
UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIDADES INTELIGENTES E 

SUSTENTÁVEIS 

DÉBORA MENDONÇA MONTEIRO MACHADO 

AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA: PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO 

AO PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO DE SÃO PAULO 

São Paulo 

2018 



Débora Mendonça Monteiro Machado 

AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA: PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO 

AO PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO DE SÃO PAULO 

STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT: PROPOSAL OF INTEGRATION 

TO THE STRATEGIC MASTER PLAN OF SÃO PAULO 

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de 
Pós-graduação em Cidades Inteligentes e 
Sustentáveis da Universidade Nove de Julho – 
UNINOVE, como requisito para obtenção do grau de 
Mestre em Cidades Inteligentes e Sustentáveis. 

São Paulo 

2018 



Machado, Débora Mendonça Monteiro.
    Avaliação ambiental estratégica: proposta de integração ao plano 
diretor estratégico de São Paulo. / Débora Mendonça Monteiro 
Machado. 2018. 
    134 f. 
    Dissertação (Mestrado) - Universidade Nove de Julho - UNINOVE, 
São Paulo, 2018. 
    Orientador (a):  Profª. Drª. Claudia Terezinha Kniess. 

1. Avaliação ambiental estratégica. 2. Planejamento urbano. 3.
Plano diretor. 4. Integração
I. Kniess, Claudia Terezinha. II. Titulo.

CDU 711.4 



AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA: PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO 

AO PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO DE SÃO PAULO 

POR 

DÉBORA MENDONÇA MONTEIRO MACHADO 

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de 
Pós-graduação em Cidades Inteligentes e 
Sustentáveis da Universidade Nove de Julho – 
UNINOVE, como requisito para obtenção do grau de 
Mestre em Cidades Inteligentes e Sustentáveis, 
apresentada à Banca Examinadora formada por: 

___________________________________________________________ 
 Profª. Drª. Claudia Terezinha Kniess – Universidade Nove de Julho – UNINOVE 

___________________________________________________________ 
Profª. Drª. Amarilis Lucia Casteli Figueiredo Gallardo – Universidade Nove de Julho – 
UNINOVE 

___________________________________________________________ 
Prof. Dr. Marcelo Montaño – Universidade de São Paulo – USP 

___________________________________________________________ 
Profª. Drª. Heidy Rodriguez  Ramos – Universidade Nove de Julho – UNINOVE 

São Paulo, 11 de dezembro de 2018. 



 
 

Agradecimentos 

 

A Deus, por permanecer ao meu lado em todos os momentos e me carregar em seu colo durante as dificuldades e 

turbulências dessa jornada. Agradeço por me dar forças para seguir sempre em frente.  

 

À Professora Amarilis Lucia Casteli Figueiredo Gallardo, não tenho palavras para expressar minha gratidão. 

Agradeço pelas conversas, orientações, tempo disponibilizado, confiança, parceria e amizade. Obrigada por me 

dar as mãos e ensinar a andar nesse caminho. Sempre tão envolvida, dedicada, carinhosa, eficiente, incentivadora. 

Serei sempre grata a você.  

 

À Professora Claudia Terezinha Kniess, que sempre esteve ao meu lado incentivando e apoiando. Obrigada pelas 

dicas, conversas, conselhos e pelos desafios que contribuíram para o meu desenvolvimento pessoal. Sinto muito 

orgulho de você ter feito parte dessa história. 

 

Aos professores membros da banca Marcelo Montaño e Heidy Rodriguez Ramos pelo tempo dedicado e excelentes 

contribuições para essa dissertação. 

 

Ao meu querido marido, Danilo, por ser tão importante na minha vida. Sempre a meu lado, você é meu maior 

incentivador, meu apoio em todos os momentos e co-responsável por essa conquista. Agradeço por confiar e ter 

feito do meu sonho o nosso sonho!  

 

Ao meu príncipe Miguel, que me encheu de forças para seguir em frente.  Tão pequeno, mas me inspira a querer 

ser cada dia melhor. Faço tudo por você!  

 

Aos meus pais, que são minha base, minha estrutura e minha vida. Sem vocês nada seria possível. Obrigada pela 

educação, pelo apoio e ajuda incondicional. Hoje compartilhamos a minha conquista que também é a de vocês. 

 

Aos meus amigos e professores do mestrado, pelos momentos divididos juntos, especialmente à Jane Calado, que 

tornou minhas noites mais leves e engraçadas. Àquela que me acompanhou durante muitas madrugadas escrevendo 

essa dissertação, me elogiando e criticando. Obrigada por dividir comigo as angústias e alegrias, mas agradeço por 

dividir essa experiência incrível e única que foi a trajetória do mestrado. 

 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) pelo apoio financeiro concedido. 

 

E meu muito obrigada a todos os amigos que compartilharam momentos e que de alguma forma me fizeram 

acreditar que esse sonho seria possível. 

 

 

Débora Mendonça Monteiro Machado 



“Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não 
se veem.” 

(Hebreus 11:1) 



 
 

Resumo  

A Avaliação Ambiental Estratégica [AAE] é um instrumento de planejamento ambiental 

adotado em mais de sessenta países, sem prática sistemática e obrigatória no Brasil. Há 

evidências teóricas e práticas de que a AAE vem ampliando a incorporação da variável 

ambiental no planejamento urbano, onde é regularmente aplicada. Diante desse contexto 

emerge a seguinte questão: Como integrar a Avaliação Ambiental Estratégica em Planos 

Diretores municipais? Assim, o objetivo foi propor a integração e o uso da AAE no Plano 

Diretor Estratégico do Município de São Paulo [PDE-SP]. Esse estudo caracteriza-se como 

qualitativo-exploratório e utilizou-se a revisão sistemática da literatura para analisar a difusão 

do conhecimento técnico-científico, a fim de constituir o referencial teórico desse estudo e 

realizar levantamentos e análises em nível nacional e mundial. Como etapa de coleta de dados 

foi realizada a pesquisa documental que constituiu em análise de manuais, Guias de boas 

práticas AAE, Plano Diretor do Município de São Paulo [PDE-SP] e 17 outros Planos Diretores 

de Municípios ao redor do mundo. Foram executadas análises quanto às metodologias teóricas; 

teorias relacionadas ao Plano Diretor; avaliação das boas práticas inseridas nos 20 Planos 

Diretores municipais; análise da estrutura do PDE de São Paulo e suas relações com a AAE . 

Em relação aos resultados, pode-se considerar que a produção brasileira de AAE é imatura e 

está em fase inicial de desenvolvimento. Dessa forma, esse estudo reage à falta de 

obrigatoriedade legal para sua aplicação no país, com a elaboração de uma proposta para 

integração e consequente uso da AAE no PDE-SP. Concluiu-se que esse estudo permite avaliar 

a aplicação da AAE no planejamento urbano em âmbito mundial, adaptando seus estágios de 

conhecimento e aplicação para o Brasil e aponta sua utilização na revisão do instrumento com 

um quadro de integração AAE ao PDE-SP. O estudo reforça a preocupação em elucidar formas 

para aplicação no país e aponta caminhos promissores para futuras pesquisas. 

Palavras-Chave: Avaliação Ambiental Estratégica. Planejamento Urbano. Plano Diretor. 
Integração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Abstract 

The Strategic Environmental Assessment [SEA] is an instrument of environmental planning 

adopted in more than sixty countries, without systematic and mandatory practice in Brazil. 

There is theoretical and practical evidence that the SEA has been increasing the incorporation 

of the environmental variable in urban planning, where it is regularly applied. Given this context 

emerges the following question: How to integrate the Strategic Environmental Assessment into 

municipal master plans? Thus, the objective was to propose the integration and use of SEA in 

the Strategic Master Plan of the city of São Paulo [PDE-SP]. This study is characterized as 

qualitative-exploratory and the systematic review of the literature was used to analyze the 

diffusion of technical-scientific knowledge, in order to constitute the theoretical reference of 

this study and to carry out surveys and analyzes at the national and world level. As a data 

collection stage, the documentary research was carried out, which consisted in the analysis of 

manuals, Good Practices Guidelines, the São Paulo Municipal Master Plan [PDE-SP], and 17 

other master plans of municipalities around the world. Analyzes were performed on theoretical 

methodologies; theories related to the master plan; evaluation of good practices included in the 

20 municipal master plans; analysis of the structure of the PDE of São Paulo and its relations 

with the SEA. Regarding the results, it can be considered that the Brazilian production of SEA 

is immature and is in an early stage of development. Thus, this study reacts to the lack of legal 

obligation for its application in the country, with the elaboration of a proposal for integration 

and consequent use of the SEA in the PDE-SP. It is concluded that this study allows to evaluate 

the application of the SEA in urban planning in a world-wide context, adapting its stages of 

knowledge and application to Brazil; points out its use in the revision of the instrument with an 

SEA integration framework to the SPDP. The study reinforces the concern to elucidate forms 

for application in the country and points promising paths for future research. 

Keywords: Strategic Environmental Assessment. Urban Planning. Master Plan. Integration. 
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1 Introdução 

A Avaliação Ambiental Estratégica [AAE] é um instrumento desenhado para integrar a 

variável ambiental para a tomada de decisão no planejamento Estratégico (Partidário, 2007), que 

pode agregar pluralismo ao processo decisório (Cape, Retief, Lochner, Fischer e Bond, 2018), 

propiciar processos de governança (Monteiro; Partidário, 2017) e de participação social (Costa et 

al., 2009) e contribuir para a transição para a sustentabilidade (Dávila et al., 2019).  

Thérivel, Wilson, Thompson, Heaney e Pritchard (1992) e Sánchez (2017) descrevem a 

AAE como um processo formalizado, sistemático e abrangente que avalia os efeitos ambientais 

inseridos nas Políticas, Planos e Programas [PPP’s]. Em complemento a essa definição, Sadler e 

Verheem (1996) ressaltaram a importância da AAE abordar as causas dos impactos ambientais em 

vez de abordar a deterioração ambiental. 

A relação entre a AAE e o processo de tomada de decisão, segundo Richardson (2005), 

sempre foi uma área do conhecimento de interesse, além disso, o seu desenvolvimento possui 

influência da evolução das teorias sobre processos de tomada de decisão e planejamento (Partidário 

2000; Fischer 2003). 

A AAE e sua aplicação, segundo Tetlow e Hanusch (2012), pode possuir múltiplos papéis 

e benefícios diretos e a longo prazo, com efeitos visíveis no planejamento e na tomada de decisão. 

Bina (2007), no entanto, destaca o crescimento da consciência ambiental entre os envolvidos no 

processo de planejamento, para melhorar a transparência e os procedimentos de tomada de decisão. 

Desde a promulgação da Diretiva Europeia em 2004 (Sheate; Partidário, 2010), a AAE tem 

sido crescentemente adotada no mundo, alcançando uma sólida plataforma de uso sistemático em 

cerca de 60 países (Tetlow, & Hanusch, 2012). Os benefícios alocados à prática de AAE vão desde 

inclusão de grandes temas da agenda ambiental mundial, como mudanças climáticas e serviços 

ecossistêmicos (Wende et al. 2012; Larsen et al. 2013; Geneletti, 2013), efetividade nos processos 

decisórios (Pope et al. 2018) e tendência a facilitar os processos de Avaliação de Impacto 

Ambiental de empreendimentos (Sánchez; Silva-Sánchez, 2008; Phylip-Jones; Fischer, 2015; 

Turco; Gallardo, 2018). 

Em nível de gestão e planejamento, a AAE é descrita como instrumento que possibilita o 

enquadramento das questões ambientais como item fundamental no planejamento urbano 

(Sánchez, 2008). Nesse contexto, Fabbro Neto e Souza (2009) destacam o potencial uso da AAE 
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no desenvolvimento urbano, discutindo que a realização da AAE na elaboração e revisão do Plano 

Diretor pode garantir a inclusão das questões ambientais e sua discussão pelas partes interessadas.  

Gallardo, Siqueira-Gay, Rollo e Ramos (2017) verificaram, após estudar casos de aplicação 

de AAE a Planos Diretores, que o instrumento permite integrar a agenda ambiental ao planejamento 

urbano, ensejando potencial contribuição à gestão de cidades brasileiras. 

No contexto de planejamento e gestão de cidades, verifica-se que o Estatuto das Cidades - 

(Lei n. 10.257, 2001) define diretrizes, princípios e objetivos para estimular cidades sustentáveis, 

bem como, fixar diretrizes para o Plano Diretor Municipal. Em complemento, Fabbro e Souza 

(2009) destacam que a estrutura do Plano Diretor proporciona a utilização da AAE de forma 

integrada, podendo contribuir para maior eficiência na gestão pública e seus multifacetados 

elementos que influenciam a sustentabilidade urbana. Fabbro Neto e Souza (2009) agregam que a 

AAE auxilia no processo de formulação de planos com melhoria da qualidade ambiental, 

fortalecendo as premissas do Estatuto das Cidades.  

Para Fabbro Neto (2010) o Plano Diretor municipal construído com os subsídios da AAE 

permite integrar questões ambientais e socioeconômicas, para avaliar alternativas na tomada de 

decisão.  

Embora os benefícios sejam reconhecidos em esfera nacional, Pellin, Lemos, Tachard, 

Oliveira e Souza (2011) e Gallardo, Duarte e Dibo (2016) destacaram que o Brasil não possui 

obrigatoriedade para o uso da AAE. Na esfera internacional, os estudos sobre a AAE têm sido 

direcionados para desenvolver o planejamento regional e setorial (Tetlow, & Hanusch, 2012).  

A integração do planejamento urbano e a AAE, segundo He et al. (2011) ocorre em seis 

aspectos: atores, procedimentos, conteúdos, metodologias, configurações institucionais e políticas. 

Conforme esses autores, para a AAE integrar o planejamento urbano, o escopo deve estar 

adequadamente definido.  

No planejamento urbano, segundo Hayakawa e Ultramari (2008), existem condicionantes 

que têm sido agregadas, como a valorização das questões ambientais, todavia, a inserção da 

variável ambiental nas práticas do planejamento, ainda é embrionária.  

Acerca da utilização de Planos Diretores no país, Ultramari, Silva e Meister (2018) 

descrevem um aumento recente decorrente do processo acelerado de urbanização. Esse fato é 

justificado pelo censo brasileiro que mostra o número de Municípios no país com Planos Diretores 

aprovados, tendo aumento de 15% em 1999 para 50% em 2014 (IBGE, 2016).  
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No caso do Municipio de São Paulo, o instrumento de planejamento urbano denominado 

Plano Diretor, estabelecido pela Lei n. 16.050, de 31 de julho de 2014, possui como premissa 

incorporar princípios que viabilizem o ordenamento territorial e a gestão urbano ambiental (Sepe, 

& Pereira, 2015).  

Nesse estudo, selecionou-se o Plano Diretor Estratégico [PDE] do Município de São Paulo,  

como objeto de integração dos processos de planejamento urbano e da AAE. Essa escolha pauta-

se na recomendação estabelecida no PDE para utilização da AAE, como instrumento de gestão 

ambiental, conforme observado na Subseção IV – Avaliação Ambiental Estratégica – do Plano 

Diretor Estratégico 2014, destaca-se:  

Art. 153. O Executivo, caso julgue necessário, poderá realizar a Avaliação Ambiental 
Estratégica [AAE] com o objetivo de auxiliar, antecipadamente, os tomadores de decisões 
no processo de identificação e avaliação dos impactos e efeitos que a implementação de 
polıticas, planos ou programas podem desencadear na sustentabilidade ambiental, social, 
econômica e urbana.  
§ 1º. A AAE poderá ser realizada de forma participativa e se constitui em processo contínuo,
devendo ser realizada previamente à implementação de políticas, planos e programas.
§ 2º. Ato do Executivo regulamentará a abrangência da aplicação da AAE e os conteúdos,
parâmetros, procedimentos e formas de gestão democrática, a serem observados na sua
elaboração, análise e avaliação (Lei n. 16.050, 2014, p.9)

O PDE possui princípios, diretrizes e objetivos para desenvolver a cidade com equilíbrio 

social, ambiental e econômico, aumentando a qualidade de vida da população, conforme descrito 

em seu Capítulo II, artigo 5º: 

Art. 5º Os princípios que regem a Política de Desenvolvimento  Urbano e o Plano Diretor 
Estratégicosão: I - Função Social da Cidade; II - Função Social da Propriedade Urbana; III 
- Função Social da Propriedade Rural; IV - Equidade e Inclusão Social e Territorial; V -
Direito à Cidade; VI - Direito ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado; VII - Gestão
Democrática (Lei n. 16.050, 2014, p.1).

Diante desse panorama surge a questão de pesquisa: Como integrar a Avaliação Ambiental 

Estratégica no Plano Diretor municipal de São Paulo? 
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1.1 Objetivo geral e específicos 

O objetivo geral da pesquisa é propor a integração e o uso da Avaliação Ambiental 

Estratégica [AAE] no Plano Diretor Estratégico [PDE] do Município de São Paulo.  

Os objetivos específicos referem-se a:  

I) identificar métodos para realizar AAE e formar um quadro de diretrizes da teoria;  

II) analisar a pesquisa sobre AAE e Plano Diretor;  

III) avaliar boas práticas de AAE em uma amostra de Planos Diretores realizados no 

mundo;  

IV) analisar a estrutura do PDE de São Paulo. 

1.2 Justificativa da pesquisa 

A pesquisa justifica-se visando uma possível utilização da AAE em revisão de Planos 

Diretores municipais no Brasil. A AAE poderia contribuir para o encadeamento de diferentes níveis 

estratégicos de decisão (Políticas, Planos, Programas), com inserção de variáveis ambientais, além 

de existir um vasto e potencial contexto no país para a aplicação da AAE no planejamento setorial 

e regional (Sánchez, 2008; Oberling, La Rovere, e Silva 2013). 

A realidade para a implementação da AAE no país, ainda é desafiadora (Sánchez, 2008). 

Como os processos de planejamento possuem alto nível de complexidade (Linden e Voogd, 2004), 

entende-se que essa pesquisa almeja contribuir com evidências empíricas, para facilitar eventual 

uso sistemático da AAE ao planejamento urbano, em especial, na realização dos Planos Diretores, 

instrumentos de planejamento urbano essenciais conforme preconizado pelo Estatuto das Cidades. 

 

1.3 Estrutura da dissertação  

Essa dissertação está apresentada em seis seções: seção 1, Introdução, que posiciona a 

relevância do objeto de pesquisa, sua contribuição e objetivos; seção 2, Fundamentação Teórica, 

que apresenta as bases teóricas para o densenvolvimento da pesquisa. A seção 3 descreve os 

Métodos de Pesquisa, revelando as opções metodológicas e o perscurso realizado para consecução 

da pesquisa. Na seção 4 são apresentados os resultados; na seção 5 é feita a Integração dos Dados, 

seguida da Discussão dos resultados da dissertação. Por fim, encerra-se com as conclusões da 

pesquisa e recomendações para estudos futuros.   
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2 Fundamentação teórica 

O estudo compreende a Avaliação Ambiental Estratégica [AAE] e suas relações com o 

planejamento urbano. Essa seção detalha e relaciona o contexto teórico desses dois contextos em 

que a pesquisa se insere, tendo em vista os objetivos propostos.  

Em relação a abordagem da AAE, fez-se necessário esclarecer seus fundamentos, 

procedimentos, princípios de boas práticas e aplicações existentes na literatura para proporcionar 

uma base científica que possibilitasse uma compreensão mais abrangente do instrumento. Logo 

após, explorou-se o campo do planejamento urbano e tornou-se necessária a avaliação do 

instrumento Plano Diretor Estratégicode São Paulo, que é o objeto de estudo nessa pesquisa. 

Para o direcionamento aos objetivos, abordou-se a relação entre a AAE e o planejamento 

urbano, o que permitiu o aprofundamento nos procedimentos e diretrizes de boas práticas inseridos 

na literatura. Com essa estrutura, foi possível fundamentar teoricamente as próximas etapas desse 

estudo. 

2.1 Avaliação ambiental estratégica – AAE 

O conceito da AAE teve as primeiras discussões visando seu desenvolvimento nos Estados 

Unidos, em 1969, durante as discussões que levaram à aprovação do National Environmental 

Policy Act [NEPA] (Fischer, 2007). 

Morgan (2012) apontou que a partir desse ponto foi definida a necessidade de propostas de 

planejamento que considerassem a avaliação dos impactos ambientais [AIA] em todos os níveis de 

decisão. 

 Disseminou-se a, partir daí, os fundamentos da AIA (Morgan, 2012). De acordo com Bina 

(2007); Fischer (2007); Tetlow e Hanusch (2012), após identificação das limitações da AIA 

verificou-se a necessidade de um instrumento que relacionasse a avaliação de impactos em níveis 

de decisões mais estratégicos, atribuindo-lhe o início da AAE.  

Nesse contexto, Noble (2000) informou que os princípios da realização da AAE e da AIA 

são os mesmos e o que os diferencia é o objeto de avaliação. Referente a essas diferenças nos 

instrumentos, o autor caracteriza a AAE como uma abordagem que antecipa os problemas futuros 

e necessidades, com  alternativas que possam conduzir à opção planejada. 

 Em 2004, foi promulgada a Diretiva Européia (2001/42/EC), que consiste no principal 

marco regulatório sobre AAE em nível mundial, o qual teve como impulso a utilização obrigatória 
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em planos e programas em todos países europeus e representou um estímulo para o uso do 

instrumento em outros países (Gallardo, Siqueira-Gay, & Ramos, 2017). 

 A Diretiva Europeia (2001/42/EC) realçou a importância da AAE, quanto à sua integração 

de considerações ambientais em planos e políticas e enfatizou que a sinergia entre avaliação, 

planejamento, domínios de formulação de políticas contribuiriam para um desenvolvimento 

ambiental mais efetivo, além de coordenar os processos de tomada de decisão em apoio à 

sustentabilidade e boa governança (Van Buuren, & Nooteboom, 2010). 

 A AAE é considerada, segundo Sadler e Verheem (1996); Partidário (2007); Desmond 

(2009); Gallardo, Duarte e Dibo (2016) e Sanchez (2017), um instrumento que garante a inserção 

das consequências ambientais nas Políticas, Planos e Programas [PPP]. Segundo os mesmos 

autores, a AAE é reconhecida pela sua flexibilidade e diversificação, quanto à sua aplicação e foi 

desenvolvida para orientação de processos para a tomada de decisão com integração das questões 

ambientais. 

Na mesma percepção, Montaño, Oppermann, Malvestio e Souza (2016) destacaram que as 

características essenciais da AAE se referem a um instrumento de tomada de decisão flexível e 

adaptativo.  

Bina (2003) ponderou que a evolução dos conceitos da AAE apresentam três núcleos de 

entendimento no que refere-se à finalidade e ao papel deste instrumento: a) avaliação mais 

abrangente, centrada na dimensão política dos processos de planejamento e seus respectivos 

processos decisórios; b) enfoque no estímulo do desenvolvimento sustentável com o  

desenvolvimento de processos de avaliação; c) realização da integração da AAE no processo de 

formulação das propostas estratégicas em avaliação. 

Mundialmente a AAE, conforme Silva e Selig (2015), é um instrumento que integra as 

expectativas sociais em toda a sua aplicação. Outra função, segundo Fischer (2007) é seu alcance 

amplo e diversificado, que possibilita interações entre todos os envolvidos, desenvolvendo elos de 

comunicação e cooperação, o que minimiza possíveis conflitos existentes. 

 A AAE foi direcionada para área de planejamento estratégico, o que possibilitou sua 

aplicação, conforme o contexto, com diferentes possibilidades de abordagem e com foco nas 

características dos PPP’s (Fischer, 2007; Partidário, 2012; Cashmore, & Partidário, 2016). 
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Croal, Gibson, Alton, Brownlie e Windibank (2010) acrescentaram que o processo de 

avaliação dos PPP’s, além de possuir etapas prévias ao planejamento, deve considerar a 

sustentabilidade.  

 Nesse contexto, a formulação das PPP’s e da AAE devem ocorrer paralelamente, ou seja, 

todos seus elementos são independentes (Partidário, 2012), entretanto, mantêm sua característica 

flexível e conseguem articular ações do governo, promovendo aspectos ambientais no nível de 

planejamento. 

 Sanchez (2017) considera que a AAE deve influenciar a formulação das PPP’s e não 

somente avalia-las e utilizá-las no âmbito de iniciativas governamentais, embora possam ser 

aplicadas em organizações privadas.  

Nas suas aplicações, a AAE possui diferentes possibilidades, contemplando a abordagem 

tradicional ou estratégica (Partidário, 2012). Assim, segundo o autor, a AAE denominada 

tradicional implica na abordagem baseada na AIA de projetos, tendo seu foco nas PPP’s e nos  

aspectos direcionados a localização, análise das variáveis ambientais e sociais, desenvolvendo-se 

em paralelo com as PPP’s (Partidário, 2012; Noble, & Nwanekezie, 2016). 

No enfoque da AAE com característica  estratégica, sua estrutura é flexível, adapta-se ao 

planejamento, o que possibilita a identificação de questões para promover os objetivos ambientais 

e, para isso, integra-se às PPP’s e a AAE no processo de planejamento e tomada de decisão 

(Partidário, 2012; Noble, & Nwanekezie, 2016). 

 Os benefícios da aplicação da AAE foram descritos por Thérivel (2004), Fischer (2007) e 

Sanchez (2017) como a base aos processos decisórios e com a possibilidade de inserção das 

questões ambientais, desenvolvimento da participação dos grupos de interesse na AAE, a 

fundamentação para um desenvolvimento de processos mais coerente, consistente e confiável, além 

do desenvolvimento de alternativas focados na qualidade ambiental, na prevenção de riscos e no 

desenvolvimento sustentável. 

 No campo de aplicação da AAE, Sadler e Verheem (1996) afirmaram que a direção 

estratégica que o governo adota é composta de objetivos, alternativas, medidas e inclui a definição 

de prioridades que viabilizam a implementação de uma agenda organizada dos compromissos, 

propostas, instrumentos e atividades necessárias para implementar uma política, que pode estar ou 

não integrada a um plano ou projeto. 
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 Para orientação do processo de AAE, de acordo com Oliveira, Montaño e Souza (2009), 

existem várias diretrizes que são recomendadas por diferentes instituições e agências de cooperação 

internacional. No entanto, para Thérivel (2004), a metodologia deve ser direcionada pelo objetivo 

de ação estratégica. Partidário (2007), classifica os modelos como o bottom-up e o top-down e, 

apesar das abordagens serem distintas, não são conflitantes e sim complementares (Malvestio, 

2013). 

 Ambos métodos compreendem ações de sustentabilidade com aplicação da AAE e 

indicadores para a avaliação e comparação das alternativas estratégicas, bem como padrões de 

práticas, atividades e processos da AIA, utilizando-se a triagem, escopo, avaliação, mitigação, 

elaboração de relatórios e monitoramento (Thérivel, 2004; Partidário, 2007) 

 Essas ações segundo Malvestio (2013) permitem avaliar consequências e alternativas nos 

PPP’s, os quais são direcionados para resolução de problemas atuais, visto que, a AAE é conduzida 

e direcionada para uma visão do futuro sustentável  

 No âmbito dos métodos e ações da AAE, Partidário (2012) enfatiza que os princípios de 

boas práticas para aplicação desse instrumento consiste na capacidade de monitorar, de forma 

interativa e facilitadora, com ciclos de planejamento que envolvam a preparação, implementação e 

revisão de planos e programas, para influenciar a formulação e discussão de estratégias, bem como 

apoiar decisões. 

 Nesse contexto, foi necessário definir critérios para avaliar as ações da AAE, os quais foram 

estabelecidos pela International Association for Impact Assessment [IAIA], em 2002, e são 

considerados os procedimentos de boas práticas da AAE (Partidário, 2012) 

 Os pontos para análise da integração, segundo IAIA (2002), são: a) foco na 

sustentabilidade, b) Focado; c) Responsável; d) Participativo; d) Interativo, estabelecidos no 

Quadro 1. Estes conceitos refletem a continuidade para as decisões estratégicas, no que tange à 

priorização, planejamento, escolha ou implementação (Partidário, 2007). 
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Quadro 1.  
Critérios de desempenho para análise dos estudos de AAE. 

Critérios Itens 

É integrado: 

Assegura uma avaliação ambiental apropriada de todas as decisões 
estratégicas relevantes para se atingir um desenvolvimento sustentável.  
Dirige-se à inter-relação dos aspectos biofísicos, sociais e econômicos.  
Encontra-se ligada às políticas dos setores e das regiões (transfronteiriças) 
relevantes e, quando apropriado, à AIA e ao processo de decisão sobre 
projetos. 

É orientado para a 
sustentabilidade: 

Facilita a identificação de opções de desenvolvimento e de propostas 
alternativas mais sustentáveis. 

É focalizado: 

Fornece informação suficiente, confiável e utilizável para o 
desenvolvimento do planejamento e do processo de tomada de decisão.  
Concentra-se em questões-chave do desenvolvimento sustentável.  
Ajustada às características do processo de tomada de decisão.  
Eficaz em termos de custo e tempo 

É responsável: 

Realizada pelas agências responsáveis pelas decisões estratégicas a serem 
tomadas. Conduzida com profissionalismo, rigor, equidade, 
imparcialidade e equilíbrio.  
Sujeita à verificação e aos controles independentes.  
Documenta e justifica de que modo as questões relativas à 
sustentabilidade foram tidas em conta no processo de decisão. 

É participativo: 

Informa e envolve o público interessado e afetado, assim como os órgãos 
governamentais, ao longo de todo o processo de decisão.  
Considera explicitamente as suas contribuições e preocupações na 
documentação e na tomada de decisão.  
Apresenta requisitos de informação claros e facilmente compreensíveis, e 
assegura o acesso a toda informação relevante 

É iterativo:  

Assegura a disponibilidade dos resultados da avaliação o mais cedo 
possível, de forma a influenciar o processo de decisão e inspirar futuras 
ações de planejamento.  
Fornece informação suficiente acerca dos impactos reais da 
implementação de uma decisão estratégica, a fim de avaliar se essa 
decisão deve ser corrigida, assim como para fornecer uma base para 
futuras decisões. 

Fonte: Adaptado de “International Association for Impact Assessment - IAIA”, 2002. 

 

 O Quadro 1 especifica os direcionamentos da IAIA (2002) para avaliar e conduzir a 

Avaliação Ambiental Estratégica de forma mais eficaz, em sua utilização. Assim, verifica-se a 

existência de diversos pontos, que exercem a função de cumprir o objetivo da incorporação 

ambiental, no entanto, o encadeamento é destacado como um dos principais processos no 

planejamento, também denominado como tiering (Thérivel, 2004). 

 Nesse contexto, Silva e Selig (2015) e Gallardo, Duarte e Dibo (2016) afirmaram que os 

maiores desafios da AAE são o delineamento e a adoção de procedimentos, que aprimorem a sua 
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utilização na gestão pública; consideram, ainda, a falta de regulamentação, como uma janela de 

oportunidade para explorar as contribuições da AAE, ligadas ao planejamento e ao 

desenvolvimento. Nesse ponto, a importância da AAE é reconhecida por Desmond (2009) e Tetlow 

e Hanusch (2012), devido capacidade de fornecer suporte à sustentabilidade. 

 Gallardo e Bond (2011) e Gallardo, Duarte e Dibo (2016) reiteraram que, no Brasil, existem 

iniciativas para a inclusão da AAE em seu quadro legal, o qual permite moldar um processo para 

atender às necessidades específicas dos planos setoriais, como destacado nos estudos de Nadruz et 

al. (2018), que analisaram uma amostra de 35 relatórios de AAE no Brasil realizados entre 1997 e 

2014, agrupados sob quatro categorias: energia, transporte, turismo e desenvolvimento regional.  

 Esse fato proporciona importante evolução na prática da AAE (Montaño et al., 2014) e 

destaca-se entre os estudos de aplicação e no planejamento em diversos setores e regiões (Rizzo, 

Gallardo e Moretto, 2017), que permitiram discutir aspectos do desenvolvimento, relacionados ao 

transporte (Sánchez, e Silva-Sánchez, 2008; Oliveira et al., 2009; Rizzo et al., 2017), planos de 

bacias hidrográficas (Porto e Tucci, 2009; Pizella e Souza, 2013); energia (Santos et al., 2011; 

Gallardo et al., 2016; Nadruz et al., 2018; Malvestio, e Montaño, 2013); áreas de proteção 

ambiental (Esteves e Souza, 2014); planejamento urbano (Fabbro Neto, 2013; Gallardo, 2012; 

Gallardo et al., 2017); turismo (Lemos et al., 2012), dentre outros. 

Com esse cenário de aplicação no Brasil, fez-se necessário garantir o rigor técnico, 

provisionando orientação procedimental e aprimoramento do sistema AAE (Sánchez, & Silva-

Sánchez, 2008; Pellin et al., 2011). 

Apesar do modelo de procedimentos estratégicos da AAE ser estruturado de forma flexível, 

para que seja possível a adaptação quanto ao uso, a AAE possui fases e etapas propostas (Lemos, 

2011). A partir disso, Gallardo, Duarte e Dibo (2016) propuseram um roteiro para aplicação da 

AAE, na expansão do planejamento do setor sucroalcooleiro, baseado nas etapas propostas na 

Diretiva Europeia de AAE, conforme Figura 1. O roteiro de aplicação proposto na Figura 1 

apresenta as etapas principais do processo de AAE. A partir desse roteiro pode-se realizar 

adaptações de acordo com a necessidade do contexto, sendo essa a premissa básica da aplicação 

AAE (Bina, 2007; Cashmore, & Partidário, 2016).  
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Figura 1. Roteiro para Aplicação da AAE 
Fonte: Adaptado de “Gallardo, Duarte, & Dibo”, 2016 

 

O roteiro tem a finalidade de assegurar que a AAE seja focada no contexto natural, social, 

cultural, político e econômico do objeto em avaliação (Partidário, 2012). As etapas compreendem 

os passos necessários para entendimento do planejamento ambiental, focado nos elementos 

principais de análise para construção do diagnóstico, ou seja, compõem a fase de scoping (Thérivel, 

2004). 

Essa fase é composta pela definição do objeto da avaliação, o qual consiste nas estratégias 

de desenvolvimento em que a AAE será aplicada. O passo denominado como Escopo possui como 
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premissa, segundo Therivel (2004), representar os objetivos estratégicos em busca do equilíbrio e  

integração na análise, objetivando contemplar os temas relevantes para o contexto do planejamento.  

A etapa de identificação dos Fatores Críticos de Decisão [FCD] é composta por seções de 

análise com temas integradores. Partidário (2012) sintetiza que o objetivo dessa etapa é nortear a 

aplicação da AAE, com o propósito de estruturar as fases de estudos técnicos, com avaliação de 

oportunidades e riscos para a tomada de decisão.  

A descrição e análise de cenários e tendências alternativas possui a finalidade de fornecer 

informações para auxiliar a avaliação de possíveis impactos. É a identificação focada em temas 

pré-estabelecidos, direcionado aos objetivos definidos (Thérivel, 2004). 

As próximas etapas da Figura 1 compõem critérios de análise e avaliação, visam o 

desenvolvimento de caminhos estratégicos direcionados para a sustentabilidade, com diretrizes que 

apoiem esse percurso (Partidário, 2012) 

A avaliação das alternativas quanto aos impactos, visa  avaliar as oportunidades e riscos de 

cada esfera (Partidário, 2012). Em relação a Descrição das medidas mitigadoras e de 

monitoramento, elaboração de diretrizes para o planejamento e  acompanhamento, relatórios e 

documentação estão inclusas na fase denominada como monitoramento, que consiste em propostas 

e orientações de acompanhamento do processo AAE, após a conclusão do processo de 

planejamento (Morrison-Saunders, & Arts, 2004). 

Independente do modelo AAE ser estruturado sobre procedimentos flexíveis para a 

aplicação em diversos contextos, mantêm-se etapas mínimas procedimentais (Bina, 2007; 

Gallardo, Duarte, & Dibo, 2016; Cashmore, & Partidário, 2016). 

Egler (2010) ponderou que a aplicação sistemática da AAE, no Brasil, pode contribuir para 

garantir no processo de desenvolvimento regional, local e setorial a sustentabilidade. Assim, a AAE 

garante maior transparência e governança ao processo de desenvolvimento no país (Sánchez, 

2017).  

 Desta forma, a AAE pode facilitar a integração das PPP’s, todavia trata-se de utilizá-la 

para formular e desenvolver os planos e programas. Desta forma, para sua consolidação no Brasil 

torna-se necessário que a instituam, sem transformá-la em um obstáculo (Sánchez, 2008). 
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2.1.1 Encadeamento AAE 

O encadeamento no âmbito do planejamento ambiental, nos níveis de decisão das políticas, 

planos e programas é designado como Tiering (Thérivel, 2004 e Fischer,2007).  

O Tiering segundo Arts, Tomlinson e Voogd (2011) é a hierarquização dos diferentes níveis 

de planejamento e como relacionam-se entre si. Como resultado, Fischer (2002) informou que o 

tiering é capaz de proporcionar um processo decisório mais estruturado, coerente e direcionado ao 

cumprimento dos seus objetivos. A Figura 2 ilustra o conceito em AAE, do processo denominado 

Tiering . 

 

 
 Figura 2. Conceito do processo Tiering em AAE 
Fonte: Adaptado de “Arts, Tomlinson e Voogd”, 2011. 
 

Na abordagem da AAE, o tiering é interpretado como o encadeamento de ações 

estratégicas, por meio dos diferentes níveis do planejamento (Thérivel, 2004). Na Figura 2 é 

possível visualizar o relacionamento entre os fundamentos AAE e o Tiering. 

Esse relacionamento se apresenta de forma hierárquica, em níveis, para tomada de decisão, 

com isso, as políticas moldam os planos subseqüentes, programas e projetos que colocam essas 

políticas em prática. Define-se:  i) Política como uma proposta generalizada; ii) Plano é a estratégia 

visando o futuro e para isso compõe coordenadas para implementar as políticas; iii) Programa são 

propostas, instrumentos e/ou atividades que elaboram e implementam políticas (Sadler e Verheem, 

1996). 

Bina (2007) salientou que, nem sempre, os planos e programas precedem os projetos. Arts, 

Tomlinson e Voogd (2011) apontaram que o tiering não precisa ser entendido, rigorosamente, 



27 
 

como um processo linear e uniforme, que se inicia nível Estratégicoe se estende ao nível 

operacional, mas como um processo que atende ambas as direções, top-down e bottom-up. Com 

isso, a AAE deve fortalece os vínculos entre os níveis Estratégicoe operacional, por meio  do 

tiering, ao longo do planejamento.  

2.2 Avaliação Ambiental Estratégica no planejamento urbano brasileiro 

Segundo Maricato (2015), o processo de industrialização-urbanização ocorrido no país a 

partir de 1950 desencadeou o crescimento acelerado e desordenado das cidades brasileiras; entre 

1940 a 2010, a população urbana passou de 31% para 84%, caracterizando um dos processos de 

urbanização mais intensos no mundo.  

Diante desse contexto, reforça-se a necessidade do planejamento das cidades para que esses 

espaços sejam organizados. O planejamento em nível municipal, estadual, regional e nacional está 

previsto na Constituição Federal (Brasil, 1988), sobre planejamento urbano brasileiro, ressaltado 

na política urbana e a política de desenvolvimento urbano e com objetivo de ordenação das funções 

sociais das cidades. 

Destaca-se como primeira tentativa de institucionalização da AAE, segundo Gallardo, 

Duarte e Dibo (2016), em 1994, na cidade de São Paulo, por meio da Resolução SMA 44/94, porém 

sem continuidade.  

No ano 2001 foi regulamentada a Lei Federal n. 10.257, de 10 de julho de 2001, relacionada 

às políticas urbanas e intitulada Estatuto das Cidades, o qual estabelece o uso da propriedade urbana 

para o bem coletivo e o equilíbrio ambiental e possui a definição de normas de interesse social e 

ordem pública.  

No plano federal Gallardo, Duarte e Dibo (2016) destacam o Projeto de Lei n. 2072/2003 

instaurando a obrigatoriedade de AAE para as PPP’s, porém, ainda aguarda o parecer da Comissão 

de Constituição e Justiça e de Cidadania [CCJC] e o Projeto de Lei n. 261, apresentado em 08 de 

fevereiro de 2011, tem o objetivo de alterar a Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe 

sobre AAE de PPP’s.  

Em contextos distintos, destacam-se os dispositivos legais que preconizam o uso da AAE 

no estado de São Paulo, destaca-se o Plano Diretor Estratégicoem São Paulo, Lei n. 16.050, de 31 

de julho de 2014, que reforça a utilização da AAE como instrumento de implementação a 

sustentabilidade ambiental, social, econômica e urbana de políticas, planos ou programas; também 
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verificam-se o Decreto n. 55.947/10, que trata sobre a Política Estadual de Mudanças Climáticas e 

o Decreto n. 6.074/10, que instituiu o Programa Paulista de Petróleo e Gás Natural. 

Pfeiffer (2000) salientou que o planejamento municipal é um mecanismo de gerenciamento, 

com propósito de tornar os aspectos de uma cidade mais eficientes. Para o autor, o planejamento é 

uma forma de aprendizado sobre as necessidades externas e verificação da capacidade de respostas 

para tais expectativas da administração municipal. 

 A relação entre a formulação de políticas e planejamento tem sido analisada (Nitz, & 

Brown, 2001), pois concentra-se um debate para determinar se são processos independentes ou 

entrelaçados, que sugere uma relação hierárquica, na qual o planejamento é visto como parte 

integrante da formulação de políticas. Silva (2006) afirma que, nesse âmbito, o planejamento deve 

orientar a ação da gestão do Município, devendo ocorrer a integração entre as políticas, planos e 

programas setoriais. 

 No entanto, um plano fornece estratégia para posicionar a política quanto à dimensão do 

tempo e responsabilidades, enquanto a política é essencialmente a declaração de intenção e um 

resultado do exercício de planejamento (Overgaard, 2004). 

Essas diretrizes visam assegurar as funções sociais da cidade e da propriedade urbana, como 

o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte 

e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer. Conforme o Estatuto das Cidades (2001), o 

planejamento urbano é regido e orientado pelos planos nacionais, regionais e estaduais e deverá 

utilizar como instrumento o Plano Diretor, plano plurianual, planos, programas e projetos setoriais. 

Os planos urbanos proporcionam novas dimensões, com variações de designações: Plano 

Diretor; planejamento integrado; plano urbanístico básico; plano municipal de desenvolvimento, 

entre outros (Maricato, 2000). 

Embora existam diferenças entre o planejamento e os processos políticos, Overgaard (2004) 

indicou que o planejamento tem a função de reconhecer o problema e propor a devida correção, 

por outro lado, a formulação de políticas possui mecanismos para lidar com problemas e 

controvérsias antecipadas, a fim de garantir a implementação do planejamento.  

Observa-se esse delineamento, de acordo com Nitz e Brown (2001), quando a formulação 

de políticas introduz os elementos burocráticos do processo, para atender aos requisitos políticos e 

apoiar a tomada de decisão. Nesse sentido, Gallardo (2012) apontou que o planejamento urbano se 

apresenta como um cenário profícuo ao uso da AAE e para a organização sustentável das áreas 
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habitáveis, mantendo as funções sociais esperadas em uma estrutura urbana e reforçando os 

princípios do Estatuto das Cidades , quanto ao fomento do desenvolvimento urbano, que inclui 

questões ambientais nos processos decisórios. 

Trabalhos de Cavalcanti e La Rovere (2013); Oliveira et al. (2013); Rizzo et al. (2017) e 

Malvestio et al. (2018) sobre AAE e planejamento setorial e Oberling et al. (2013); Gallardo et al. 

(2016) e Fabbro Neto e Souza (2017) sobre AAE e planejamento regional são exemplos de algumas 

aplicações que têm se preocupado em qualificar o papel que poderia ser desempenhado pela AAE 

em processos de planejamento no país. 

Uma vez que, no Brasil, a AAE não é obrigatória (Tshibangu; Montaño, 2016) são 

destacadas, cerca de 60 experiências práticas com o instrumento em alguns casos de planejamento 

brasileiro (Sánchez, 2017), em que os conteúdos técnicos desses relatórios de AAE vêm sendo 

discutidos em trabalhos de autores brasileiros (Lemos et al., 2012; Montaño, & Malvestio, 2013; 

Margato, & Sánchez, 2014; Rizzo et al., 2017; Nadruz et al., 2018). 

Não obstante a contribuição desses artigos para o avanço do conhecimento no tema AAE 

no Brasil, Silva e Selig (2015, p. 167) consideraram que “um dos maiores desafios da AAE é definir 

e aplicar princípios e procedimentos que levem à ampliação de sua efetividade”. Para Pellin et al. 

(2011, p. 34), na ausência de um arcabouço legal brasileiro para a AAE, os esforços para o uso do 

instrumento devem estar baseados “no fomento às discussões internas e nas experiências 

institucionais brasileiras”. 

As interligações com o planejamento regional e a formulação de políticas são essenciais 

para orientação do futuro; bem como a resolução de problemas relacionados a gestão e uso da terra 

a fim de promover a sustentabilidade regional (Noble, 2008).  

2.2.1 Plano Diretor Municipal como instrumento de planejamento urbano 

O planejamento urbano brasileiro, também conhecido como Plano Diretor municipal, 

possui diferentes conceitos, mecanismos, legislações e prioridades (Rezende, 2009). Os Planos 

Diretores municipais têm o objetivo de garantir, no futuro, o desenvolvimento equilibrado, 

independente das mudanças ocorridas ao longo do tempo e mantendo a existência das cidades 

(Saule Júnior, 2000; Rocha Neto, & Borges, 2011; Rezende, & Ultramari, 2007; Rezende, 2009).  
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O Plano Diretor é um mecanismo legal que tem o objetivo, segundo Mukai (2008), de 

propiciar o desenvolvimento municipal e fixar diretrizes objetivas, bem como seus respectivos 

programas e projetos. 

No Estatuto das Cidades, conforme Rezende (2009), está contido os princípios que 

direcionam o Plano Diretor com a função de orientar a política de desenvolvimento e a expansão 

urbana do Município. 

A partir desse ponto, prolifera-se uma série de ações, com base nas iniciativas do governo 

federal, direcionado para a formatação de política urbana nacional, a fim de orientar a política de 

desenvolvimento e da expansão urbana. O instrumento é obrigatório para Municípios com mais de 

20 mil habitantes, áreas de interesse turístico ou áreas com atividades de alto impacto ambiental. 

(Cidades, 2004; Rezende, & Ultramari, 2007; Gallardo, Siqueira-Gay, & Ramos, 2017). 

Nesse contexto, o planejamento é primordial para o desenvolvimento do Plano Diretor 

Municipal, que segundo Gasparini (2007), é o estabelecimento das diretrizes e metas para 

orientação da ação governamental. Cabe ressaltar, que o processo de planejar, segundo Rocha Neto 

e Borges (2011), não é garantia de desenvolvimento, uma vez que, para que isso ocorra, torna-se 

necessário um conjunto de condições internas ao processo, além de um constante ajuste de metas 

e objetivos.  

Logo, o planejamento regional, conforme Rocha Neto e Borges (2011), deve ser um 

instrumento de gestão e não de engessamento das ações. Para tal, as políticas são imprescindíveis, 

pois possibilitam localizar os problemas existentes e avaliar possibilidades para resolvê-los. 

Rezende e Ultramari (2007) ressaltaram a importância do planejamento no contexto das 

cidades, com objetivo de auxiliar a gestão municipal, de alterar condições indesejáveis, assegurar 

a viabilização da implantação de propostas estratégicas, enfrentar as problemáticas urbanas quanto 

a desigualdade, pobreza, infraestruturas, mobilidade, o espaço público e a sustentabilidade. 

Segundo Gallardo, Siqueira-Gay e Ramos (2017), a legislação brasileira instituiu o Estatuto 

das Cidades  para estabelecer diretrizes gerais da política urbana e definir os Planos Diretores, 

como um dos seus instrumentos. Maricato (2006) ressaltou a obrigatoriedade de elaboração do 

Plano Diretor com a participação democrática e inclusão de instrumentos que garantam a função 

social da propriedade.  

O Plano Diretor Municipal possui a obrigatoriedade de orientar as questões referente do uso 

e ocupação do solo e o Estatuto das Cidades  direciona o Plano Diretor Municipal para a disposição 



31 
 

de todo espaço territorial de um Município (Rezende, & Ultramari, 2007). No mesmo alinhamento 

Rocha Neto e Borges (2011) afirmaram que o planejamento Estratégicodeve possuir a capacidade 

de coordenar o que já existe na cidade e potencializar os resultados da gestão pública. 

Nesse contexto, os Municípios devem alinhar os seus planos e planejamentos municipais e 

interligar os instrumentos de políticas municipais (Rocha Neto, & Borges, 2011). Pfeiffer (2000) e 

Rezende e Ultramari (2007) descreveram como item fundamental, o desenvolvimento do 

planejamento Estratégicopara tornar a gestão da cidade mais eficiente.  
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3 Metodologia da pesquisa 

Esse estudo caracteriza-se como qualitativo. Creswell (2014), descreveu a abordagem 

qualitativa como interpretativa, pois procura compreender e interpretar comportamentos, opinião e 

expectativas dos indivíduos de uma população ou de um grupo de dados e informações.  

Para Creswell (2014), as pesquisas qualitativas utilizam materiais e métodos diversos e a 

análise dos fenômenos em visão ampla, possibilitando ao pesquisador adotar uma ou mais 

estratégias de investigação, como guia para o estudo.  

Quanto aos fins, o estudo possui cunho exploratório, descrito por Gil (2002) como uma 

pesquisa que visa proporcionar familiaridade com o estudo, na construção de hipóteses e 

aprimoramento das idéias. Trata-se da investigação realizada quando existe pouco conhecimento 

sobre determinado campo ou assunto específico. 

Gil (2002) ressaltou que a pesquisa exploratória busca desenvolver, esclarecer e modificar 

ideias, tendo em vista a formulação de problemas ou hipóteses pesquisáveis para estudos 

posteriores. Destacou, ainda, que pesquisas dessa natureza, habitualmente, envolvem levantamento 

bibliográfico e pesquisa documental para sua realização. O levantamento bibliográfico teve como 

método aplicado a revisão sistemática da literatura. Levy e Ellis (2006) reiteraram que o processo 

possui três etapas, a fim de alcançar os resultados definidos, sendo: entrada, processamento e saída. 

Utilizou-se a análise documental, que conforme Gil (2002), é um instrumento de apoio para 

a pesquisa e utiliza informações derivadas de materiais que não receberam tratamento analítico, ou 

que possam ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa. A Figura 3 ilustra o percurso 

metodológico simplificado da pesquisa.  
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Figura 3. Passos metodológicos da pesquisa 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Para garantir o rigor das análises documentais, o conteúdo foi dividido em: análise das 

publicações AAE e planejamento urbano, análise do Plano Diretor Estratégicodo Município de São 

Paulo e mais quatro seções relacionadas à análise dos Planos Diretores municipais, com aplicação 

AAE denominadas A, B, C e D. 

A Seção A, analisou os Planos Diretores, de acordo com os critérios da IAIA (2002), para 

constatar a existência da aplicação desses critérios nos Planos Diretores e em que nível contribuem 

na aplicação do Planejamento urbano. A Seção B avaliou os processos AAE nos Planos Diretores 
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municipais, segundo critérios estabelecidos por Fischer (1999), OCDE (2006), McCluskey e João 

(2011), Partidário (2012), após adaptação de todos os entendimentos e utilizou-se como pontos de 

análise: objetivos e fatores críticos para decisão; fase de diagnóstico ambiental; relevância, 

tendência e implicações; identificação de alternativas; mitigação de impactos; monitoramento. 

Na Seção C verificou-se os setores do Plano Diretor Estratégico de São Paulo, conforme 

aplicação nos setores: mobilidade urbana, uso do solo, energia, recursos hídricos, construções, 

áreas verdes, resíduos sólidos, habitação, desenvolvimento econômico e desenvolvimento cultural. 

A Seção D buscou a verificação e análise da integração dos critérios AAE no planejamento 

urbano, conforme a arquitetura de análise proposta por He et al. (2011), composta pelos aspectos 

de integração: atores; procedimentos; conteúdos; metodologia; instituições; políticas. 

Tais critérios foram escolhidos para atingir os objetivos desse estudo e, para isso, foi 

enfatizada a análise dessas questões em seções, separadamente, para analisar a efetiva incorporação 

da AAE. 

Para o objeto final desse estudo torna-se necessário a análise de conteúdo, que de acordo 

com Bardin (2006), é definida como um conjunto de técnicas para análise das informações com o 

objetivo de inferir os conhecimentos relativos às condições de produção decorrentes de 

indicadores.  

3.1 Revisão sistemática da literatura 

A revisão sistemática da literatura foi definida por Levy e Ellis (2006) como o processo de 

coletar, conhecer, compreender, analisar, sintetizar e avaliar um conjunto de artigos científicos com 

o propósito de criar um embasamento teórico-científico (estado da arte), sobre um determinado 

tópico ou assunto pesquisado. Biolchini, Mian, Natali, Conte e Travassos (2007) descreveram a 

revisão sistemática da literatura como um instrumento de mapeamento de trabalhos publicados no 

tema específico da pesquisa, objetivando que o pesquisador seja capaz de elaborar uma síntese do 

conhecimento existente sobre o assunto. 

A revisão bibliográfica sistemática possui como benefícios: a) auxiliar o pesquisador no 

entendimento do corpo pesquisado referente um determinado assunto; b) desenvolver o 

embasamento teórico para o estudo proposto; c) apresentar e analisar as justificativas para a 

condução do estudo; d) verificar a contribuição para o conhecimento e/ou teoria; e) auxiliar na 
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melhoria da definição e estruturação do método de pesquisa, objetivos e questões do estudo 

proposto (Levy, & Ellis, 2006). 

Na visão de Cooper (1998), o processo da revisão sistemática da literatura abrange os 

estágios de: i) formulação do problema; ii) busca de literatura; iii) fase de avaliação dos dados; iv) 

análise de dados e v) apresentação do resultado final. Levy e Ellis, (2006) explicaram as etapas 

como entrada, na qual são alocadas as informações preliminares, como artigos e textos que 

constroem e formam o conhecimento da área e, muitas vezes, são indicados por professores, 

orientadores, entre outros. Na etapa de processamento as informações são observadas, analisadas 

e tratadas com base no objetivo da pesquisa. Por último, a etapa denominada saída é o resultado 

final, que pode ser apresentado em forma de relatório ou de texto construído a partir da seleção 

final. 

Com isso, segundo Levy e Ellis (2006) e Cooper (1998), deve-se alcançar maior qualidade 

nas buscas e resultados da revisão sistemática da literatura, ou seja, compreender o “estado da arte” 

do assunto pesquisado, o que torna imprescindível a adoção do conjunto de etapas, conforme 

apresentado na Figura 4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Etapas da Revisão Sistemática da Literatura
 Fonte: Adaptado de “Levy e Ellis”, 2006. 

 

Cooper (1998) salientou que a estratégia de busca na literatura é parte primordial para 

reforçar o rigor de qualquer tipo de revisão, uma vez que, se for incompleta, a pesquisa torna-se 

tendenciosa e resulta em um banco de informações com resultados inadequados e imprecisos. 

3.1.1 Procedimentos da revisão sistemática da literatura  

Para a etapa de revisão sistemática da literatura, inicialmente, definiram-se os termos para 

o levantamento de dados: “Avaliação Ambiental Estratégica” e “Plano Diretor” para a base de 

dados Google Scholar. Nas demais bases de dados Web of Science e Scopus foram utilizadas 
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“Strategic Environmental Assessment”, “Master”, “Plan” para contemplar todas as terminações 

relacionadas ao planejamento.  

O recorte temporal para a busca das publicações compreendeu o período entre o ano 2004, 

devido ao estabelecimento da Diretiva Europeia de AAE (2001/42/EC), considerado o marco 

regulatório instituído nesse ano (Tetlow, & Hanusch, 2012) e o mês de maio, 2018. 

Contudo, essa etapa teve o objetivo de realizar varredura ampla e precisa, referente ao 

levantamento de publicações e referencial teórico, para subsidiar e auxiliar na compreensão e 

formulação da análise de conteúdo proposto nesse estudo.  

Posteriormente, as publicações foram classificadas em tipologias AAE, conforme diretriz 

estabelecida por Thérivel et al. (1992) e Partidário e Fischer (2004), as quais foram descritas como: 

a) política, que concentra legislação, direito, estudos jurídicos, tecnologia, políticas de 

financiamento e fiscal; b) regional condiz a planos regionais e municipais, planos de comunidade 

e planos e programas de desenvolvimento; c) setorial incluem os planos e programas setoriais tais 

como: gerenciamento de resíduos, recursos hídricos, manejo, energia, transporte, mudanças 

climáticas, turismo, uso do solo, biocombustíveis. Seguidamente, os dados foram tabulados para 

facilitar a compreensão e análise. 

A etapa seguinte consistiu na análise dos dados obtidos, com destaque para as publicações 

aplicadas em esfera Regional, a fim de aprofundar as análises no planejamento urbano, objeto de 

estudo dessa pesquisa. Com os resultados das etapas anteriores, buscou-se a compreensão da 

perspectiva AAE nessas publicações, segundo metodologias aplicadas de Partidário e Fischer 

(2004) e Pellin et al. (2011). 

Partidário e Fischer (2004) apontaram que existem 2 métodos de conduzir a AAE o primeiro 

é a extensão do AIA relacionado a projetos quanto aos princípios, procedimentos legais. O segundo 

trata nos preceitos da formulação das PPP’s, por meio da identificação conduzida para o 

desenvolvimento sustentável.  

Pellin et al. (2011) apontaram três perspectivas para a AAE: a primeira é um procedimento 

sistemático que oferece suporte ao processo decisório, contribuindo para a preservação do meio 

ambiente e a obtenção da sustentabilidade no desenvolvimento de políticas, planos e programas 

[PPP]; a segunda é um instrumento voltado para a constatação de evidências, estabelecendo rigor 

científico para as PPP’s, a partir do uso de inúmeras técnicas e métodos de avaliação; a terceira 
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trata-se de um instrumento que incentiva a obtenção de resultados sustentáveis e boa governança, 

disponibilizando alternativas sistemáticas em diferentes âmbitos e níveis de planejamento. 

De acordo com as perspectivas para a AAE, realizou-se a classificação dos estudos 

relacionados à amostra classificada como Tipologia Regional em: Extensão AIA [EAIA], suporte 

ao processo decisório [SPD]; Instrumento de alternativa para o Desenvolvimento Sustentável 

[IADS], na amostra de Tipologia Regional. 

3.1.2. Coleta de dados 

O Quadro 2 resume a coleta de dados, mostrando as buscas realizadas e os resultados a cada 

filtro nas bases de dados. Nessa etapa,  foram consideradas, nas buscas, todas as publicações com 

relação AAE e planejamento urbano, incluindo-se todas as publicações em que título e resumo 

possuíam as duas palavras-chaves de busca. 

Para a busca na base de dados Google Scholar foi utilizado novamente o software “Publish 

or Perish”, em 02 de fevereiro de 2018, com as palavras-chave “Avaliação Ambiental Estratégica” 

e “Plano Diretor” e alcançou-se, como resultado, 2 publicações; com as palavras “Strategic 

Environmental Assessment”, “Master” and “Plan”, obteve-se 17 publicações. Somaram-se 19 

publicações, que foram tabuladas no Microsoft Excel.  
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Quadro 2. Resumo das coletas de dados 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

A busca realizada na base de dados Scopus, em 16 de abril, 2018, utilizou as palavras-chave 

“Strategic Environmental Assessment”, ‘Master” and “Plan, a fim de contemplar todas as 

terminações relacionadas aos Planos Diretores e resultou em 24 publicações. Em seguida, foi 

realizada tabulação no software Microsoft Excel. 

Na busca na base de dados Web Of Science (WoS), realizada em 04 de maio, 2018, 

utilizaram-se as palavras-chave “Strategic Environmental Assessment” and “Master” and “Plan”, 

tendo como resultado 7 publicações, que foram tabuladas no software Microsoft Excel. 

Após tabulação e pesquisa em todas as bases de dados, houve refinamento para exclusão de 

publicações constantes em mais de uma base de dados, resultando em uma amostra total de 43 

publicações, como apresentado no Apêndice A. Os resultados dessa etapa compreendem os 

objetivos específicos I e II desse estudo. 

3.2 Análise documental 

Segundo Gil (2002) e Houaiss (2008), a pesquisa documental, compreende: 1) declaração 

escrita oficialmente reconhecida, que serve de prova de um acontecimento, fato ou estado; 2) 

Quadro-Resumo das Coletas de Dados  
        

A
A

E
 e

 p
la

ne
ja

m
en

to
 u

rb
an

o 
Base de 
Dados Web of Science Scopus Google Scholar 

Data das 
Coletas 04/05/2018 16/04/2018 02/02/2018 

Palavras-
Chave  

Strategic 
Environmental 
Assessment, Plan, 
Master Plan 

Strategic 
Environmental 
Assessment, Plan, 
Master Plan 

Avaliação Ambiental 
Estratégica, Plan, Plano 
Diretor 

Busca 
Booleana 

“Strategic 
Environmental 
Assessment” AND 
"Master" AND "Plan" 

“Strategic 
Environmental 
Assessment” AND 
"Master" AND 
"Plan" 

"Avaliação Ambiental 
Estratégica" AND 
"Plano Diretor" OR 
"Strategic 
Environmental 
Assessment" AND 
"Master" AND "Plan" 

Filtro 1 Período de 2004 a 2018 
Resultado 7 24 19 
Filtro 2  Exclusão de estudos com ambiguidade nas bases de dados 
Resultado 
Final 43 
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qualquer objeto que comprove, elucide, prove ou registre um fato, acontecimento; 3) arquivo de 

dados gerado por processadores de texto . 

A natureza do documento, de acordo com Figueiredo (2007), pode ser caracterizada como: 

manuais, cartas, notas, atas,entre outros e como não escrito, tais como filmes, vídeos, slides, 

fotografias ou pôsteres. Esses documentos, segundo o autor, são utilizados como fontes de 

informações, indicações e esclarecimentos, que trazem seu conteúdo para elucidar determinadas 

questões e servir de prova para outras, de acordo com o interesse do pesquisador. 

Nesse estudo, os documentos considerados para análise correspondem aos manuais de boas 

práticas AAE, manuais e guias de implantação, Leis correspondentes à AAE, Estatuto das Cidades 

e Plano Diretor de SP, sendo: 

a) Diretiva AAE da União Européia, realizada entre 2001 e 2004;  

b) Estatuto das Cidades, regido pela lei 10.257/2001;  

c) Documento-Guia da Avaliação Ambiental Estratégica, publicado em 2002 pelo 

Ministério do Meio Ambiente do Brasil;  

d) Guia de Boas práticas AAE, desenvolvido pela OECD em 2006;  

e) Guia de melhores práticas para Avaliação Ambiental Estratégica, realizado em 2012, 

pela Agência Portuguesa do Meio Ambiente;  

f) Guia AAE para planejamento urbano, desenvolvido pela Ambero em 2015; 

 

Em Relação aos relatórios de implantação AAE no Plano Diretor municipal e Planos 

Diretores correspondentes, foram escolhidos 17 Planos Diretores municipais e seus relatórios de 

implantação AAE para a análise e verificação da integração AAE ao planejamento urbano, sendo: 

 

1) Relatório de Implementação da AAE no Plano Diretor de Yerevan-Armênia, 2005; 

2) Plano Diretor Yerevan-Armênia, 2017; 

3) Relatório de Implementação da AAE no Plano Diretor de Kinsale-Irlanda, 2009; 

4) Plano Diretor Kinsale-Irlanda, 2009; 

5) Relatório de Implementação da AAE no Plano Diretor de Lisboa-Portugal, 2011; 

6) Plano Diretor Lisboa-Portugal, 2012; 

7) Relatório de Implementação da AAE no Plano Diretor de Dublin-Irlanda, 2011 

8) Plano Diretor Dublin-Irlanda, 2016; 
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9) Relatório de Implementação da AAE no Plano Diretor de Prizren-Kosovo, 2012,  

10) Plano Diretor Prizren-Kosovo, 2012; 

11) Relatório de Implementação da AAE no Plano Diretor de Greenbelt-Canadá, 2013;  

12) Plano Diretor de Greenbelt-Canadá, 2013; 

13) Relatório de Implementação da AAE no Plano Diretor de Kesteven-Inglaterra, 2013;  

14) Plano Diretor Kesteven- Inglaterra, 2014; 

15) Relatório de Implementação da AAE no Plano Diretor de Seixal-Portugal, 2013;  

16) Plano Diretor de Seixal-Portugal, 2018; 

17) Relatório de Implementação da AAE no Plano Diretor de Gilgit-Paquistão, 2014;  

18) Plano Diretor de Gilgit-Paquistão, 2014;  

19) Relatório de Implementação da AAE no Plano Diretor de Coquimbo-Chile, 2014; 

20) Plano Diretor de Coquimbo-Chile, 2015; 

21) Relatório de Implementação da AAE no Plano Diretor de Vasilikos-Grécia, 2015; 

22) Plano Diretor de Vasilikos-Grécia, 2015; 

23) Relatório de Implementação da AAE no Plano Diretor de Cork-Irlanda, 2015; 

24) Plano Diretor de Cork-Irlanda, 2015; 

25) Relatório de Implementação da AAE no Plano Diretor de Barcelos-Portugal, 2015; 

26) Plano Diretor de Barcelos-Portugal, 2015; 

27) Relatório de Implementação da AAE no Plano Diretor de Espinho-Portugal, 2016; 

28) Plano Diretor de Espinho-Portugal, 2016; 

29) Relatório de Implementação da AAE no Plano Diretor de Tavira-Portugal, 2017; 

30) Plano Diretor de Tavira-Portugal, 2017 

31) Relatório de Implementação da AAE no Plano Diretor de Clare County-Irlanda, 2017; 

32) Plano Diretor de Clare County-Irlanda, 2017; 

33) Relatório de Implementação da AAE no Plano Diretor de Belfast-Inglaterra, 2017; 

34) Plano Diretor de Belfast-Inglaterra, 2017 

35) Plano Diretor Estratégicodo Município de São Paulo enquadrado na Lei n. 16.050/2014. 

 

Para identifição desses relatórios e planos foi realizada consulta em diversos sites de busca 

da internet, conforme descrito no Apêndice B. Com objetivo de obter dados do cenário mundial, 

considerou-se oportuno escolher relatórios da AAE realizados em continentes distintos. Assim, 
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optou-se por selecionar 17 estudos para realizar análise mais rigorosa e aprofundada de cada 

documento, visto a diversidade e complexidade do planejamento e da gestão urbana.  

Após seleção e análise preliminar dos documentos, a etapa seguinte priorizou identificar 

conceitos e procedimentos aplicados da AAE ao Plano Diretor Municipal, verificou-se os 

elementos relacionados à problemática, ao contexto teórico e, por fim, aos interesses e aplicações 

de cada estudo.  

Dessa forma, Cellard (2008) afirmou que a análise documental favorece a observação do 

processo de maturação ou de evolução de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, 

comportamentos, mentalidades, práticas, entre outros.  Os resultados dessa etapa compreendem os 

objetivos III e IV desse estudo. 

3.2.1 Análise documental: Planos Diretores e AAE 

Nessa etapa, foram analisadas publicações relacionadas a AAE e planejamento urbano, 

advindas da fase Revisão Sistemática da literatura, foi verificado e analisado o Plano Diretor 

EstratégicoMunicipal de São Paulo, os relatórios e Planos Diretores municipais objetivando 

verificar a aplicação da AAE no planejamento urbano e a integração entre eles. Para esse fim, 

existem diversos referenciais disponíveis na literatura, porém foram escolhidas as metodologias 

dos referenciais teóricos e técnicos publicados por: Fischer (1999),  IAIA (2002); OCDE (2006), 

McCluskey e João (2011), He et al., (2011) e Partidário (2012). 

As análises foram subdivididas em: análise das publicações AAE e planejamento urbano, 

análise Plano Diretor Estratégicodo Município de São Paulo e mais 4 seções relacionadas a análises 

dos Planos Diretores municipais com aplicação AAE. Os critérios de análise foram escolhidos para 

contemplar os objetivos desse estudo e, para isso, foi enfatizada a análise de questões 

separadamente. 

Assim, a seção A, analisou a eficácia da AAE aplicada aos Planos Diretores, com base nos 

critérios internacionais de desempenho que orientam a avaliação e o desenvolvimento de processos 

eficazes de AAE, estabelecidos por IAIA (2002). A seção B, compreendeu a análise das etapas de 

aplicação da AAE nos Planos Diretores. Nessa seção foi utilizado, como base teórica para as 

análises, a compilação das informações de Fischer (1999),  OCDE (2006), McCluskey e João 

(2011) e Partidário (2012). 
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Na seção C, verificou-se as ações e propostas setorais de cada Plano Diretor. Essa análise 

foi dividida de acordo com os setores destacados no Plano Diretor Estratégicodo Município de São 

Paulo. Seguidamente, na seção D foi analisada a integração dos critérios AAE ao planejamento 

urbano, conforme metodologia do roteiro proposto por He et al. (2011). 

Os critérios de análises estabelecidos nessas seções foram estipulados para atingir o rigor 

em todas as etapas de avaliação do conteúdo, bem como possibilitar a verificação da prática AAE 

inserida nos Planos Diretores municipais.  

3.2.1.1 Seção A: critérios de desempenho da AAE 

Essa seção de análise, objetivou-se analisar por meio dos critérios de desempenho AAE a 

sua aplicação no planejamento urbano. Para isso utilizaram-se critérios para análise da eficácia da 

AAE estabelecidos e discutidos por IAIA (2002), empregados no país por Rizzo, Gallardo e 

Moretto (2017) para avaliar o planejamento de transportes.  

Os critérios de desempenho AAE permitem: a) incorporar a abordagem da sustentabilidade 

ao processo; b) viabilizar a escolha das melhores alternativas; e c)garantir um processo democrático 

na tomada de decisão. Para isso, foram estruturados em 6 pilares e subdivididos em 17 itens, 

conforme apresentado no Quadro 3. 
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Quadro 3.  
Critérios de desempenho para análise dos estudos de AAE. 

Critérios Itens 

É integrado: 

1. O planejamento utiliza algum instrumento para a inserção da variável 
ambiental?.  
2. O planejamento integra as dimensões social, ambiental e econômica? 
3. O plano indica seus objetivos relacionados a outras PPP’s?. 

É orientado para a 
sustentabilidade: 4. O Plano indica alternativas mais sustentáveis? 

É focalizado: 

5. Fornece informação suficiente, confiável e utilizável para o 
desenvolvimento do planejamento e do processo de tomada de decisão? 
6. Concentra-se em questões-chave do desenvolvimento sustentável? 
7. Ajusta-se às características do processo de tomada de decisão? 
8. É eficaz em termos de custo e tempo? 

É responsável: 

9. É realizada pelas agências responsáveis pelas decisões estratégicas a 
serem tomadas? 
10. É conduzida com profissionalismo, rigor, equidade, imparcialidade e 
equilíbrio? 
11. Há avaliações e verificações independentes do governo?  
12. Documenta e justifica como os assuntos de sustentabilidade são 
considerados no processo decisório? 

É participativo: 

13. Existe participação social e do governo, ao longo de todo o processo 
de decisão? 
14. Considera explicitamente as suas contribuições e preocupações na 
documentação e na tomada de decisão? 
15. As informações apresentadas são claras e de fácil compreensão para 
todos os envolvidos? 

É iterativo: • 

16. Os resultados da avaliação são disponibilizados em tempo hábil para 
influenciar o processo decisório e futuros de outros planejamentos?  
17. As informações disponibilizadas são suficientes sobre os impactos da 
implementação de uma ação estratégica, a fim de possibilitar que a 
decisão seja revista ou corrigida e fornece bases para futuras decisões?  

Fonte: Adaptado de “International Association for Impact Assessment” - IAIA, 2002. 

 

O Quadro 3 descreveu as diretrizes da IAIA (2002) para conduzir a AAE de forma mais 

eficaz, e com maior credibilidade assegurando um processo de decisão com alternativas 

sustentáveis. Para utilização dessas diretrizes como critério de análise nesse estudo aos Planos 

Diretores selecionados, se estabeleceu o Quadro 4. 
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Quadro 4.  
Entendimento dos critérios IAIA (2002) para análise dos estudos da AAE. 

Entendimento dos Critérios IAIA (2002) para análise dos estudos da AAE 

1 Considera as decisões estratégicas com vista ao desenvolvimento sustentável? 
Utilizou-se a Avaliação Ambiental Estratégica ? 

2 Apresenta integração dos aspectos ambiental, social e econômico? 

3 É demonstrado como a AAE aborda a inserção do planejamento? 

4 
Apresenta análise de alternativas mais sustentáveis, especificando critérios e 
metodologia? 

5 Existe levantamento e análise dos impactos com a implementação do planejamento? 

6 Apresenta considerações sobre o desenvolvimento sustentável ? 

7 Há relação nítida entre a AAE e o processo de tomada de decisão? 

8 
Existe levantamento dos custos e tempo de duração para a implementação das 
atividades? 

13 Possui envolvimento e a participação das partes interessadas na AAE? 

14 A análise participativa presente na documentação está inserida na AAE? 

15 Em relação a linguagem e a clareza,  o documento possui fácil compreensão das 
informações, bem como disponibilidade para o acesso de todos os interessados? 

17 Verificar se há avaliação integrada dos impactos cumulativos, sinérgicos e indiretos 
nos estudos, considerando os planejamentos correlatos. 

Fonte: Adaptado de “Rizzo,Gallardo & Moretto”, 2017. 

 

A análise apresentada no Quadro 4 compreende as categorias numeradas de 1 a 17 

correspondendo aos critérios estabelecidos por IAIA (2002). Os itens 9 a 12 e o 16 não foram 

incluídos nesta análise, pois não contemplam a aplicação no objeto desse estudo. Com base em 

Rizzo, Gallardo e Moretto (2017) foi proposto o critério de pontuação para as análises do Quadro 

4 e foi atribuído da seguinte forma: 2 pontos para “Critério IAIA Atendido - CA”; 1 ponto para 

“Critério IAIA Parcialmente Atendido - CPA” e 0 ponto para “Critério IAIA não atendido - CNA”. 

A escala final foi determinada pela quantidade de pontos: de 0 a 8 pontos “IAIA não atendido”; de 

9 a 16 pontos “IAIA parcialmente atendido”; 17 a 24 pontos “IAIA Atendido”. Para determinação 

das pontuações de análise, utilizou os critérios do Quadro 5. 
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Quadro 5   
Critérios de pontuação 

Critério de pontuação 

2 Critério IAIA Atendido 
1 Critério IAIA Parcialmente Atendido 
0 Critério IAIA não atendido  

Legenda de Resultados 

0 a 8 pontos = IAIA não atendido 
9 a 16 pontos = IAIA parcialmente atendido 
17 a 24 pontos = IAIA Atendido 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 Para determinar a pontuação de cada item, inicialmente foi realizada a leitura preliminar 

de cada Plano Diretor. Em seguida, foi identificado e destacado nos planos os 12 itens que 

compõem os critérios estabelecidos no Quadro 5.  

 Sequencialmente, foi analisado cada item destacado e comparado ao estabelecido no 

Quadro 5. Em cada item, foi observado se continha totalmente ou parcialmente os critérios ou se 

não atendia e, somente após essas ações foi determinado a pontuação no quadro de análise para 

cada item. 

3.2.1.2 Seção B: métodos para realização da AAE 

A Seção B de análise tem por objetivo analisar os processos AAE nos Planos Diretores 

Municipais. Fischer (1999) definiu cinco pontos para verificação da AAE: a) considerar de forma 

mais ampla as alternativas de desenvolvimento e seus efeitos; b) avaliar a AAE como uma 

ferramenta que almeja o desenvolvimento sustentável; c) fortalecer os princípios da AIA com uma 

tomada de decisão mais eficiente; d) considerar as questões ambientais em níveis mais altos de 

tomada de decisão; e) realizar consulta e participação pública nas questões relacionadas à AAE. 

O guia de aplicação AAE estabelecido por OCDE (2006) descreveu quatro pontos a avaliar: 

a) triagem de objetivos e identificação de atores; b) identificação de alternativas e mitigação de 

impactos; c) discussão com os atores; d) monitoramento. 

McCluskey e João (2011), destacaram que a AAE deve potencializar a valorização 

ambiental com 6 pontos de verificação: a) garantir a conservação e a valorização da biodiversidade; 

b) os dados coletados devem estar enquadrados no contexto da ação estratégica c) considerar as 
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relações de planejamento nos níveis nacional, regional e local; d) discutir impactos positivos e 

negativos das alternativas; e) promover medidas de valorização ambiental para integração na ação 

estratégica. f) realizar discussão do relatório de AAE com as partes interessadas, antes da tomada 

de decisão. 

Partidário (2012) apresentou um Guia de Boas práticas e aplicação da AAE, de forma que 

garanta a inserção da temática ambiental na tomada de decisão em seis pontos: A) fatores críticos 

para decisão; b) janelas de decisão; c) contexto e tendências; d) opções estratégicas; e) 

oportunidades e riscos; f) diretrizes de planejamento e gestão.  

Dessa forma, buscou-se contemplar todos os critérios e entendimentos de análise dos 

autores e foram adaptados para utilização nesse estudo, conforme Quadro 6. 

 

Quadro 6.  
Etapas de análise da AAE nos Planos Diretores 

Pontos de Análise Objetivos 

Objetivos e Fatores Críticos para 
decisão 

Estabelecer objetivos com foco nas questões ambientais ligadas à fase de 
decisão intensificando na definição de problemas ambientais, 
relacionados com a implementação do plano e Identificar atores 
envolvidos. 

Fase de Diagnóstico Ambiental 

Identificar pontos de aplicação; realizar levantamento de ações e medidas 
necessárias para o planejamento, objetivando reduzir pontos negativos e 
aumentar os efeitos positivos. Desenvolver relatório ambiental dos 
pontos destacados para discusão pública. 

Relevância, Tendência e  
Implicações  

Analisar  tendências e implicações contidas no relatório ambiental em 
todo o processo para produzir resultados transparentes e abrangentes aos 
níveis nacional, regional e local. 

Identificação de alternativas 
Definir caminhos estratégicos para atingir os objetivos. Valorizar 
medidas ambientais alternativas. 

Mitigação de impactos 

Avaliar os impactos de forma dinâmica e verificar alternativas de 
melhoria futura. Promover medidas de valorização ambiental para 
integração na ação estratégica. 

Monitoramento 

Discutir o relatório de AAE com as partes interessadas, antes da tomada 
de decisão. Monitorar as decisões e implementações da AAE nas PPP’s. 
Disponibilizar publicamente os resultados do monitoramento. 

Fonte: Adaptado de “Fischer”, 1999; “OCDE”, 2006; “McCluskey, & João”, 2011; “Partidário”, 2012. 

 

O processo de análise nos Planos Diretores, nessa fase, iniciou-se com uma leitura dos 

instrumentos, identificando os pontos de análise, conforme  os objetivos constantes no Quadro 6. 

Em seguida, destacou-se o critério de análise “Objetivos e Fatores críticos para decisão” de todos 

os planos, a fim de obter uma comparação de prioridades nos planejamentos municipais.  
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Após, realizou-se nova leitura dos pontos identificados para as etapas descritas como “Fase 

de Diagnóstico Ambiental”, “Relevância, Tendência e Implicações”, “Identificação de 

alternativas” e “Mitigação de impactos”, a fim de caracterizar o nível de aplicação como “Atende”, 

“Parcial” e “Não Atende”.  

A caracterização “Atende” foi utilizada para aqueles instrumentos que possuíam as 

informações descritas com detalhes e com informações suficientes para atender o objetivo de cada 

fase dos critérios. 

Nos instrumentos que possuíam a descrição das etapas de análise de forma sucinta ou com 

informações incompletas mas que possibilitavam o atendimento do disposto nos objetivos do 

Quadro 6, foram classificados como “Parcial”; para aqueles instrumentos que não possuíam a 

informação ou com informações insuficientes para atender o objetivo do ponto de análise foram 

caracterizados como “Não atende”.  Em seguida todos esses dados obtidos foram tabulados, para 

organizar as informações e facilitar as análises. 

A análise do ponto descrito como “Monitoramento”, no Quadro 6, foi verificado nos Planos 

Diretores se existia a previsão e estabelecimento de ações com a determinação de responsáveis e 

prazos, para que essa etapa ser realizada. Logo após, foi verificado se existiam Apêndices referente 

aos relatórios descritos, com as decisões e as implementações da AAE. Dessa forma, existindo os 

dois fatores de análise, o plano era classificado como “Atende”. 

Nos instrumentos que possuíam apenas um dos fatores de análise, observou-se as 

informações constantes, se apresentavam-se de forma clara e se eram suficientes para o 

entendimento e caracterização, conforme o objetivo descrito no “monitoramento”. Uma vez que o 

instrumento atendeu a essa regra, foi classificado como “Parcial”, se não atendeu, foi classificado 

como “Não atende”. Seguidamente os dados foram tabulados. 

3.2.1.3 Seção C: identificação dos objetivos setoriais no planejamento urbano 

A Seção C tem por objetivo verificar as propostas e objetivos constantes nos Planos 

Diretores. Para essa análise utilizou-se, como pontos setorais: mobilidade urbana, uso do solo, 

energia, recursos hídricos, construções, áreas verdes, resíduos sólidos, habitação, desenvolvimento 

econômico e desenvolvimento cultural.  

Esses pontos setoriais foram determinados, conforme categorias destacadas do Plano 

Diretor Estratégicodo Município de São Paulo, ano 2014. Para essa análise, foi realizada a leitura 
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preliminar de todos os planos, com  destaque para as identificações dos setores, conforme as 

propostas. Após identificação, foi realizada nova leitura dos setores destacados, individualmente, 

para extrair-se os objetivos de cada um. Em ação conjunta esses dados foram tabulados. 

Posteriormente, foi realizada análise comparativa dos dados, relacionados aos objetivos 

setoriais, a fim de estabelecer relações de prioridades nos Planos Diretores e ações convergentes. 

3.2.1.4 Seção D: método para avaliar AAE e planejamento urbano 

 A Seção D empregou o roteiro proposto por He et al. (2011) para análise da integração 

dos critérios AAE ao planejamento urbano, o qual é composto por seis aspectos, conforme 

apresentado no Quadro 7. 

 

Quadro 7. 
Etapas de integração da AAE ao planejamento urbano 

Integração  Resultados esperados 

Atores 
Participação e interação de diferentes atores no 
processo de avaliação e elaboração de planos 

Procedimentos 
Integração de diferentes requisitos processuais e de 
aprovação para o licenciamento do planejamento 
urbano 

Conteúdos 
Integração de informações, dados e conteúdo de 
relatórios  

Metodologias 
Integração de abordagens de planejamento urbano  e 
ecológico;  abordagens de avaliação econômica e 
social.  

Instituições 

Definição da organização para garantir a integração; 
do intercâmbio de informações e possibilidades de 
intervenções entre diferentes setores; definição  
deveres e responsabilidades dos atores envolvidos  

Políticas 

Integração do desenvolvimento sustentável como 
princípio orientador geral no planejamento e AIA;  de 
regulamentações setoriais; disposições das 
intervenções políticas para assegurar a integração. 

Fonte: Adaptado de “He et al”, 2011. 

 

Nessa análise, primeiramente, foi realizada a leitura dos Planos Diretores identificando os 

critérios de Integração do Quadro 7. Após, foram analisados e interpretados cada item destacado, 

consecutivamente, realizando a classificação como “Sim”, para aqueles que atenderam na 
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totalidade ou na parcialidade, os resultados esperados e, “Não”, para aqueles que não atendem ao 

disposto para os resultados esperados. 

Para possibilitar a mensuração dos dados, após classificação dos itens referentes aos 

critérios da Quadro 7, foram atribuídos pontos, da seguinte forma: 0 pontos para “Não”; 1 ponto 

para “Sim”.  

A escala de pontuação final compreendeu a somatória dos itens de Integração descritos na 

Tabela 1, para os resultados:  

• de 0 a 2 pontos o Plano Diretor é classificado como “AAE Não integrada”; pois não 

atende aos resultados esperados, conforme destacado no Quadro 7; 

•  de 3 a 4 pontos “AAE Integrada Parcialmente”, os dados obtidos nos Planos 

Diretores compreendem parcialmente os resultados esperados, de acordo com a Tabela 1; 

• de 5 a 6 pontos “ AAE Integrada”, na qual o Plano Diretor compreende, de forma 

total, os resultados esperados que estão caracterizados no Quadro 7. 

3.2.2 Análise Plano Diretor Estratégicodo Município de São Paulo 

Essa etapa utilizou como documento de análise o Plano Diretor Estratégicode São Paulo 

[PDE-SP], ano 2014. Inicialmente, realizou-se a leitura preliminar de todo documento verificando-

se os direcionamentos relacionados a AAE. 

Após, foi realizada nova leitura e destacou-se no instrumento os setores que abrangem seus 

objetivos e diretrizes. Esses dados referentes aos setores foram tabulados. 

Em nova leitura de cada setor destacado, foram analisados os objetivos constantes no 

instrumento, o qual foram todos destacados e tabulados, a fim de se obter, em próxima análise, 

comparativos aos demais planos municipais analisados nesse estudo. 

3.3 Análise de Conteúdo 

A Análise de conteúdo foi descrita por Bardin (2011) como uma técnica de tratamento de 

dados em pesquisa qualitativa, o termo corresponde ao: “conjunto de técnicas de análise das 

comunicações visando obter,  procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não), que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens” (Bardin, 

2011, p. 47).  
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A análise qualitativa, segundo Triviños (2001) e Bardin (2011), estabelece que essa técnica 

possibilita a interpretação dos dados conforme compreensão do pesquisador e permite verificar as 

características, estruturas e/ou modelos que envolvem os conceitos básicos das teorias e seu conteúdo 

e ressaltam três etapas para a análise de conteúdo que são:  

a) Pré-análise: fase em que se executa a organização do material que será utilizado na coleta dos 

dados, bem como os demais materiais que contribuem para o entendimento da investigação; 

b) Tratamento dos resultados: fase em que o material é reunido, formando o corpus da pesquisa 

e, deve ser orientado pelas hipóteses e pelo referencial teórico, resultando na análise de 

quadros de referências, sínteses e divergências de idéias; 

c) Inferência e interpretação: fase de análise a partir da reflexão, intuição com embasamento em 

materiais empíricos, delineamento de relações com a realidade, aprofundando as conexões 

das idéias e permitindo revelar tendências e ideologias das características estudadas.  

Bardin (2006) esclareceu que a análise de conteúdo não possui etapas rígidas, mas a 

reconstrução simultânea com as percepções do pesquisador. A Figura 5 corresponde a etapa de 

análise de conteúdo da pesquisa, dividida em 2 constructos. 

Figura 5. Fases Análise de Conteúdo 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Os constructos analisados foram: a) teoria: AAE, fase de análise das publicações coletadas pelas 

etapas da bibliometria e realização do cruzamento dos resultados do software Iramuteq®, tendo como 

análise final os dados das 43 publicações, relacionadas ao planejamento urbano e a AAE; b) prática: 

AAE e planejamento urbano, fase de análise documental como principal instrumento de verificação 

e estudo o Plano Diretor Estratégicode São Paulo e demais manuais AAE. 
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4 Resultados e discussão 

4.1 Avaliação Ambiental Estratégica em Planos Diretores 

A amostra total da integração AAE e Plano Diretor resultou em 43 publicações. Conforme 

Tabela 1, as publicações corresponderam a 41 títulos internacionais e 2 nacionais. Em análise do 

conteúdo desses estudos, observou-se a aplicação da AAE relacionada ao planejamento urbano no 

Equador, Canadá, Dinamarca, Alemanha, Hong Kong, Hungria, Irlanda, Holanda, Nova Zelândia, 

Portugal, África do Sul, Suécia, Inglaterra, Estados Unidos, Arábia Saudita, Itália, China e Brasil. 

 
Tabela 1. 
Publicações AAE e Plano Diretor  

Publicações AAE e Plano Diretor  Ano Tipo Base de 
Dados 

1 Pulselli, R. M., Magnoli, G. C., & Tiezzi, E. B. P. (2004). Emergy flows 
and sustainable indicators: The strategic environmental assessment for a 
master plan. WIT Transactions on Ecology and the Environment, 72. 

2004 Revista 
Internacional 

Scopus 

2 Alshuwaikhat, H. M., & Aina, Y. A. (2005). Sustainable planning: the need 
for strategic environmental assessment-based municipal planning in Saudi 
Arabia. Journal of Environmental Assessment Policy and Management, 
7(03), 387-405. 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
 

Entre os temas mais abordados das publicações da Tabela 1 está a AAE como um processo 

de determinação, previsão, valorização e elaboração de soluções para mitigação de impactos no 

meio ambiente.  

As publicações da Tabela 1 valorizam a AAE como ferramenta da Avaliação de impacto 

ambiental utilizada para direcionamento de tomada de decisões. Nos estudos foi destacado que a 

AAE relacionada a Plano Diretor não deve ser utilizada como uma solução de emergência para 

resolver problemas específicos, a curto prazo. De acordo com as publicações da Tabela 1 os 

fundamentos AAE são melhores aplicados e contribuem com resultados positivos, quando 

integrado à estrutura das cidades, proporcionando soluções para problemas de desenvolvimento 

urbano. 

As publicações também evidenciaram a questão da capacidade adaptativa da AAE, 

integrada ao planejamento urbano e sobressaindo-se, em relação a AIA, quando aplicada em 

políticas, planos e programas. Outro fator destacado nas publicações é a visualização da AAE como 

“Janela de Política”, pois aplica-se a AAE como estratégia de sustentabilidade  sincronizada ao 
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Plano Diretor, com ampla gama de alternativas aplicáveis ao Plano Diretor e fortalecimento da 

participação pública.  

Na etapa seguinte, optou-se pela análise aprofundada da tipologia denominada regional, por 

englobar a utilização da AAE ao planejamento e na gestão urbana, o qual é o objetivo delineado 

para entendimento da aplicação no planejamento urbano. Nessa análise foi evidenciado o contexto 

das publicações, categorias e características do estudo. 

A tipologia regional, objeto dessa análise, abrangeu 10,56% dos estudos voltados para o 

planejamento e gestão urbana. O planejamento Regional ou Setorial empregando a AAE tende a 

contribuir para que decisões públicas e privadas sejam mais sustentáveis, segundo Sánchez (2008), 

reforçando que os objetivos da AAE visam identificar antecipadamente as consequências das PPP’s 

a fim de evitar, atenuar ou compensar impactos adversos e influenciar diretamente a reformulação 

das PPP’s. Para essa etapa, selecionou-se apenas a tipologia Regional, conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2. 
Tipologia Regional e seus Desdobramentos 

Publicações Categorias Característica 

do Estudo 

Contexto 

Fabbro Neto, F., & Souza, M. P. (2009). 
Avaliação Ambiental Estratégica e 
desenvolvimento urbano: contribuições 
para o Plano Diretor Municipal. Minerva, 
6(1), 85-90. 

Aplicação nas 

PPPs 

Plano Diretor Analisa as contribuições AAE para o 

planejamento urbano, utilizando-se 

do Plano Diretor Municipal.  

Santos, M. R. R., Soriano, È., de Toledo 
Bernardo, K., & da Silva Netto, J. P. (2011). 
Aplicação da avaliação ambiental 
estratégica em planejamento territorial: o 
exemplo da Alemanha. Geografia, 35(2), 
465-476. 

Aplicação nas 

PPPs 

Uso do solo Processo de elaboração da AAE e sua 

relação com o planejamento 

territorial, considerando o exemplo 

alemão.  

Silva, W. G. D. (2012). A avaliação ambiental 
estratégica como ferramenta ao 
planejamento e à gestão do território. In XI 

INTI International Conference La Plata 17 al 

20 de octubre 2012 La Plata, Argentina. 

Inteligencia territorial y globalización: 

Tensiones, transición y transformación. 
Universidad Nacional de La Plata-CONICET. 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación. Centro de Investigaciones 
Geográficas. 

Aplicação nas 

PPPs 

Uso do solo Sugere uma metodologia de 

planejamento e gestão do uso do solo, 

analisa a introdução da AAE como uma 

alternativa para o desenvolvimento 

sustentável.  

Gallardo, A. (2012). Planejamento e gestão 
municipal: Importância da Avaliação 
Ambiental Estratégica (AAE) nesse contexto. 
Municípios de São Paulo-A Revista da 

Associação Paulista de Municípios, São 

Paulo-SP, 32-33. 

Aplicação nas 

PPPs 

Plano Diretor Integra a AAE com a gestão urbana e 

ambiental. Aplicação no Plano Diretor 

municipal, considerando análise das 

alternativas estratégicas. 
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Romanelli, C. Avaliação ambiental 

estratégica como instrumento para 

implantação de programas habitacionais-

um estudo sobre o Minha Casa Minha Vida 
(Doctoral dissertation, Universidade de São 
Paulo). 

Aplicação nas 

PPPs 

Uso do Solo Verifica as contribuições da AAE no 

Programa Minha Casa Minha Vida a 

fim de assegurar a integração 

ambiental com o planejamento 

Estratégicodo setor habitacional. 

Teixeira, B. B. (2014). Avaliação ambiental 
estratégica e auxílio multicritério à decisão: 
um estudo sobre as possíveis contribuições 
ao planejamento aeroportuário. 

Aplicação nas 

PPPs 

Plano Diretor Elabora uma estrutura de Plano 

Diretor Aeroportuário de caráter 

ambiental, a partir de análise 

específica as etapas de scoping da AAE 

e de Estruturação do AMCD.  

Rodrigues, T. O estabelecimento de 

objetivos e indicadores de sustentabilidade 

para avaliação ambiental estratégica 

aplicada a planos de desenvolvimento 

urbano (Doctoral dissertation, Universidade 
de São Paulo). 

Aplicação nas 

PPPs 

Plano Diretor Analisa a AAE aplicada ao 

planejamento do desenvolvimento 

urbano do Município de São Carlos 

(SP), a fim de promover a 

sustentabilidade na elaboração de 

Planos Diretores no contexto 

brasileiro. 

Bodnar, Z., Rosseto, A. M., e Bodnar, R. T. U. 
(2015). A avaliação ambiental estratégica no 
planejamento das cidades. SOUZA, Maria 

Claudia da Silva Antunes de .(coord.) 

Avaliação Ambiental Estratégica: 

possibilidades e limites como instrumento 

de planejamento e apoio à 

sustentabilidade. Belo Horizonte: Arraes 

Editores. 

Aplicação nas 

PPPs 

Gestão Urbana A AAE é discutida considerando que as 

questões ambientais devem ser 

levadas em conta na elaboração de 

políticas, planos e programas, como 

instrumentos de promoção do 

desenvolvimento sustentável. 

Gallardo, A. L. C. F., Siqueira-Gay, J., & 
Ramos, H. R. Contribuições da Avaliação 
Ambiental Estratégica à gestão urbana. 

Aplicação nas 

PPPs 

Plano Diretor Explora as contribuições da AAE para 

gestão urbana no contexto do Plano 

Diretor, em diferentes partes do 

mundo, que foram submetidos a 

processos de AAE.  

Costa, S. D. (2005). O uso da Avaliação 
Ambiental Estratégica para definição de 
políticas portuárias: o caso do Porto de 
Santos/SP. Universidade de Brasília: Centro 

de Desenvolvimento Sustentável, Brasília. 

Aplicação nas 

PPPs 

Gestão Urbana Analisa a potencialidade da AAE como 

instrumento de política ambiental de 

incentivo ao desenvolvimento 

econômico no setor portuário. 

Santos, G., & Lima, G. (2006). 
Vulnerabilidade natural: método para uma 
das etapas da avaliação ambiental 
estratégica, com aplicação do sig no bairro 
Fidélis (Blumenau, SC). 

Aplicação no 

Brasil 

Gestão Urbana Analisa segundo a AAE a 

vulnerabilidade natural à ocupação 

urbana em um recorte geográfico no 

Bairro Fidélis, situado na área de 

expansão urbana de Blumenau. 

Souza, M. C. S. A., e Bertotti, J. L. F. (2015). 
Análise sobre a aplicabilidade da Avaliação 
Ambiental Estratégica na consecução do 
desenvolvimento sustentável. Revista 

Eletrônica do Curso de Direito da UFSM, 
10(2), 499-518. 

Aplicação no 

Brasil 

Gestão Urbana Analisa a inclusão da AAE no 

ordenamento jurídico brasileiro a fim 

de contribuir para o desenvolvimento 

sustentável. 

Munk, N. (2015). Inclusão dos Serviços 

Ecossistêmicos na Avaliação Ambiental 

Estratégica (Doctoral dissertation, 
Dissertação (Mestrado). Programa de Pós 
Graduação em Planejamento Energético, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio 
de Janeiro. 2015. 179p.  

Aplicação no 

Brasil 

Gestão Urbana Analisa de acordo com a AAE os 

serviços ecossistêmicos e impactos 

sobre a saúde economia e política. 

Urbano, M. L. M., e Raimundo, M. R. (2016). 
A prática da Avaliação Ambiental 
Estratégica no Brasil: o caso de Minas 
Gerais. Blucher Engineering Proceedings, 
3(2), 88-98. 

Aplicação no 

Brasil 

Gestão Urbana Avalia a prática da AAE no estado de 

Minas Gerais, visando contribuir para 

sua adoção e regulamentação. 
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Silva, J. R. R., Miranda, P. D. T. C., 
Pitombeira, S. C., & Freire, G. S. S. 
COMPLEXO industrial e portuário do Pecém, 
Município de São Gonçalo do Amarante, 
Ceará - Brasil: Considerações em torno de 
sua Avaliação Ambiental Estratégica. 
Arquivos de Ciências do Mar, 47(2), 86-93. 

Aplicação no 

Brasil 

Uso do solo  Analisa a AAE como instrumento para 

o desenvolvimento sustentável, a 

partir do seu uso no Complexo 

Industrial e Portuário do Pecém, 

Estado do Ceará, Nordeste Brasileiro.  

Pêgas, H. H. N. (2005). Estratégias de 
comunicação visual para um processo de 
avaliação ambiental (AAE). 

Aplicação no 

Brasil 

Plano Diretor Analisa o Plano Diretor dos balneários 

da Bacia Hidrográfica da Lagoa da 

Conceição (Florianópolis - SC), 

utilizando a AAE como instrumento 

indutor dos processos participativos 

de gestão e planejamento urbanos.  

Valera, C. A. (2012). A avaliação ambiental 
integrada dos impactos cumulativos e 
sinérgicos dos empreendimentos 
minerários. MPMG Jurídico. 

Aplicação no 

Brasil 

Gestão Urbana Analisa os problemas do Estado de 

Minas Gerais com vista na AAE, em 

caráter minerário, compreendida a 

bacia hidrográfica. 

Fonte: Análise de Conteúdo na tipologia Regional, 2018. 

 

A inserção da AAE, observada na Tabela 2, é destinada às preocupações ambientais, no 

âmbito da gestão urbana e de seu planejamento, com diretrizes e estratégias específicas nesse 

contexto. Justifica-se esse ponto, segundo Sánchez (2008), pela contribuição da AAE para a 

sustentabilidade, nos processos de desenvolvimento e gestão urbana.  

Para Ultramari e Rezende (2008) e Silva (2000), o planejamento urbano brasileiro apresenta 

diferentes modos de entendimento e de ordenamento do espaço das cidades e o planejamento nos 

Municípios visa corrigir as distorções administrativas, facilitar a gestão municipal e assegurar a 

viabilização de propostas estratégicas.  

Essas recomendações para o planejamento urbano convergem com o apontado na Tabela 2, 

direcionando a inserção ambiental, pela AAE, nos Planos Diretores municipais. Observa-se, ainda, 

que as 6 publicações relacionadas ao Plano Diretor, conforme Tabela 2, abordaram a AAE como 

um instrumento de gestão territorial, com direcionamento futuro de implementações estratégicas, 

relacionadas à questão ambiental.  

Observou-se, pelos estudos, que existe a tentativa de inclusão da AAE, para atender às 

preocupações, que antes não havia, nos setores e Municípios; problemas, esses, apresentados por 

Maricato (2000), para a qual o crescimento urbano ocorreu desordenadamente e sem preocupações 

socioambientais.  

Depreende-se, pela Tabela 6, que a gestão urbana indica a utilização da AAE como 

promotor do desenvolvimento sustentável, por meio da formulação de Política, Planos e Programas 

[PPP’s]. O foco está na ocupação e ordenamento do território urbano, com metas de minimização 

dos possíveis impactos, relacionados a expansão dos Municípios.  
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A tipologia AAE Regional, acrescida da análise das características de cada estudo, 

demonstram que a categoria de Uso do solo (4) está presente nos estudos voltados para a interação 

do ordenamento territorial, justificando-se a aplicação de instrumentos de desenvolvimento urbano, 

como o Plano Diretor.  

Observou-se nas 4 publicações destacadas na Tabela 6, que os estudos compreenderam o 

levantamento de alternativas para gerenciar e melhorar a qualidade urbana e ambiental das cidades. 

Em relação aos estudos de Gestão Urbana (7), identificou-se as ações para mitigar e monitorar 

efeitos adversos das ações propostas para gestão território.  

Com relação a AAE e Planos Diretores: a experiência brasileira está focada, principalmente, 

nas contribuições da AAE para execução de Planos Diretores municipais com enfoque em 

alternativas estratégicas, planejamento urbano, promoção de processos participativos e de 

sustentabilidade, integração a Plano Diretor aeroportuário e contribuições da gestão urbana, 

discutindo-se experiências internacionais para aplicação nacional.  

Referente ao relacionamento da AAE e uso do solo: a experiência brasileira discute as 

relações da AAE com o planejamento territorial, a gestão do uso do solo, o desenvolvimento 

sustentável e o planejamento de programas habitacionais. Sobre a AAE e gestão urbana: a 

experiência brasileira está focada em contribuir na elaboração de políticas, planos e programas, 

considerando as questões ambientais e de sustentabilidade, inclusive, considerando setores 

associados, como: porto, áreas de risco à ocupação, ordenamento do solo urbano, mineração em 

área urbana. 

Pode-se considerar que AAE, no contexto das publicações da tipologia regional urbana, 

conforme Tabela 2,  está direcionada ao enfrentamento das preocupações ambientais, no âmbito da 

gestão e planejamento urbano. A AAE está posicionada como um instrumento facilitador para 

inclusão de aspectos ambientais e de sustentabilidade, nesse contexto, bem como para discussão 

da sua aplicação, em conformidade ao destacado por Sánchez (2008) e valorizando-se a 

contribuição da AAE para a sustentabilidade nos processos de desenvolvimento e gestão urbana.  

Segundo Gallardo, Siqueira-Gay e Ramos (2017), algumas contribuições da AAE para 

planos do uso do solo referem-se à inclusão das implicações ambientais, diante do crescimento 

urbano e gestão do território. Esses resultados se coadunam aqueles expressos em 4 publicações 

(uso do solo) destacadas na Tabela 2, em que os estudos compreendem o levantamento de 

alternativas, para gerenciar e melhorar a qualidade urbana e ambiental das cidades. Relativo aos 
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estudos de gestão urbana (7 casos) identificou-se ações para mitigar e monitorar efeitos adversos 

das ações propostas para gestão território. 

As discussões locais da AAE, no contexto urbano, estão bem distantes de resultados 

observados na literatura internacional, no contexto de aplicação formal e obrigatória da AAE, na 

qual Rega et al. (2018) ponderaram que a AAE pode ser mais efetiva no desempenho dos planos 

urbanos na Itália e Espanha, por melhorias no arranjo institucional no planejamento; ou como 

salientado por de Montis et al. (2014), em que a prática da AAE tem inspirado as agências de 

planejamento italianas a considerarem uma nova abordagem de planejamento de paisagem, aos 

tradicionais planejamento regional como o espacial local, revisando seus Planos Diretores a partir 

dessa perspectiva. Assim, He et al. (2011) propôs um roteiro para que a AAE seja a catalisadora 

entre os processos de planejamento urbano e planejamento ambiental; e Lamorgese e Geneletti 

(2013) propôs um roteiro para mensurar a sustentabilidade promovida pela AAE em Planos 

Diretores.  

Para Ultramari e Rezende (2008), o planejamento urbano brasileiro foca no ordenamento 

do espaço das cidades e o planejamento dos Municípios visa corrigir as distorções administrativas, 

facilitar a gestão municipal e assegurar a viabilização de propostas estratégicas. Essas 

recomendações, de especialistas brasileiros, em planejamento urbano, convergem ao apontado no 

Quadro 8, direcionando a inserção ambiental pela AAE aos Planos Diretores municipais. Observa-

se que as 6 publicações relacionadas ao Plano Diretor, conforme Tabela 2, abordaram a AAE como 

um instrumento de gestão territorial  para a implementação de estratégias relacionadas à questão 

ambiental.  

Em análise da amostra total, nota-se que a AAE é reconhecida como um instrumento 

indispensável, quando relacionada ao planejamento e gestão urbana, para atingir os objetivos de 

sustentabilidade. Nesse sentido, Partidário et al. (2010), Weiland (2010) e Wu et al. (2011) indicam 

que uma abordagem estratégica e necessária para aumentar a capacidade de influenciar decisões e 

facilitar a integração ambiental e de sustentabilidade no processo decisório, porque a prática 

corrente encontra-se ligada à AIA de projetos. De acordo com as perspectivas para a AAE, 

observadas no Apêndice C. 

Com base no Apêndice C, sob a ótica das perpectivas AAE, desenvolveu-se, para melhor 

compreensão, o destaque da Tipologia regional (Quadro 8) e a Figura 6, que mostra, a partir da 

amostra total, o recorte da tipologia regional, o qual abrange o desenvolvimento urbano.  
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Quadro 8. 
Perspectivas de aplicação AAE na tipologia regional 

T
ip

ol
og

ia
 R

eg
io

na
l 

Publicações 
Perspectivas Aplicação AAE 

(Tipologia Regional) 

Fabbro Neto, F., & Souza, M. P. (2009). Avaliação Ambiental 
Estratégica e desenvolvimento urbano: contribuições para o Plano 
Diretor Municipal. Minerva, 6(1), 85-90. 

Instrumento de alternativa para o 
Desenvolvimento Sustentável 

dos SANTOS, M. R. R., SORIANO, È., de Toledo BERNARDO, K., & 
da Silva NETTO, J. P. (2011). Aplicação da avaliação ambiental 
estratégica em planejamento territorial: o exemplo da Alemanha. 
Geografia, 35(2), 465-476. 

Suporte ao processo decisório 

Silva, W. G. D. (2012). A avaliação ambiental estratégica como 
ferramenta ao planejamento e à gestão do território. In XI INTI 
International Conference La Plata 17 al 20 de octubre 2012 La Plata, 
Argentina. Inteligencia territorial y globalización: Tensiones, 
transición y transformación. Universidad Nacional de La Plata-
CONICET. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
Centro de Investigaciones Geográficas. 

Instrumento de alternativa para o 
Desenvolvimento Sustentável 

GALLARDO, A. (2012). Planejamento e gestão municipal: Importância 
da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) nesse contexto. Municípios 
de São Paulo-A Revista da Associação Paulista de Municípios, São 
Paulo-SP, 32-33. 

Suporte ao processo decisório 

Romanelli, C. Avaliação ambiental estratégica como instrumento para 
implantação de programas habitacionais-um estudo sobre o Minha 
Casa Minha Vida (Doctoral dissertation, Universidade de São Paulo). 

Extensão AIA 

Teixeira, B. B. (2014). Avaliação ambiental estratégica e auxílio 
multicritério à decisão: um estudo sobre as possíveis contribuições ao 
planejamento aeroportuário. 

Suporte ao processo decisório 

Rodrigues, T. O estabelecimento de objetivos e indicadores de 
sustentabilidade para avaliação ambiental estratégica aplicada a 
planos de desenvolvimento urbano (Doctoral dissertation, Universidade 
de São Paulo). 

Instrumento de alternativa para o 
Desenvolvimento Sustentável 

BODNAR, Z., ROSSETTO, A. M., & BODNAR, R. T. U. (2015). A 
avaliação ambiental estratégica no planejamento das cidades. SOUZA, 
Maria Claudia da Silva Antunes de.(coord.) Avaliação Ambiental 
Estratégica: possibilidades e limites como instrumento de planejamento 
e apoio à sustentabilidade. Belo Horizonte: Arraes Editores. 

Instrumento de alternativa para o 
Desenvolvimento Sustentável 

Gallardo, A. L. C. F., Siqueira-Gay, J., & Ramos, H. R. Contribuições 
da Avaliação Ambiental Estratégica à gestão urbana. 

Instrumento de alternativa para o 
Desenvolvimento Sustentável 

Costa, S. D. (2005). O uso da Avaliação Ambiental Estratégica para 
definição de políticas portuárias: o caso do Porto de Santos/SP. 
Universidade de Brasília: Centro de Desenvolvimento Sustentável, 
Brasília. 

Instrumento de alternativa para o 
Desenvolvimento Sustentável 

Santos, G., & Lima, G. (2006). Vulnerabilidade natural: método para 
uma das etapas da avaliação ambiental estratégica, com aplicação do sig 
no bairro Fidélis (Blumenau, SC). 

Extensão AIA 

de Souza, M. C. S. A., & Bertotti, J. L. F. (2015). ANÁLISE SOBRE A 
APLICABILIDADE DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL 
ESTRATÉGICA NA CONSECUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL. Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM, 
10(2), 499-518. 

Suporte ao processo decisório 
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Munk, N. (2015). Inclusão dos Serviços Ecossistêmicos na Avaliação 
Ambiental Estratégica (Doctoral dissertation, Dissertação (Mestrado). 
Programa de Pós Graduação em Planejamento Energético, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 2015. 179p. 

Extensão AIA 

URBANO, M. L. M., & Raimundo, M. R. (2016). A PRÁTICA DA 
AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA NO BRASIL: O CASO 
DE MINAS GERAIS. Blucher Engineering Proceedings, 3(2), 88-98. 

Extensão AIA 

da Silva, J. R. R., Miranda, P. D. T. C., Pitombeira, S. C., & Freire, G. 
S. S. COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM, 
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CEARÁ-
BRASIL: CONSIDERAÇÕES EM TORNO DE SUA AVALIAÇÃO 
AMBIENTAL ESTRATÉGICA. Arquivos de Ciências do Mar, 47(2), 
86-93. 

Instrumento de alternativa para o 
Desenvolvimento Sustentável 

Pêgas, H. H. N. (2005). Estratégias de comunicação visual para um 
processo de avaliação ambiental (AAE). 

Instrumento de alternativa para o 
Desenvolvimento Sustentável 

Valera, C. A. (2012). A avaliação ambiental integrada dos impactos 
cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos minerários. MPMG 
Jurídico. 

Extensão AIA 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Verificou-se, nesse recorte do Quadro 8, que 47% da amostra trata a utilização da AAE 

como IADS, isso demonstra que, no Brasil, a AAE é o instrumento que, nos aspectos de 

planejamento urbano e gestão urbana, caracteriza-se como a ferramenta que propicia que as 

questões ambientais estejam aplicadas e discutidas em âmbito das PPP’s.  

A aplicação, segundo a perspectiva EAIA (Extensão da AIA), é caracterizada, 

principalmente, pela extensão da AIA em projetos, que segundo Gallardo (2017), destina-se 

fundamentalmente a projetos de engenharia, decorrentes do planejamento, que causam 

significativo impacto ambiental.   

Nos estudos, verificou-se essa aplicação, principalmente, em projetos de bacias 

hidroelétricas e projetos de infraestrutura e o método designado, como Suporte ao Processo 

Decisório [SPD]. Este, aplicado em sua maioria a estudos de viabilidade AAE, para inclusão em 

aspectos de planejamento territorial e em fase de diretrizes para elaboração de planos e programas. 

Observa-se essa perspectiva na Figura 6. 
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Figura 6. Perspectivas para aplicação AAE 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

Observa-se na Figura 6, que a utilização da AAE estruturou-se como instrumento de suporte 

ao planejamento, no que refere-se à elaboração de planos e programas, tendo como análise a 

abordagem ambiental, apresentada nos Planos Diretores. 

Nesse âmbito, a AAE, conforme Gallardo (2017), é um instrumento de grandes 

potencialidades e Partidário (2007) afirmou que sua função se caracteriza por avaliar as decisões 

estratégicas vinculadas às etapas decisórias. 

 

4.2 Análise Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo 

O Município de São Paulo, conforme dados do Censo Demográfico (2010), possui 

11.253.503 habitantes. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas [IBGE] (2017) estima que, 

Perspectivas da Aplicação AAE 
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no ano 2017, a população seja equivalente a 12.176.866, distribuídas na área total de 1.521,11km². 

Os vinte e três Municípios limítrofes são: Juquitiba, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Embu das 

Artes, Taboão da Serra, Cotia, Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, Cajamar, Caieiras, Mairiporã, 

Guarulhos, Itaquaquecetuba, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Mauá, Santo André, São Caetano do Sul, 

São Bernardo do Campo, Diadema, São Vicente e Itanhaém. A Figura 7 representa a localização 

do Município de São Paulo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Figura 7. Localização do Município de São Paulo 
Fonte: Adaptado de “São Paulo”, (2018) e “IBGE”, (2017). 
 

A Figura 7 apresenta a localização geográfica do Município de São Paulo e da Região 

Metropolitana de São Paulo. Segundo o IBGE (2017), é responsável por 10,9% de toda a economia 

do país. No Município de São Paulo, destaca-se a Lei n. 16.050/2014, que instituiu o Plano Diretor 

Estratégicode São Paulo, anteriormente designado e proposto pelo Estatuto das Cidades (Lei 
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Federal n. 10.257/2001) e pela Lei Municipal n. 13430/2002 que, a partir dos fundamentos da 

política urbana, tornou-se importante instrumento de gestão ambiental (Braga, 2001). 

O PDE é o principal instrumento de Política Urbana Municipal de São Paulo, desenvolvido 

pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano [SMDU-SP], com o objetivo de 

desenvolver um marco regulatório para o desenvolvimento urbano, do Município de São Paulo e 

incluiu, em sua formulação, diversos departamentos e secretarias setoriais, bem como, 

representantes da sociedade civil, para compor a participação pública (São Paulo, 2014). 

 Os instrumentos ambientais, de acordo com Sepe e Pereira (2015), foram anteriormente 

definidos, no artigo 198 da Lei n. 13430/2002, que correspondem ao zoneamento ambiental, 

licenciamento ambiental, avaliação de impacto ambiental, estudo de impacto ambiental e 

respectivo relatório [EIA-RIMA], estudo de impacto de vizinhança e respectivo relatório 

(EIV/RIVI), avaliação ambiental estratégica [AAE], termo de compromisso ambiental [TCA], 

termo de ajuste de conduto [TAC], sistema municipal de informações ambientais, relatório de 

qualidade do meio ambiente, certificação ambiental. 

O Plano Diretor de São Paulo (2014) possui a premissa de desenvolver a cidade com 

equilíbrio social, ambiental e econômico, aumentando a qualidade de vida da população. A 

proposta do Plano Diretor é orientar o desenvolvimento do Município, até o ano de 2030, 

entretanto, os objetivos previstos devem ser alcançados até 2029. A revisão é prevista para o ano 

de 2021, com previsão de início das discussões e elaboração de forma participativa, a partir do ano 

2019. 

Segundo Back (2016), o Plano Diretor Estratégico estabelece diretrizes para resolver 

preocupações que envolvem à cidade, no que tange a elaboração e discussão em torno dos 

objetivos, metas e instrumentos, que possibilitam mobilizar os diversos segmentos sociais.  

 Em seu contexto, o Plano Diretor estabelece uma política ambiental e articula os desafios 

urbanos nas áreas econômica, habitação, social transportes e preservação ambiental. O Plano 

Diretor é composto por um conjunto de planos e ações, que visam garantir o bem-estar e a qualidade 

de vida de seus habitantes. A seção IV, Capítulo I, em seus artigos 318 e 319 assegura: 

 

Art. 318. A gestão democrática da cidade, direito da sociedade e essencial para a 
concretização de suas funções sociais, será realizada mediante processo permanente, 
descentralizado e participativo de planejamento, controle e avaliação, e será o fundamento 
para a elaboração, revisão, aperfeiçoamento, implementação e acompanhamento do Plano 
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Diretor Estratégico e de planos, programas e projetos setoriais, regionais, locais e 
específicos. 
Art. 319. O Sistema Municipal de Planejamento Urbano será implementado pelos órgãos 
da Prefeitura, assegurando a participação direta da população em todas as fases de 
planejamento e gestão democrática da cidade e garantindo as instâncias e instrumentos 
necessários para efetivação da participação da sociedade na tomada de decisão, controle e 
avaliação da política, sendo composto por: I - órgãos públicos;  II - sistema municipal de 
informação; III - instâncias e instrumentos de participação social (Lei n. 16.050, 2014) 
 

Dessa forma, assegura a gestão democrática da cidade, as funções sociais mediante processo 

participativo de planejamento, controle e avaliação, fundamentando a elaboração, revisão, 

aperfeiçoamento, implementação e acompanhamento do Plano Diretor Estratégico e de planos, 

programas e projetos setoriais, regionais, locais e específicos (São Paulo, 2014). Em relação a 

Avaliação Ambiental Estratégica, conforme subseção IV – Avaliação Ambiental Estratégica – do 

Plano Diretor Estratégico 2014, destaca em seu artigo 153:  

 

Art. 153. O Executivo, caso julgue necessário, poderá realizar a Avaliação Ambiental 
Estratégica [AAE], com o objetivo de auxiliar, antecipadamente, os tomadores de decisão 
no processo de identificação e avaliação dos impactos e efeitos que a implementação de 
polıticas, planos ou programas pode desencadear na sustentabilidade ambiental, social, 
econômica e urbana.  

§ 1º. A AAE poderá ser realizada de forma participativa e se constitui em processo 
contínuo, devendo ser realizada, previamente, à implementação de políticas, planos e 
programas.   
§ 2º. Ato do Executivo regulamentará a abrangência da aplicação da AAE e os conteúdos, 
parâmetros, procedimentos e formas de gestão democrática a serem observados na sua 
elaboração, análise e avaliação (São Paulo, 2014, p.9) 
 

Assim, o PDE-SP desenvolve um caminho para a aplicação da AAE, porém, não 

dimensiona as etapas, como? Quando? ou De que forma? deve ser aplicada. O fator de 

encadeamento de políticas é evidencialmente notada, quando propõe a inclusão nas PPP’s.  
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Outrora, verifica-se que o PDE evidencia a aplicação da AAE, quanto ao seu conteúdo, 

parâmetro, procedimento e forma de gestão, porém, ainda sem direcionamento específico no Plano 

Diretor. Nota-se que a AAE é abordada de forma simplista e sem detalhamento de ações ou 

aplicações e, conforme Figura 8, os pontos de contato foram identificados a partir da análise do 

PDE-SP, comparado ao Roteiro da AAE. 

Figura 8. Identificação das etapas metodológicas AAE com o PDE-SP  
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Observou-se que existem etapas semelhantes do roteiro AAE e da estrutura atual do PDE-

SP, como destacado em pontos de contato na Figura 8: 
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a) Triagem X Princípios, diretrizes e objetivos; Dimensões do PDE; Identificação do 

sistema municipal de planejamento urbano: esses pontos de contato foram identificados na 

estrutura do PDE-SP, por possuir os detalhamentos, quanto aos objetivos e ações necessárias em 

cada setor da gestão do Município, atendendo a etapa de Triagem da AAE; 

b) Escopo X Objetivos setoriais; Instrumentos de Participação pública: foram observados 9 

setores na estrutura do PDE-SP, sendo definido por mobilidade urbana, uso do solo, energia, 

recursos hídricos, construções, áreas verdes, resíduos sólidos, habitação, desenvolvimento 

econômico e desenvolvimento cultural. Esses setores, além de sua identificação, possuem questões 

sobre impactos e abrangência analisados; dessa forma, pode-se realizar a associação a etapa Escopo 

da AAE; 

c) Descrição e análise de cenários e tendências alternativas X Estudo de alternativas: no 

PDE-SP possui a descrição de variáveis alternativas relacionadas aos objetivos quanto aos setores 

identificados, porém sem aspecto ambiental. Dessa forma o ponto de contato com o roteiro da AAE 

é parcial, pois não atende as questões ambientais. 

d) Avaliação das alternativas, quanto a impactos X Aplicações: observou-se na estrutura 

AAE que as avaliações devem contemplar alternativas relacionadas a impactos ambientais, 

entretanto, o PDE contempla a verificação das ações planejadas, com a visualização de resultados 

futuros; dessa forma, ocorre o ponto de contato com ressalva das variáveis ambientais; 

e) Elaboração de Diretrizes para o planejamento X Ações para cumprimento do objetivo, 

Gestão e controle social, Instrumentos de participação pública: os pontos de contato analisados no 

PDE-SP relacionam-se com medidas inseridas no instrumento, quanto ao provisionamento de 

renovação do planejamento e sua revisão, observadas em todos os setores. Atende ao ponto de 

contato da AAE, quanto a elaboração de diretrizes; 

f) Acompanhamento, relatórios e documentação X Sistema geral de Informações: tanto na 

AAE, quanto no PDE observou-se a divulgação de informações quanto aos objetivos, ações e 

planejamento constante no instrumento; 

g) Monitoramento X Monitoramento: os pontos foram identificados convergentes em seus 

aspectos em ambos instrumentos. 

Verificou-se na estrutura do roteiro AAE que existem pontos que não foram localizados no 

PDE, como os Estudos e análises ambientais e Descrição das medidas mitigadoras. As demais 

etapas devem ser adaptadas para verificação de impactos ambientais no PDE-SP. 
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Observou-se que o  PDE possui princípios, diretrizes e objetivos para desenvolver a cidade 

com equilíbrio social, ambiental e econômico, aumentando a qualidade de vida da população, 

conforme descrito em seu Capítulo II, artigo 5º: 

 

Art. 5º. Os princípios que regem a Política de Desenvolvimento  Urbano e o Plano Diretor 
Estratégicosão: I - Função Social da Cidade; II - Função Social da Propriedade Urbana; III 
- Função Social da Propriedade Rural; IV - Equidade e Inclusão Social e Territorial; V - 
Direito à Cidade; VI - Direito ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado; VII - Gestão 
Democrática (São Paulo, 2014, p.1) 

 

Entende-se, a partir dos direcionamentos do PDE, que existe a preocupação com a inserção 

das questões ambientais no instrumento, porém, ainda sem delineamento de ações detalhadas, que 

possibilitem a implantação da AAE. 

No instrumento, observou-se que os setores possuem direcionamentos quanto aos objetivos 

da gestão do Município, porém, verificou-se que o instrumento prioriza planos e projetos 

direcionados para desenvolvimento econômico e estratégias relacionadas ao adensamento 

populacional do Município, com baixo direcionamento às questões e preocupações ambientais. 

A adoção das etapas AAE otimizam e direcionam a tomada de decisão sobre a 

implementação das PPP’s, identificando os impactos e efeitos ambientais inseridos nos objetivos 

do Município, possibilitando a elaboração ações estratégicas.  

4.2.1 As relações do Plano Diretor Estratégico [PDE] do Munícipio de São Paulo  

O Plano Diretor Estratégico [PDE] possui como configuração, a tentativa de incorporar 

princípios norteadores às políticas públicas de ordenamento territorial e gestão urbano-ambiental 

(Sepe, & Pereira, 2015).  

O instrumento possui vários objetivos, de acordo com os pontos estratégicos do Município. 

Para facilitar a visualização e entendimento foi desenvolvido o Quadro 9, conforme identificação 

dos setores de aplicação das propostas e objetivos estabelecidos no plano. 
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Quadro 9. 
Objetivos estabelecidos pelo Plano Diretor Estratégico de São Paulo – 2014-2030, para diferentes 
setores do Município. 

Plano Diretor Estratégico de São Paulo [PDE-SP] - 2014 

Setores Objetivos 

Mobilidade Urbana 

1. Priorizar o Transporte público cicloviário e a circulação de pedestres                          
2. Qualificar condições de mobilidade e integraçãço entre meios de transporte          
3. Desestimular o uso do transporte individual motorizado                                          
4. Reduzir tempo de viagem da população                                                                   
5. Elaborar Plano municipal de mobilidade urbana e de infraestrutura viária               
6. Estimular o compartilhamento de automóveis para reduzir o número de 
veículos em circulação                                                                                                  
7. Ampliaçãço da rede de mobilidade                                                                           
8. Promover adensamento habitacional e de atividades urbanas ao longo do 
sistema de transporte viário 

    

Uso do Solo 

1. Melhorar qualidade de vida com projetos urbanos                                                     
2. Definir incentivos urbanisticos e fiscais aos perímetros de incentivo para 
alavancar o desenvolvimento economico                                                                     
3. Indicar estratégias para áreas subutilizadas                                                               
4. Articular os Municipios da metropóle                                                                      
5. Soluções para áreas de risco e com solos contaminados                                             
6. Intervenções para melhorar as condições ambientais e paisagísticas                           
7. Elaboração de Projeto de Intervenção Urbana [PIU] com etapas e fases                  
8. Definição de parâmetros de uso e ocupação do solo (quando aplicáveis) 

    

Energia Não Consta 

    

Recursos Hídricos 

1. Implantar política articulada entre os sistemas de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos                                                     
2. Definir diretrizes para o plano municipal de saneamento ambiental integrado          
3. Elaboração do Plano de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

    

Construções 

1. Incentivar fachada ativa                                                                                            
2. Ampliar rede de equipamentos urbanos e sociais                                                     
3. Elaborar Planos regionais das subprefeituras de forma participativa                           
4. Ampliar quantidade de parques na cidade: 167 propostos                                         
5. Acabar com a exigência do número mínimo de vagas de automóveis                      
6. Preservação das caracteristicas de bairro  

    

Áreas Verdes 

1. Ampliar áreas verdes de acordo com os parques propostos                                      
2. Conservar e recuperar o ambiente e a paisagem com a proibição de novos 
parcelamentos para uso urbanos na macroárea de contenção urbana de uso 
sustentável                                                                                                                     
3. Criar o polo de desenvolvimento rural sustentável                                                   
4. Definir diretrizes para o plano municipal de saneamento ambiental integrado          
5. Prestação de Serviços ambientais: Mecanismo que viabiliza a conservação de 
áreas que contribuem para manutenção da qualidade ambiental da cidade, 
remunerando os proprietários dessas áreas                                                                    
6. Definição de áreas para proteção ambiental 
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Resíduos Sólidos 

1. Implantar política setorial de gestão integrada de resíduos sólidos para permitir 
a universalização do acesso aos serviços de saneamento ambiental                             
2. Previsão de coleta seletiva com centrais de triagem e reciclagem                            
3. Desenvolvimento de atividades de educação ambiental e comunicação social              
4. Elaboração do Plano de gestão integrada de resíduos sólidos  

    

Habitação 

1. Arrecadar imóveis e realizar destinação social                                                         
2. Combater a terra ociosa que não cumpre papel social                                                
3. Implementar Politica habitacional                                                                            
4. Reduzir déficit habitacional com produção de moradia popular                                  
5. Promover regularização fundiciária                                                                          
6. Garantir fontes de recursos permanentes                                                                  
7. Definir diretrizes para o plano municipal de habitação 

    

Desenvolvimento 
Econômico 

1. Desconcentrar e multiplicar a oferta de emprego                                                     
2. Criar zonas, parques tecnológicos,perímetros e polos de incentivo ao 
desenvolvimento econômico em diferentes regiões da cidade                                     
3. Promover distribuição das atividades produtivas na cidade                                     
4. Potencializar a capacidade criativa e o conhecimento científico e tecnológico           
5. Criar polos de economia criativa e parques tecnológicos                                         
6. Promover a infraestrutura necessária ao desenvolvimento sustentável                       
7. Aproximar emprego e moradia 

    

Desenvolvimento 
Cultural 

1. Integrar e articular os bens culturais do munícipio                                                   
2. Promover a participação popular paraidentificação, proteção e valorização de 
patrimônio cultural                                                                                                        
3. Incentivar a preservação de bens culturais  

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

O Quadro 9 descreve as proposições de ações estabelecidas para o Município de São Paulo 

até o ano de 2030. Na categorização dos setores observou-se que no PDE-SP não possui propostas 

para a Energia, ou seja, não está pautado um planejamento direcionado à geração e à distribuição 

de energia no Município. 

No entanto, o setor de Mobilidade Urbana e Uso do  solo são os que possuem maior número 

de propostas e projetos. Dessa forma, verifica-se que o Município possui preocupações latentes 

com setores interligados, como é o caso da Habitação, Construção e Desenvolvimetno Econômico, 

que possuem ações interdependentes e que estão relacionadas, diretamente, ao planejamento 

urbano. 

Em relação a abordagens de cunho ambiental observou-se nos setores: a) Mobilidade 

urbana: redução da utilização de veículos motorizados, com incentivo para outros meios, dessa 

forma, reduzindo a poluição do ar e enquadrando-se nas questões de mudanças climáticas; b) Uso 
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do solo: intervenções relacionadas ao assentamento urbano irregular e ao adensamento populacional 

no Município, relacionado à preocupação com a contaminação do solo; c) Recursos hídricos: delimita 

ações voltadas à criação de políticas e planos; d) Construções: não foram identificadas ações 

relacionadas à preocupação ambiental; e) Áreas Verdes: identificando a preocupação com o 

desenvolvimento de políticas de proteção ambiental e definição de áreas de conservação ambiental; 

f) Resíduos sólidos: possui diretrizes para a coleta seletiva; g) Habitação, Desenvolvimento 

econômico e desenvolvimento cultural: não identificadas ações de cunho ambiental.  

Portanto, observando-se a estrutura da AAE aplicada ao PDE-SP, a falta de inserção 

ambiental nas questões estratégicas e um índice baixo de consideração das principais problemáticas 

ambientais do Município. 

4.3 Análises dos Planos Diretores Municipais 

4.3.1 Análise seção A 

O Quadro 10 contempla a análise dos Planos Diretores em âmbito mundial, conforme critérios 

apresentados no Quadro 10. Constatou-se que nenhum dos Planos Diretores está inserido na 

classificação de “IAIA não atendido”, isso promove a idéia de que é possível realizar a integração da 

AAE ao instrumento de planejamento urbano, nos mais diversos países, independente de sua 

localização, objetivos e contexto de planejamento. 

 
Quadro 10. 
Análise dos Planos Diretores de acordo com critérios IAIA (2002) 

Critérios 
Avaliados 
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1   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 
2   1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 33 
3   2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 39 
4   2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 29 
5   1 2 2 2 0 1 2 2 2 2 2 1 2 0 2 1 1 29 
6   2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 39 
7   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 
8   1 1 2 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 15 

13   2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 33 
14   2 2 2 2 0 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 33 
15   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 
17   1 2 2 2 0 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 29 

Total   20 21 23 24 11 18 23 21 18 23 23 20 23 18 23 20 18 399 
Fonte: Resultado das análises, 2018. 
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Na classificação de “IAIA Parcialmente atendido” está o Municipio de Prizren. Destacou-

se pontuação nula no quesito Foco, que tange sobre o levantamento e análise dos impactos 

decorrentes a implantação AAE e no levantamento dos custos e tempo de duração para implantar 

as atividades, processos e procedimentos propostos; na análise do instrumento não foi localizada 

tais preocupações.  

Destacou-se, também, pontuações baixas no quesito 2, 3 e 4 que determinam as inter-

relações das questões ambientais, sociais e econômicas; verificou-se no instrumento que essas 

preocupações existem porém não está representada, de forma interligada, em todos os setores. 

Os demais Planos Diretores foram enquadrados no critério “IAIA Atendido”, devido a faixa 

de pontuação estabelecida na escala. De acordo com o Quadro 12, observou-se que o quesito 8 

obteve menor pontuação, em comparação aos demais critérios; esse apontamento trata os 

levantamentos referente aos custos e tempo de duração para a implementação das atividades.  

De forma geral, observou-se que, da amostra de Planos Diretores, 16 planos atendem aos 

critérios IAIA, o que corresponde a 94%. Outros 6% dos planos atendem parcialmente o disposto 

nos critérios IAIA. Assim, os Planos Diretores, com processos AAE integrados, têm os critérios da 

IAIA inseridos em seu direcionamento, o que possibilita e facilita a inclusão de questões 

sustentáveis ao processo, com alternativas e processos previamente definidos. 

Observou-se preocupação nos Planos Diretores, em relação a clareza dos dados vinculados 

a inserção da AAE no processo de planejamento.  

4.3.2 Análise seção B 

 O Quadro 11, contempla a análise de todos os Planos Diretores Municipais, com as 

devidas classificações. 

 

Quadro 11. 
Análise dos Planos Diretores de acordo com as etapas AAE 

Análise dos Planos Diretores de acordo com as etapas AAE 

Planos 
Diretores 

Objetivos e Fatores 
Críticos para decisão 

Fase de 
Diagnóstico 
Ambiental 

Relevância, 
Tendência 
e  
Implicações  

Identificação 
de 
alternativas 

Mitigação 
de 
impactos 

Monitoramento 
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Yerevan 

1. Ar;                                       
2. Fatores Climáticos;             
3. Solo                                     
4. Resíduos                             
5. População;                          
6. Herança                               

ATENDE ATENDE ATENDE PARCIAL PARCIAL 

Kinsale 

1. Biodiversidade;                   
2. Solo;                                    
3. Água;                                  
4. Ar e Clima;                         
5. Energia;                              
6. Ativos Relevantes;              
7. Herança Cultural;               
8. Panorama 

ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE PARCIAL 

Lisboa 

1. Função habitacional e 
vivência humana;                    
2. Recursos ambientais e 
culturais;                                 
3. Mobilidade;                        
4. Energia e Alterações 
climáticas;                               
5. Vitalidade Econômica        
6. Governo  

ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE PARCIAL 

Dublin 

1. População e Saúde 
humana;                                  
2. Biodiversidade / flora e 
fauna;                                      
3. Ar;                                       
4. Fatolres climáticos;             
5. Água;                                  
6. Ativos Relevantes 
(transporte e gestão de 
resíduos);                                
7. Herança cultural;                
8. Paisagem e Solos. 

ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE PARCIAL 

Prizren 

1. Biodiversidade, paisagem 
e uso da terra;                         
2. Gestão de resíduos 
sólidos;                                    
3. Proteção da água;                
4. Mudança climática e 
eficiência energética 

ATENDE PARCIAL PARCIAL 
NÃO 

ATENDE 
PARCIAL 

Greenbelt 

1. Água;                                  
2. Biodiversidade;                   
3. Prevenção da poluição;       
4. Mobilidade sustentável       
5. Cultura e Identidade;          
6. Agricultura 

ATENDE PARCIAL ATENDE PARCIAL PARCIAL 

Kesteven 

1. Qualidade do ar;                 
2. Biodiversidade, flora e 
fauna;                                      
3. Fatores climáticos;              
4. Patrimônio cultural;            
5. Paisagem;                            
6. Patrimônio material;           
7. População;                          
8. Água do solo. 

ATENDE ATENDE PARCIAL ATENDE PARCIAL 



74 
 

Seixal 

1. Coesão territorial e 
Mobilidade                              
2. Equilibrio Ecológico;         
3. Equidade e Coesão social   
4. Desenvolvimento 
SócioEconomico 

ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE PARCIAL 

Gilgit 

1. Estratégias de uso da 
terra 
2. Gerenciamento de tráfego 
3. Infraestrutura de resíduos 
sólidos 
4. Poder econômico e 
sociocultural urbano 
5. Adaptação às mudanças 
climáticas e 
6. Futuras estratégias de 
expansão. 

ATENDE ATENDE ATENDE PARCIAL NÃO ATENDE 

Coquimbo 

1. Desenvolvimento Urbano 
Estratégico;                             
2. Desenvolvimento 
Ambiental;                              
3. Desenvolvimento 
Econômico Estratégico- 
Social;                                     
4. Desenvolvimento 
Cultural;                                  
5. Saúde;                                 
6. Desenvolvimento 
Esportivo. 

ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 

Vasilikos 

1. Ar;                                       
2. Fatores Climáticos;             
3. Solo;                                    
4. Água;                                  
5.Biodiversidade;                    
6. Ativos Relevantes;              
7. Eficiência de recursos e 
resíduos;                                  
8. Paisagem;                            
9. Ambiente Construído e 
Ordenamento do Território;    
10. Patrimônio 
Arqueológico e 
Arquitetônico Cultural;           
11. Saúde e população;           
12. Ambiente 
socioeconômico. 

ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE PARCIAL 

Cork 

1. População e Saúde;             
2.Biodiversidade, Flora e 
Fauna;                                     
3. Solo;                                   
4. Água;                                  
5. Clima;                                 
6. Ativos relevantes;               
7. Patrimônio Cultural;           
8.Paisagem. 

ATENDE PARCIAL ATENDE PARCIAL PARCIAL 
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Barcelos 

1. Identidade Cultura;             
2. Valorização dos recursos 
territoriais;                              
3. Competitividade;                
4. Organização e gestão 
municipal;                               
5. Ordenamento territorial;     
6. Coesão social e potencial 
humano 

ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE PARCIAL 

Espinho 
1. Solo;                                    
2. Orla litoral;                         
3. Qualidade de vida;              

ATENDE PARCIAL ATENDE PARCIAL PARCIAL 

Tavira 

1. Ambiente e Paisagem         
2. Qualidade de Vida, 
Urbanismo e Mobilidade        
3. Geração de Valor                
4. Riscos e Disfunções 
Ambientais 

ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE 

Clare 
County 

1. Biodiversidade, Flora e 
Fauna; 
2. População, Saúde 
Humana e Qualidade de 
Vida; 
3. Solo e Geologia; 
4. Ar e Clima; 
5. Água; 
6. Ativos Relevantes; 
7. Herança cultural; 
8. Panorama. 

ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE PARCIAL 

Belfast 
1. População;                          
2. Ar e fatores climáticos;       
3. Biodiversidade;                   
4. Herança cultural;                
5. Ativos relevantes 

ATENDE ATENDE ATENDE ATENDE PARCIAL 

Fonte: Resultados da análise, 2018. 

 

Em relação ao Quadro 11, verificou-se que a etapa denominada “Monitoramento” é a que 

mais possui atendimento nulo ou parcial no instrumento de planejamneto urbano. Porém, essa etapa 

é a de maior relevância para aplicação da AAE, visto que, permite transcender a perspectiva teórica 

em relação a proposta de implantação, possibilitando o acompanhamento das ações propostas 

(Morrison-Saunders, & Arts, 2004). 

Com isso, dos 17 instrumentos analisados, 16 prevêem a etapa de forma total ou parcial, 

mostrando que as ações AAE estão efetivamente sendo aplicadas conforme previsto nos Planos 

Diretores. Em relação aos objetivos do planejamento urbano, nota-se no Quadro 11 os temas 

incluídos no Plano Diretor. Temas como “Biodiversidade”, “Mobilidade Urbana”, “Água”, “Ar” e 

“Fatores Climáticos” possuem maior incidência em relação aos demais itens.  
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Vislumbrou-se na análise a preocupação intensa com a questão Biodiversidade, os 

Municípios analisados possuem diversos direcionamentos, com ações estratégicas para 

salvaguardar sua flora e fauna. Nos itens “Ar”, “Fatores climáticos” e “Mobilidade Urbana” 

constatou-se a procupação com as mudanças climáticas e com alternativas para mimizar os efeitos 

da poluição do ar. O item “Água” revelou grande preocupação com rios e a poluição gerada devido 

a moradias irregulares. Pode-se visualizar uma lacuna em relação ao item “Energia”, devido ao 

baixo direcionamento de propostas relacionados a esse setor, conforme Quadro 11. 

4.3.3 Análise seção C 

Os Quadros 12 a 28 correspondem a análise dos objetivos verificados nos Planos Diretores 

municipais, conforme divisão setorial. 

 

Quadro 12. 
Análise de objetivos Plano Diretor de Yerevan (Armênia) de 2005. 

Plano Diretor de Yerevan (Armênia) 2005 
Mobilidade Urbana 1. Melhorar a infraestrutura de transporte e engenharia 

Uso do Solo  
1. Proteger e restaurar a cobertura do solo;                                                                      
2. Melhorar a estrutura de planejamento, assegurando a integridade territorial do 
ambiente urbano e adequação funcional; 

Energia Não consta 

Recursos Hídricos 1. Utilizar racionalmente os recursos hídricos;                                                                 
2. Reduzir a poluição da água, 

Construções Não consta 

Áreas Verdes 
1. Proteger e restaurar paisagens, áreas verdes e florestas, tornando novas áreas e 
plantando florestas;                                                                                                           
2. Proteger áreas de desastres naturais, por meio da engenharia e métodos técnicos 

Resíduos Sólidos 1. Reduzir os impactos nocivos dos resíduos; 

Habitação 1. Melhorar as condições de vida da população e modernização da habitação; 

Desenvolvimento 
Econômico 

1. Desenvolver indústrias ambientalmente limpas;                                                          
2. Excluir a expansão de zonas industriais;                                                                    
3. Reprojetar ou remover instalações agrícolas da cidade. 

Desenvolvimento 
Cultural 

1. Proteger o patrimônio histórico e cultural 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Quadro 13.  
Análise de objetivos Plano Diretor de Kinsale (Irlanda) de 2009 

Plano Diretor de Kinsale (Irlanda) 2009 

Mobilidade Urbana 
1. Melhorar a qualidade do ar e reduzir os gases de efeito estufa;                                    

Uso do Solo  
1. Maximizar a reutilização sustentável das Terras de Greenfield;                                  
2. Reduzir a contaminação e salvaguardar a qualidade do solo;                                      

Energia 
1. Promover a tecnologia de energia renovável;                                                               
2. Incentivar o uso de energia renovável em âmbito doméstico e em pequenas 
empresas;                                                                                                                          

Recursos Hídricos 

1. Manter ou melhorar a qualidade da água;                                                                     
2. Melhorar a qualidade dos rios, lagos, superfície águas costeiras;                                
3. Atender a requerimentos  Bacia Gestão Planejar [SW RBMP] e ao  programa de 
medidas [POMs];                                                                                                              
4. Prevenir a poluição e contaminação de águas balneares;                                             
5. Desenvolver o plano de tratamento de águas residenciais. 

Construções Não consta 

Áreas Verdes 
1. Evitar impactos adversos (direto,cumulativo e indireta), para habitats e espécies; 
2. Proteger o Meio marinho, aquático, biodiversidade, flora e fauna;                             
3. Promover a gestão estratética do litoral;                                     

Resíduos Sólidos 1. Minimizar a produção e reduzir o volume de resíduos;                                                   

Habitação Não consta 
Desenvolvimento 

Econômico 
Não consta 

Desenvolvimento 
Cultural 

1. Proteger a herança arqueológica;                                                                                  
2. Preservar e proteger o caráter de arquitetônico                                                             
3. Preservar as rotas cênicas  

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Quadro 14.  
Análise de objetivos Plano Diretor de Kinsale (Irlanda) de 2009 

Plano Diretor de Lisboa (Portugal) 2011 

Mobilidade Urbana 

1. Avaliar a evolução da rede de transportes;                                                          
2. Verificar a articulação de funções intermodais;                                                  
3. Avaliar tendências de transferência modal, face a mecanismos de controle de 
estacionamento e à qualidade de oferta de alternativas de transporte. 

Uso do Solo  
1. Avaliar a qualidade e a funcionalidade do espaço público enquanto fator de 
requalificação de áreas críticas e gestão do estacionamento 

Energia 

1. Avaliar o potencial de promoção da eficiência energética e de 
aproveitamento de fontes de energia renovável;                                                      
2. Avaliação dos padrões de evolução das emissões de GEE e da 
vulnerabilidade territorial a fenômenos meteorológicos extremos, tendo em 
conta os mecanismos de adaptação às alterações climáticas. 

Recursos Hídricos 

1. Avaliar as necessidades de qualificação ambiental e saneamento, incluindo 
os seus impactos ao nível da saúde humana, e do grau de vulnerabilidade ao 
risco sísmico e de inundação 

Construções Não consta 

Áreas Verdes 
1. Requalificar ambientalmente as áreas ribeirinhas e os espaços verdes 

Resíduos Sólidos Não consta 

Habitação 
1. Avaliar as funções residenciais da cidade tendo em conta a relação entre a 
dinâmica do setor imobiliário, as tendências demográficas e a qualidade da 
oferta habitacional;                                                                                                  

Desenvolvimento 
Econômico 

1. Avaliar a capacidade de inclusão social, nomeadamente ao nível do combate 
à pobreza, integração das classes desfavorecidas e segurança;                                  
2. Avaliar a capacidade de atração de novos investimentos e iniciativas 
empresariais e da capacidade de diferenciação do tecido econômico da cidade;        
3. Avaliar o potencial de produção de conhecimento e da capacidade de 
acolhimento de eventos ligados à L&D.                                                                  

Desenvolvimento 
Cultural 

1. Avaliar a dimensão de culturalidade do Município, incluindo a valorização 
do patrimônio cultural, arquitectônico, arqueológico e imaterial, bem como a 
dimensão social da cultura por meio do potencial de integração dos imigrantes 
enquanto fator de diferenciação multicultural;                                                        
2. Avaliar as tendências de motivações turísticas e do potencial de 
aproveitamento dos valores culturais e paisagísticos para fins turísticos. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Quadro 15. 
Análise de objetivos Plano Diretor de Dublin (Irlanda) de 2011 

Plano Diretor de Dublin (Irlanda) 2011 

Mobilidade Urbana 

1. Protejer a boa qualidade do ar e minimizar a produção de óxidos de 
nitrogênio e partículas PM10;                                                                                   
2. Reduzir o nível de ruído  
3. Reduzir os níveis de tráfego encorajando modal mais sustentável de 
transporte público. 

Uso do Solo  1. Reutilizar as terras brownfield, em vez de desenvolver terras verdes 

Energia 
1. Reduzir o desperdício de energia e maximizar o font, geração e uso de 
energia renovável  

Recursos Hídricos 

1. Identificar Sistemas de drenagem em todos os novos âmbitos de 
desenvolvimento;                                                                                                      
2. Avaliação de Risco de Inundação;                                                                             
3. Garantire manter bom estado do esgoto recebido;                                                
4. Fornecer adequado tratamento de água poluída, distribuição de água e redes  
de drenagem; 

Construções Não consta 

Áreas Verdes 

1. Proteger e melhorar a diversidade de habitats e espécies;                                    
2. Identificar oportunidades para novos habitats e zonas de vida selvagem;                 
3. Minimizar as emissões de gases de efeito estufa;                                                 
4. Conservar e melhorar áreas e elementos de paisagem da cidade                          
5. Preservar e conservar as zonas ribeirinhas 

Resíduos Sólidos 
1. Reduzir a geração de resíduos;                                                                             
2. Adotar uma abordagem sustentável para gestão de resíduos; 

Habitação Não consta 
Desenvolvimento 

Econômico 
Não consta 

Desenvolvimento 
Cultural 

1. Proteger e melhorar a cultura da cidade, incluindo zona arquitetônica e 
arqueológica. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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Quadro 16. 
Análise de objetivos Plano Diretor de Prizren (Kosovo) de 2012 

Plano Diretor de Prizren (Kosovo) 2012 

Mobilidade Urbana 

1. Maximizar modos de transporte sustentáveis e proporcionar facilidade de 
movimento para todos os usuários;                                                                                
2. Promover padrões de desenvolvimento que protejam e melhorem a segurança no 
trânsito 

Uso do Solo  1. Proteger, melhorar e manter a qualidade dos solos 

Energia 

1. Minimizar todas as formas de poluição do ar e manter / melhorar a qualidade do 
ar ambiente;                                                                                                                    
2. Reduzir o desperdício de energia, promover o uso de fontes de energia 
renováveis e apoiar iniciativas de conservação de energia;                                           
3. Promoção da conservação de energia em todos os setores;                                        
4. Promover o desenvolvimento de comércio e construções de baixo carbono 

Recursos Hídricos 

1. Proteger e melhorar o estado dos ecossistemas aquáticos;                                         
2. Reduzir o impacto de substâncias poluentes;                                                             
3. Evitar a poluição e contaminação das águas subterrâneas;                                        
4. Manter e melhorar a qualidade do abastecimento de água potável;                           
5. Promover a proteção de longo prazo dos recursos hídricos disponíveis por meio 
do uso sustentável da água;                                                                                             
6. Atualizar a infraestrutura para atender às futuras necessidades de fornecimento 
de água e padrões de purificação de águas residuais. 

Construções Não consta 

Áreas Verdes 
1. Proteger, conservar e evitar a perda da diversidade e variedade de habitats, 
espécies e corredores de vida selvagem;   

Resíduos Sólidos 

1. Expandir o sistema de coleta de resíduos sólidos;                                                           
2. Promover  opções sustentáveis para o tratamento de resíduos (triagem, 
compostagem;                                                                                                                 
3. Minimizar a quantidade de resíduos no aterro;                                                          
4. Identificar quaisquer pedreiras não regulamentadas, aterros sanitários ou locais 
de contaminação histórica;                                                                                             
5. Eliminação de locais de depósito de resíduos ilegais. 

Habitação Não consta 

Desenvolvimento 
Econômico Não consta 

Desenvolvimento 
Cultural 

1. Proteger e conservar o patrimônio cultural, incluindo o ambiente construído e 
configurações; características da paisagem arqueológica, arquitectônica e artificial.           
2. Proteger paisagens e vistas panorâmicas designadas, rotas e características 
paisagísticas de valor para o local. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Quadro 17.  
Análise de objetivos Plano Diretor de Greenbelt (Canadá) de 2013 

Plano Diretor de Greenbelt (Canadá) 2013 

Mobilidade Urbana 1. Incentivar a mobilidade sustentável 
Uso do Solo  Não consta 

Energia 
1.  Evitar a poluição para proteger a saúde humana e ambiental 
2. Combater as Alterações Climáticas 

Recursos Hídricos 1. Proteger a Água e Gerenciar Infraestrutura 

Construções 1. Incentivar edifícios de alto desempenho 

Áreas Verdes 
1. Melhorar a biodiversidade através do capital como modelo de conservação;          
2. Proteger e restaurar sistemas verdes e naturais; 

Resíduos Sólidos 
1. Reduzir o lixo que vai para o aterro;                                                                        
2. Gerenciar materiais e resíduos sólidos 

Habitação Não consta 
Desenvolvimento 

Econômico 
1. Apoiar a Agricultura e Alimentação Local;                  

Desenvolvimento 
Cultural 

1. Apoiar o desenvolvimento social;                                                                            
2. Cultivar Cultura e Identidade 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Quadro 18.  
Análise de objetivos Plano Diretor de Kesteven (Inglaterra) de 2013 

Plano Diretor de Kesteven (Inglaterra) 2013 

Mobilidade Urbana 

1. Garantir que o desenvolvimento se baseie em links de transportes públicos 
de boa qualidade;                                                                                                    
2. Melhorar a qualidade e a frequência das ligações de transportes públicos;         
3. Garantir que haja ligações seguras, atraentes, curtas e diretas para pedestres 
e ciclistas entre áreas habitacionais e de emprego, varejo, instalações de lazer 
e educação e conexões de transporte público. 

Uso do Solo  

1. Minimizar a quantidade total de terra necessária para o desenvolvimento, 
assegurando que haja terra suficiente para fornecer um empreendimento de 
uso misto com uma ampla gama de instalações e serviços capazes de 
promover um alto grau de auto-suficiência. 

Energia 
1. Promover layouts e edifícios energeticamente eficientes e incentivar o 
aproveitamento de fontes renováveis de energia 

Recursos Hídricos 
1. Implementar sistemas sustentáveis de drenagem urbana para minimizar os 
impactos na qualidade e quantidade das águas subterrâneas 

Construções 
1. Garantir que as áreas de novos empreendimentos residenciais sejam 
integradas com sucesso às áreas residenciais existentes 

Áreas Verdes 
1. Preservar as características da terra e / ou da paisagem que são protegidas, 
ou consideradas localmente importantes. 

Resíduos Sólidos Não consta 
Habitação Não consta 

Desenvolvimento 
Econômico 

Não consta 

Desenvolvimento Cultural Não consta 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 



82 
 

Quadro 19. 
Análise de objetivos Plano Diretor de Seixal (Portugal) de 2013 

Plano Diretor de Seixal (Portugal) 2013 

Mobilidade Urbana 
1. Investir em rede viária;                                                                                          
2. Articular a rede rodoviária com o transporte público;                                               
3. Desenvolver redes para meios suaves de transporte. 

Uso do Solo  
1. Requalificar e reestruturar  a área urbana;                                                              
2. Estabelecer uma hierarquia urbana respeitado o proposto por PROTAMIL;               
3. Recuperar áreas desativadas para integrar a área urbana;                                           

Energia Não consta 
Recursos Hídricos Não consta 

Construções Não consta 

Áreas Verdes 
1. Respeitar o estuário de Tejó na sua preservação e valorização;                             
2. Realizar a gestão dos recursos geológicos 

Resíduos Sólidos Não consta 
Habitação Não consta 

Desenvolvimento 
Econômico 

1. Diversificar a base economica da regiãol;                                                                  
2. Desenvolver Turismo na Baía de Seixal;                                                                
3. Ofertar espaço qualificado para instalação de empresas 

Desenvolvimento Cultural 
1. Preservar a cultura e a região ribeirinha;                                                                
2. Preservar as condiçoes de paisagem turistica 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Quadro 20. 
Análise de Objetivos Plano Diretor de Gilgit (Paquistão) de 2014 

Plano Diretor de Gilgit (Paquistão) 2014 

Mobilidade Urbana 

1. Desenvolver a cidade de uma maneira que facilita uma economia rural 
sustentável por meio de melhores ligações de trânsito regional;                                
2. Identificação de corredores de tráfego e endereçamento a integração do 
transporte público  dentro da cidade. 

Uso do Solo  
1. Planejar e recomendar novos limites e zonas tampão, se necessário, com base 
na as condições existentes e o futuro;                                                                             
2. Abordar a possibilidade de renovação urbana em as partes antigas 

Energia 
1. Realizar o plano urbano sustentável que antecipa os efeitos das alterações 
climáticas. 

Recursos Hídricos 
1. Investigar o suprimento de água existente nas fontes e fornecer uma estratégia 
de infraestrutura para a futura distribuição e gestão;                                                      
2. Abordar a gestão de águas residuais, incluindo esgoto, tratamento e reciclagem 

Construções Não consta 
Áreas Verdes Não consta 

Resíduos Sólidos 1. Abordar a gestão de resíduos sólidos, incluindo a reciclagem e a localização de 
aterros sanitários. 

Habitação 1. Identificar os requisitos de reassentamentoe fornecer estratégias 
Desenvolvimento 

Econômico 
1. Equidade na distribuição de todos os recursos que a cidade tem para oferecer e 
desenvolver caminhos para a geração de receita. 

Desenvolvimento Cultural 
1. Reconhecer a diversidade religiosa, étnica e sócio-cultural da cidade; 
2. Identificar locais de valor cultural, natureza, conservação e importância 
recreativa que requerem proteção e desenvolvimento. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Quadro 21.  
Análise de Objetivos Plano Diretor de Coquimbo (Chile) de 2014 

Plano Diretor de Coquimbo (Chile) 2014 

Mobilidade Urbana 1. Melhorar a acessibilidade ao terreno urbano da comuna. 

Uso do Solo  Não consta 

Energia Não consta 

Recursos Hídricos Não consta 

Construções 
1.  Incorporar aos setores a infraestrutura arquitetônica patrimonial da 
comunidade 

Áreas Verdes 
1. Ter áreas verdes e espaços públicos de qualidade. 

Resíduos Sólidos 
1. Melhorar a gestão de resíduos sólidos no Município. 

Habitação 
1. Reduzir a lacuna de urbanização no setor rural da comunidade;                            
2. Gerar estratégias tendendo à descentralização da comunidade 

Desenvolvimento 
Econômico 

1. Gerar políticas de sustentabilidade para o desenvolvimento da comunidade;           
2. Ter novos conhecimentos e habilidades para o desempenho produtivo local;            
3. Potencializar os setores ou marcos de Coquimbo;                                                    
4. Melhorar o desenvolvimento produtivo local por meio da integração entre o 
desenvolvimento portuário e urbano;                                                                         
5. Diminuir a taxa de desemprego na comunidade;                                                    
6. Melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. 

Desenvolvimento 
Cultural 

1. Proteger terra de alto valor patrimonial e propriedade paisagística de todos os 
coquimbanos;                                                                                                              
2. Valorizar a infraestrutura arquitetônica patrimonial da comunidade;                          
3. Posicionar a comuna nacional e internacionalmente como cidade turística;              
4. Ter uma oferta turística de produtos e serviços de qualidade;                               
5. Resgatar os grupos étnicos originais da comunidade;                                            
6. Conseguir ser um Município de integração social. 
7. Alcançar o desenvolvimento do turismo sustentável 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Quadro 22. 
Análise de Objetivos Plano Diretor de Vasilikos (Grécia) de 2015 

Plano Diretor de Vasilikos (Grécia) 2015 

Mobilidade Urbana 

1. Restringir a poluição do ar a níveis que minimizem os efeitos nocivos na 
saúde humana e no meio ambiente;                                                                            
2. Reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, com vista a limitar a 
influência dessas emissões no clima; 

Uso do Solo  

1. Proteger o solo e preservar sua capacidade de desempenhar suas funções em 
termos ambientais, econômicos, sociais e culturais;                                                       
2. Impedir a degradação do solo e manter a conservação de áreas com solo fértil 
e produtivo;                                                                         

Energia 

1. Reconhecer a ameaça representada pelas alterações climáticas e melhorar a 
preparação e capacidade para responder aos seus impactos;                                         
2. Limitar as emissões de GEE do consumo de petróleo, melhorando a eficiência 
energética e promovendo a produção e o consumo de energia de fontes 
alternativas, como o gás e as energias renováveis;                                                         

Recursos Hídricos 

1. Alcançar “boas condições ecológicas e químicas” para todas as águas 
comunitárias  (águas interiores de superfície (rios e lagos), águas de transição 
(estuários), águas costeiras e águas subterrâneas;                                                       
2. Prevenir e reduzir a poluição de todos os recursos hídricos;  

Construções 1. Considerar fatores de sustentabilidade ao planejar áreas industriais. 

Áreas Verdes 

1. Proteger e restaurar ecossistemas e espécies terrestres e marinhas;                          
2.Implementação efectiva do ordenamento do espaço marítimo nas águas da UE 
e da gestão costeira integrada nas zonas costeiras dos Estados-Membros; 

Resíduos Sólidos 

1. Promover boas práticas de gestão de resíduos, incluindo reutilização, 
reciclagem e outras recuperações;                                                                              
2. Prevenir e minimizar a poluição causada por resíduos industriais e outros usos 
e atividades, para garantir um alto nível de proteção ambiental 

Habitação Não consta 

Desenvolvimento 
Econômico 

1. Promover a produção e consumo sustentáveis;                                                      
2. Conseguir uma economia de baixo carbono, eficiente em termos de recursos, 
verde e competitiva;                                                                                                    
3. Aumentar o potencial de crescimento da economia, criar mais e melhores 
empregos e um lugar mais atraente para investir e trabalhar;                                     
4. Alcançar altos níveis de qualidade de vida, saúde e bem estar 

Desenvolvimento Cultural 
1. Identificação, proteção, conservação e apresentação do patrimônio natural e 
cultural 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Quadro 23. 
Análise de Objetivos Plano Diretor de Cork (Irlanda) de 2015 

Plano Diretor de Cork (Irlanda) 2015 

Mobilidade Urbana 

1. Contribuir para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas, como 
inundações gestão de riscos, qualidade do ar e problemas de ruído. 

Uso do Solo  
1. Proteger e melhorar o solo e os recursos "Greenfield" da cidade; 

Energia Não consta 

Recursos Hídricos 

1. Proteger e, sempre que necessário, melhorar a qualidade e gestão dos cursos 
de água e águas subterrâneas, em conformidade com os requisitos da Directiva-
Quadro da água. 

Construções 
1. Fazer o melhor uso da infraestrutura e dos bens materiais da cidade e 
promover o desenvolvimento sustentável de novas infra-estruturas para 
responder às futuras a população da cidade. 

Áreas Verdes 
1. Proteger e, quando apropriado, aumentar a diversidade de habitats, 
ecossistemas, características geológicas e espécies em seu ambiente natural; 

Resíduos Sólidos Não consta 

Habitação Não consta 

Desenvolvimento 
Econômico 

Não consta 

Desenvolvimento Cultural 
1. Proteger e, quando apropriado, valorizar o caráter, a diversidade e as 
qualidades do patrimônio cultural, arquitetônico e arqueológico da cidade. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Quadro 24. 
Análise de Objetivos Plano Diretor de Barcelos (Portugal) de 2015 

Plano Diretor de Barcelos (Portugal) 2015 

Mobilidade Urbana 1. Promover a qualidade e abrangência da rede de Transporte Coletivo; 

Uso do Solo  

1. Impedir a ocupação de zonas vulneráveis à contaminação da água e do solo 
com novas atividades de risco e criar condições para a relocalização das 
existentes; 

Energia Não consta 

Recursos Hídricos Não consta 

Construções 

1. Revitalizar os bens imóveis de interesse patrimonial com vista à sua 
preservação e potencial utilização pública; 
2. Assegurar a gestão infraestrutural, requalificar os espaços públicos existentes e 
incrementar a atual EEU, na lógica de conectividade ecológica; 
3. Estabelecer critérios de valorização dos bens imóveis de interesse patrimonial 
(situações ganhadoras público-privado). 

Áreas Verdes 

1. Integração dos valores naturais, agrícolas e florestais numa base que assegure 
a sustentabilidade do território e que estruture a distribuição das funções do 
mesmo; 

Resíduos Sólidos Não consta 

Habitação 

1. Incentivar a função habitacional de primeira e segunda residência em espaço 
rural, sem política ambiental específica associada; 
2. Desincentivar a ocupação de novas atividades de risco em zonas vulneráveis à 
contaminação da água e do solo;                                                                                
3. Contenção dos fenômenos de povoamento difuso. 

Desenvolvimento 
Econômico 

1. Promover a figura de “núcleo tradicional” como um espaço edificado e 
identitário e os aglomerados rural como zonas edificadas com a presença de 
atividade agrícola;                                
2. Requalificar os espaços de acolhimento (polos industriais) e controlar a 
dispersão de atividades industriais dentro e fora do sistema urbano;                         

Desenvolvimento Cultural 

1. Conceção de uma estratégia de salvaguarda e valorização do património 
natural e construído e preservação do espaço rural como identidade cultural e 
paisagística do concelho, servindo de suporte à atividade turística;                                
2. Promover a atratividade turística em torno dos valores identitários do concelho 
(e.g. TER, rotas patrimoniais, caminho português de Santiago). 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Quadro 25. 
Análise de objetivos Plano Diretor de Espinho (Portugal) de 2016 

Plano Diretor de Espinho (Portugal) 2016 

Mobilidade Urbana 

1. Diminuir a pressão e dependência do automóvel;                                                     
2. Fomentar a utilização da rede ferroviária;                                                              
3. Potencializar  a mobilidade pedonal e ciclável;                                                          
4. Realizar itinerários alternativos que permitam evitar o atravessamento de 
aglomerados urbanos definidos 

Uso do Solo  Não consta 

Energia 

1. Aproveitar os recursos renováveis, nomeadamente ao nível da energia eólica e 
energia hídrica;                                                                                                            
2. Eficiência energética dos espaços públicos monotorização da eficiência da 
gestão dos sistemas de abastecimento 

Recursos Hídricos 
1. Controlar a qualidade da água balnear integração principais recursos 
ecológicos na EEM; 

Construções 

1. Avaliação das construções ilegais existentes;                                                            
2. Manutenção dos espaços edificados e reforço dos espaços centrais e 
complementares 

Áreas Verdes 

1. Incrementar a dotação de espaços verdes urbanos;                                                 
2. Preservação da biodiversidade da lagoa de Paramos e da biodiversidade dunar;    
3. Controle da erosão costeira;                                                                                 
4. Estabelecer  corredores verdes estruturantes e salvaguarda das linhas de água e 
vales de aluvião;  

Resíduos Sólidos Não consta 

Habitação 

1. Consolidar a cidade de Espinho;                                                              
2. Controlar a dispersão da ocupação;                                                                        
3. Fazer contenção das expansões urbanas;                                                                
4. Realizar diversificação da oferta habitacional 

Desenvolvimento 
Econômico 

1. Qualificar e disponibilizar espaços dedicados às atividades econômicas;             
2. Valorizar as áreas agrícolas 

Desenvolvimento Cultural 
1.Valorizar o patrimônio natural e cultural;                                                                
2. Potencializar e divulgar o patrimônio imaterial 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Quadro 26. 
Análise de objetivos Plano Diretor de Tavira (Portugal) de 2017 

Plano Diretor de Tavira (Portugal) 2017 

Mobilidade Urbana 

1. Desenvolver medidas potenciadoras da mobilidade sustentável, adequar a 
oferta de estacionamento em meio urbano, melhorar a rede viária e promover a 
intermodalidade;                                                                                                          
2. Reforçar a conectividade entre os aglomerados urbanos e favorecer a 
utilização dos transportes públicos para minimizar os efeitos de poluição do ar e 
sonora                                                                                     
3. Avaliar se a proposta do plano potencia a acessibilidade na rede viária;                    
4. Avaliar se o plano assegura a correta localização dos parques empresariais 
face as infraestruturas rodoviárias e ferroviárias 

Uso do Solo  

1. Planear, transformar e gerir o solo;                                                                         
2. Avaliar a compatibilidade das propostas de ocupação do solo apresentadas no 
plano com os regimes da Reserva Ecológica Nacional (REN), Reserva Agrícola 
Nacional ;                                                                                                                    
3. Avaliar se é garantido o correto ordenamento biofísico e paisagístico, através 
da concretização e consolidação da Estrutura Ecológica Municipal; 
4. Avaliar se a proposta converge para a contenção da dispersão urbana e reforço 
das centralidades;                                                                                                            
5. Avaliar se é minimizado o risco de incêndio urbano e colapso de edifícios nos 
centros urbanos antigos;                                                                                              
6. Proposta de plano para contribuir na  prevenção e minimização da 
contaminação dos aquíferos e erosão dos solos. 

Energia 
1. Promover a eficiência de recursos energéticos/naturais e formas de produção;     
2. Avaliar se o plano valoriza a produção de energia renovável. 

Recursos Hídricos 
1. Avaliar se é assegurada a defesa e qualidade dos recursos hídricos, além da 
proteção dos leitos e  margens; 
2. Avaliar se as áreas urbanas são servidas pela rede básica de infraestruturas. 

Construções 1. Proteger o ambiente e as paisagens (naturais e construídas);   

Áreas Verdes 

1. Desenvolver, regenerar e revitalizar as áreas urbanas;                                           
2. Avaliar se é assegurada a valorização e a salvaguarda dos valores naturais, em 
particular em áreas protegidas e classificadas. 

Resíduos Sólidos 1. Avaliar se as áreas urbanas são servidas pela rede básica de infraestruturas 

Habitação Não consta 

Desenvolvimento 
Econômico 

1. Reforçar o empreendedorismo, diversificar a base econômica e potencializar a 
atratividade empresarial;                                                                                             
2. Potencializar a Dieta Mediterrânica como fator impulsionador da economia 
local promovendo a produção, transformação e comercialização de produtos 
endógenos e a recuperação das atividades agrícolas, florestais e piscatórias.                  
3. Avaliar se a proposta realiza a integração urbanística dos espaços e se 
promove a inclusão social. 

Desenvolvimento Cultural 

1. Afirmar Tavira como destino turístico sustentável, acessível, inovador, 
diversificado,de qualidade e de experiências,  
2. Proteger, reabilitar, valorizar e promover o património histórico-cultural                  
3. Salvaguardar a Dieta Mediterrânica como um valor cultural, ambiental, de 
saúde e identitário 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Quadro 27. 
Análise de objetivos Plano Diretor de Clare County (Irlanda) de 2017 

Plano Diretor de Clare County (Irlanda) 2017 

Mobilidade Urbana 

1. Minimizar todas as formas de poluição do ar e manter / melhorar a qualidade;    
2. Reduzir a dependência do carro dentro da área do plano por meio de uma 
bordagem integrada para a sustentabilidade de transporte urbano (SUMP);             
3. Incentivar o uso de ciclovias como alternativa rotas para a escola e trabalho;       
4. Promover padrões de desenvolvimento que protegem e melhoraram a 
segurança rodoviária. 

Uso do Solo  Não consta 

Energia 

1. Reduzir o desperdício de energia;                                                                           
2. Promover o uso de energia renovável com fontes e suporte de  iniciativas de 
conservação em todos setores, incluindo o desenvolvimento de práticas 
comerciais de baixo carbono; 

Recursos Hídricos 

1. Atender aos requisitos da Directiva-Quadro da Água e a Gestão da Bacia do 
Rio Shannon / Bacia Hidrográfica Nacional e ao Plano de gerenciamento;               
2. Reduzir o impacto da poluição nas águas e impedir a contaminação da água 
subterrânea;                                                                                                                 
3. Aderir ao plano de proteção  para manter e melhorar a qualidade da água 
potável;                                                                                              
4. Garantir o tratamento de águas residuais; 

Construções Não consta 

Áreas Verdes 

1. Aumentar o número de espaços verdes e comodidades disponíveis para o 
público;                                                                                                                        
2. Proteger, conservar e melhorar sempre que possível e evitar a perda de 
diversidade e integridade da ampla gama de habitats, espécies e corredores de 
vida selvagem;                                                                                                            
3. Conservar e proteger outros sites da conservação da natureza, incluindo 
NHAs, pNHAs, Parques Nacionais, Natureza Reservas, Santuários de Aves 
Selvagens bem como espécies protegidas abrangidas pela Lei da Vida Selvagem;      
4. Eliminar ameaças à biodiversidade incluindo espécies invasoras;                         
5. Promover a infraestrutura verde , incluindo zonas ribeirinhas e corredores de 
vida selvagem. 

Resíduos Sólidos 
1. Implementar a pirâmide de resíduos e incentivar a reutilização / reciclagem de 
material sempre que possível;                                              

Habitação 
1. Maximizar a reutilização sustentável do ambiente existente construído que 
está abandonado, em desuso e em locais de preenchimento (locais brownfield); 

Desenvolvimento 
Econômico Não consta 

Desenvolvimento Cultural 

1. Proteger, conservar e realçar o folclore local e as tradições;                                  
2. Conservar, proteger e melhorar paisagem natural e construída com  vistas de 
valor local e características turisticas; 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Quadro 28 
Análise de Objetivos Plano Diretor de Belfast (Inglaterra) de 2017 

Plano Diretor de Belfast (Inglaterra) 2017 

Mobilidade Urbana 

1. Promover um sistema de transporte integrado e incentivar viagens 
sustentáveis;                                                                   
2. Reduzir a poluição do ar e garantir melhorias contínuas à qualidade do ar;          
3. Apoiar os esforços de mitigação para reduzir as emissões de gases de efeito 
estufa e a transição para uma economia de baixo carbono; 

Uso do Solo  
1. Proteger e melhorar a qualidade do solo 

Energia Não consta 

Recursos Hídricos 
1. Promover a qualidade e uso eficiente dos recursos hídricos 

Construções Não consta 

Áreas Verdes 

1. Manter e melhorar os ativos da biodiversidade e proteger habitats e espécies;             
2. Proteger e melhorar o espaço aberto e o espaço verde natural, incluindo o bem 
rural de Belfast 

Resíduos Sólidos 1. Promover a gestão sustentável dos resíduos 

Habitação 
1. Proporcionar oportunidades para moradias de boa qualidade e permitir que as 
pessoas atendam às suas necessidades de moradia 

Desenvolvimento 
Econômico 

1. Assegurar que os residentes locais tenham acesso a oportunidades de 
emprego;                                                           
2. Apoiar o desenvolvimento econômico de Belfast como um lugar competitivo e 
contribuir para o papel de Belfast como impulsionador econômico regional; 

Desenvolvimento Cultural 

1. Reduzir a privação e incentivar uma sociedade inclusiva e igualitária;                 
2. Melhorar as competências e a educação dos residentes, proporcionando 
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida acessíveis e de alta qualidade;     
3. Proteger, conservar e melhorar o ambiente histórico, patrimônio histórico e 
suas configurações; 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

 

A partir dessas análises verificou-se tendência à preocupação no fator denominado 

“Mobilidade Urbana”, principalmente, com característica de ações direcionadas para a redução de 

Gases de Efeito Estufa e pelo atendimento da normativa das mudanças climáticas. 

Na concepção do plano, percebeu-se que foi aplicado o critério do desenvolvimento 

sustentável, caracterizado por visão ampla no processo de planejamento, dessa forma, a categoria 

“Energia” e “Recursos Hídricos” possui diversos direcionamentos para aplicação de opções de 

energias renováveis e para utilização do recurso água de forma sustentável, apelando os planos, 

dessa forma, para o conceito sustentável.  

Os documentos incorporam o roteiro AAE como Guia para o desenvolvimento e/ou revisão 

do Plano Diretor, vislumbrando em todos a concepção dos aspectos de ordem econômica, social e 

ambiental. 

Verificou-se nos quadros que a categoria denominada como “Construções” e “Habitação”, 

possuem baixo teor de preocupação no planejamento das cidades. O índice de ações destinadas 

para essa categoria são percebidos de forma genérica, indicando, na maioria dos planos, uma 

direção para reaproveitamento de construções, porém se apresenta nos planos, praticamente, de 

forma nula. Dessa forma, o crescimento urbano permanece, muitas vezes, sem direcionamento nos 

planos, ocasionando os problemas relativos as demais categorias devido a intensa urbanização.  

Contudo, não foram localizadas diferenças marcantes entre os fatores prioritários dos 

Planos Diretores municipais. Em vez disso, diferenças significativas foram observadas ao analisar 

separadamente os setores, como na categoria “Uso do solo”. Verificou-se em poucos Planos 

Diretores ações direcionadas a esse setor, entretanto, os que o possuem descrevem ações  para 

evitar contaminação do solo, outros direcionam o planejamento para o reúso de terras não 

utilizadas, alguns abordam a questão do aumento da área urbana, enfim, observou-se diversas ações 

estabelecidas em relação a essa categoria, não tendo uma linha com maior aderência nos 

planejamentos. 

Outro setor com diferenças notáveis nos planejamentos é o de Desenvolvimento 

econômico, que é constituído por ações desde a implantação de infraestrutura industrial até o 

estímulo de consumo de produtos sustentáveis. De forma geral os Planos Diretores relacionam sua 

setorização com ações e atividades voltadas a atender a necessidade prioritária de cada região.  
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4.3.4 Análise seção D 

As análises dessa seção resultaram no Quadro 29, referente a verificação de integração da 

AAE ao planejamento urbano. 

 

Quadro 29. 
Análise da integração AAE ao planejamento urbano 

Análise da integração AAE ao planejamento urbano 

  
Atores Pontos Procedimentos Pontos Conteúdos Pontos Metodologias Pontos Instituições Pontos Políticas Pontos 

Pontuação 
Geral 

Yerevan SIM 1 SIM 1 SIM 1 SIM 1 SIM 1 SIM 1 6 
Kinsale SIM 1 SIM 1 SIM 1 NÃO 0 NÃO 0 SIM 1 4 
Lisboa SIM 1 SIM 1 SIM 1 SIM 1 SIM 1 SIM 1 6 
Dublin SIM 1 SIM 1 SIM 1 SIM 1 SIM 1 SIM 1 6 
Prizren SIM 1 SIM 1 NÃO 0 NÃO 0 NÃO 0 SIM 1 3 
Greenbelt SIM 1 SIM 1 NÃO 0 NÃO 0 SIM 1 SIM 1 4 
Kesteven SIM 1 SIM 1 SIM 1 SIM 1 SIM 1 SIM 1 6 
Seixal NÃO 0 SIM 1 SIM 1 SIM 1 NÃO 0 SIM 1 4 
Gilgit SIM 1 SIM 1 NÃO 0 NÃO 0 SIM 1 SIM 1 4 
Coquimbo SIM 1 SIM 1 SIM 1 SIM 1 SIM 1 SIM 1 6 
Vasilikos SIM 1 SIM 1 SIM 1 SIM 1 SIM 1 SIM 1 6 
Cork NÃO 0 SIM 1 NÃO 0 SIM 1 SIM 1 SIM 1 4 
Barcelos SIM 1 SIM 1 SIM 1 SIM 1 SIM 1 SIM 1 6 
Espinho SIM 1 SIM 1 NÃO 0 NÃO 0 NÃO 0 SIM 1 3 
Tavira SIM 1 SIM 1 SIM 1 SIM 1 SIM 1 SIM 1 6 
Clare 
County 

SIM 1 SIM 1 NÃO 0 SIM 1 SIM 1 SIM 1 5 

Belfast SIM 1 SIM 1 NÃO 0 SIM 1 NÃO 0 SIM 1 4 

Total 
 18  19  10  13  13  20 93 

 Fonte: Resultados da análise, 2018. 

 

No Quadro 29 verificou-se que os Planos Diretores possuem menor integração da AAE no 

quesito Conteúdos, que trata da integração de relatórios e dados para a proposição de ações 

relacionadas à AAE.  

Observou-se, em relação a Metodologia e a Instituição, uma integração da AAE, 

correspondendo a 65% dos Planos Diretores, porém percebeu-se um esforço dos atores na busca 

pela integração das questões ambientais, sociais e econômicas nos objetivos do  plano. 

Outros requisitos relacionados à integração são “Atores”, “Procedimentos” e “Políticas” 

todos os Planos Diretores atendem a esses quesitos, conforme apresentado no Quadro 29. Em 

resumo as ações contidas são uma descrição clara das disposições do plano. 
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A AAE, analisada na parte de integração ao planejamento, é capaz de assegurar uma 

consideração completa das questões ambientais. No Quadro 29 foi possível contemplar que 77,5% 

dos instrumentos integram a AAE em seu processo de planejamento e o restante integram 

parcialmente a AAE. Esses números revelam que a AAE, parece garantir um processo de 

planejamento mais rigoroso em relação aos impactos ambientais e acrescenta credibilidade a todo 

o processo. Com a observação dos dados verificou-se que é possível a integração da AAE nos 

Planos Diretores municipais, a partir do fato que todos Planos Diretores atendem na totalidade ou 

parcialmente os critérios de integração AAE. 
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4.4 Proposta para uso da Avaliação Ambiental Estratégica [AAE] no Plano Diretor 
Estratégico [PDE] do Município de São Paulo 

As análises referente às publicações da AAE, relacionadas ao Plano Diretor, Guias e 

manuais, subsidiam a discussão de propostas para a integração da AAE ao planejamento urbano 

nacional. 

O instrumento de planejamento urbano denominado Plano Diretor Estratégico do 

Município de São Paulo estabelece indicações para uso da AAE, porém, não formaliza  

mecanismos para que a AAE seja empregada no planejamento urbano. 

Percebeu-se nas publicações, que a AAE é utilizada como ferramenta de inserção ambiental 

em projetos de engenharia e programas, em diversos países, inclusive o Brasil. No entanto, dentre 

os dados, notou-se em âmbito mundial que a AAE é a ferramenta que direciona a tomada de decisão 

baseada em questões ambientais, como constatado nas análises os direcionamentos, quanto a 

utilização do encadeamento de PPP’s, propondo uma estrutura de base para utilização da AAE em 

Planos Diretores. 

Nesse sentido, o encadeamento de PPP’s e o direcionamento existente no PDE-SP versão 

ano 2014, dispõe sobre a possível regulamentação da AAE, sobre conteúdos, parâmetros, 

procedimentos, elaboração, análise e aplicação. Foi desenvolvida uma proposta de integração da 

AAE ao PDE, cumprindo-se as determinantes analisadas nesse estudo, no que se refere a estrutura, 

roteiro, critérios e inserções de parâmetros da AAE, conforme Quadro 30. 
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Quadro 30 
Proposta de integração e uso AAE ao Plano Diretor de São Paulo 

Proposta de Integração e uso da AAE ao Plano Diretor de São Paulo 
Linha de ação Objetivos Atividades Resultados esperados 

1º 
Inclusão da Estrutura AAE para 
desenvolvimento da Revisão do 
Plano Diretor 

Garantir a inserção das  questões 
ambientais em todas as fases de 
planejamento 

Implementar na estrutura de 
composição do Plano Diretor as 4 fases 
da AAE: Definição do Campo de 
aplicação, Relatório Ambiental 
Preliminar, Relatório Ambiental Final 
e Monitoramento 

Compor estruturalmente o Plano 
Diretor para inserir questões 
ambientais nos objetivos estratégicos e 
com isso fornecer base para os demais 
planos e programas do Municipio 

2º Inserção da Metodologia AAE 

Adaptar a inserção da metodologia 
AAE no Plano Diretor, conforme 
etapas de: Objetivos e Fatores Críticos 
para decisão;  Identificação de 
alternativas; Monitoramento. E inserir 
as etapas inexistentes no instrumento: 
Fase de Diagnóstico Ambiental; 
Relevância, Tendência e  Implicações; 
Mitigação de impactos. 

Realizar estudo prévio das 
necessidades de cada setor 
Estratégicodo Município com base nos 
6 fatores metodológicos de aplicação 
AAE 

Elaboração de forma participativa os 
direcionamentos para cada objetivo 
Estratégicodo PDE. Com inserção de 
preocupações ambientais nas fases 
metodológicas e avaliativas da AAE. 

3º 
Inserir os critérios de desempenho 
AAE 

Orientar o desenvolvimento dos 
processos AAE com foco nas diretrizes 
da IAIA 

Implementar nas análises das 
alternativas, os critérios de 
desempenho AAE  

Incorporar ao processo de análise de 
alternativas as questões sustentáveis 
para garantir um processo orientado e 
democrático na tomada de decisão 

4º 

Previsão e avaliação de impactos e 
comparação de alternativas 
sustentáveis para a política de 
desenvolvimento urbano municipal 
de São Paulo  

Maximizar as alternativas, existentes 
no PDE que compõem efeitos 
positivos para o crescimento e o 
desenvolvimento urbano. Readaptar 
novos objetivos para cumprimento de 
questões sustentáveis atendendo as 
necessidades do Municipio para 
possibilitar o desenvolvimento e a 
implementação de Planos setorais para 
o desenvolvimento municipal.

Estudo prévio das necessidades de 
cada área estratégica do Município em 
conjunto com a participação pública, 
revisando as alternativas e realizando 
proposição de novas alternativas 
sustentáveis. 

Relatório dos estudos prévios setoriais, 
com sugestão de reavaliações ou 
criação de leis municipais, como 
também propostas adaptativas de 
ações alternativas com cunho 
sustentável para os impactos de cada 
alternativa, com objetivo de obter a 
opção mais adequada em termos de 
utilização de recursos ambientais, 
incluindo a verificação dos impactos 
econômicos e aspectos socioculturais. 
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5º 
Incorporar as questões integrativas 
da AAE 

Adaptar em todas as etapas de revisão 
do plano as variáveis integrativas da 
AAE ao plano 

Após fases de implementação de 
estrutura e metodologia, deve-se 
reavaliar as etapas conforme critérios 
de integração de atores, 
procedimentos, conteúdo, 
metodologia, instituições e políticas. 

Garantir a integração da AAE ao Plano 
Diretor. Com revisão de todas as 
etapas iniciais do instrumento 
verificando o cumprimento de 
aspectos determinantes para AAE no 
planejamento urbano. Verificar e 
garantir nas etapas anteriores a 
obtenção e participação de diferentes 
atores no processo de avaliação e 
elaboração de plano, Integrar as 
abordagens, informações, dados e 
conteúdo de relatórios, realizar a 
definição  deveres e responsabilidades 
dos atores envolvidos e promover a 
intregração com regulamentações 
setoriais. 

6º 
Inserir instrumentos de indução do 
desenvolvimento urbano 

Garantir a efetivação dos objetivos do 
PDE por meio de instrumentos de 
regulamentação. 

Capacitação para colaboradores 
municipais e inserção de fiscalização 
para desenvolver e implementar todos 
os objetivos do instrumento. 

Realizar reuniões com todos os órgãos 
da administração municipal para 
incorporar a AAE aos processos. 
Capacitação e Desenvolvimento dos 
colaboradores municipais quanto aos 
objetivos do plano e suas propostas 
baseadas na AAE.  Incorporação de 
relatórios de acompanhamento das 
ações executadas e fiscalização dos 
setores envolvidos.  

7º 
7 Inserir etapa de Pós-
monitoramento 

Garantir a requalificação das etapas 
AAE inseridas no PDE 

Desenvolver as ações de pós- 
monitoramento para identificação de 
necessidade de alteração ou correção 
das ações previstas no instrumento 
inclusive na fase de monitoramento. 

Avaliar e fiscalizar a qualidade das 
informações referente a fase de 
monitoramento para identificação de 
alteração ou correção das medidas 
estabelecidas nas etapas anteriores 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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4.4.1 Inclusão da estrutura da AAE para desenvolvimento da revisão do Plano Diretor 

Para determinar essa condicionante como item necessário na revisão do PDE foi realizada 

a análise estrutural e metodológica da AAE, em todos os Planos Diretores desse estudo, conceitos 

presentes nas publicações, guias e manuais e realizada uma comparação com itens existentes no 

PDE-SP.  

Nas análises correspondentes a literatura observou-se a indução para utilização da AAE 

aplicada ao planejamento urbano, e compõem a idéia do Tiering. Disto isso, observou-se as 

publicações versus os planos em relação a AAE, observou-se que em todos os casos o Tiering é 

utilizado no sistema de integração da AAE. 

A formatação de integração da AAE, na revisão do Plano Diretor Municipal de São Paulo, 

contempla os estudos das fases a qual a AAE foi submetida nos Planos Diretores que compõem 

esse estudo; as questões de estrutura de implantação AAE discutidas na literatura, composto pelas 

fases, etapas e critérios de inserção AAE; análise da estrutura descrita no Estatuto das Cidades e 

no Guia de Boas práticas AAE. 

Quanto a adequação da AAE, a estrutura do PDE vislumbra a proposição de uma estrutura 

para o embasamento dos procedimentos de dados ambientais e, consequentemente, inserindo maior 

nível de confiança para o planejamento urbano relacionado aos objetivos do PDE. Com isso, insere-

se as questões ambientais a tal ponto que devam ser apontadas, avaliadas, discutidas, esclarecidas 

e direcionadas para o desenvolvimento urbano.  

A partir desses dados, a estrutura proposta para implantação da AAE no PDE-SP (Figura 

9) é o primeiro passo para incluir a AAE ao PDE, visto que, estruturalmente, contempla toda fase 

de implantação. À vista disso, foi elaborada a estrutura como proposta de enquadramento para o 

PDE de SP .  
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Figura 9. Estrutura AAE para aplicação no planejamento urbano 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Na Etapa I, foi possível verificar que para integração da AAE é necessário desenvolver a 

etapa denominada como “Definição Ambiental”, pois as demais já possuem direcionamento no 

PDE e, como resultado, proporia para consulta pública o “Relatório do campo de aplicação”.  

Na Etapa II, descrito como “Relatório Ambiental”, possui fases de desenvolvimento com 

posterior relatório para consulta pública, no PDE foram identificados direcionamentos compatíveis 

com as etapas “Caracterização atual com Análise tendencial”, “Definição de medidas mitigadoras”, 

“Gestão do Programa, monitoramento”, entretanto, sem vista para as questões ambientais e com 

denominações diferentes no instrumento.  

Dessa forma, devem ser adaptadas, visando as preocupações ambientais de cada etapa. As 

demais etapas, bem como a Etapa III, devem ser desenvolvidas, pois não foram localizadas fases 

similares no PDE-SP. 

Com relação a Etapa IV, já existe estabelecimento desses direcionamentos e ações,  porém 

não possui foco para questões ambientais, dessa forma, para integração, essas etapas devem ser 

revisadas e adaptadas, visualizando as questões pertinentes a AAE e as que não possuem no PDE 

devem ser instauradas para que o instrumento, de fato, obtenha resultados satisfatórios e atenda ao 

disposto em seu planejamento. 

4.4.2 Inserção da metodologia AAE  

No Plano Diretor Estratégico de São Paulo foram identificadas dez áreas de 

desenvolvimento de ações estratégicas, caracterizadas e identificadas nesse estudo, para integração 

da AAE, como: “Objetivos e Fatores Críticos para decisão”, que compõem o atual PDE: a) 

Mobilidade urbana, b) Uso do solo, c) energia, d) recursos hídricos, e) construções, f) áreas verdes, 

g) resíduos sólidos, h) habitação, i) desenvolvimento econômico, j) desenvolvimento cultural.  

Pelas análises realizadas nos demais planos e realizando um comparativo com o Plano 

Diretor Estratégico do Município de São Paulo, verificou-se que esse instrumento possui amplas 

ações setoriais, as quais abrangem, em sua totalidade, os respectivos setores de objetivos constantes 

nos Planos Diretores analisados.  

A metodologia AAE possibilita a indicação de parâmetros e condicionantes para avaliação 

de todos os setores estratégicos em suas etapas: Triagem (Screening), Escopo (Scoping), Objetivos 

e Fatores Críticos para decisão (Estudos e análises ambientais);  Fase de Diagnóstico Ambiental 

(Descrição e análise de cenários e tendências alternativas); Relevância, Tendência e  Implicações 
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(Avaliação de alternativas quanto a impactos); Mitigação de impactos (Descrição das medidas 

mitigadoras e de monitoramento); Identificação de alternativas (Elaboração de diretrizes para o 

planejamento); Acompanhamento, relatórios e documentação; Monitoramento.  

Com base na análise do Plano Diretor Estratégico de São Paulo em comparativo as etapas 

metodológicas AAE, percebe-se que é necessário a inclusão de estudo prévio das necessidades de 

cada setor Estratégico do Município, de acordo com os objetivos já definidos, visando atender os  

fatores metodológicos de aplicação AAE. Essa elaboração deve possuir participação pública para 

cada um dos objetivos e direcionamentos estabelecidos. 

A integração dessa metodologia contribui para o desenvolvimento das etapas não 

localizadas no PDE-SP, Objetivos e Fatores Críticos para decisão (Estudos e análises ambientais), 

Relevância, Tendência e Implicações, Mitigação de impactos (Descrição das medidas mitigadoras), 

além de inserir nas etapas já existentes a visão e direcionamento ambiental, que não compõem o 

PDE-SP nessas etapas localizadas. 

A análise de aplicação da metodologia possui o direcionamento de planejamento 

estratégico, políticas, planos e programas, que remete ao objetivo clássico do instrumento 

(Monteiro e Partidário, 2017). 

Observou-se, que grandes temas da agenda de sustentabilidade global, como mudanças 

climáticas – para os quais espera-se que o instrumento propicie uma análise integrada das medidas 

de mitigação e adaptação (Wende et al. 2012) e possa incluir as incertezas das mudanças climáticas 

no planejamento (Larsen et al. 2013), surge a necessidade de atingir tais objetivos a partir do 

planejamento urbano do Municipio. 

Após esses objetivos, devem ser submetidos à metodologia da AAE e incorporados na 

Revisão do plano, a fim de garantir que as etapas de Boas práticas AAE, estabelecidas na literatura 

teórica e prática, sejam atendidas. 

4.4.3 Inserção dos critérios de desempenho da AAE 

Em relação aos critérios de desempenho da AAE, verificou-se na literatura teórica e prática 

a utilização de métodos que possibilitaram a visualização dos itens para mensuração da eficácia, 

de Boas práticas e de integração da AAE. 
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Nas análises, o apontamento desses critérios foi determinante para determinação e inclusão 

da proposta de integração ao PDE, pois verificou-se que a utilização desses critérios orientam o 

desenvolvimento dos processos AAE, com foco nas diretrizes da IAIA, na fase de Alternativas. 

Dessa forma, torna-se necessário incorporar esses critérios, haja visto que, a etapa de 

“Análise tendencial de Alternativas” compõe os principais direcionamentos, quanto às ações que 

serão desenvolvidas em cada setor, uma vez que é aplicada em fase preambular do planejamento. 

Essa análise dos critérios IAIA consideram as decisões, objetivando o desenvolvimento 

sustentável, integram os aspectos ambientais, sociais e econômicos, garantindo um processo 

orientado e democrático na tomada de decisão. Na aplicação desses critérios observou-se os 

impactos ocasionados em planejamentos relacionados ao Plano Diretor. 

Além disso, ao incorporar essa metodologia, propicia-se a identificação de alternativas de 

desenvolvimento e, consequentemente, junto aos objetivos do PDE-SP, cria-se e adota-se propostas 

sustentáveis. 

Assim, os critérios IAIA são incorporados a proposta de revisão do PDE para compor 

requisitos que garantam a sustentabilidade nas alternativas desenvolvidas, de acordo com os 

objetivos do planejamento. 

4.4.4 Previsão e avaliação de impactos e comparação de alternativas sustentáveis para a 
política de desenvolvimento urbano Municipal de São Paulo 

Para integração da AAE ao PDE-SP notou-se nas análises, que deve-se discutir os conceitos 

e definições ambientais considerados como fatores para intervenção do Plano, para que a AAE se 

consolide nos objetivos já existentes ou que serão revisados no plano. 

As decisões de integração dependem de como os tomadores de decisão posicionarão as 

questões ambientais inseridas no Município e, para que isso ocorra, as alternativas devem estar 

estruturadas, para compor as determinantes AAE na revisão do PDE-SP. 

Na proposta de integração às alternativas existentes no PDE, que têm resultados positivos 

para o crescimento e o desenvolvimento urbano devem ser maximizadas. E as que não existem ou 

possuem resultados insatisfatórios relacionados ao desenvolvimento urbano devem ser 

readaptadas, para inserir-se as questões sustentáveis e atender às necessidades do Município.  

Para que, efetivamente, esse fator integre a AAE, é necessário estudo prévio das 

necessidades de cada área estratégica do Município (Setores e Objetivos), em conjunto com a 
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participação pública (atores enolvidos), para revisar as alternativas e realizar a proposição de novas 

alternativas sustentáveis.  

Como resultado, obtêm-se para avaliação e análise, o relatório dos estudos prévios setoriais, 

com sugestões de reavaliações ou criação de Leis municipais (PPP’s setoriais); propostas 

adaptativas de alternativas sustentáveis, para obter a opção mais adequada em termos de utilização 

de recursos ambientais, verificação dos impactos econômicos e aspectos socioculturais. 

Estimulando-se a criação e reavaliação da implementação de Planos setorais que possuem impactos 

diretos do PDE e auxiliando o desenvolvimento municipal. 

4.4.5 Incorporação das questões integrativas da AAE 

A etapa de identificação da integração entre a AAE e o PDE-SP tem como prerrogativa a 

utilização de critérios integrativos, capazes de assegurar os critérios determinados na literatura 

teórica e prática desse estudo. 

Assim, na proposta de Integração da AAE ao PDE deve haver o compartilhamento de 

informações referentes à situação atual do Município, seus objetivos estratégicos, determinantes 

do diagnóstico ambiental e estudo de alternativas, bem como fatores de implementação e 

monitoramento.  

A revisão do PDE deve compor as variáveis integrativas da AAE, aplicada em todas etapas 

e metodologias anteriores de incorporação, com a revisão do PDE-SP. Deve-se garantir em todas 

etapas anteriores a obtenção e participação de diferentes atores no processo de avaliação e 

elaboração de plano; Integrar as abordagens, informações, dados e conteúdo de relatórios, realizar 

a definição de deveres e responsabilidades dos atores envolvidos e promover a integração com 

regulamentações setoriais. 

Nos manuais e guias da AAE verificou-se a indicação para necessidade de definir 

cronogramas nas etapas, para garantir integração aos planos. Observou-se a determinante referente 

a definição dos papéis e responsabilidades das várias partes interessadas envolvidas no processo; 

observada na teoria prática desse estudo. 

Dessa forma, entende-se que o delineamento das responsabilidades de todos atores 

envolvidos devem ser, estrategicamente definidas, para que o processo contemple o determinado 

pelos guias e manuais de Boas práticas AAE. 

 



103 
 

4.4.6 Inserção dos instrumentos de indução do desenvolvimento urbano 

Nas análises desse estudo observou-se a necessidade de garantir que os objetivos propostos 

realmente sejam atingidos, assim, surge a necessidade de incorporar na proposta de integração da 

AAE ao PDE-SP, essa característica.  

Após as etapas anteriores de integração da AAE ao PDE-SP, torna-se essencial garantir a 

efetivação dos objetivos, por meio da capacitação para colaboradores municipais, com inserção de 

fiscalização para acompanhar as ações estabelecidas e para implementar todos os objetivos do 

instrumento, sendo possível estabelecer uma regulamentação da AAE a todo planejamento. 

É necessário introduzir reuniões com todos os órgãos da administração municipal para 

incorporar a AAE aos processos, capacitar e desenvolver os colaboradores municipais, quanto aos 

objetivos do plano e suas propostas baseadas na AAE, além de incorporar os relatórios de 

acompanhamento e das ações executadas pela fiscalização dos setores envolvidos, a fim de garantir 

rigor a aplicação AAE no planejamento urbano. 

4.4.7 Inserção da etapa de Pós-monitoramento 

As seções de análise desse estudo, possibilitaram a verificação das dificuldades na 

integração da etapa de Monitoramento nos Planos Diretores, pois aparentemente, os dados 

necessários para o programa de monitoramento, em relação aos objetivos, não ficam disponíveis, 

ou a qualidade dos dados são insatisfatórios. Para a correta integração da AAE ao PDE-SP, um 

requisito fundamental é possibilitar a identificação das ações, avaliações e consequências 

ambientais para estruturar a tomada de decisão. 

Diante dessas observações, surge a proposta para inserir a etapa “Pós-Monitoramento”. 

Essa estruturação ajuda a organizar o conjunto de objetivos fundamentais, encontrados no PDE-

SP, proporcionando maior compreensão sobre o que é de fato relevante na decisão, condicionando 

a percepção de relatórios de monitoramento com informações insuficientes ou insatisfatórias, 

prevendo dessa forma a  necessidade para revisão ou alteração de alguma etapa anterior, inclusive 

a de monitoramento. 
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Considerações Finais 

A Avaliação Ambiental Estratégica, sob a perspectiva de utilização no planejamento 

urbano, desencadeou a motivação desse estudo e promoveu as análises que visam a integração da 

Avaliação Ambiental Estratégica em Planos Diretores municipais. 

Identificou-se na literatura, que a AAE possui etapas para aplicação e incorporação nos 

Planos Diretores, devido a sua capacidade adaptativa. Na revisão sistemática da literatura foram 

identificados os métodos utilizados nas análises dos Planos Diretores, bem como as diretrizes 

necessárias para aplicação da AAE ao PDE-SP. 

Os métodos identificados de integração permitiram a verificação da incorporação da 

estrutura AAE, pelas etapas de roteiro de aplicação, pelos critérios internacionais IAIA e pelos 

métodos de Integração ao planejamento, estabelecendo dados para compor a integração aos Planos 

Diretores. 

As bases teóricas a AAE são suportadas como ferramenta que proporcionam soluções para 

problemas de desenvolvimento urbano. Constatou-se essa inserção como um processo de 

determinação, previsão, valorização e elaboração de soluções para mitigação de impactos 

ambientais e que sua utilização no Plano Diretor deve ser a longo prazo, a fim de resolver questões 

estratégicas, e a curto prazo, permite resolver questões emergenciais específicas. 

Nas análises referente às pesquisas de AAE, relacionadas aos Planos Diretores, pode-se 

considerar que a produção brasileira posiciona-se para superar à falta de obrigatoriedade legal no 

uso do instrumento, com produções que utilizam o referencial internacional na valorização do 

instrumento. A análise de conteúdo das dezessete produções de AAE corroboram esses achados, 

em que denota-se a nítida preocupação em valorizar a importância do instrumento e de elucidar os 

mecanismos para aplicação da AAE, no contexto de planejamento Estratégico. Como principal 

resultado tem-se a integração da AAE ao Plano Diretor municipal e inclusão de alternativas 

setoriais para redução de impactos ambientais. 

Embora presente em reduzido número de publicações no planejamento urbano, a AAE 

permite integrar a temática ambiental ao planejamento urbano. São destacados aspectos como 

metas de minimização dos possíveis impactos relacionados à expansão dos Municípios; interação 

do ordenamento territorial aos aspectos ambientais e identificação de ações para mitigar e 

monitorar efeitos adversos das ações propostas para gestão do território. As análises dos dados 
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compõem a compreensão de que a AAE subsidia um processo de planejamento em relação aos 

impactos ambientais e a todo o processo.  

Na análise da avaliação das Boas práticas de AAE, nos Planos Diretores e em seus relatórios 

de implementação realizados no mundo, foi possível identificar e formar a estrutura de aplicação 

do roteiro da AAE junto a estrutura de inserção do instrumento.   

O PDE-SP não dispõe sobre a AAE, no que condiz sobre seu conteúdos, parâmetros, 

procedimentos, elaboração, análise e aplicação. Com isso, foi desenvolvida proposta para 

integração da AAE ao instrumento, baseada na estrutura, na metodologia, nos critérios e inserções 

de parâmetros da AAE, verificadas em todas as análises desse estudo. 

A proposta consistiu em incluir a Estrutura da AAE para desenvolvimento da Revisão do 

Plano Diretor, inserir a metodologia e roteiro AAE, inserir os critérios de desempenho AAE, 

realizar a previsão e avaliação de impactos com a comparação de alternativas sustentáveis para a 

política de desenvolvimento urbano municipal de São Paulo, incorporar as questões integrativas da 

AAE, inserir instrumentos de indução do desenvolvimento urbano inserir etapa de Pós-

monitoramento.  

Dessa forma, o objetivo do estudo em propor a integração e o uso da Avaliação Ambiental 

Estratégica [AAE] no Plano Diretor Estratégico [PDE] do Município de São Paulo foi estabelecido, 

estruturando uma sugestão para próxima revisão do instrumento. 

A integração dos instrumentos permite que a tomada de decisão possa ser fundamentada 

em informações que consideram os aspectos ambientais. Todavia, o estudo não analisou os 

resultados práticos obtidos pela implementação da proposta de integração da AAE ao PDE-SP,  

direcionando a sua aplicação nas próximas revisões do instrumento. Assim, sugere-se pesquisas na 

fase de consolidação dessa proposta. 

Por fim, entende-se que a proposta de integração e uso da Avaliação Ambiental Estratégica 

ao Plano Diretor Estratégico de São Paulo, pode ser adaptada para utilização em outros Planos 

Diretores municipais. 

Essa proposta contribui para estabelecer critérios de integração da AAE ao PDE-SP, 

presumindo sua aplicação na revisão do instrumento com alinhamento aos propósitos do 

planejamento, possibilitando  um processo contínuo de adaptação. 
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Apêndice B – Quadro-Resumo das Coletas de Dados: Fase Documental 

Quadro-Resumo das Coletas de Dados: Fase Documental 

Data das Coletas Sites Palavras de busca 

31/10/2018 

www.google.com.br

Plano Diretor de São 
Paulo 

www.capital.gov.br

https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br

https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/PDE-
Suplemento-DOC/PDE_SUPLEMENTO-DOC.pdf

04/11/2018 
www.google.com.br Guia AAE 
https://www.oecd.org/environment/environment-
development/37353858.pdf 

www.planalto.gov.br 

04/11/2018 

www.google.com.br

Guia de Boas práticas 
Avaliação Ambiental 
Estratégica 

www.apambiente.pt 

https://www.apambiente.pt/_zdata/AAE/Boas%20Praticas/Gui
a%20Boas%20Prticas%20para%20a%20AAE.pdf

http://www.terrabrasilis.org.br/ecotecadigital/index.php/estant
es/diversos/2323-guia-de-boas-praticas-para-avaliacao-
ambiental-estrategica-orientacoes-metodologicas

https://www.oecd-ilibrary.org/development/aplicacao-da-avaliac
estrategica/rumo-as-boas-praticas-de-avaliacao-ambiental-
estrategica_9789264175877-8-pt 

04/11/2018 

www.google.com.br Boas práticas AAE 

http://www.azores.gov.pt/Gra/srrn-
ambiente/conteudos/livres/Guias+para+aplica%C3%A7%C3
%A3o+da+AAE.htm

http://www.azores.gov.pt/Gra/srrn-
ambiente/conteudos/noticias/2013/Outubro/GUIA+AAE.htm

http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_pnla/_arquivos/aae.pdf

https://www.ccdr-alg.pt/site/sites/ccdr-
alg.pt/files/Ambiente/AIA/guiaavaliacaoambientalpmot.pdf 

https://www.nea-
edicoes.com/catalog/details//store/pt/book/978-3-8417-2514-
1/guia-para-avalia%C3%A7%C3%A3o-ambiental-
estrat%C3%A9gica-aae

04/11/2018 www.google.com.br SEA Guide 

www.ec.europa.eu 

http://www.google.com.br/
http://www.capital.gov.br/
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/PDE-Suplemento-DOC/PDE_SUPLEMENTO-DOC.pdf
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/PDE-Suplemento-DOC/PDE_SUPLEMENTO-DOC.pdf
http://www.google.com.br/
https://www.oecd.org/environment/environment-development/37353858.pdf
https://www.oecd.org/environment/environment-development/37353858.pdf
http://www.planalto.gov.br/
http://www.google.com.br/
http://www.apambiente.pt/
https://www.apambiente.pt/_zdata/AAE/Boas%20Praticas/Guia%20Boas%20Prticas%20para%20a%20AAE.pdf
https://www.apambiente.pt/_zdata/AAE/Boas%20Praticas/Guia%20Boas%20Prticas%20para%20a%20AAE.pdf
http://www.terrabrasilis.org.br/ecotecadigital/index.php/estantes/diversos/2323-guia-de-boas-praticas-para-avaliacao-ambiental-estrategica-orientacoes-metodologicas
http://www.terrabrasilis.org.br/ecotecadigital/index.php/estantes/diversos/2323-guia-de-boas-praticas-para-avaliacao-ambiental-estrategica-orientacoes-metodologicas
http://www.terrabrasilis.org.br/ecotecadigital/index.php/estantes/diversos/2323-guia-de-boas-praticas-para-avaliacao-ambiental-estrategica-orientacoes-metodologicas
https://www.oecd-ilibrary.org/development/aplicacao-da-avaliacao-ambiental-estrategica/rumo-as-boas-praticas-de-avaliacao-ambiental-estrategica_9789264175877-8-pt
https://www.oecd-ilibrary.org/development/aplicacao-da-avaliacao-ambiental-estrategica/rumo-as-boas-praticas-de-avaliacao-ambiental-estrategica_9789264175877-8-pt
https://www.oecd-ilibrary.org/development/aplicacao-da-avaliacao-ambiental-estrategica/rumo-as-boas-praticas-de-avaliacao-ambiental-estrategica_9789264175877-8-pt
http://www.google.com.br/
http://www.azores.gov.pt/Gra/srrn-ambiente/conteudos/livres/Guias+para+aplica%C3%A7%C3%A3o+da+AAE.htm
http://www.azores.gov.pt/Gra/srrn-ambiente/conteudos/livres/Guias+para+aplica%C3%A7%C3%A3o+da+AAE.htm
http://www.azores.gov.pt/Gra/srrn-ambiente/conteudos/livres/Guias+para+aplica%C3%A7%C3%A3o+da+AAE.htm
http://www.azores.gov.pt/Gra/srrn-ambiente/conteudos/noticias/2013/Outubro/GUIA+AAE.htm
http://www.azores.gov.pt/Gra/srrn-ambiente/conteudos/noticias/2013/Outubro/GUIA+AAE.htm
http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_pnla/_arquivos/aae.pdf
https://www.ccdr-alg.pt/site/sites/ccdr-alg.pt/files/Ambiente/AIA/guiaavaliacaoambientalpmot.pdf
https://www.ccdr-alg.pt/site/sites/ccdr-alg.pt/files/Ambiente/AIA/guiaavaliacaoambientalpmot.pdf
https://www.nea-edicoes.com/catalog/details/store/pt/book/978-3-8417-2514-1/guia-para-avalia%C3%A7%C3%A3o-ambiental-estrat%C3%A9gica-aae
https://www.nea-edicoes.com/catalog/details/store/pt/book/978-3-8417-2514-1/guia-para-avalia%C3%A7%C3%A3o-ambiental-estrat%C3%A9gica-aae
https://www.nea-edicoes.com/catalog/details/store/pt/book/978-3-8417-2514-1/guia-para-avalia%C3%A7%C3%A3o-ambiental-estrat%C3%A9gica-aae
https://www.nea-edicoes.com/catalog/details/store/pt/book/978-3-8417-2514-1/guia-para-avalia%C3%A7%C3%A3o-ambiental-estrat%C3%A9gica-aae
http://www.google.com.br/
http://www.ec.europa.eu/


118 
 

http://ec.europa.eu/environment/temp/SEA_protocol_v5_ENG
.mp4  

  
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:51996PC0511&from=EN  

  

http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-legalcontext.htm 
  

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_rulings_web.pdf 
  

      

04/11/2018 

www.google.com.br  
Sea Master Plan 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/meetings/2015
/June_Chisinau_17.05_SEA/RAPORT_SEA_ENG_FINAL.pd
f 

  
http://api.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/pos722-sea-
masterplan-gilgitcity.pdf  

  

http://www.seamilano.eu/sites/sea14.message-
asp.com/files/downloads/pres_20151109_linee_guida_di_svil
uppo_dellaeroporto_di_malpensa_senza_back_up.pdf 

  
      

04/11/2018 

www.google.com.br  
Master Plan AND SEA 

https://www.newcastle.gov.uk/sites/default/files/wwwfileroot/
planning-and-buildings/planning-policy/have-your-say-
planning/SEA%20Screening%20Kenton%20Bank%20Foot%
20draft%20Masterplan%20Feb%202016.pdf 

  
https://www.nema.go.ke/images/Docs/SEA%20Reports/Draft
%20SEA%20Report%20Northern%20Economic%20Corridor.
pdf 

  

https://www.unece.org/index.php?id=36040 
  

http://www.unece.org/environmental-
policy/treaties/environmental-impact-assessment/about-
us/protocol-on-sea/envseaeapgreen/sea-pilot-projects.html 

  
https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/3779577375999/
AAE%20PDM%20Lisboa%20Marco%202011.pdf 

  
http://www.municoquimbo.cl/ciudad/images/EAE_Coquimbo
_Septiembre_2014_VF.pdf 

  
https://www.corkcity.ie/media/SEA%20Scoping%20Report%
20Nov%202013%20web%20version.pdf 

  
http://www.corkcitydevelopmentplan.ie/images/Downloads/C
DP_SEA_Statement_AA_Screening.pdf 

  
http://ggda.ie/assets/00GG-GDA-ZZ-XX-RP-XX-0001-
StrategicPlanReview-2017-A0-C01.pdf 

  
http://www.unhabitat-
kosovo.org/repository/docs/SEA_Prizren_draft_786745.pdf  

  
https://www.london.ca/city-hall/master-plans-reports/master-
plans/Pages/default.aspx 

  
https://www.cityoflondon.gov.uk/services/environment-and-
planning/planning/planning-policy/Pages/Local-Plan-
Review.aspx  

  

http://portal.cm-
espinho.pt/fotos/categorias_informacao_ficheiros/aae_resumo
naotecnico_vf_junho2016_153728075959afc7a103968.pdf  

  

http://ec.europa.eu/environment/temp/SEA_protocol_v5_ENG.mp4
http://ec.europa.eu/environment/temp/SEA_protocol_v5_ENG.mp4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:51996PC0511&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:51996PC0511&from=EN
http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-legalcontext.htm
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_rulings_web.pdf
http://www.google.com.br/
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/meetings/2015/June_Chisinau_17.05_SEA/RAPORT_SEA_ENG_FINAL.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/meetings/2015/June_Chisinau_17.05_SEA/RAPORT_SEA_ENG_FINAL.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/meetings/2015/June_Chisinau_17.05_SEA/RAPORT_SEA_ENG_FINAL.pdf
http://api.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/pos722-sea-masterplan-gilgitcity.pdf
http://api.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/pos722-sea-masterplan-gilgitcity.pdf
http://www.seamilano.eu/sites/sea14.message-asp.com/files/downloads/pres_20151109_linee_guida_di_sviluppo_dellaeroporto_di_malpensa_senza_back_up.pdf
http://www.seamilano.eu/sites/sea14.message-asp.com/files/downloads/pres_20151109_linee_guida_di_sviluppo_dellaeroporto_di_malpensa_senza_back_up.pdf
http://www.seamilano.eu/sites/sea14.message-asp.com/files/downloads/pres_20151109_linee_guida_di_sviluppo_dellaeroporto_di_malpensa_senza_back_up.pdf
http://www.google.com.br/
https://www.newcastle.gov.uk/sites/default/files/wwwfileroot/planning-and-buildings/planning-policy/have-your-say-planning/SEA%20Screening%20Kenton%20Bank%20Foot%20draft%20Masterplan%20Feb%202016.pdf
https://www.newcastle.gov.uk/sites/default/files/wwwfileroot/planning-and-buildings/planning-policy/have-your-say-planning/SEA%20Screening%20Kenton%20Bank%20Foot%20draft%20Masterplan%20Feb%202016.pdf
https://www.newcastle.gov.uk/sites/default/files/wwwfileroot/planning-and-buildings/planning-policy/have-your-say-planning/SEA%20Screening%20Kenton%20Bank%20Foot%20draft%20Masterplan%20Feb%202016.pdf
https://www.newcastle.gov.uk/sites/default/files/wwwfileroot/planning-and-buildings/planning-policy/have-your-say-planning/SEA%20Screening%20Kenton%20Bank%20Foot%20draft%20Masterplan%20Feb%202016.pdf
https://www.nema.go.ke/images/Docs/SEA%20Reports/Draft%20SEA%20Report%20Northern%20Economic%20Corridor.pdf
https://www.nema.go.ke/images/Docs/SEA%20Reports/Draft%20SEA%20Report%20Northern%20Economic%20Corridor.pdf
https://www.nema.go.ke/images/Docs/SEA%20Reports/Draft%20SEA%20Report%20Northern%20Economic%20Corridor.pdf
https://www.unece.org/index.php?id=36040
http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/environmental-impact-assessment/about-us/protocol-on-sea/envseaeapgreen/sea-pilot-projects.html
http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/environmental-impact-assessment/about-us/protocol-on-sea/envseaeapgreen/sea-pilot-projects.html
http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/environmental-impact-assessment/about-us/protocol-on-sea/envseaeapgreen/sea-pilot-projects.html
https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/3779577375999/AAE%20PDM%20Lisboa%20Marco%202011.pdf
https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/3779577375999/AAE%20PDM%20Lisboa%20Marco%202011.pdf
http://www.municoquimbo.cl/ciudad/images/EAE_Coquimbo_Septiembre_2014_VF.pdf
http://www.municoquimbo.cl/ciudad/images/EAE_Coquimbo_Septiembre_2014_VF.pdf
https://www.corkcity.ie/media/SEA%20Scoping%20Report%20Nov%202013%20web%20version.pdf
https://www.corkcity.ie/media/SEA%20Scoping%20Report%20Nov%202013%20web%20version.pdf
http://www.corkcitydevelopmentplan.ie/images/Downloads/CDP_SEA_Statement_AA_Screening.pdf
http://www.corkcitydevelopmentplan.ie/images/Downloads/CDP_SEA_Statement_AA_Screening.pdf
http://ggda.ie/assets/00GG-GDA-ZZ-XX-RP-XX-0001-StrategicPlanReview-2017-A0-C01.pdf
http://ggda.ie/assets/00GG-GDA-ZZ-XX-RP-XX-0001-StrategicPlanReview-2017-A0-C01.pdf
http://www.unhabitat-kosovo.org/repository/docs/SEA_Prizren_draft_786745.pdf
http://www.unhabitat-kosovo.org/repository/docs/SEA_Prizren_draft_786745.pdf
https://www.london.ca/city-hall/master-plans-reports/master-plans/Pages/default.aspx
https://www.london.ca/city-hall/master-plans-reports/master-plans/Pages/default.aspx
https://www.cityoflondon.gov.uk/services/environment-and-planning/planning/planning-policy/Pages/Local-Plan-Review.aspx
https://www.cityoflondon.gov.uk/services/environment-and-planning/planning/planning-policy/Pages/Local-Plan-Review.aspx
https://www.cityoflondon.gov.uk/services/environment-and-planning/planning/planning-policy/Pages/Local-Plan-Review.aspx
http://portal.cm-espinho.pt/fotos/categorias_informacao_ficheiros/aae_resumonaotecnico_vf_junho2016_153728075959afc7a103968.pdf
http://portal.cm-espinho.pt/fotos/categorias_informacao_ficheiros/aae_resumonaotecnico_vf_junho2016_153728075959afc7a103968.pdf
http://portal.cm-espinho.pt/fotos/categorias_informacao_ficheiros/aae_resumonaotecnico_vf_junho2016_153728075959afc7a103968.pdf
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http://www.cm-
soure.pt/docs/regulamentos/AAE_RNT_alt_PDM_Soure_PLA
_092015_Final.pdf 

https://www.cm-
seixal.pt/sites/default/files/documents/PDM2015/1_2_172_rel
at_amb_vol1.pdf 

http://www.cm-
tavira.pt/site/sites/default/files/PDM/docs_finais/aae_rda02.pd
f

10/11/2018 www.google.com.br

"Master Plan" AND 
"SEA" 

http://oma.eu/news/urban-social-and-ecological-master-plan-
for-cagliari

10/11/2018 

www.google.com.br

"Master Plan" AND 
"Strategic 
Environmental 
Assesment" 

http://conferences.iaia.org/2013/pdf/Final%20papers%20revie
w%20process%2013/Strategic%20Environmental%20Assess
ment%20(SEA)%20for%20Master%20Plan%20Studies%20in
%20Developing%20Countries.pdf

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25467
/SriLanka_ISEA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.falkirk.gov.uk/services/planning-
building/planning-policy/local-development-plan/strategic-
environmental-assessment.aspx
http://www.falkirk.gov.uk/services/planning-
building/planning-policy/local-development-
plan/docs/strategic-environmental-
assessment/SEA%20Statement.pdf?v=201509100855

https://www.eastdunbarton.gov.uk/S-E-A 

https://ua.boell.org/sites/default/files/uploads/2017/11/zvit_se
o_gorishni_plavni_angl.pdf 

https://www.dublincity.ie/sites/default/files/content/Planning/
DublinCityDevelopmentPlan/Documents/Dev_PlanEnvironme
ntalReport.pdf 

https://www.north-ayrshire.gov.uk/council/strategies-plans-
and-policies/strategic-environmental-assessment.aspx

10/11/2018 

www.google.com.br

"Urban Plan" AND 
"Strategic 
Environmental 
Assesment" 

https://corkcocoplans.ie/wp-content/uploads/bsk-pdf-
manager/2016/07/KINSALE-DEV-PLAN-STRATEGIC-
ENVIRONMENTAL-ASSESSMENT-and-AA.pdf

https://www.clarecoco.ie/services/planning/publications/clare-
county-development-plan-2017-2023-volume-10b-iii-
strategic-environmental-assesment-statement-24142.pdf 

http://www.unhabitat-kosovo.org/en-us/SEA-reports 

http://www.orkney.gov.uk/Service-Directory/K/Kirkwall-
Urban-Design-Framework.htm

http://www.cm-soure.pt/docs/regulamentos/AAE_RNT_alt_PDM_Soure_PLA_092015_Final.pdf
http://www.cm-soure.pt/docs/regulamentos/AAE_RNT_alt_PDM_Soure_PLA_092015_Final.pdf
http://www.cm-soure.pt/docs/regulamentos/AAE_RNT_alt_PDM_Soure_PLA_092015_Final.pdf
https://www.cm-seixal.pt/sites/default/files/documents/PDM2015/1_2_172_relat_amb_vol1.pdf
https://www.cm-seixal.pt/sites/default/files/documents/PDM2015/1_2_172_relat_amb_vol1.pdf
https://www.cm-seixal.pt/sites/default/files/documents/PDM2015/1_2_172_relat_amb_vol1.pdf
http://www.cm-tavira.pt/site/sites/default/files/PDM/docs_finais/aae_rda02.pdf
http://www.cm-tavira.pt/site/sites/default/files/PDM/docs_finais/aae_rda02.pdf
http://www.cm-tavira.pt/site/sites/default/files/PDM/docs_finais/aae_rda02.pdf
http://www.google.com.br/
http://oma.eu/news/urban-social-and-ecological-master-plan-for-cagliari
http://oma.eu/news/urban-social-and-ecological-master-plan-for-cagliari
http://www.google.com.br/
http://conferences.iaia.org/2013/pdf/Final%20papers%20review%20process%2013/Strategic%20Environmental%20Assessment%20(SEA)%20for%20Master%20Plan%20Studies%20in%20Developing%20Countries.pdf
http://conferences.iaia.org/2013/pdf/Final%20papers%20review%20process%2013/Strategic%20Environmental%20Assessment%20(SEA)%20for%20Master%20Plan%20Studies%20in%20Developing%20Countries.pdf
http://conferences.iaia.org/2013/pdf/Final%20papers%20review%20process%2013/Strategic%20Environmental%20Assessment%20(SEA)%20for%20Master%20Plan%20Studies%20in%20Developing%20Countries.pdf
http://conferences.iaia.org/2013/pdf/Final%20papers%20review%20process%2013/Strategic%20Environmental%20Assessment%20(SEA)%20for%20Master%20Plan%20Studies%20in%20Developing%20Countries.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25467/SriLanka_ISEA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25467/SriLanka_ISEA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.falkirk.gov.uk/services/planning-building/planning-policy/local-development-plan/strategic-environmental-assessment.aspx
http://www.falkirk.gov.uk/services/planning-building/planning-policy/local-development-plan/strategic-environmental-assessment.aspx
http://www.falkirk.gov.uk/services/planning-building/planning-policy/local-development-plan/strategic-environmental-assessment.aspx
http://www.falkirk.gov.uk/services/planning-building/planning-policy/local-development-plan/docs/strategic-environmental-assessment/SEA%20Statement.pdf?v=201509100855
http://www.falkirk.gov.uk/services/planning-building/planning-policy/local-development-plan/docs/strategic-environmental-assessment/SEA%20Statement.pdf?v=201509100855
http://www.falkirk.gov.uk/services/planning-building/planning-policy/local-development-plan/docs/strategic-environmental-assessment/SEA%20Statement.pdf?v=201509100855
http://www.falkirk.gov.uk/services/planning-building/planning-policy/local-development-plan/docs/strategic-environmental-assessment/SEA%20Statement.pdf?v=201509100855
https://www.eastdunbarton.gov.uk/S-E-A
https://ua.boell.org/sites/default/files/uploads/2017/11/zvit_seo_gorishni_plavni_angl.pdf
https://ua.boell.org/sites/default/files/uploads/2017/11/zvit_seo_gorishni_plavni_angl.pdf
https://www.dublincity.ie/sites/default/files/content/Planning/DublinCityDevelopmentPlan/Documents/Dev_PlanEnvironmentalReport.pdf
https://www.dublincity.ie/sites/default/files/content/Planning/DublinCityDevelopmentPlan/Documents/Dev_PlanEnvironmentalReport.pdf
https://www.dublincity.ie/sites/default/files/content/Planning/DublinCityDevelopmentPlan/Documents/Dev_PlanEnvironmentalReport.pdf
https://www.north-ayrshire.gov.uk/council/strategies-plans-and-policies/strategic-environmental-assessment.aspx
https://www.north-ayrshire.gov.uk/council/strategies-plans-and-policies/strategic-environmental-assessment.aspx
http://www.google.com.br/
https://corkcocoplans.ie/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2016/07/KINSALE-DEV-PLAN-STRATEGIC-ENVIRONMENTAL-ASSESSMENT-and-AA.pdf
https://corkcocoplans.ie/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2016/07/KINSALE-DEV-PLAN-STRATEGIC-ENVIRONMENTAL-ASSESSMENT-and-AA.pdf
https://corkcocoplans.ie/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2016/07/KINSALE-DEV-PLAN-STRATEGIC-ENVIRONMENTAL-ASSESSMENT-and-AA.pdf
https://www.clarecoco.ie/services/planning/publications/clare-county-development-plan-2017-2023-volume-10b-iii-strategic-environmental-assesment-statement-24142.pdf
https://www.clarecoco.ie/services/planning/publications/clare-county-development-plan-2017-2023-volume-10b-iii-strategic-environmental-assesment-statement-24142.pdf
https://www.clarecoco.ie/services/planning/publications/clare-county-development-plan-2017-2023-volume-10b-iii-strategic-environmental-assesment-statement-24142.pdf
http://www.unhabitat-kosovo.org/en-us/SEA-reports
http://www.orkney.gov.uk/Service-Directory/K/Kirkwall-Urban-Design-Framework.htm
http://www.orkney.gov.uk/Service-Directory/K/Kirkwall-Urban-Design-Framework.htm
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https://www.kilkennycoco.ie/eng/Services/Planning/Abbey-
Quarter-Brewery-site/ACQ-Masterplan-July-2015.pdf 

https://www.dropbox.com/s/na11pu3c7t0xdyd/ISEA%20Nort
h%20Final%20Report.pdf?dl=0

10/11/2018 
www.google.com.br

"Urban Master Plan" 
AND "Strategic 
Environmental 
Assesment" 

http://www.belfastcity.gov.uk/council/Communityplanning/str
ategic-environmental-assessment.aspx

10/11/2018 

www.google.com.br

"Plano Diretor" AND 
"AAE" 

www.google.com.br

"Plano Diretor" AND 
"Avaliação Ambiental 
Estratégica" 

www.google.com.br

"Avaliação Ambiental 
Estratégica" AND 
"Plan" 

www.google.com.br

"SEA" AND 
"BRAZIL" 

www.google.com.br

"SEA" AND 
"BRAZIL" AND 
"PLAN" 

https://www.kilkennycoco.ie/eng/Services/Planning/Abbey-Quarter-Brewery-site/ACQ-Masterplan-July-2015.pdf
https://www.kilkennycoco.ie/eng/Services/Planning/Abbey-Quarter-Brewery-site/ACQ-Masterplan-July-2015.pdf
https://www.dropbox.com/s/na11pu3c7t0xdyd/ISEA%20North%20Final%20Report.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/na11pu3c7t0xdyd/ISEA%20North%20Final%20Report.pdf?dl=0
http://www.google.com.br/
http://www.belfastcity.gov.uk/council/Communityplanning/strategic-environmental-assessment.aspx
http://www.belfastcity.gov.uk/council/Communityplanning/strategic-environmental-assessment.aspx
http://www.google.com.br/
http://www.google.com.br/
http://www.google.com.br/
http://www.google.com.br/
http://www.google.com.br/
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Apêndice C - Classificação das Publicações sob a ótica das perspectivas AAE (Amostra Total) 

 Publicações 
Perspectivas Aplicação 
AAE  

1 

Burian, P. P. (2004). Avaliação Ambiental Estratégica como 
instrumento de licenciamento para hidrelétricas–o caso das 
bacias do rio Chopim no Paraná. Anais do 2º Encontro da 
Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em 
Ambiente e Sociedade-ANPPAS. Extensão AIA  

2 

Costa, S. D. (2005). O uso da Avaliação Ambiental 
Estratégica para definição de políticas portuárias: o caso do 
Porto de Santos/SP. Universidade de Brasília: Centro de 
Desenvolvimento Sustentável, Brasília. 

Instrumento de alternativa 
para o Desenvolvimento 
Sustentável  

3 
Pêgas, H. H. N. (2005). Estratégias de comunicação visual 
para um processo de avaliação ambiental (AAE). 

Instrumento de alternativa 
para o Desenvolvimento 
Sustentável  

4 

Vieira, E., Soares, D., Farah, P., Medeiros, A., Bonatto, F., 
Damázio & Nuti, M. (2005). Avaliação ambiental do Plano 
Decenal de Expansão–Critérios e indicadores para avaliação 
de projetos e conjuntos de projetos hidrelétricos. 

Suporte ao processo 
decisório  

5 

Bittencourt, E. (2006). Estratégias para a implementação da 
avaliação ambiental estratégica no setor de transportes em 
Santa Catarina. 

Instrumento de alternativa 
para o Desenvolvimento 
Sustentável  

6 

Burian, P. P. (2006). Do estudo de impacto ambiental à 
avaliação ambiental estratégica: ambivalências do processo de 
licenciamento ambiental do setor elétrico. Extensão AIA  

7 

Santos, G., & Lima, G. (2006). Vulnerabilidade natural: 
método para uma das etapas da avaliação ambiental 
estratégica, com aplicação do sig no bairro Fidélis (Blumenau, 
SC). Extensão AIA  

8 

Lemos, C. C. D. (2007). Avaliação ambiental estratégica 
como instrumento de planejamento do turismo (Doctoral 
dissertation, Universidade de São Paulo). 

Suporte ao processo 
decisório  

9 
Malheiros, T. (2007). Importância dos indicadores ambientais 
na avaliação ambiental estratégica. 

Instrumento de alternativa 
para o Desenvolvimento 
Sustentável  

10 

Mariano, J. B. (2007). Proposta de metodologia de avaliação 
integrada de riscos e impactos ambientais para estudos de 
avaliação ambiental estratégica do setor de petróleo e gás 
natural em áreas offshore. Rio de Janeiro: Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Extensão AIA  

11 

Sánchez, L.E. (2007). An evaluation of recent SEA practice in 
Brazil. Anais: 27th Annual Conference of the International 
Association for Impact Assessment 

Instrumento de alternativa 
para o Desenvolvimento 
Sustentável  

12 

Souza, C. M. D. M. (2007). Avaliação Ambiental Estratégica 
(AAE): limitações dos estudos de impacto ambiental (EIA). 
XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos.  Extensão AIA  

13 

Tachard, A. L., Pellin, A., & Souza, M. P. (2007). O papel do 
Banco Mundial na inserção da avaliação ambiental estratégica 
no Brasil. Saneamento ambiental: compromisso ou discurso. 

Instrumento de alternativa 
para o Desenvolvimento 
Sustentável  
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14 

La Rovere, E. L. (2008). Avaliação ambiental estratégica da 
expansão de etanol no Brasil: uma proposta metodológica e 
sua aplicação preliminar (Doctoral dissertation, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro). 

Suporte ao processo 
decisório  

15 

Oliveira, I. S. D. D. (2008). Alternativas para a 
implementação da avaliação ambiental estratégica no 
Brasil(Doctoral dissertation, Tese de Doutorado. São Carlos: 
Universidade de São Paulo). 

Instrumento de alternativa 
para o Desenvolvimento 
Sustentável  

16 
Sánchez, L. E. (2008). Avaliação Ambiental Estratégica e seu 
Uso no Brasil. São Paulo, 21p. 

Instrumento de alternativa 
para o Desenvolvimento 
Sustentável  

17 

Sánchez, L. E. (2008). Avaliação ambiental estratégica e sua 
aplicação no Brasil. Rumos da Avaliação Ambiental 
Estratégica no Brasil. Instituto de Estudos Avançados da 
Universidade de São Paulo. 

Instrumento de alternativa 
para o Desenvolvimento 
Sustentável  

18 

Sánchez, L. E., & Silva-Sánchez, S. S. (2008). Tiering 
strategic environmental assessment and project environmental 
impact assessment in highway planning in São Paulo, Brazil. 
Environmental Impact Assessment Review, 28(7), 515-522. Extensão AIA  

19 

Silva, P. R., Lima, G. B. A., & Wasserman, J. C. D. F. 
A.(2008). Análise conceitual da aplicação da AAE em 
empreendimentos portuários: o caso do porto sul Bahia Extensão AIA  

20 
Silva, S. D. M. (2008). Avaliação ambiental estratégica na 
Política Nacional de Recursos Hídricos-PNRH. 

Suporte ao processo 
decisório  

21 

Teixeira, I. M. V. (2008). O uso da avaliação ambiental 
estratégica no planejamento da oferta de blocos para 
exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil: 
uma proposta. Doutor em Ciências em Planejamento 
Engergético), Universidade Federal do Rio Janeiro, Rio de 
Janeiro. 

Instrumento de alternativa 
para o Desenvolvimento 
Sustentável  

22 

Ayres, M. J. (2009). O processo decisório de implantação de 
projetos hidrelétricos no Brasil. Análise dos casos referência 
da Usina de Barra Grande e do complexo hidrelétrico do Rio 
Madeira à Luz da Avaliação Ambiental Estratégica (Doctoral 
dissertation, Dissertação de Mestrado defendida na PUC-Rio). Extensão AIA  

23 

Costa, H. A., Bursztyn, M. A. A., & Nascimento, E. P. D. 
(2009). Participação social em processos de avaliação 
ambiental estratégica. 

Instrumento de alternativa 
para o Desenvolvimento 
Sustentável  

24 
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