concepção de 

operação do sistema de transporte público coletivo, fundamentada na ideia de integração entre 

itinerários de ônibus - ônibus – metrô. As intervenções físicas contextualizam-se como um meio 

de viabilizar o modelo de gestão e estão previstas construções e melhorias no sistema viário 

urbano e rodoviário, estabelecimento de vias exclusivas para ônibus, e nos principais pontos de 

transferência de passageiros de transporte público e coletivo, construção de terminais de 
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passageiros, implementação da bilhetagem automática e um amplo conjunto de ações no âmbito 

da melhoria da gestão e do fortalecimento institucional do Sistema de Transporte Urbano do DF. 

A AEE identificou que a otimização de sistemas de transportes urbanos conjugada com a 

reengenharia de gestão pode gerar ganhos ambientais associados à redução de emissões de gases 

contaminantes. Foi sugerido apoio à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(Semarh), para as atividades de monitoramento da qualidade do ar dos corredores de transportes 

coletivo; implantação do Programa de aquisição de equipamento e capacitação para 

monitoramento do ar; o acompanhar e avaliação periódica dos resultados da implementação das 

intervenções físicas nos corredores de transportes, no que tange à qualidade ambiental, em 

específico, no monitoramento da qualidade do ar. 

4.3.7 Avaliação Ambiental Estratégica do Complexo Industrial e Portuário do Açu (2009) 

De acordo com a Arcadis/Tetraplan (2009), a motivação para o desenvolvimento da 

AEE é a implantação do complexo industrial e portuário Açu, de iniciativa privada, que irá 

ofertar novas logísticas na região Sudeste, em especial no Estado do Rio de Janeiro, respondendo 

às múltiplas demandas da matriz produtiva, além de cumprir papel relevante na exportação de 

minérios. 

A AEE pressupõe o conhecimento da sua configuração industrial, envolvendo tanto 

aquelas unidades produtivas já definidas pelo empreendedor – Núcleo Base – quanto também as 

consequentes a esse núcleo que tenderão a se desenvolver em sua área – Núcleo Potencial -, em 

razão da atratividade e vantagens locacionais do retroporto do Açu e desse núcleo original, além 

do comportamento do mercado externo e interno a médio e longo prazo (Arcadis/Tetraplan, 

2009). 

O complexo industrial e portuário contará com a Agenda Ambiental Portuária, aprovada 

pela Resolução da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar - Cirm n° 006, que será 

responsável por estabelecer os compromissos da atividade com as políticas e legislação 

ambientais, por intermédio da implantação de instrumentos de controle a impactos e de proteção 

ambiental. Entre as políticas incidentes no complexo, está o Programa Rio Energia, que estimula 

as iniciativas privadas a participar da construção de termoelétricas no RJ, diminuindo a emissão 
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de gases acidificantes, tais como óxidos de nitrogênio e enxofre, dióxido de carbono e material 

particulado (Arcadis/Tetraplan, 2009).  

Outra premissa básica para viabilizar o complexo é a adoção do gás natural como 

combustível, o estabelecimento dos limites de emissão de NOx restritos; regaseificação do GNL 

em circuito aberto; utilização de tecnologias nos processos industriais com limites de emissão em 

conformidade com a legislação; criação e adoção de um programa interno de autofiscalização da 

correta manutenção da frota quanto à emissão de fumaça preta a toda empresa que possuir frota 

própria de transporte de carga ou de passageiro; seguir os padrões de emissão de poluentes do ar 

para processos de destruição de resíduos; implantação de política de compensação de emissões de 

gases do efeito estufa, como o Mecanismo de Compensação Energética (MCE), que é parte do 

Plano de Abatimento de Emissões de Gases de Efeito Estufa (Arcadis/Tetraplan, 2009).  

 

4.3.8 Avaliação Ambiental Estratégica do Programa Multimodal de Transporte e 

Desenvolvimento Mínero-Industrial da Região Cacaueira – Complexo Porto Sul (2010) 

A AEE do Complexo Porto Sul foi elaborada pelo Laboratório Interdisciplinar de Meio 

Ambiente (Lima, 2011), do Instituto Alberto Luis Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Engenharia (Coppe), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), conforme previsto no 

Termo de Referência proposto no Contrato celebrado entre o Instituto do Meio Ambiente do 

Estado da Bahia (Ima) e a Fundação Coppetec. 

De acordo com Lima, Coppe e UFRJ (2010), este estudo é uma iniciativa da Secretaria 

de Estado de Meio Ambiente (Sema) e segue as recentes orientações do Conselho Estadual de 

Meio Ambiente da Bahia (Cepram), Decreto 11.235/08, para a avaliação ambiental de políticas, 

planos e programas governamentais, sendo motivada pelos investimentos programados para a 

região cacaueira, especialmente no campo da logística de transporte. Seu propósito é analisar, os 

conflitos e as possíveis implicações socioambientais associados à implantação do conjunto de 

empreendimentos previstos, visando evitar, reduzir, mitigar ou compensar as implicações 

adversas e potencializar as oportunidades, ajudando na formulação de opções estratégicas. 

Na AEE, foi constatada que, para implantação do Complexo, haverá alto potencial 

poluidor do ar. Sendo assim, todo combustível a ser utilizado nas atividades industriais a serem 
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instaladas na região deverá ser o gás natural (com exceção da Ute a carvão) e será adotada a 

melhor tecnologia de controle de emissões em todas as fontes de emissão (Best Available Control 

Technology - Bact) (Lima, Coppe & UFRJ, 20010).  

Este estudo apontou também que há um ambiente favorável à expansão da cultura de 

cana-de-açúcar na Bahia, dada recentemente retomada de valorização de biocombustíveis 

relacionada ao crescente consenso em relação ao aquecimento global, à instabilidade nos preços 

do petróleo e ao acirramento de conflitos nos principais países produtores (Lima, Coppe & UFRJ, 

2010).  

 

4.3.9 Avaliação Ambiental Estratégica do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro (2010) 

A AEE do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro apresenta opções estratégicas, 

materializadas na proposta de diretrizes para o setor público e recomendações para o setor 

privado, da implantação da rodovia projetada para conectar as cinco principais rodovias que 

atravessam o município de Rio de Janeiro (Arcadis Tetrapan & Tecnosolo, 2010). 

O objeto desse estudo, é que é constituído pelo Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, 

em associação com os empreendimentos estruturantes têm potencial para alterar a dinâmica 

econômica, demográfica e ambiental da sua área de abrangência (Arcadis Tetrapan & Tecnosolo, 

2010). 

A AEE sugere que se deve implantar, como ação emergencial, rede de monitoramento 

de qualidade do ar na região de Itaguaí, com análise de partículas totais, com um mínimo de duas 

estações de monitoramento contínuo, estrategicamente localizadas. Com esta medida, é possível 

obter uma série histórica de dados, indispensável para a caracterização, conhecimento e controle 

da qualidade do ar na região; acompanhar e fiscalizar a implantação das medidas previstas pelo 

Eia/Rima; disciplinar a ocupação residencial nas faixas lindeiras ao Arco Metropolitano, no caso 

de áreas ainda não ocupadas, incentivando nestes locais as atividades industriais (Arcadis 

Tetrapan & Tecnosolo, 2010).  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
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4.3.10 Avaliação Ambiental Estratégica do Eixo de Capricórnio (2011) 

A AEE do Corredor Bioceânico tem como objetivo a avaliação dos impactos indiretos 

dos diversos investimentos e seus desdobramentos em termos de elaboração de políticas públicas 

e implementação de planos e programas ambientais. Assim, a AEE, enquanto instrumento de 

planejamento ambiental e de suporte à tomada de decisão, proporcionará: avaliação das 

implicações ambientais, sociais e econômicas das atividades do setor produtivo para a região; 

geração de insumos para o processo de formulação de um Plano de Desenvolvimento Integrado 

Regional na área de influência direta do futuro Corredor; e orientação para a aplicação da AEE às 

demais iniciativas de planejamento setorial em outras áreas de intervenção na região (Ernst & 

Young Assessoria Empresarial Ltda et al, 2011).  

Os principais objetivos da AEE para o Corredor Bioceânico são: auxiliar 

antecipadamente os tomadores de decisões no processo de identificação e avaliação dos impactos 

e efeitos, maximizando os positivos e minimizando os negativos, identificando a capacidade de 

sustentação do ambiente às ações geradas, qualquer que seja a instância de planejamento; redução 

do tempo e dos custos necessários à avaliação de impacto ambiental de projetos individuais; 

facilitar a avaliação individual dos projetos impactantes, resultantes dos planos e programas 

estudados inicialmente; identificação, o mais cedo possível, dos impactos potenciais de projetos 

individuais, dos efeitos ambientais cumulativos das ações e projetos necessários à sua 

implementação, integrando-a a bacia hidrográfica e a vendo como um todo; formulação de 

políticas e planos ambientalmente sustentáveis e antecipar as questões socioambientais mais 

relevantes, definindo restrições ambientais, considerando não apenas sua área de influência 

direta, mas toda uma bacia hidrográfica (Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda et al, 

2011).  

Na AEE, entre as medidas a serem adotadas na implementação do projeto e nos demais 

trabalhos a realizar futuramente no âmbito do Corredor, estão a redução das emissões de gases 

com efeito de estufa (CO2, CH4 e N2O) e as emissões de poluentes atmosféricos (NOx, COVs, 

Pm10, SO2) (Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda et al, 2011) 

Ao longo desse estudo, o tema mudanças climáticas e seus assuntos correlatos foram 

abordados na descrição das melhores práticas de AEE em planos de desenvolvimento de uso do 
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solo na experiência internacional, e na descrição dos principais impactos das atividades 

econômicas no Chile, Argentina, Paraguai e Brasil. 

 

 

4.4 ESTUDOS DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA DO PLANEJAMENTO DE 

TURISMO 

São apresentados os dados referentes aos seis estudos de AEE de turismo. 

 

4.4.1 Avaliação Ambiental Estratégica da Costa Norte (2007) 

De acordo com o Laboratório Interdisciplinar de Meio Ambiente (Lima/Coppe/UFRJ, 

2007), a AEE da Costa Norte surgiu da necessidade de integração dos pólos de desenvolvimento 

do turismo na Costa Norte, no âmbito do Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste 

(Prodetur NE II), tendo como base a motivação política dos atores locais, em particular do Poder 

Público e do setor privado, fundamentou a decisão do Ministério do Turismo (MTur) de definir 

uma estratégia de planejamento que compreende dois processos distintos e integrados, visando 

fornecer diretrizes para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo 

Sustentável da Costa Norte (Pdits-CN). 

Este estudo considera tendências e propostas de desenvolvimento turístico da faixa 

costeira compreendida entre os municípios de Jijoca de Jericoacoara (CE) até Barreirinhas (MA), 

passando pelo Delta do Paranaíba (PI), segundo os termos especificados no Prodetur NE (Lima/ 

Coppe/UFRJ, 2007). 

Na AEE, foi mencionado que o turismo pode contribuir para um aumento de 5,3% nas 

emissões de gases do efeito estufa (90% transporte), aumentam os níveis de poluição atmosférica, 

o que pode contribuir para as mudanças climáticas. Além disso, a elevação do nível do mar, a 

redução da biodiversidade e outros efeitos das mudanças climáticas podem ser danosos para os 

ecossistemas, nos quais já se percebe a ocorrência de danos, como a erosão nas praias, havendo 
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assim necessidade de se incorporar no estudo e nas ações propostas para a Costa Norte aspectos 

concernentes às mudanças climáticas (Lima/Coppe/UFRJ, 2007). 

 

4.4.2 Avaliação Ambiental Estratégica nos Polos Turísticos do Estado do Rio De Janeiro – Polo 

Litoral (2011a) e a Avaliação Ambiental Estratégica nos Polos Turísticos do Estado do 

Rio De Janeiro – Polo Serra (2011b)  

A elaboração da Avaliação Ambiental Estratégica do Programa Nacional de 

Desenvolvimento do Turismo – Prodetur Nacional – Rio de Janeiro é objeto do Convênio nº 

702.738/2008, celebrado entre a União, por meio do Ministério de Turismo, e a Secretaria de 

Obras do Estado do Rio de Janeiro (Governo do Estado do Rio de Janeiro, Governo Federal, 

Ministério do Turismo & Banco Interamericano de Desenvolvimento [BID], 2011 a, b). 

A origem do Prodetur foi na década de 1990, quando em 1994 estava em gestação como 

um programa de financiamento do BID voltado para a região nordeste. O Prodetur consolida a 

ideia de Polos Turísticos e sua abrangência institucional que privilegia o recorte macrorregional, 

com atuação no nordeste, norte, centro-oeste, sul e sudeste. Tem como objetivos gerais alcançar 

as metas do Plano Nacional do Turismo, ampliando a importância do setor turístico no 

desenvolvimento do País, por meio da geração de novos empregos e redução das desigualdades 

regionais. Além disso, objetiva estruturar os destinos e dar qualidade ao produto turístico 

brasileiro; aumentar a competitividade do produto turístico nacional; preservar os atrativos 

naturais e culturais; melhorar as condições de vida da população residente nos destinos turísticos; 

promover o desenvolvimento socioeconômico local de forma sustentável; e recuperar e adequar a 

infraestrutura dos equipamentos nos destinos turísticos (Governo do Estado do Rio de Janeiro, 

Governo Federal, Ministério do Turismo & BID, 2011 a, b). 

Ao longo das AEEs do Polo Litoral e do Polo Serra analisadas, não foram abordados o 

tema mudanças climáticas e seus assuntos correlatos. 
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4.4.3 Avaliação Ambiental Estratégica do Conjunto de Ações Integrantes do Plano de 

Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – Pdits, dos Polos Turísticos Costa 

das Dunas, Costa Branca e Seridó (2011) 

A motivação para a AEE do Conjunto de Ações Integrantes do Plano de 

Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – Pdits, que constitui o Prodetur Nacional no 

Rio Grande do Norte, é a avaliação e identificação dos possíveis impactos provenientes das ações 

definidas nos Pdits, sejam eles positivos ou negativos, considerando as características da 

dimensão ambiental, social, econômica e política; desenvolver os cenários futuros considerando, 

inclusive, a situação em que as ações previstas nos Pdits não seriam implementadas; construir 

alternativas para as ações já definidas, visando minimizar os impactos identificados, a partir de 

uma avaliação da viabilidade ambiental, social, econômica e política (Start Pesquisa e 

Consultoria Técnica Ltda, 2011a e b). 

Ao longo da AEE estudada, não é abordado o tema mudanças climáticas e seus assuntos 

correlatos. 

 

4.4.4 Avaliação Ambiental Estratégica do Prodetur Nacional no Estado do Mato Grosso do Sul - 

Polo Campo Grande e Região (2014a) e a Avaliação Ambiental Estratégica do Prodetur 

Nacional no Estado do Mato Grosso do Sul Polo Serra da Bodoquena (2014b)  

As AEEs do Prodetur Nacional no Estado do Mato Grosso do Sul - Polo Campo Grande 

e Região e Polo Serra da Bodoquena, consistem de um processo formal de avaliação dos 

possíveis impactos ambientais das decisões estratégicas de políticas, planos e programas para a 

região, tendo como base de avaliação o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo 

Sustentável (Pdits). Trata-se de recomendação expressa no Manual de Gestão Socioambiental do 

Prodetur Nacional, bem como atende exigência do Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID) Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, do 

Planejamento, da Ciência e Tecnologia (Semac), Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do 

Sul (Imasul), Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, da Produção, da Indústria, do 
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Comércio e do Turismo (Seprotur) & Programa de Desenvolvimento do Turismo (Proetur– MS, 

2014 a, b). 

Nas AEEs do Polo Campo Grande e Região, foram apresentadas medidas mitigadoras 

dos impactos negativos relativas à construção do Centro de Atendimento ao Turista (CAT) na 

entrada de Corguinho para atender os municípios de Corguinho, Rochedo e Rio Negro e no 

centro de Sidrolândia, que contemplam a implantação de projetos de redução/neutralização de 

emissão de gases e sistemas de controle ambiental de emissões atmosféricas. Além disso, será 

necessário elaborar projeto de construção de aterro sanitário em Corguinho, Jaraguari, Ribas do 

Rio Pardo, Rio Negro, Rochedo, Sidrolândia e Terenos; bem como construir aterro sanitário em 

Corguinho, Jaraguari, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rochedo, Sidrolândia e Terenos (Governo 

do Estado de Mato Grosso do Sul, Semac, Imasul, Seprotur & Proetur– MS, 2014 a). 

Na AEE do Polo Serra da Bodoquena, o tema mudanças climáticas e assuntos correlatos 

são abordados como consequências dos impactos (positivos e negativos) da implantação das 

infraestruturas e serviços e para ações articuladas de prevenção e mitigação de impactos 

negativos e potencialização de impactos positivos (Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, 

Semac, Imasul, Seprotur & Proetur– MS, 2014 b). 

De acordo com esse estudo, haverá um fortalecimento do papel do poder público e da 

sociedade por meio das interações dos diversos impactos ambientais. Haverá fomento por parte 

dos governos federal, estadual e municipal, com a elaboração e execução de planos na área 

socioambiental, como recursos hídricos; saneamento; resíduos sólidos; mudança climática, entre 

outros, que, direta ou indiretamente, influenciam na implementação do Prodetur Nacional em 

Mato Grosso do Sul (Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Semac, Imasul, Seprotur & 

Proetur– MS, 2014 a, b).  

 

4.5 APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE WENDE ET AL. (2011) À AMOSTRA DE 

ESTUDOS DE AEE 

As Tabelas 3, 4, 5 e 6 apresentam a aplicação dos critérios de Wende et al. (2011) quanto à 

abrangência do tema mudanças climáticas em AEE. Para cada estudo técnico de AEE realizado, 
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respectivamente, encontrou-se o planejamento de energia, desenvolvimento regional, transporte e 

turismo. 
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Tabela 3 – Aplicação dos critérios de Wende et al. (2011) ao planejamento de energia 

Critérios de Avaliação   
GASBOL 

(1997) 

Rio Chopim 

(2002) 

Rio Areia 

(2002) 

Petróleo e 

Gás Sul 

Bahia (2003) 

Eletrificação 

Rural MG 

(2005) 

Sub-Bacia 

do Rio 

Verde 

(2007) 

PGHMG 

(2007)  

 BAIA de 

Guanabara 

(2009) 

Bacia do 

Turvo 

(2009)  

Pino 

(2010) 

Extremos 

Sul da 

Bahia 

(2011) 

Escopo  

Mitigação 0 – – – 0 – – – – – – 

Adaptação – – – – – – – – – – – 

Oportunidades – – – – – – – – – – 0 

Metas nacionais    0 – – – – – – – – – – 

Metas estaduais    – – – – – – – – – 0 – 

Escala regional 
Metas – – – – – – + – – – – 

Métodos regionalização – – – – – – – – – – – 

Mitigação  

Evitar  – – – – – – – – – – – 

Reduzir 0 – – – – – 0 – – 0 – 

Compensar – – – – – – – 0 – – 0 

Adaptação    – – – – – – – – – – + 

Mudanças Climáticas 

Princípios / estratégias  – – – – 0 – 0 – – – 0 

Objetivos / metas  – – – – – – 0 0 – – 0 

Fatores  – – – – – – – – – – – 

Indicadores  – – – – – – – 0 – – 0 

Metas  – – – – – –  – – – – 

Alternativas relacionadas a 

MC 

Conteúdo relacionado – – – – – – – – – – – 

Espacial/estrutural – – – – – – – – – – – 

Aspectos da MC no setor de 

planejamento 

Transporte 0 – – – – – – 0 – 0 0 

Energia 0 – – – 0 – – 0 – 0 0 

Habitação – – – – – – – – – 0 – 

Agricultura/Silvicultura – – – – 0 – – – – – 0 

Monitoramento   0 – – – – – – 0 – – – 

Participação   – – – – – – – – – – – 

Efeitos cumulativos nas MC – – – – – – – – – 0 – 

  pelas MC – – – – – – – – – – 0 

Impactos de grande escala avaliados 0 – – – – – – – – – – 

Impactos de longo prazo avaliados – – – – – – – – – – – 

Relação da biodiversidade em MC – – – – – – – – – – + 

Fonte: Adaptado de Wende et al. (2011). 
          MC = mudanças climáticas 

          Legenda: 

          “+” temas correlatos a mudanças climáticas são considerados; 

          “0” temas correlatos a mudanças climáticas são parcialmente ou indiretamente 

consiDERados;           “–“ temas correlatos a mudanças climáticas não são considerados ou não há informação ou menção apresentada 
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Tabela 4 – Aplicação dos critérios de Wende et al. (2011) ao planejamento de desenvolvimento regional 

Critérios de Avaliação   

Portfólio dos 

Eixos Nacionais 

(2003) 

Prosamim (2004) 
Semiárido 

Sergipano (2005) 

Qualidade Urbana 

Amapá (2006) 

Bacia Alto 

Paraguai (2008) 

Anchieta 

(2008) 

Polo Mínero-

Industrial 

Corumbá (2008) 

Mata Branca 

(2010)  

Escopo  

Mitigação – 0 – 0 – – – – 

Adaptação – – – – – – – 0 

Oportunidades – – – – – – – – 

Metas nacionais    – – – – – – – – 

Metas estaduais    – – – – – – – – 

Escala regional 

Metas – – – – – – – – 

Métodos 

regionalização 
– – – – – – – – 

Mitigação  

Evitar  – – – – – – – – 

Reduzir – – – 0 – – – – 

Compensar – – – – – – – – 

Adaptação    – – – – – – – + 

Mudanças Climáticas 

Princípios / estratégias  – – – – – – – – 

Objetivos / metas  – – – – – – – – 

Fatores  – – – – – – – – 

Indicadores  – – – – – – – – 

Metas – – – – – – – – 

Alternativas 

relacionadas a MC 

Conteúdo relacionado – – – – – – – – 

Espacial/estrutural – – – – – – – – 

Aspectos da MC no 

setor de planejamento 

Transporte – – – – – – – – 

Energia – – – – – – – – 

Habitação – – – – – – – – 

Agricultura/Silvicultura – – – – – – – – 

Monitoramento   – – – – – + – + 

Participação   – – – – – – – – 

Efeitos cumulativos nas MC – – – – 0 – – + 

  pelas MC – – – – 0 – – + 

Impactos de grande escala avaliados – – – – – 0 – 0 

Impactos de longo prazo avaliados – – – – – – – – 

Relação da biodiversidade em MC – – – – – – – + 

Fonte: adaptado de Wende et al. (2011).  
      MC = mudanças climáticas  
      Legenda:  

      “+” temas correlatos a mudanças climáticas são considerados;  

      “0” temas correlatos a mudanças climáticas são parcialmente ou indiretamente considerados;  
      “–“ temas correlatos a mudanças climáticas não são considerados ou não há informação ou menção apresentada 
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Tabela 5 – Aplicação dos critérios de Wende et al. (2011) ao planejamento de transporte 

Critérios de Avaliação   BID II (2002) 
Rodoanel 

(2004) 

Proacesso 

(2005) 

Programa de 

Recuperação de 

Rodovias do 

Estado de SP 

(2005) 

PRMG 

(2007) 

AEE Brasília 

Integrada 

(2007) 

Complexo 

Industrial e 

Portuário 

do Açu 

(2009) 

Complexo 

Porto Sul 

(2010) 

Arco 

Metropolitano 

RJ (2010) 

AEE Eixo 

Capricórnio 

(2011) 

Escopo  

Mitigação 0 – 0 – – 0 0 0 0 0 

Adaptação – – – – – – – – – – 

Oportunidades – – – – – – 0 – – – 

Metas nacionais    – – – – – – – – – – 

Metas estaduais    – – – – – – 0 – – – 

Escala regional 
Metas – – – – + – – – – – 

Métodos regionalização – – – – – – – – – – 

Mitigação  

Evitar  – – – – – – – – – – 

Reduzir 0 – 0 – – 0 0 0 – + 

Compensar – – – – – – 0 – – – 

Adaptação    – – – – – – – – – – 

Mudanças Climáticas 

Princípios / estratégias  – – – – – – 0 – – – 

Objetivos / metas  – – – – 0 – 0 – – – 

Fatores  – – – – – – 0 – – – 

Indicadores  – – – – 0 – – – – – 

Metas – – – – – – – – – – 

Alternativas relacionadas a 

MC 

Conteúdo relacionado – – – – – – – – – – 

Espacial/estrutural – – – – – – – – – – 

Aspectos da MC no setor de 

planejamento 

Transporte 0 – – – 0 + 0 – – – 

Energia – – – – – – – – – – 

Habitação – – – – – – – – – – 

Agricultura/Silvicultura – – – – – – – – – – 

Monitoramento   + – – – – + – – 0 – 

Participação   – – – – – – – – – – 

Efeitos cumulativos nas MCs – – – – – – – 0 – + 

  pelas MCs – – – – – – – 0 – + 

Impactos de grande escala avaliados – – – – – – – – – – 

Impactos de longo prazo avaliados – – – – – – – – – – 

Relação da biodiversidade em MC – – – – – – – – – – 

Fonte: adaptado de Wende et al. (2011).  
      MC = mudanças climáticas  
      Legenda:  

      “+” temas correlatos a mudanças climáticas são considerados;  

      “0” temas correlatos a mudanças climáticas são parcialmente ou indiretamente considerados;  
      “–“ temas correlatos a mudanças climáticas não são considerados ou não há informação ou menção apresentada 

   



76 

 
 

 

 

Tabela 6 – Aplicação dos critérios de Wende et al. (2011) ao planejamento de turismo 

Critérios de Avaliação   Costa Norte (2007) 
Prodetur RJ - Polo 

Litoral (2011) 

Prodetur RJ - Polo Serra 

(2011) 
Pdits (2010) 

Prodetur MS – Polo 

Campo Grande e 

Região (2014) 

Prodetur MS – Polo 

Serra da Bodoquena 

(2014) 

Escopo  

Mitigação – – – – 0 0 

Adaptação – – – – – – 

Oportunidades – – – – – – 

Metas nacionais    – – – – – – 

Metas estaduais    – – – – – – 

Escala regional 
Metas – – – – – – 

Métodos regionalização – – – – – – 

Mitigação  

Evitar  – – – – + + 

Reduzir – – – – + + 

Compensar – – – – – – 

Adaptação    – – – – – – 

Mudanças Climáticas 

Princípios / estratégias  – – – – – – 

Objetivos / metas  – – – – – – 

Fatores  – – – – – – 

Indicadores  – – – – – – 

Metas       

Alternativas relacionadas a MC 
Conteúdo relacionado – – – – – – 

Espacial/estrutural – – – – – – 

Aspectos da MC no setor de 

planejamento 

Transporte – – – – – – 

Energia – – – – – – 

Habitação – – – – – – 

Agricultura/Silvicultura – – – – – – 

Monitoramento   – – – – – – 

Participação   – – – – – – 

Efeitos cumulativos nas MCs – – – – – – 

  pelas MCs 0 – – – – – 

Impactos de grande escala avaliados – – – – 0 0 

Impactos de longo prazo avaliados – – – – – – 

Relação da biodiversidade em MC – – – – – – 

Fonte: adaptado de Wende et al. (2011). 
    

 
MC = mudanças climáticas 

    
 

Legenda: 
    

 
“+” temas correlatos a mudanças climáticas são considerados; 

    
 

“0” temas correlatos a mudanças climáticas são parcialmente ou indiretamente 

consiDERados;     
 

“–“ temas correlatos a mudanças climáticas não são considerados ou não há informação ou menção apresentada 
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4.6 ANÁLISE DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NOS ESTUDOS BRASILEIROS DE 

AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

Este capítulo da dissertação apresenta a análise dos resultados da pesquisa, sintetizados 

nas Tabelas 3, 4, 5 e 6, quanto à abrangência do tema mudanças climática em 35 estudos 

brasileiros de AEE em: análise individual; análise comparativa entre categorias de planejamento; 

análise temporal quanto ao marco legal da Política Nacional de Mudança do Clima e em análise 

global. Para uma melhor visualização dos resultados da pesquisa, apresenta-se, ao final deste 

item, a Tabela 7, com a aplicação dos citérios de Wende et al. (2011) em todos os setores do 

planejamento analisados nesta pesquisa. 

 

4.6.1 Análise individual dos estudos brasileiros de AEE quanto à abrangência das mudanças 

climáticas 

Em análise individual de cada estudo brasileiro de AEE, os estudos considerados os 

piores, ou seja, em que nenhuma menção ao tema mudança climática foi encontrada, de acordo 

com o referencial de Wende et al. (2011), são 13:  

1) AEE do Rio Chopin;  

2) AEE do Rio Areia;  

3) AEE do Petróleo e Gás Sul Bahia;  

4) AEE Sub-bacia do Rio Verde;  

5) AEE da Bacia do Rio Turvo;  

6) AEE do Portfólio dos Eixos Nacionais;  

7) AEE do Semiárido Sergipano;  

8) AEE do Polo Industrial de Corumbá;  

9) AEE do Rodoanel;  

10) AEE do Programa de Recuperação de Rodovias SP;  

11) AEE do Prodetur RJ – Polo Litoral;  

12) AEE do Prodetur RJ – Polo Serra;  
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13) AEE Pdits. 

Em análise individual de cada estudo brasileiro de AEE, os estudos considerados os 

melhores, ou seja, que obtiveram maior pontuação, independentemente da sua qualificação (“0” 

ou “+”), igual ou superior a 9 critérios do referencial de Wende et al. (2011), são apenas 2:  

1) AEE do Extremo Sul da Bahia com 11 critérios, que obteve 2 “+” (temas 

correlatos a mudanças climáticas são considerados) nas categorias adaptação e 

relação da biodiversidade em MC; e 9 “0” (temas correlatos a mudanças 

climáticas são parcialmente ou indiretamente considerados) nas categorias 

escopo (oportunidades), mitigação (compensação), mudanças climáticas 

(princípios/ estratégia e objetivos/metas e indicadores) e aspectos da MC no 

setor de planejamento (transporte e energia). Nesse estudo, foi avaliada a 

consolidação da “tecnologia flex-fuel nos veículos automotivos e a preocupação 

com as mudanças climáticas, que levará os governos a adotar medidas de 

mitigação das emissões de Gases de Efeito Estufa” (Lima/PPE/Coppe/UFRJ, p. 

76, 2011). O biocombustível foi considerado como estratégia para mitigação das 

mudanças climáticas e há propostas de programas de mitigação e adaptação às 

mudanças climáticas para a conservação da biodiversidade, com a realização de 

estudos que avaliam seus efeitos na flora e fauna, de modo a definir novos 

padrões de distribuição geográfica para cenários futuros de clima: estabelecendo 

estratégias de mitigação e adaptação às mudanças climáticas para a conservação 

da biodiversidade, associando metas de conservação da biodiversidade ao 

programa estadual de redução das emissões de gases de efeito estufa; focando as 

ações no aumento da extensão das áreas florestadas; articulando o conhecimento 

adquirido da influência das mudanças climáticas sobre a flora e fauna às 

iniciativas relacionadas à definição de novas áreas para a conservação da 

biodiversidade; manutenção e ampliação da área de vegetação nativa com a 

formação de corredores da biodiversidade para a redução dos efeitos das 

mudanças climáticas e gerar trabalho, renda e capacitação para comunidades e 

organizações locais; incentivar a agricultura familiar com a criação de 

mecanismos de facilitação da comercialização de produtos agropecuários via 

uma maior organização da cadeia catalisada pelos programas de fomento 
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florestal (Lima/PPE/Coppe/UFRJ, 2011). Com a consolidação da economia de 

baixa emissão de carbono na agricultura, haveria um aumento da renda dos 

produtores, com os seguintes arranjos produtivos: recuperação de pastagens 

degradadas; sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta; plantio direto na 

palha; substituição de fertilizantes nitrogenados pela fixação biológica do 

nitrogênio na produção de leguminosas; plantio de florestas econômicas, entre 

outros (Lima/PPE/Coppe/UFRJ, 2011).  

 

2) AEE do Complexo Industrial Portuário do Açu obteve 9 critérios “0” (temas 

correlatos a mudanças climáticas são, parcialmente ou indiretamente, 

considerados), nas categorias escopo (mitigação e oportunidades), metas 

estaduais, mitigação (reduzir e compensar), mudanças climáticas (princípios/ 

estratégia e objetivos/metas e fatores) e aspectos da MC no setor de 

planejamento (transporte). Nesse estudo, os impactos referentes às emissões 

atmosféricas do portuário-industrial serão minimizados e compensados pela 

implantação de instrumentos de controle e de proteção ambiental. Entre as 

políticas incidentes no complexo está o Programa Rio Energia, que estimula as 

iniciativas privadas a participar da construção de termoelétricas no RJ, 

diminuindo a emissão de gases acidificantes, tais como óxidos de nitrogênio e 

enxofre, dióxido de carbono e material particulado; adoção do gás natural como 

combustível nas atividades industriais a serem instaladas na região; utilização 

das melhores tecnologias de controle de emissões em todas as fontes de emissão 

nos processos industriais; criação e adoção de um programa interno de 

autofiscalização da correta manutenção da frota quanto à emissão de fumaça 

preta a toda empresa que possuir frota própria de transporte de carga ou de 

passageiro; implantação de política de compensação de emissões de gases do 

efeito estufa, como o Mecanismo de Compensação Energética (MCE), que é 

parte do Plano de Abatimento de Emissões de Gases de Efeito Estufa; apoiar a 

implantação de unidades de esmagamento de soja e outras oleaginosas na ZPE 

ampliada e integrar as cadeias produtivas, permitindo a produção de biodiesel; 

incentivar programas ambientais de recuperação de vegetação degradada e 

elaborar e implementar programa de incentivo ao uso de gás natural pelos táxis e 



80 

 

veículos que fazem o transporte escolar, com subsídio no kit de conversão. 

(Arcadis/Tetraplan, 2009). 

Em análise individual de cada estudo brasileiro de AEE, os estudos considerados 

intermediários, ou seja, que se situaram entre os dois extremos, independentemente da sua 

qualificação (“0” ou “+”), no máximo, igual a 7 critérios ou, no mínimo, igual a um critério do 

referencial de Wende et al. (2011) são os vinte restantes (dos quais 13 pontuaram entre 7 e 4 

critérios e 7 pontuaram entre 2 e 1 critérios), que obtiveram pontuação variada: 

 

1) AEE da Mata Branca obteve 7 critérios: 5 “+” (temas correlatos a mudanças 

climáticas são considerados) nas categorias de adaptação, monitoramento, efeitos 

cumulativos (nas MC e pelas MC) e relação com biodiversidade e 2 “0” (temas 

correlatos a mudanças climáticas são parcialmente considerados) nas categorias 

escopo (adaptação) e impactos de grande escala avaliados. Nesse estudo, foram 

listados os efeitos decorrentes das mudanças climáticas e seus impactos na 

biodiversidade, além de apontar que o enfrentamento das vulnerabilidades locais, 

a identificação de prioridades e a elaboração de políticas integradas e 

consistentes são os principais orientadores para a definição dos temas 

estratégicos relevantes para o Bioma Caatinga. Uma das questões de referência 

para o desenvolvimento sustentável da caatinga é a capacidade de adaptação da 

população às mudanças climáticas, que deverá desenvolver estratégias de 

convivência esses riscos. Este estudo identificou que para resolver a baixa 

capacidade adaptativa é necessário elaborar e implementar PPPs consistentes 

com as necessidades locais; promover a integração de PPPs; aumentar a 

capacidade institucional do estado e municípios; aumentar a eficiência e a 

eficácia  na gestão dos PPPs; implementar Agenda 21 nos municípios; promover 

a cooperação entre centros de pesquisa, universidades e instituições 

governamentais para difusão de tecnologias e estabelecer mecanismos de 

integração do setor público/privado; fortalecer as atividades de monitoramento, 

fiscalização e controle dos impactos produzidos pela ação antrópica sobre o 

Bioma Caatinga; desenvolver uma base de conhecimentos por meio de sistemas 

de informações e monitoramento. Entre os principais PPPs atuantes no Bioma 
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Caatinga está o Programa de Controle Ambiental (PCA) da Superintendência 

Estadual do Meio Ambiente (Semace), que tem como ações a implementação do 

Sistema de Controle e Monitoramento da Qualidade do Ar; o Programa Estadual 

de Prevenção, Monitoramento, Controle de Queimadas e Combate aos Incêndios 

Florestais (Previna) (Aceg, GEF Mata Branca, Conpam, Secitece, & The World 

Bank, 2010). 

 

2) AEE do Gasbol, cujos resultados obtidos a colocam quase no extremo entre a 

categoria dos melhores e dos intermediários, pois mesmo não obtendo “+” 

(temas correlatos a mudanças climáticas são considerados) em nenhum item, 

obteve 7 critérios “0” (temas correlatos a mudanças climáticas são parcialmente 

considerados) nas categorias: escopo (mitigação), metas nacionais, mitigação 

(reduzir), aspectos da MC no setor de planejamento (transporte e energia), 

monitoramento e impactos de grande escala avaliados, os quais foram abordados 

no estudo, nos itens 1.2. O Projeto do Gasoduto Bolívia – Brasil e 6. Redução a 

Poluição do Ar nos Grandes Centros Urbanos, resumidos a seguir: a principal 

meta do estudo é a redução da poluição do ar, das emissões de material 

particulado e, principalmente, do dióxido de enxofre, pela substituição do uso de 

combustíveis mais poluentes pelo gás natural, na indústria, nos transportes (nas 

frotas de ônibus urbanos). Além disso, a AEE sugere que a inserção de novas 

termelétricas a gás em centros urbanos, ou a conversão para gás natural de Utes 

existentes, o uso de instrumento econômico como parte das políticas de redução 

da poluição do ar (incentivos fiscais e subsídios; tributos sobre as emissões, 

produtos e energéticos de uso industrial e doméstico; impostos sobre a emissão 

de carbono e similares; tributos sobre os gases que afetam a camada de ozônio e 

sobre a compra, a venda e o uso de veículos automotores (Prime Engenharia, 

1997). Recomenda-se, ainda, na AEE, o uso de instrumento econômico como 

parte das políticas de redução da poluição do ar: incentivos fiscais e subsídios; 

tributos sobre as emissões, produtos e energéticos de uso industrial e doméstico; 

impostos sobre a emissão de carbono e similares; tributos sobre os gases que 
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afetam a camada de ozônio e sobre a compra, a venda e o uso de veículos 

automotores (Prime Engenharia, 1997). 

 

3) AEE da Bahia de Guanabara obteve 6 critérios “0” (temas correlatos a mudanças 

climáticas são parcialmente ou indiretamente considerados), nas categorias 

mitigação (compensação), mudanças climáticas (objetivos/metas indicadores), 

aspectos da MC no setor de planejamento (transporte e energia) e 

monitoramento. No item objetivo I de sustentabilidade - Promover a melhoria da 

qualidade ambiental, com a conservação e o uso racional e sustentável dos 

recursos naturais (Sumário Executivo), no tema “Ecossistemas e Biodiversidade 

Terrestre e Aquática” foi estabelecido como uma das linhas de ação, implantar 

parques de carbono em Unidade de Conservação do ERJ. Ainda no objetivo I da 

sustentabilidade, especificamente quanto ao tema “Qualidade do Ar”, estão 

previstas ações específicas, especificamente relacionadas ao tema mudanças 

climáticas, para cada bacia aérea crítica relacionadas a implantação de plano de 

gestão da qualidade do ar no entorno da Baía de Guanabara; Implantação de 

política de compensação de gases de efeito estufa (GEE) e estabelecimento de 

medidas de compensação para GEE; integração ao plano de gestão da qualidade 

do ar da região de influência do polo gás-químico de Duque de Caxias; 

integração de programa de monitoramento da qualidade do ar e metereologia; 

privilegiar a utilização de gás natural em todas as unidades do Comperj. Também 

está prevista a implantação de um programa de monitoramento de emissões 

atmosféricas e da qualidade do ar (Lima/PPE/Coppe/UFRJ, 2009). 

 

4) AEE do Pino obteve 6 critérios “0” (temas correlatos a mudanças climáticas são, 

parcialmente ou indiretamente, considerados) nas categorias metas estaduais, 

mitigação (reduzir), aspectos da MC no setor de planejamento (transporte, 

energia e habitação) e efeitos cumulativos (nas MC). No item 3. Frente III: 

Cenários de Médio e Longo Prazo e Repercussões Antevistas, mencionam-se as 

atividades industriais de Cubatão e as portuárias em Santos, como as principais 

contribuintes para as emissões significativas de poluentes atmosféricos no litoral 
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paulista. É destacada a Política Estadual de Mudanças Climáticas para previsão 

de medidas para reduzir as emissões de GEE, sem, entretanto, propor ou discutir 

nada específico para o planejamento em análise. Com relação a novas fontes de 

emissão de gases de efeito estufa, segundo a AEE, as principais novas fontes 

consistem nos empreendimentos relacionados à infraestrutura offshore, indústria, 

termoelétrica e aterro sanitário, bem como nas atividades de transporte 

associadas em meio terrestre, aéreo e naval (Arcadis/Tetraplan, 2010).  

 

5) AEE do Eixo Capricórnio obteve 3 critérios “+” (temas correlatos a mudanças 

climáticas são considerados) nas categorias de mitigação (redução) e efeitos 

cumulativos (nas MC e pelas MC) e 1 critério “0” (temas correlatos a mudanças 

climáticas são parcialmente considerados) na categoria escopo (mitigação): os 

impactos ambientais foram considerados com a análise dos benefícios ambientais 

gerados pela diminuição da emissão de poluentes (GEE), principalmente com 

redução de emissões de CO2, detalhado no item 5-Principais ações e efeitos 

sobre o ambiente e no item 4-suscetibilidade a ações antrópicas dos principais 

ecossistemas da área de influência (aspectos ambientais) no eixo de capricórnio, 

da AEE, onde foram quantificados e adotados critérios de análise para o cálculo 

de redução das emissões de poluentes nos corredores representativos adotados 

para os eixos da rede simplificada, produzidos para os quatros modos em questão 

(ferroviário, rodoviário, hidroviário e marítimo), ampliação da eficiência dos 

sistemas e modos de transporte, veículos e motores, destacando-se: a ampliação 

do uso de meios de transporte menos energo-intensivos e ampliação do uso de 

transporte multimodal (Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda et al, 2011).  

 

6) AEE Brasília Integrada obteve 2 critérios “+” (temas correlatos a mudanças 

climáticas são considerados) nas categorias de aspectos da MC no setor de 

planejamento (transporte e monitoramento) e 2 critérios “0” (temas correlatos a 

mudanças climáticas são parcialmente considerados) nas categorias escopo 

(mitigação) e mitigação (reduzir). Este estudo apresenta a otimização de 

sistemas de transportes urbanos conjugada com a reengenharia de gestão que 
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pode gerar ganhos ambientais associados à redução de emissões de gases 

contaminantes. Haverá atividades de monitoramento da qualidade do ar dos 

corredores de transportes coletivo; implantação do Programa de Aquisição de 

Equipamento e Capacitação para Monitoramento do Ar; o acompanhar e 

avaliação periódica dos resultados da implementação das intervenções físicas nos 

corredores de transportes, no que tange à qualidade ambiental, em específico no 

monitoramento da qualidade do ar (Altran & GDF, 2007). O detalhamento das 

categorias analisadas é apresentado nos itens 1.1. Os Transportes no Contexto da 

Gestão Territorial; 2.6. Principais Benefícios do Programa e 3.4 Controle 

Ambiental relacionado com Possíveis Impactos do Programa. 

 

7) AEE Prodetur MS - Polo Campo Grande e Região obtiveram 2 critérios “+” 

(temas correlatos a mudanças climáticas são considerados) nas categorias 

mitigação (evitar e reduzir) e 2 critérios “0” (temas correlatos a mudanças 

climáticas são parcialmente considerados) nas categorias escopo (mitigação) e 

impactos de grande escala avaliados. No item 6.2 Impactos Potenciais e 

Medidas Potencializadoras / Mitigadoras do estudo, foram apresentadas medidas 

mitigadoras dos impactos negativos relativas à construção do Centro de 

Atendimento ao Turista (CAT), que contemplam a implantação de projetos de 

redução/neutralização de emissão de gases e sistemas de controle ambiental de 

emissões atmosféricas, além da elaboração do projeto de construção de aterro 

sanitário nas cidades da região de Campo Grande (Governo do Estado de Mato 

Grosso do Sul, Semac, Imasul, Seprotur & Proetur– MS, 2014 a).  

 

8) AEE Prodetur MS - Polo Serra da Bodoquena obteve 2 critérios “+” (temas 

correlatos às mudanças climáticas são considerados) nas categorias mitigação 

(evitar e reduzir) e 2 critérios “0” (temas correlatos às mudanças climáticas são 

parcialmente considerados) nas categorias escopo (mitigação) e impactos de 

grande escala avaliados. No item 6.2 Impactos Potenciais e Medidas 

Potencializadoras / Mitigadoras do estudo, foram apresentadas ações articuladas 

de prevenção e mitigação de impactos negativos e potencialização de impactos 
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positivos: reduzir as ameaças externas ao Parque Nacional da Serra da 

Bodoquena, de fortalecer as políticas públicas de conservação da natureza e de 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida da comunidade local; estabelecer 

programa de gestão ambiental das atividades desenvolvidas no Prodetur, que 

permita o gerenciamento das obras e atividades e o acompanhamento dos 

impactos decorrentes da mesma, durante e após sua execução; redução das 

emissões dentro do perímetro urbano. Haverá campanhas de conscientização 

ambiental voltadas para os empreendedores, turistas e comunidade local, criação 

de instrumento de denúncia de crimes ambientais e capacitação da população e 

turistas; (Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Semac, Imasul, Seprotur & 

Proetur– MS, 2014 b). 

 

9) AEE do Pghmg obteve 1 critério “+” (temas correlatos a mudanças climáticas 

são considerados) na categoria escala regional (meta) e 3 critérios “0” (temas 

correlatos a mudanças climáticas são parcialmente considerados) nas categorias: 

mitigação (redução), mudanças climáticas (princípio/estratégia, objetivo/metas), 

Aspectos da MC (energia e agricultura), abordados no item 1.1.11 Objetivos 

Ambientais Estratégicos, como uma das metas das estratégias traçadas pelo 

Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (Pmdi), no qual a sociedade 

mineira realizará ações nos próximos anos, com base em princípios da 

governança ambiental, dirigidas para os objetivos estratégicos, tais como o 

fomento dos negócios ambientais impulsionados pelo mercado de crédito de 

carbono e a preparação da indústria mineira para adequação a uma política global 

de controle e prevenção das mudanças climáticas (Arcadis Tetraplan; Sede & 

Semad, 2007). 

 

10) AEE do Prmg obteve 1 critério “+” (temas correlatos a mudanças climáticas são 

considerados) na categoria escala regional (meta) e obteve 3 critérios “0” (temas 

correlatos a mudanças climáticas são, parcialmente ou indiretamente, 

considerados) nas categorias Mudanças Climáticas (objetivo meta e indicadores) 

e Aspecto da MC no setor de planejamento (transporte). No item 4.3 O 
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Programa Rodoviário de Minas Gerais, o estudo apresenta o programa de 

recuperação de rodovias em que se constatou que a média anual de concentração 

de partículas inaláveis está acima do padrão nos polos urbanos e tem como meta 

reduzir as emissões atmosféricas nas travessias urbanas, com a provisão de 

infraestrutura com ênfase na malha rodoviária e no saneamento básico (CSL, 

2007). 

 

11) AEE do BID II obteve 1 “+” (temas correlatos a mudanças climáticas são 

considerados) na categoria monitoramento e 3 critérios “0” (temas correlatos a 

mudanças climáticas são parcialmente ou indiretamente considerados) nas 

categorias escopo (mitigação), mitigação (reduzir) aspecto da mC no setor de 

planejamento (transporte). Para garantir o funcionamento do sistema de 

monitoramento da qualidade do ar existente na cidade, será implantado o 

Programa de Controle da Geração/Produção de Poluentes e o Programa de 

Controle das Alterações no Uso do Solo e Recuperação Paisagística, detalhados 

no resumo executivo e item 7.1 Descrição do programa da AEE (Universidade 

Livre do Meio Ambiente, 2002). 

 

12) AEE do Complexo Porto Sul obteve 4 critérios “0” (temas correlatos a mudanças 

climáticas são, parcialmente ou indiretamente, considerados), nas categorias 

escopo (mitigação), mitigação (reduzir) e efeitos cumulativos (nas MC e pelas 

MC), relatados nos itens 1-Contextualização, 3-Levantamento das Políticas, 

Planos e Programas e 4.3.4-Avaliação dos Impactos Cumulativos e Sinérgicos. 

 

13) AEE da Eletrificação Rural de MG obteve 4 critérios “0” (temas correlatos a 

mudanças climáticas são parcialmente considerados) nas categorias: escopo 

(mitigação), mudanças climáticas (princípios/ estratégia), Aspectos da MC 

(energia e agricultura), abordados nos itens 1 e 5 do estudo, em impactos 

econômicos e impactos ambientais como estratégia para a redução da 

dependência externa de energia e da emissão de gases causadores do “Efeito 

Estufa”, bem como o crescimento no setor de energético e agrícola, com (Cemig 

& Sede, 2005). 
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14) AEE Anchieta obteve 1 “+” (temas correlatos a mudanças climáticas são 

considerados) na categoria monitoramento e 1 “0” (temas correlatos a mudanças 

climáticas são, parcialmente ou indiretamente, considerados) no item impactos 

de grande escala avaliados. No item 5 Recursos Atmosféricos, este estudo 

apresentou um plano de monitoramento contínuo da qualidade do ar e 

meteorologia em locais estratégicos e representativos, que deve ser 

implementado e mantido para acompanhamento dos índices de qualidade do ar, 

bem como a descrição dos impactos na qualidade do ar. (Cepemar, Futura & 

Serenge, 2008).  

 

15) AEE Arco Metropolitano RJ obteve 2 critérios “0” (temas correlatos a mudanças 

climáticas são, parcialmente ou indiretamente, considerados) nas categorias 

escopo (mitigação) e monitoramento. A AEE sugere que se deve implantar, 

como ação emergencial, rede de monitoramento de qualidade do ar na região de 

Itaguaí, com análise de partículas totais, com um mínimo de duas estações de 

monitoramento contínuo, estrategicamente localizadas. (Arcadis Tetrapan & 

Tecnosolo, 2010). O detalhamento dessas categorias encontra-se no Item 3 

Fatores críticos à decisão na área de abrangência do arco metropolitano; Item 

Qualidade do Ar e item visando à conservação da qualidade do ar e ao controle 

de ruídos do estudo. 

 

16) AEE Qualidade Urbana Amapá obteve 2 critérios “0” (temas correlatos a 

mudanças climáticas são, parcialmente ou indiretamente, considerados) nas 

categorias escopo (mitigação) e mitigação (redução). Nos itens 3 Invenções 

previstas no projeto; 5 O programa Gea-BID; 7.3.2 Recuperação e proteção de 

áreas de ressacas e melhoria do saneamento ambiental urbano e 11 Resultados da 

avaliação global, este estudo apresenta como proposta de mitigação o manejo 

integrado de resíduos sólidos, que possibilita a aquisição de créditos de carbono, 

pela redução das emissões de metano em aterro de lixo, caracterizando projeto 

passível de aprovação como Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), 
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além de propor medidas para o controle de emissão de gases e de particulados 

gerados pela circulação de veículos, operação de máquinas e equipamentos 

(Governo do Estado do Amapá, 2006). 

 

17) AEE Bacia Alto Paraguai obteve 2 critérios “0” (temas correlatos a mudanças 

climáticas são, parcialmente ou indiretamente, considerados) nas categorias 

efeitos cumulativos (na MC e pela MC). Ao longo da AEE, as mudanças 

climáticas e seus efeitos foram identificados como ameaça externa, que podem 

alterar os pulsos de inundação da BAP e que podem comprometer qualquer 

projeto de futuro para a Região. O detalhamento dessas categorias no estudo está 

no item Identificação e Avaliação de Impactos. 

 

18) AEE Proacesso obteve 2 critérios “0” (temas correlatos a mudanças climáticas 

são, parcialmente ou indiretamente, considerados) nas categorias escopo 

(mitigação) e mitigação (redução). Este estudo cita nos itens 2.5 Ações 

Ambientais do Estado de Minas Gerais e 6.1 Programas Ambientais Propostos 

nos PCAs, o Programa de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais e o Fórum 

Mineiro de Mudanças Climáticas para discutir o fenômeno das mudanças 

climáticas globais, com o objetivo de recolher subsídios para a formulação de 

políticas públicas, e a mitigação das emissões atmosféricas pelo Plano de 

Controle Ambiental (Epia Ambiental, 2005).  

 

19) AEE Prosamim obteve 1 critério “0” (temas correlatos a mudanças climáticas 

são, parcialmente ou indiretamente, considerados) na categoria escopo 

(mitigação), onde o estudo cita, no item 1, o monitoramento da qualidade do ar 

como medida mitigadora na fase de operação dos canteiros de obras e usinas de 

asfalto que serão construídos para a viabilidade das obras de drenagem, 

saneamento e urbanismo (Concremat Ambiental & Universidade Federal do 

Amazonas, 2004). 

 

20) AEE Costa Norte obteve 1 critério “0” (temas correlatos a mudanças climáticas 

são, parcialmente ou indiretamente, considerados) na categoria efeitos 
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cumulativos (pelas MC). Este estudo aponta, no item 4.1.1 Ações Ambientais e 

Uso dos Recursos Naturais, em que o turismo pode contribuir para um aumento 

de 5,3% nas emissões de gases do efeito estufa (90% transporte), aumentam os 

níveis de poluição atmosférica, o que pode contribuir para as mudanças 

climáticas. Além disso, a elevação do nível do mar, a redução da biodiversidade 

e outros efeitos das mudanças climáticas podem ser danosos para os 

ecossistemas, nos quais já se percebe a ocorrência de danos, como a erosão nas 

praias, havendo assim necessidade de se incorporar no estudo e nas ações 

propostas para a Costa Norte aspectos concernentes às mudanças climáticas 

(Lima/Coppe/UFRJ, 2007). 

Observa-se que, para os critérios avaliados como “+” (temas correlatos a mudanças 

climáticas são considerados), os resultados médios ficaram entre 1 a 2; e apenas a AEE de Mata 

Branca e a AEE do Eixo Capricórnio foram pontuados, quanto a esse aspecto, com índice 

superior.  

 

4.6.2 Análise comparativa dos estudos brasileiros de AEE quanto à abrangência das mudanças 

climáticas em categorias de planejamento 

Foram analisados 35 relatórios de AEE realizados no Brasil entre 1997 e 2014, sendo 

11, do planejamento energético; 8, voltados para o desenvolvimento regional; 10, de transporte e 

6, de turismo. 

 

Planejamento de energia 

Apesar de o número de estudos de AEE de energia ser maior em relação aos demais 

setores, e do fato de as relações com emissões de gases de efeito estufa e mudanças climáticas 

serem bastante evidentes para o setor de energia, a abordagem do tema é bem restrita nos 11 

casos, sendo que em 5 estudos – Rio Chopim, Rio Areia, Petróleo e Gás no Sul da Bahia, Sub-

bacia do Rio Verde e Bacia do Rio Turvo – os temas correlatos a mudanças climáticas nem foram 

considerados.  
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Para os caos de AEE do setor energético, dos 29 itens que compõem o critério aplicado, 

a categoria “+” (temas correlatos a mudanças climáticas são considerados) foi mencionada 

apenas uma vez na AEE do Programa de Geração Hidrelétrica em Minas Gerais 

(Arcadis/Tetraplan, Sede & Semad, 2007) e duas vezes no AEE dos Planos de Expansão da 

Silvicultura de Eucalipto e Biocombustível no Extremo Sul da Bahia (Lima/PPE/Coppe/UFRJ, 

2011). 

A categoria “0” (temas correlatos a mudanças climáticas são, parcialmente ou 

indiretamente, considerados) aparece em 7 itens na AEE do Gasoduto Brasil – Bolívia (Prime 

Engenharia, 1997) e em 9 itens na AEE no Extremo Sul da Bahia. 

Isso faz da AEE dos Planos de Expansão da Silvicultura de Eucalipto e Biocombustível 

no Extremo Sul da Bahia, cujo foco em energia está no contexto do planejamento da expansão 

das atividades agroindustriais, o melhor resultado para os casos de energia. Há que se considerar 

que os aspectos de mudança climática abordados nessa AEE (Lima/PPE/Coppe/UFRJ, 2011) 

dizem respeito diretamente à manutenção da própria atividade fim, agronegócio, de modo prever 

e mitigar seus efeitos sobre o clima e a própria subsistência das culturas agrícolas. Mas há que se 

reconhecer também que a abordagem é relativamente mais qualificada e integrada, visto que 

foram identificadas oportunidades no delineamento do escopo do tema e medidas para adaptação 

de mudanças climáticas, no tocante a conservação de biodiversidade. 

Em termos de políticas de mudanças climáticas, a Política Estadual de Mudanças 

Climáticas é mencionada somente na AEE do Planejamento da Dimensão Portuária, Industrial, 

Naval Offshore no Litoral Paulista (Arcadis/Tetraplan, 2010), como principal marco regulatório 

estadual sobre o tema e remete a essa política como responsável para enfrentamento do problema. 

Assim, pode-se considerar que os estudos de AEE de diferentes planejamentos 

relacionados com provimento de energia no país ainda não apresentam o tema mudanças 

climáticas caracterizado e explorado de modo adequado com vistas a atender ao estabelecido na 

Política Nacional sobre a Mudança do Clima (Pnmc), independente da região que o estudo foi 

realizado, seja energia renovável ou de fontes fósseis e das próprias características do 

planejamento proposto. 

 

Planejamento do desenvolvimento regional 
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Assim como para o planejamento de energia, o mesmo acontece nos casos de AEE de 

desenvolvimento regional analisados. Em 3 (AEE dos Eixos Nacionais, AEE do Programa de 

Desenvolvimento Sustentável do Semiárido Sergipano e AEE do Polo Minero-Industrial de 

Corumbá e Influências sobre a Planície Pantaneira) dos 8 estudos, os temas correlatos a 

mudanças climáticas nem foram considerados. Dos 29 itens que compõem o critério aplicado, a 

categoria “+” (temas correlatos a mudanças climáticas são considerados) foi mencionada apenas 

uma vez na AEE do Pólo Industrial e de Serviços de Anchieta (Cepemar, Futura & Serenge, 

2008) e quatro vezes no AEE do Projeto de Conservação e Gestão Sustentável do Bioma 

Caatinga – Mata Branca (Aceg, GEF Mata Branca, Conpam, Secitece, & The World Bank, 

2010).  

 

Planejamento de Turismo 

As AEEs do turismo foram a que apresentaram o pior resultado. Dos 6 estudos, apenas 3 

mencionaram a categoria “0” (temas correlatos a mudanças climáticas são parcialmente ou 

indiretamente considerados) e somente nas AEEs Prodetur Nacional no Estado do Mato Grosso 

do Sul - Polo Campo Grande e Região e Polo Serra da Bodoquena (Governo do Estado de Mato 

Grosso do Sul, Semac, Imasul, Seprotur & Proetur– MS, 2014) a categoria “+” (temas correlatos 

a mudanças climáticas são considerados) foram mencionadas duas vezes. 

 

Planejamento de Transporte 

Nas AEE do planejamento de transporte, os temas correlatos a mudanças climáticas 

foram considerados em 8 dos 10 estudos analisados, apresentando assim os melhores resultados 

entre as quatro categorias de planejamento analisadas. Somente na AEE do Programa Rodoanel 

Mário Covas - Transporte para desenvolvimento sustentável (Fespsp, 2004) e na AEE do 

Programa de Recuperação de Rodovias do Estado de São Paulo (DER-SP, 2005), o tema não foi 

abordado.  

As AEEs de transporte tiveram como foco a expansão e recuperação de rodovias e 

portos, além da redução das emissões atmosféricas. Mesmo assim, os temas correlatos a 

mudanças climáticas não foram abordados de modo adequado com vistas a atender ao 

estabelecido na Pnmc. 
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4.6.3 Análise da abrangência das mudanças climáticas nos estudos brasileiros de AEE quanto ao 

marco legal da Pnmc de 2009. 

Dos 35 estudos técnicos de AEE; 21, são anteriores à Pnmc de 2009 e 14, estudos são 

posteriores, sendo 3, de 2009; 4, de 2010; 5, de 2011 e 2, de 2014. 

Os dois melhores estudos avaliados pelo referencial de Wende et al. (2011) são 

posteriores à Pnmc: a AEE do Extremo Sul da Bahia e a AEE do Complexo Industrial e Portuário 

do Açu. 

Quatro estudos avaliados entre os piores: a AEE da Bacia do Turvo, a AEE do Pdits e as 

AEEs do Prodetur RJ – Polo Litoral e Polo Serra, estão entre esse conjunto de estudos posteriores 

ao marco legal da Pnmc. 

Os demais 8 estudos foram classificados como intermediários, a saber: AEE da Bacia do 

Guanabara; AEE do Pino; AEE do Complexo Porto Sul, AEE da Mata Branca; AEE do Arco 

Metropolitano; a AEE Eixo Capricórnio e as AEEs do Prodetur MG – Polo Campo Grande e 

Região e Polo Serra da Bodoquena. 

Embora esses estudos de AEE sejam posteriores ao principal marco legal nacional sobre 

o tema, a Política Nacional sobre a Mudança do Clima (Pnmc), somente na AEE do Pino há 

menção sobre algum diploma legal em mudanças climática, que no caso é a Política Estadual de 

Mudanças Climáticas (Pemc).  

Desse modo, embora os dois melhores estudos sejam posteriores à Pnmc, não se pode 

considerar que há uma nítida influência da Pnmc na qualidade dos estudos de AEE brasileiros 

quanto à abordagem do tema mudanças climáticas, pois há estudos de qualidade intermediária e 

os piores posteriores a esse marco regulatório legal. 

4.6.4 Análise global da abrangência do tema mudanças climáticas na prática brasileira de AEE 

aplicada ao planejamento 

Em análise consolidada de conjunto representativo de estudos técnicos de AEE 

brasileiros, pode-se considerar que, embora o tema mudanças climáticas apareça na AEEs 

brasileiras (está presente em 22 estudos), a abrangência do tema mudanças climáticas é incipiente 

para a tomada de decisão do planejamento brasileiro orientada por AEE. 
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Do total de 29 critérios do referencial de Wende et al. (2011) possíveis a serem 

verificados, nem o estudo brasileiro que mais pontuou, a AEE do Extremo Sul da Bahia, atingiu a 

metade desses, tendo sido observado apenas 11 critérios, sendo que 9 dos quais em sua categoria 

menos abrangente (“0” – temas correlatos a mudanças climáticas são, parcialmente ou 

indiretamente, considerados). 

Excluindo-se os 13 estudos nem pontuaram sequer uma única vez, a grande maioria do 

conjunto (18) de estudos de AEE analisados está abaixo de 7 critérios (2 obtiveram 7 critérios e 

os 2 melhores pontuaram em 9 e 11 critérios). 

Se considerada a categoria “+” (temas correlatos a mudanças climáticas são 

considerados), que significa que houve uma consideração apropriada do tema relacionado a 

mudanças climáticas, apenas um estudo a AEE de Mata Branca obteve 5 critérios nessa categoria 

máxima, seguido da AEE do Eixo Capricórnio, com 3 critérios; de 4 estudos que pontuaram em 2 

critérios e, por fim, 4 estudos que tiveram apenas 1 critério nessa categoria. Os demais 25 estudos 

de AEE não obtiveram nenhum critério hierarquizado como “+”.  

Essa análise reforça a limitada abrangência do tema mudanças climáticas e a baixa 

qualidade da inserção nos casos em que esse tema é considerado no planejamento no país. 
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Tabela 7 – Aplicação dos citérios de Wende et al. (2011) em todos os setores do planejamento analisados 

 

Critérios de Avaliação 
Energia Desenvolvimento regional Transporte Turismo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 

Escopo  

Mitigação 0 – – – 0 – – – – – – – 0 – 0 – – – – 0 – 0 – – 0 0 0 0 0 – – – – 0 0 

Adaptação – – – – – – – – – – – – – – – – – – 0 – – – – – – – – – – – – – – – – 

Oportunidades – – – – – – – – – – 0 – – – – – – – – – – – – – – 0 – – – – – – – – – 

Metas nacionais  0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Metas estaduais  – – – – – – – – – 0 – – – – – – – – – – – – – – – 0 – – – – – – – – – 

Escala regional 
Metas – – – – – – + – – – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – – – – – – – 

Métodos regionalização – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Mitigação  

Evitar  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + + 

Reduzir 0 – – – – – 0 – – 0 – – – – 0 – – – – 0 – 0 – – 0 0 0 – + – – – – + + 

Compensar – – – – – – – 0 – – 0 – – – – – – – – – – – – – – 0 – – – – – – – – – 

Adaptação  – – – – – – – – – – + – – – – – – – + – – – – – – – – – – – – – – – – 

Mudanças 

Climáticas 

Princípios / estratégias  – – – – 0 – 0 – – – 0 – – – – – – – – – – – – – – 0 – – – – – – – – – 

Objetivos / metas  – – – – – – 0 0 – – 0 – – – – – – – – – – – – 0 – 0 – – – – – – – – – 

Fatores  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 0 – – – – – – – – – 

Indicadores  – – – – – – – 0 – – 0 – – – – – – – – – – – – 0 – – – – – – – – – – – 

Metas – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Alternativas 

relacionadas a MC 

Conteúdo relacionado – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Espacial/estrutural – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Aspectos da MC no 

setor de 

planejamento 

Transporte 0 – – – – – – 0 – 0 0 – – – – – – – – 0 – – – 0 + 0 – – – – – – – – – 

Energia 0 – – – 0 – – 0 – 0 0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Habitação – – – – – – – – – 0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Agricultura/Silvicultura – – – – 0 – – – – – 0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Monitoramento 0 – – – – – – 0 – – – – – – – – + – + – – – – – +  – 0 – – – – – – – 

Participação – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – – – – – – – – – – – 

Efeitos cumulativos 
nas MCs – – – – – – – – – 0 – – – – – 0 – – + – – – – – – – 0 – + – – – – – – 

pelas MCs – – – – – – – – – – 0 – – – – 0 – – + – – – – – – – 0 – + 0 – – – – – 

Impactos de grande escala avaliados 0 – – – – – – – – – – – – – – – 0 – 0 – – – – – – – – – – – – – – 0 0 

Impactos de longo prazo avaliados – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Relação da biodiversidade em MC – – – – – – – – – – + – – – – – – – + – – – – – – – – – – – – – – – – 

Fonte: adaptado de Wende et al. (2011). 
MC = mudanças climáticas 
Legenda: 
“+” temas correlatos a mudanças climáticas são considerados; 
“0” temas correlatos a mudanças climáticas são, parcialmente ou indiretamente, considerados; 
“–“ temas correlatos a mudanças climáticas não são considerados ou não há informação ou menção apresentada 
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5 DISCUSSÃO  

Com relação à aplicação do referencial de Wende et al. (2011) para a amostra de estudos 

de AEE da Alemanha e Inglaterra, comparada aos estudos de AEE brasileiros, observa-se: a) 

quanto aos estudos de AEE alemães, em uma amostra de 6 casos: 2 dos 6 não obtiveram 

nenhuma pontuação e os outros 4 remanescentes apresentam-se igual ou superiores aos melhores 

resultados observados para os estudos brasileiros; b) quanto aos estudos de AEE ingleses, 

também em uma amostra de 6 casos: os resultados dos relatórios brasileiros são expressivamente 

inferiores aos 6 casos ingleses. 

Há que se ressaltar que os países europeus, por serem signatários do Protocolo de Kyoto, 

devem atingir metas rígidas estabelecidas de redução de emissão dos gases de efeito estufa 

(GEE), além de terem a realização da AEE como mandatória para o planejamento regional e 

setorial em todo o bloco europeu. 

A boa qualidade dos estudos ingleses na abordagem do tema mudanças climáticas em 

AEE já havia sido verificada em estudo realizado por Posas (2012), em uma amostra de 36 

relatórios de AEE ingleses; bem como na pesquisa de Fischer e Potter (2011) quanto à avaliação 

por meio de AEE de estratégias de gerenciamento de resíduos em nível municipal e a 

consideração das mudanças climáticas, sendo esse tema considerado na totalidade de AEEs 

analisadas por esses últimos autores. 

O levantamento realizado por Larsen et al. (2013) para 151 relatórios de AEE 

relacionados a planejamentos diversos (locais, regionais e setoriais) na Dinamarca, que 

extrapolam exclusivamente o setor diretamente relacionado com energia, identificou que 60% 

(87) apresentavam considerações sobre mudanças climáticas. Entretanto, segundo esses autores, a 

principal falha dessa abordagem refere-se à baixa capacidade dos estudos, apenas 5 relatórios, em 

captar as incertezas decorrentes de mudanças climáticas no planejamento, limitações essas que 

podem ser cotejadas àquelas observadas na amostra brasileira de estudos. 

A análise dos estudos brasileiros, à exceção da AEE dos Planos de Expansão da 

Silvicultura de Eucalipto e Biocombustível no Extremo Sul da Bahia (Lima/PPE/Coppe/UFRJ, 

2011), a AEE do Complexo Industrial e Portuário do Açu (Arcadis/Tetraplan, 2009) e a AEE do 

Projeto de Conservação e Gestão Sustentável do Bioma Caatinga – Mata Branca (Aceg, GEF 
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Mata Branca, Conpam, Secitece, & The World Bank, 2010), também revela a baixa capacidade 

de definição de propostas de adaptação às mudanças climáticas e de identificar sinergias entre 

adaptação e outros planos ambientais, como observado por Larsen et al. (2012), em estudos de 

AEE também realizados na Dinamarca. 

Os achados desta pesquisa, com os estudos de AEE brasileiros, reforçam os 

considerados por Larsen et al. (2013) de que a prática atual de AEE não se revela suficiente para 

reconhecer, considerar e comunicar os problemas decorrentes das incertezas em mudanças 

climáticas. 

As conclusões obtidas por Larsen et al. (2012) acerca da prática limitada da mitigação e, 

com menor atenção ainda, à adaptação e avaliação das sinergias entre adaptação e outras políticas 

ambientais se evidenciam também na amostra brasileira estudada. Aspecto esse também 

reforçado por Tetlow e Hanusch (2012) sobre a importância entre distinguir a mitigação e a 

adaptação em relação às mudanças climáticas em AEE. 

Ainda que a prática de AEE brasileira seja extremamente pontual e não haja marco legal 

específico sobre o tema, os resultados dessa pesquisa, também corroboram os apontados por 

Lobos e Partidário (2014, pg. 45) “acerca do “gap” existente entre o desenvolvimento teórico da 

AEE e sua prática”. 

Especificamente para o planejamento de turismo suportado por AEE investigado por 

Lemos, Fischer e Pereira (2012), os resultados dessa pesquisa se alinham aos desses autores que 

consideraram que a aplicação da AEE ao planejamento de turismo ainda está em seus estágios 

iniciais se comparada a outros setores, tais como o transporte e planejamento espacial. Esses 

autores, observaram os piores resultados para o segmento de turismo quanto à qualidade da AEE, 

similar aos achados desta pesquisa que enfocou especificamente o tema mudanças climáticas. 

Quanto ao melhor estudo avaliado nesta pesquisa, a AEE do Extremo Sul, Oberling et al. 

(2013) caracterizaram em detalhes o referido estudo, destacando que a abordagem usada na sua 

realização buscou conciliar o vazio existente entre o planejamento setorial e territorial, integrando 

os aspectos socioambientais inerentes à produção de biocombustíveis, que, por sua vez, 

propiciam ainda a busca de oportunidades e benefícios a partir da silvicultura. Essas premissas 

podem corroborar os resultados encontrados nesta pesquisa quanto à maior abrangência do tema 

mudanças climáticas obtidas pela AEE do Extremo Sul entre os estudos brasileiros. 
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Com relação a um dos piores estudos avaliados nesta pesquisa, a AEE do Programa 

Rodoanel Mário Covas, de acordo com estudo de Sánchez e Silva-Sánchez (2008), a principal 

falha desse documento técnico refere-se à delimitação do escopo das questões estratégicas. O 

achado desses autores se coaduna possivelmente à inexistente inserção do tema mudanças 

climáticas, essencialmente de natureza estratégica, nesse planejamento. 

Por fim, Malvestio e Montaño (2013) e Montaño et al. (2014), que avaliaram a 

efetividade da AEE no Brasil, concluíram que os problemas da prática local de AEE decorrem da 

falta de consistência nos procedimentos para realizar AEE e de institucionalização do processo de 

AEE. Os achados desta pesquisa, ainda que focada apenas no tema mudanças climáticas, também 

podem ser associados a esse diagnóstico levantado por esses autores. 

 

5.1 CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA À PRÁTICA 

Esta pesquisa, em âmbito de mestrado profissional, visa contribuir à prática quanto a: 

 Testar um referencial metodológico internacional para avaliar a abrangência do 

tema mudanças climáticas em Avaliação Ambiental Estratégica e mostrar sua 

aplicabilidade aos estudos brasileiros de AEE, de modo a fornecer diretrizes para 

casos similares; 

 Fornecer orientações técnicas para consideração do tema mudanças climáticas 

em outros estudos de Avaliação Ambiental Estratégica para o planejamento 

realizado no Brasil; 

 Fomentar a discussão de boas práticas para realização de Avaliação Ambiental 

Estratégica no país e seu alinhamento às pesquisas aplicadas internacionais mais 

recentes sobre o tema mudanças climáticas e AEE. 

 Incentivar a criação de roteiros de análise e avaliação contínua de boas práticas 

no uso de instrumentos de planejamento em ambiental, em especial, de 

instrumentos de avaliação de impacto. 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Essa pesquisa demonstrou que, no Brasil, o tema mudanças climáticas não está sendo 

amplamente considerado no planejamento de energia, transporte, desenvolvimento regional e 

turismo, que tiveram os subsídios da Avaliação Ambiental Estratégica (AEE).  

Tal conclusão apoia-se na análise da amostra de 35 estudos técnicos de AEE brasileiros, 

que representa a quase totalidade do universo conhecido, em que o tema mudanças climáticas 

aparece em 22 estudos, entretanto, com abrangência limitada para a tomada de decisão acerca do 

tema mudanças climáticas no planejamento nacional.  

O melhor estudo quanto à inserção do tema mudanças climáticas, a AEE do Extremo Sul 

da Bahia, atendeu apenas 11 do critérios de análise empregados. Dos 35 estudos de AEE, 31 

pontuaram menos do que 7 dos critérios de análise, 2 estudos de AEE conseguiram pontuar igual 

a 2 e somente 2 estudos mais do que 7 os critérios de análise. 

Dos 35 estudos de AEE brasileiros analisados, 13 sequer mencionam as mudanças 

climáticas. Se apreciados os estudos em que algumas das questões de mudanças climáticas são 

considerados apropriadamente, esse número cai para apenas 8 relatórios, sendo que a melhor 

AEE (Extremos Sul da Bahia, 2011) cumpriu somente 11 dos 29 critérios de mudança climáticas 

estabelecidos por Wende et al. (2011), e a maioria deles abordou os temas correlatos a mudanças 

climáticas, parcialmente ou indiretamente, considerados. Apenas a AEE Mata Branca inclui 5 

questões de mudanças climáticas, em conformidade total a esses critérios. 

A limitada abrangência e a baixa qualidade da inserção nos casos em que o tema 

mudanças climáticas é considerado no planejamento orientado por AEE no país, se confirma 

quando se analisam apenas os critérios máximos possíveis do referencial de análise. Em apenas 

um estudo, a AEE de Mata Branca atingiu 5 desses critérios. 

De uma maneira geral, o setor de transportes apresenta os melhores resultados entre as 

quatro categorias de planejamento analisadas: 8 dos 10 relatórios consideraram as questões 

climáticas. No planejamento de desenvolvimento regional, 5 dos 8 relatórios; no de energia 6 de 

11 relatórios e no de turismo as questões climáticas foram consideradas em 3 de 6 relatórios. 

Além disso, as AEEs brasileiras apresentam uma abordagem mais tímida, tanto em termos 
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quantitativos quanto qualitativos, do tema mudanças climáticas, se comparadas com os estudos 

internacionais correlatos. 

Em termos de análise qualitativa da abrangência do tema mudanças climáticas, se 

considerado o critério relativo aos efeitos das alterações climáticas e o critério relacionado à 

prestação de medidas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, é possível concluir que 

existe uma tendência ou a predominância de medidas de mitigação, mesmo que classificados 

como "0" (parcialmente ou indiretamente considerada), em detrimento às medidas de adaptação. 

Além disso, nenhum estudo de AEE brasileiro apresenta qualquer provisão para alternativas 

relacionadas à mudança climática e para avaliar os impactos de longo prazo.  

Aparentemente a Política Nacional sobre a Mudança do Clima (Pnmc) não representa, 

até o momento, qualquer efeito direto sobre a abordagem das questões de mudanças climáticas na 

prática de AEE brasileira. Dos 14 estudos de AEE realizados posteriores à promulgação dessa lei, 

nenhum a menciona explicitamente. Somente na AEE do Pino (2010) aparece menção a um 

diploma legal em mudanças climáticas, que no caso é a Política Estadual de Mudanças Climáticas 

(Pemc) do Estado de São Paulo. Quando aplicado o critério de análise, essa conclusão se reforça, 

ainda que os dois melhores estudos de AEE sejam posteriores à Pnmc, não se configura uma 

nítida influência da Pnmc na qualidade dos estudos de AEE brasileiros quanto à abordagem do 

tema mudanças climáticas, dada a existência de estudos de qualidade intermediária e piores 

também elaborados posteriormente a esse marco regulatório legal. 

Esta pesquisa se alinha ao conjunto de trabalhos brasileiros que vem tentando ampliar e 

qualificar a prática local de AEE. Remanesce evidente que a prática de AEE no Brasil é restrita e 

ainda limitada em suas características técnicas, embora sejam crescentes os movimentos da 

academia para impulsionar o uso do instrumento no país. 

O marco regulatório legal local sobre mudanças climáticas é recente em seu 

estabelecimento, embora apresente potencial para repercutir na ampliação do uso da AEE no país. 

Especificamente, no estado de São Paulo, essa expectativa é maior dado o vínculo explícito para 

uso da AEE no planejamento relacionado com as mudanças climáticas. 

Esta pesquisa destaca a necessidade de prática AEE generalizada para tomada de decisão 

no planejamento para que se garanta a eficácia não somente na inclusão do tema mudanças 

climáticas, mas na consecução do planejamento em referência e desdobramentos com vistas a 

mitigar os problemas relacionados e a propor alternativas para sua adaptação. A agenda deve ser 
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orientada por boas práticas internacionais, a fim de aumentar a quantidade e qualidade do 

referencial para enfrentar o tema mudança climática inserido no planejamento no Brasil. 

Em termos de desdobramentos dessa pesquisa para trabalhos futuros, recomenda-se que 

seja realizada uma análise pormenorizada com vistas a qualificar a abrangência do tema 

mudanças climáticas em AEE, utilizando-se referenciais internacionais e/ou desenvolvendo 

locais à luz do desenvolvimento da área de mudanças climáticas no país. Recomenda-se, ainda, 

que possam ser utilizados outros procedimentos de pesquisa, tais como entrevistas e 

questionários, com os atores relacionados, de modo a ampliar o conhecimento atual e influenciar 

positivamente a construção das boas práticas locais na abordagem do tema mudanças climáticas 

em Avaliação Ambiental Estratégica para tomada de decisão no planejamento do país. 
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