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AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA (AAE): LIMITAÇÕES DOS 

ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 
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 RESUMO --- Procuramos mostrar como é crescente a consciência em diversos países e 
instituições internacionais da necessidade de se discutir informações esclarecedoras sobre as 
vantagens e exigências das etapas da AAE. Este tipo de esclarecimento se faz necessário neste 
momento, principalmente porque, as limitações dos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) 
representam um dos atuais desafios do processo de Avaliação de Impacto Ambiental como vem 
sendo implementada no Brasil. Este artigo tem por objetivo retratar as limitações dos Estudos de 
Impacto Ambiental e o estado da arte da Avaliação Ambiental Estratégica - AAE (Strategic 
Environmental Assessment – SEA), a partir dos relatos desta autora de conferencias internacionais 
da Associação Internacional de Avaliação de Impacto (IAIA), dando exemplos de como a AAE está 
sendo estabelecida em muitos países. Nesta análise discutiremos as particularidades do Estatuto da 
Cidade na questão ambiental com relação aos EIA e o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). 
Esperamos com este artigo, contribuir para o debate da questão das avaliações de impacto ambiental 
no Brasil e a compreensão de como a AAE pode servir de subsídio para o planejamento urbano, 
mostrando as vantagens da etapa da AAE, caracterizada como estudo da vulnerabilidade à ocupação 
urbana.   

ABSTRACT --- In science and in society at large, there is a big debate going on about the 
advantages and problems of the stages of Strategic Environmental Assessment - SEA. At the 
present moment, we seek to contribute to this debate, because of  the weaknesses of the 
Environmental Impact Assessment - EIA- are currently one of the most important challenges of the 
Environmental Impact Assessment – EIA - process as it is being carried out in Brazil. For that 
purpose this article is focused on the weakness of the EIA and the state of art of the SEA, analyzing 
the author experiences on the international conferences of the International Association of the 
Impact Assessment – IAIA. We look into at how SEA is being implemented in many develop 
countries and in the developing world. The academic relevance of the article is in its contribution to 
the analysis of “Estatuto da Cidade” in relation to the EIA and the Neighborhood Impact Study – 
EIV. We intend to contribute with the debate of the EIA in Brazil, particularly focused on how SEA 
could help urban planning, by looking at the advantages of the vulnerability analysis of SEA. 

Palavras-chave: Avaliação Ambiental Estratégica, Estudos de Impacto Ambiental, Meio Urbano. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 As transformações pelas quais vem passando a economia brasileira, decorrentes tanto da sua 

inserção na reestruturação produtiva mundial, quanto do novo papel que o Estado brasileiro vem 

desempenhando nesse processo, têm deixado evidentes lacunas nas formas usuais de regulação do 

espaço construído (MACHADO, 2000). Do ponto de vista das políticas ambientais, observa-se a 

fragilidade dos órgãos de controle e fiscalização, e em especial, dos instrumentos de gestão 

ambiental em face das mudanças estruturais no padrão, ritmo e natureza dos investimentos 

privados.  

 Este artigo tem por objetivo estudar o estado da arte da Avaliação Ambiental Estratégica - 

AAE no Brasil e ainda mostrar em que termos o Estatuto da Cidade, lei 10.257 de 10 de julho de 

2001, promove um avanço da legislação brasileira contra a centralidade dos critérios institucionais 

das Avaliações ou Estudo de Impacto Ambiental (EIA).  

 Os impactos ambientais associados ao processo de urbanização ampliaram-se perigosamente 

no início do século XXI. A expansão periférica das cidades brasileiras e a forma precária como 

foram implantados os novos assentamentos criaram um quadro de grave degradação. Trouxeram 

também um desafio ao poder público e à sociedade em geral: a prevenção de novos impactos. 

 Um instrumento utilizado universalmente na prevenção de novos impactos é a avaliação de 

impacto. ‘Avaliação de Impacto‘ é um processo e uma ferramenta de avaliação que pode auxiliar no 

sentido da busca de um desenvolvimento sustentável. É usada nos países do primeiro mundo para 

avaliar se as ações ambientais são economicamente viáveis de eqüidade social e sustentáveis 

ambientalmente. Avaliação de impacto é um termo genérico que inclui “avaliação de impacto 

ambiental” e “avaliação ambiental estratégica”. 

 

O uso da avaliação de impacto ambiental é um dos princípios-chave da declaração do Rio 
sobre Meio ambiente e Desenvolvimento (1992). Cinco anos antes, a Comissão Brundtland 
identificou a integração de considerações ambientais nas políticas públicas como uma das 
chaves dos desafios institucionais deste século. Os documentos preparatórios para a 
Conferência Mundial de Johannesburg tornam claro que este desafio ainda não foi 
abordado. (IAIA, 20022). 

 
 Durante a década passada importantes inovações aconteceram nos métodos e abrangência 

das avaliações de impacto. Muitos países em desenvolvimento e de transição aprimoraram sua 

legislação ambiental, ou colocaram mais rigor nos procedimentos de sua avaliação de impacto 

ambiental, em resposta às exigências de agências financiadoras internacionais, sobretudo como 

reflexo positivo do avanço da democracia nestes países. Novos aspectos e questões continuam a ser 

adicionados às Avaliações de Impacto Ambiental e em outras áreas de avaliação de impacto. Estes 
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um desenvolvimento sustentável, recomendações para ações. (Tradução da autora) 
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aspectos incluem considerações de biodiversidade, questões de mudança de clima, e uma crescente 

aplicação em questões de planejamento urbano ambiental, como resposta a presente necessidade de 

combater a degradação ambiental, vista como degradação da qualidade de vida urbana. 

 A aplicação da ‘Avaliação de Impacto’ internacionalmente é muito abrangente, podendo 

envolver, segundo a Associação Internacional de Avaliação de Impacto (IAIA, 2002), 

desenvolvimento de projetos de sustentabilidade, avaliação tecnológica, avaliação de impacto na 

saúde, avaliação de impacto ecológico e de biodiversidade, sistemas de gerenciamento ambiental, 

avaliação de impacto fiscal econômico, avaliação de impacto demográfico, avaliação de impacto de 

gênero, avaliação de impacto social, auditoria ambiental, avaliação de risco, avaliação ambiental 

estratégica, avaliação de políticas de venda e planejamento de desastres naturais. 

 A ‘Avaliação Ambiental Estratégica’ (AAE) conhecida internacionalmente como SEA – 

Strategic Environmental Assessment é a face da ‘avaliação de impacto ambiental’ que pode, no 

caso da realidade institucional brasileira, exercer importante papel no processo de desenvolvimento 

na maneira de se fazer avaliação de impacto ambiental, e, sobretudo, no uso da avaliação de 

impacto ambiental como instrumento de direcionamento do planejamento urbano.  

 A Avaliação Ambiental Estratégica já é aplicada internacionalmente como avaliação 

ambiental de planejamento regional, sendo que a teoria da “SEA” – Strategic Environmental 

Assessment (Avaliação Ambiental Estratégica) – foi amplamente discutida na conferência da IAIA 

(International Association for Impact Assessment) em junho de 2002. Dos 32 workshops em temas 

diferentes relacionados com avaliação de impacto ambiental, avaliação de desenvolvimento de 

projetos de sustentabilidade, avaliação tecnológica, avaliação de impacto na saúde, avaliação de 

impacto ecológico e de biodiversidade, sistemas de gerenciamento ambiental, avaliação de impacto 

fiscal econômico, avaliação de impacto demográfico, avaliação de impacto de gênero, avaliação de 

impacto social, auditoria ambiental, avaliação de risco, avaliação ambiental estratégica, avaliação 

de políticas de venda e planejamento de desastres naturais; o que mais teve artigos inscritos e 

número de participantes foi o workshop que tratava do tema da Avaliação Ambiental Estratégica – 

AAE. 

 Maria Partidário, coordenadora do Workshop em AAE na IAIA 1997 e IAIA 2002, escreveu 

em Partidário e Clark (2000) que definir AAE não é fácil. Ela aponta que poucos se aventuram a 

dizer que AAE é avaliação ambiental de políticas, planos e programas. E muitos dizem que AAE é 

meramente avaliação ambiental em qualquer nível acima ou anterior ao dos projetos arquitetônicos 

ou de implantação de atividades produtivas (figura 1). 
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Projeto do ETA-RIMA

 
Figura 1: Avaliação Ambiental focada através dos níveis de tomada de decisão. 

Fonte: PARTIDÁRIO, M.R, 2000. p. 656. 

 

 A complexidade associada com a idéia, e a necessidade de se reforçar a AAE como 

instrumento pró-ativo e de natureza integradora nos leva a uma nova definição: AAE é um processo 

sistemático e contínuo para analisar a qualidade do meio ambiente, as conseqüências e visões 

alternativas, intenções de desenvolvimento de política, no planejamento, ou em programas, se 

certificando de completa integração de relevantes considerações biofísicas, econômicas, sociais e 

políticas. (PARTIDÁRIO, 1999). Para Therivel, 1992 apud Glasson, Therivel e Chadwick (2001) a 

AAE pode ser definida como um processo formalizado sistematicamente para avaliar ou descobrir o 

impacto ambiental de uma política, plano ou programa, que inclui a preparação do relatório sobre os 

resultados da avaliação e uso dos resultados para todas as decisões políticas. 

 Essas características justificam o grande interesse internacional pela AAE, observado na 

IAIA 2002 em Haia, na Holanda, onde estavam reunidos não só os países Europeus, mas estavam 

representados todos os continentes do mundo. Além disso, a versão mais atual da “European 

Directive” da União Européia de 21 de junho de 2001, decidida na reunião entre o parlamento 

Europeu e o conselho Europeu, regulamenta e coloca como obrigatória a Avaliação Ambiental 

Estratégica (AAE) dos efeitos de planos e programas sobre o meio ambiente, como no anexo I, 

desta legislação, a seguir: Sobre a Avaliação dos Efeitos de Certos Planos e Programas sobre o 

Meio Ambiente: Art. 3 

 

1 - Uma avaliação ambiental deverá ser feita para planos e programas mencionados no 
parágrafo 2 a 4, os quais possivelmente terão efeito ambiental. 
 
2 - No parágrafo 3, uma avaliação ambiental deverá ser feita para todos os planos e 
programas, 
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a) que forem preparados para a agricultura, floresta, pesca, energia, indústria, transporte, 
gerenciamento de lixo, gerenciamento da água, telecomunicações, turismo, planejamento 
ou uso do solo urbano e rural, que modifiquem a estrutura de desenvolvimento futuro de 
projetos, tendo um impacto significativo no meio ambiente. 
 
b) Planos e Programas que determinam o uso de pequenas áreas no nível local, e 
modificações menores em planos e programas, somente será requerida uma avaliação 
ambiental onde os membros do Estado determinarem que estes possivelmente terão 
significativos  efeitos ambientais. 

 

 É importante ainda frisar que a avaliação ambiental referida naquelas normas deverá 

obrigatoriamente acontecer durante a preparação do plano ou programa e antes da sua adoção ou 

submissão aos procedimentos legislativos. 

(CEC, 2001, do European Directive3 traduzido pela autora) 

 Na conferência do IAIA 2002 países de todos os continentes, se preocuparam em entender 

as exigências da União Européia sobre AAE, estudar as experiências das suas aplicações recentes, e 

avaliar o impacto das Avaliações Ambientais Estratégicas, ou seja, seus benefícios e limitações. 

Sobretudo, confirmaram a verificação de Partidário e Clark (2000) na conferência IAIA 1997, de 

que as Avaliações Ambientais Estratégicas poderão ter um papel importante em direção à 

sustentabilidade se as condições abaixo forem alcançadas: 

 
a. Existência de um princípio político, estabelecendo a articulação entre políticas setoriais, e 

contexto institucional.  
b. Alternativas viáveis de crédito que permitam a evolução de decisões baseadas em valores 

comparáveis, mais do que em valores absolutos. 
c. Indicadores simples, que possam servir para o monitoramento das decisões para 

dimensionar os efeitos reais.  
d. Bons mecanismos de comunicação que se certifiquem de que todas as partes envolvidas 

nos processos de Avaliação Ambiental Estratégica estão adequadamente consideradas e 
suas perspectivas contempladas. (PARTIDÁRIO e CLARK, 2000, p. 5)4 

 
 A proposta deste artigo avança em direção à sustentabilidade urbana se admitirmos que a 

Avaliação Ambiental Estratégica tem um importante papel no processo de planejamento urbano. 

Neste sentido a metodologia apresentada por (MANSUR, 2003) é um exemplo de estudo 

cartográfico de vulnerabilidade à ocupação urbana, que representa o que é atualmente exigido pelo 

European Directive 2001/42/EC (CEC, 2001) no seu artigo 15 ítem 2, que regulamenta a Avaliação 

Ambiental Estratégica.  

 

 

 

                                                 
3 European Directive tive 2001/42/EC de 21 de julho de 2001 
 disponível em: http.// europa.eu.int/comm/environment/eia/full-legal-text/0142_en.pdf acesso em: 30 de julho de 2002. 
4 Tradução da autora. 
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2 – O ESTADO DA ARTE DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA (AAE)  

 O workshop 1 da Conferência IAIA 2002 (em Haia na Holanda) sobre AAE mostrou que de 

fato em muitas partes do mundo existem considerações ambientais nas políticas, no planejamento 

ou em programas de desenvolvimento. Segundo Glasson, Therivel e Chadwick (2001, p. 405) a 

legislação sobre AAE tem sido estabelecida em países como USA, na Holanda, na Nova Zelândia, e 

no Oeste da Austrália. A AAE tem sido regulamentada através de ordens administrativas e decisões 

de gabinete no Canadá, Dinamarca e Hong Kong, diretrizes sobre AAE têm sido publicadas no UK, 

nos países da Comunidade Européia e pelo World Bank. Vários outros países estabeleceram um 

sistema parcial de AAE, ou estão pesquisando ativamente a viabilidade deste sistema, incluindo-se 

aí a Austrália, Áustria, Bélgica, Alemanha e a Finlândia. Glasson, Therivel e Chadwick (2001) 

destacam que os países onde o ‘status’ legislativo da AAE é mais forte são os EUA, Nova Zelândia 

e Holanda.  

 O workshop do IAIA 2002, coordenado por Thomas Fischer, durou dois dias e foi dividido 

em temas que demonstraram a abrangência e importância crescente da AAE. Os temas foram: (1) 

Da Avaliação de Impacto Ambiental à Avaliação Ambiental Estratégica (AAE)- O Caso da Europa, 

(2) A prática da avaliação ambiental na Europa e a Legislação Européia sobre AAE, (3) Aspectos e 

efetividade da aplicação da AAE, (4) Metodologias de AAE, (5) AAE diretrizes e prática, (6) 

Tomada de decisões e a AAE, (8) O caminho futuro da AAE, com fechamento de Thomas Fischer. 

 O foco central do presente artigo poderia ser enquadrado no workshop (4), Metodologias de 

AAE, se pretendemos estudar o papel da AAE no planejamento urbano. Por este motivo seria 

interessante reportarmos quais foram os países que apresentaram trabalhos no workshop de 

metodologias em AAE e qual o estado da arte em cada um deles, desta forma estaríamos 

respondendo como este artigo se insere no cenário mundial. 

 Responderemos então fazendo um paralelo entre o workshop de metodologias de AAE da 

IAIA 1997 em New Orleans e o da IAIA 2002 na Holanda. Em 1997, segundo Partidário e Clark 

(2000, p. 272), este workshop foi chamado de “Métodos de Análise e Avaliação de Impacto”, que 

incluíram trabalhos de diversos autores como: a compilação de “mapas de vulnerabilidade” na 

Holanda, usando um sistema de informação geográfica (GIS) (VERHEEM,1997 apud 

PARTIDÁRIO e CLARK, 2000); a divisão dos parques canadenses em zonas que refletem sua 

vulnerabilidade e testa uma ação estratégica contra estas Zonas (THERRIEN- RICHARDS, 1997 

apud PARTIDÁRIO e CLARK, 2000); o uso de GIS para criar e analisar sistemas de informação 

para o KwaZulu Fórum regional econômico (WISEMAN, 1997 apud PARTIDÁRIO E CLARK, 

2000), uso de mapas e sobreposição de mapas para identificar impactos cumulativos no Canadá 

(THERRIEN-RICHARDS, 1997 apud PARTIDÁRIO e CLARK, 2000); algoritmos para uma 
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seleção de projetos de restauro ambiental na Louisiana (WILSON and HAMILTON, 1997 apud 

PARTIDÁRIO e CLARK, 2000). 

 Já em 2002, este mesmo workshop, revelou uma crescente inovação na necessidade de a 

AAE ser integrativa na sua aplicação. Fato este que poderá demonstrar uma das dificuldades da 

metodologia apresentada por Mansur (2003), que apesar de tentar integrar variáveis ambientais 

(físico naturais e sociais), utiliza se de uma metodologia de abordagem parcial na análise do sistema 

natural. Os trabalhos do workshop IAIA 2002, que evidenciam a necessidade da AAE se utilizaram 

de uma metodologia mais integrativa ou uma multimetodologia, são os de Ramos e Costa (2002) da 

Universidade de Évora, Portugal e o de Sebastiani (2002), do Departamento de Estudos Ambientais, 

Universidade Simon Bolivar, Venezuela. O artigo de Ramos e Costa (2002) discute o 

desenvolvimento de uma metodologia para a ajuda em decisões para a Avaliação Ambiental 

Estratégica (AAE) tomada como uma promotora para a integração de questões de sustentabilidade 

em planos de uso do solo locais em nível municipal. Neste caso, em função da complexidade do 

processo de tomada de decisões e a diversidade de questões levantadas (particularmente sobre as 

diferenças de projeto e estratégias de intervenção, tomando em consideração as áreas diferentes de 

preocupação e valores dos diferentes atores envolvidos), parece não ser possível encontrar todas as 

respostas na estrutura de uma simples metodologia. Uma combinação de metodologias é 

recomendada, entrando no campo do conceito trans-disciplinar de multimetodologias. A proposta 

neste caso foi a combinação da metodologia para AAE com uma metodologia de ajuda de decisões 

com base em múltiplos critérios, assim se desenvolvendo uma metodologia de AAE multicriteriosa. 

 A necessidade de um enfoque metodológico mais integrativo pode ser uma das dificuldades 

encontradas. Neste ponto, não podemos considerar um estudo de vulnerabilidade à ocupação 

urbana, como o realizado por Mansur (2003), como sendo uma AAE, avançada e participativa, mas 

como uma das etapas da AAE, que pode ser também requerida pelas autoridades locais. O trabalho 

realizado na tese se Mansur (2003) representaria um passo em direção a uma das etapas da 

metodologia brasileira de AAE. Assim como também se avança em metodologias de AAE, nas 

pesquisas de Marcelo Pereira de Souza (2006) que desenvolve trabalhos para determinação da 

viabilidade Ambiental para aptidão industrial, em Ribeirão Preto, utilizando-se de critérios como 

geologia, solo, relevo, água superficial e uso do solo.  

 Análise de vulnerabilidade para Therivel (2004) e na atual prática de AAE na Inglaterra é 

mais abrangente do que nos atuais trabalhos de Mansur e Kienolt (2006). A análise de 

vulnerabilidade para Mansur e Kienolt (2006) é chamada estudo da vulnerabilidade natural e se 

restringe ao cruzamento de mapas temáticos do meio físico (geologia, solo, declividade, relevo, 

cheias) Já Mansur e Scheibe (2006) o estudo é chamado vulnerabilidade à ocupação urbana quando 

é acrescentado um mapeamento da legislação ambiental num sistema de informações Geográficas- 
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GIS. O mapa de vulnerabilidade à ocupação urbana representa a predisposição de um ambiente, em 

sofrer danos quando exposto a um fenômeno físico de origem natural ou antrópica. Conhecemos o 

exemplo de Menegat (1998) na elaboração de mapa de vulnerabilidade à ocupação urbana que cruza 

os dados relativos à geologia, pedologia, suscetibilidade à erosão laminar, relevo e vegetação, 

usando técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto. As experiências de Menegat (1998) 

e Mansur (2003) identificaram áreas com restrição ao uso urbano, estabelecendo padrões de 

ocupação, que consideram parâmetros como substrato geológico, tipo de solo e declividades 

predominantes. Para Therivel (2004) a análise de vulnerabilidade é uma das etapas da AAE e 

envolve GIS e análise multicriteriosa, para acessar os impactos de atividades planejadas sobre a 

vulnerabilidade de uma determinada área. Incluindo as seguintes etapas: (1) Definição dos impactos 

e objetivos para a qual a análise de vulnerabilidade será feita; (2) preparar os mapas de 

vulnerabilidade; (3) Integração de diferentes mapas de vulnerabilidade; (4) Finalmente, usando GIS, 

o GIS é aplicado para identificar o peso do impacto, e identificar alternativas de cenários com 

menos impacto. A AAE está crescentemente sendo vista como uma ferramenta de participação 

pública para melhorar a transparência das tomadas de decisões (PARTIDÁRIO e CLARK, 2000, 

p.279), o que poderá ser feito envolvendo a comunidade local no desenvolvimento de ações 

estratégicas e assim ligando a AAE com a proposta de agenda 21 local. Este envolvimento da 

comunidade é visto como uma ligação que pode ser estabelecida através da avaliação de impacto, o 

que é uma das tarefas que precisam ser estabelecidas para se alcançar os desafios identificados nos 

processos preparatórios do World Summit de Johannesburg 2002 (IAIA, 2002). Por este motivo o 

artigo de Ramos e Costa (2002), acima mencionado, visto como uma proposta de metodologia mais 

integrativa, se justifica numa crescente necessidade de se admitir a participação da comunidade em 

questões de impacto ambiental relevante. Já o artigo de Sebastiani (2002) apud PARTIDÁRIO e 

CLARK, (2000) mostra resultados de uma aplicação piloto de metodologia para unir a informação 

presente dos instrumentos de ordenação do uso do solo, com as exigências das avaliações de 

impacto feitas para a Venezuela. Os estudos de caso são feitos em cima de planos de ordenação do 

uso do solo para “áreas sob administração especial “ em elaboração ou reelaboração. Suas 

conclusões expressam a necessidade de se trabalhar com metodologias flexíveis, aplicáveis em 

diferentes circunstâncias, e ajudam a caracterizar a AAE, como um processo de avaliação, onde a 

inclusão de ações ambientais apropriadas para alcançar os objetivos de conservação, é fundamental. 

Os outros dois artigos do workshop estavam fora do tema da nossa tese, e se referiam a questões de 

metodologia em aplicação no setor energético na Suécia e metodologias e alternativas de 

suprimento de energia elétrica no Canadá. O exame destes trabalhos nos proporcionou posicionar a 

tese elaborada por Mansur (2003) no cenário mundial, verificando que a metodologia ali 

desenvolvida dá um exemplo de como os estudos futuros de vulnerabilidade à ocupação urbana 
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poderão subsidiar o planejamento e servir efetivamente como uma das etapas da Avaliação 

Ambiental Estratégica – AAE, a exemplo da legislação que já existe na Holanda, Nova Zelândia e 

Califórnia do Sul nos EUA. Sabendo-se que este é um passo futuro para o qual a legislação 

brasileira precisa acordar na necessidade de inclusão da AAE, não apenas nas suas agendas 21, mas 

sim nas exigências legais do CONAMA. 

 Com efeito, buscando chamar a atenção para o uso da AAE no Brasil, até então realizada 

apenas em estudos da comunidade científica ou por exigência de agentes financiadores 

internacionais e não em função da legislação de análise ou avaliação de impacto ambiental 

brasileira. O MMA criou um grupo de estudos e publicou, em 2002, um manual contendo grande 

parte da informação internacional disponível sobre o assunto.5 Desde novembro 2005, o Brasil está 

desenvolvendo um programa de capacitação em AAE, que pretende atingir quadros técnicos 

governamentais, a partir de casos pilotos reais. Capacitar para a AAE leva muito tempo, anos. A 

Inglaterra, por exemplo, está se capacitando desde 1990, e já mudou de abordagem quatro vezes, ao 

mesmo tempo em que realiza casos pilotos. Portanto, segundo Partidário (2006), quando de uma 

entrevista realizada por Mansur (2006) na 48º reunião extraordinária do CONAMA, pretende-se ver 

consolidar um modelo de AAE para o Brasil e depois publicar a legislação. Mansur, endagou 

Partidário sobre a sua opinião: na regulamentação da AAE, o Brasil deve ou não, seguir a diretiva 

da União Européia de 21 de junho 2002 (que regulamenta a legislação de AAE)? Partidário afirma 

que: o Brasil deve encontrar seu próprio caminho em AAE, e é o que está se fazendo no atual 

programa de capacitação. Afirma, o caminho para a AAE no Brasil deve considerar os fatores 

econômicos, culturais, políticos ambientais e organizacionais brasileiros. Numa pergunta que 

considera quais as limitações dos EIA no Brasil, ao olhar de Partidário, que levariam a necessidade 

da regulamentação pelo CONAMA da AAE. Partidário diz que em primeiro lugar a AAE não vem 

para substituir os EIA. O EIA não está cumprindo a sua função de, por exemplo, analisar os projetos 

em relação as suas alternativas e verificar, qual a alternativa de menor impacto. O EIA é para 

projetos, a lógica é diferente. Há uma grande confusão entre o que é EIA e o que é AAE. A 

urgência segundo Partidário, não é regulamentar a AAE pelo CONAMA, mas sim testar o 

instrumento, ver como ele funciona no Brasil. Para que ele possa ser eficaz é preciso que se teste, 

para se encontrar sua própria metodologia e adaptações para cada caso. Ainda Partidário cita um 

caso de boa prática de AAE a ser seguido no Brasil, o caso em curso da Costa Norte do Brasil. Este 

que está sendo realizada pelo ministério do Turismo dentro dos programas de desenvolvimento do 

turismo. 

                                                 
5 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA, Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos –SQA – Avaliação Ambiental 
Estratégica,  Projeto Instrumentos de Gestão – PROGESTÃO, Brasília: MMA/SQA, 2002. 
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3 – AS LIMITAÇÕES DOS EIA E OS AVANÇOS PROPOSTOS PELO ESTATUTO DA 

CIDADE 

 O início das Avaliações de Impacto Ambiental no Brasil, requeridas pelo Banco Mundial, 

constituiu-se em documentos volumosos e repetitivos. Este modelo centralizado das conhecidas 

avaliações de impacto ambiental de projetos específicos, na maioria das vezes, servem como 

relatório que, se feito, aprova o empreendimento.  

 Entre 1978 e 1983, no Estado do Rio de Janeiro, apenas duas avaliações de impacto 

ambiental foram submetidas e levadas à frente, mas com insignificantes resultados, por que elas 

foram usadas mais como um instrumento de coação, do que para o planejamento e tomada de 

decisão racional. Assim as primeiras avaliações de impacto ambiental se concentravam mais na 

mitigação de grandes impactos do que na tomada de decisão (MOREIRA, 1995 apud GLASSON e 

SALVADOR, 2000, p.198) o que é uma tendência que ainda permanece até hoje. No estágio de 

degradação do ambiente a que se chegou às cidades brasileiras, praticamente todo novo processo de 

urbanização significa um risco ambiental.  Mesmo reconhecendo a existência de áreas 

especialmente frágeis, do ponto de vista ambiental, se faz necessário ampliar o conceito de “área de 

interesse ambiental” e avaliar cuidadosamente todo novo processo de urbanização. Esta visão 

ambiental é preconizada pela Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n. 

237, de 19/12/1997, ao incluir o parcelamento do solo, de forma abrangente, dentre as atividades 

sujeitas ao licenciamento ambiental. Conforme as diretrizes daquela Resolução do CONAMA, todo 

projeto de parcelamento do solo deverá ser analisado do ponto de vista ambiental, mesmo que nem 

todos sejam submetidos a Estudos ou Relatórios de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). Apesar da 

existência da resolução 237/97 do CONAMA, esta mesma resolução tornou possível que cada 

Estado gerenciasse sua própria política, regulação e prática ambiental, desde que essa regulação 

fosse mais restritiva e/ou específica que a federal.  A maioria das municipalidades brasileiras não 

gerencia as questões relacionadas com os Estudos ou Relatórios de Impacto Ambiental (EIA-

RIMA). Pode-se dizer que a maior parcela das questões ambientais são centralizadas em nível 

estadual. As secretarias municipais ou fundações do meio ambiente não gerenciam todos os tipos de 

licenciamento ambiental, nem os EIA – RIMA. No caso de Blumenau (SC) existe um convênio de 

acordo entre a FATMA (Fundação Estadual do Meio Ambiente) e a FAEMA (Fundação Municipal 

do Meio Ambiente) que determina as atribuições de cada instituição, a estadual e a municipal 

respectivamente. Existe no Brasil, de um lado a autonomia dos municípios em elaborar, aprovar e 

gerenciar seus próprios planos diretores e de outro uma centralização da legislação e fiscalização 

ambiental pelas instituições estaduais como a FATMA. Segundo os autores Glasson e Salvador 
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(2000, p. 202) existem limitações no processo de planejamento urbano no Brasil, especialmente nos 

aspectos relacionados com o meio ambiente.  

 Quanto às interações entre avaliações de impacto ambiental e a agenda brasileira para um 

desenvolvimento sustentável ainda são muito limitadas, ou praticamente inexistentes. Este fato se 

dá porque os Estudos de Impacto ambiental no Brasil se restringem exclusivamente ao controle dos 

impactos diretos de projetos sem serem usadas como um instrumento efetivo para modificar o 

planejamento e as políticas.  Glasson e Salvador (2000) consideraram como centralizados no 

CONAMA e IBAMA os critérios institucionais brasileiros que determinam quais atividades e 

projetos devem ser submetidos a Avaliações ou Estudos de Impactos Ambientais (EIA). No entanto, 

com a aprovação em 10 de julho de 2001 da lei n. 10.257 do Estatuto da Cidade no artigo 36 e 37 da 

seção XII, que versa sobre as aplicações de “Estudo de Impacto Ambiental” (EIA) e o “Estudo de 

Impacto de Vizinhança” (EIV) a legislação brasileira avança contra esta centralidade apontada em 

2000 por Glasson e Salvador. No caso do EIV a competência das autoridades locais poderá ser 

fortalecida à medida que esta lei for incorporada no Plano Diretor de cada município. Já no caso do 

EIA a comunidade local, movimentos e entidades da sociedade civil poderão exigir que o EIA seja 

feito quando assim entenderem, mesmo que não tenha sido exigido pela FATMA, ou órgão 

municipal quando de sua competência. Talvez a falta de eficácia dos planos diretores, associados 

aos problemas sociais reflita o rumo tomado pelas cidades em seu vertiginoso crescimento.  No 

Brasil, o poder municipal gerencia o ordenamento territorial através dos planos diretores. A lei 

orgânica dos municípios posta em vigor pelos Estados, no início da década de 70, determinou como 

obrigatório para os municípios com mais de 20 000 hab, a elaboração de Planos Diretores e sua 

revisão no mínimo de dez (10) em dez (10) anos. A Partir de então PDs – Planos Diretores 

Municipais proliferaram em todo o país. O conceito de Plano Diretor (físico territorial ou não) 

desenvolveu-se no Brasil a partir dos anos 50, embora a expressão “Plano Diretor” já aparecesse no 

Plano Agache, para o Rio de Janeiro, que é de 1930. No entanto, o zoneamento (embora sob formas 

rudimentares) já existia em São Paulo e Rio de Janeiro desde o final do século dezenove 

(VILLAÇA, 1999). Portanto o zoneamento é ainda o meio de planejamento urbano mais antigo e o 

mais utilizado como instrumento de atuação sobre a organização territorial urbana brasileira. 

 
Em meados dos anos 70, tiveram início as manifestações sociais por parte daqueles aos 
quais cabiam apenas as migalhas do “milagre brasileiro” (como ficou conhecido o período 
de intenso crescimento econômico, na primeira metade dos anos 70, acompanhado também 
de intensa repressão política). A igreja católica, movida pela Teologia da Libertação, teve 
um papel fundamental nesse despertar dos chamados “movimentos sociais urbanos”, nesse 
período. Em 1975, a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) aprova e divulga 
um documento – “Uso do solo e ação pastoral” – que inclui críticas à especulação 
imobiliária e reivindica a função social da propriedade. Desde 1975, a questão urbana havia 
ressurgido nas manifestações da sociedade civil: movimento contra a carestia, movimento 
pela regularização dos loteamentos clandestinos, movimentos de mães por creches, 
movimentos  de moradores de favelas por acesso à água e luz, e em especial surge no 
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coração da região onde se instalou a indústria fordista, automobilística, as greves do ABCD 
– municípios de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, em 1978 e 1979. A 
correlação de forças políticas começa a mudar. (CAMARGO, 1975; SINGER E BRANT, 
1980 E BRANT, 1989; apud MARICATTO, 2001 p. 98 -99)6. 
 

 Em 1979 o Congresso Nacional aprova a lei 6766, que estabelece diretrizes para o 

parcelamento do solo e criminaliza o promotor de loteamentos ilegais. Nos anos 80, a lei 6938/81, 

que regulariza os aspectos e tipos de licenciamento ambiental, é um dos marcos mais significativos 

da política ambiental brasileira, sobretudo por sua abrangência e por colocar a necessidade de 

inclusão da variável ambiental em todos os setores da economia. Os 10 princípios arrolados nesta 

lei objetivavam melhorar as condições de desenvolvimento socioeconomico, visando à preservação, 

a melhoria da qualidade ambiental e a participação da sociedade. O mais amplo dos objetivos trata 

da compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do 

meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Naquele período, a proposição do SISNAMA (Sistema 

Nacional de Meio Ambiente) e seu órgão consultivo e deliberativo, o CONAMA, se constituiu em 

inovação. Os padrões ambientais que tratam de uso da terra foram sendo cada vez mais refinados 

por meio de um conjunto de resoluções do CONAMA. Entretanto, autores como Glasson e Salvador 

(2000) encontram limitações em um sistema de gerenciamento ambiental tão centralizado como o 

brasileiro.  O zoneamento ambiental inicialmente pensado pelas secretarias estaduais do meio 

ambiente, para orientar o uso e ocupação do território em nível regional, acabou tendo sua aplicação 

prática restrita aos Planos de Manejo de Unidades de Conservação, conseqüência do jogo de forças 

que se estabeleceu entre a área ambiental e instituições responsáveis pelo ordenamento territorial. 

Existem limitações nas diversas etapas do processo de avaliação de impactos ambientais e na 

eficácia da prevenção dos danos ambientais ocasionados pelas atividades humanas, embora este 

sistema esteja em funcionamento (BUENO, 2000).  Bueno acredita que um ponto positivo do 

avanço do processo de EIA no Brasil tenha sido a dispersão geográfica destas experiências, o que 

ampliou o universo de conhecimentos, enquanto a questão ambiental ganhou novos defensores. 

Com o projeto de lei de desenvolvimento urbano, PL 775/83 tem início a batalha do Estatuto da 

Cidade. Outros acontecimentos relevantes tiveram lugar entre essa primeira versão da lei do 

Desenvolvimento Urbano e a aprovação do Estatuto da Cidade, em 10 de julho de 2001, pela lei 10. 

257/2001.  

 Podemos considerar os anos 90 como um período positivo do planejamento urbano no 

Brasil, dando o início de sua politização, e o avanço das organizações populares, caracterizado 

pelos debates e processos de negociação de natureza política, elegendo como objeto fundamental o 

espaço urbano, sua reprodução, produção e consumo, abordando problemas de competência do 

                                                 
6 Trecho do livro "Brasil, Cidades: alternativas para a crise urbana", São Paulo: Editora Vozes, 2001.  
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município. Em 1990, o projeto de lei 5.788 efetivamente esboçava o Estatuto da Cidade, que 

merece um parêntese no fluxo das idéias aqui apresentadas, porque seus desdobramentos podem 

fornecer subsídios para a descentralização das questões ambientais. Com a aprovação do estatuto da 

cidade o plano diretor adquire um compromisso diferente de sua concepção anterior. 

 
De mero documento administrativo com pretensão de resolução de todos os problemas 
locais, desconsiderando as práticas sociais quotidianas, o plano diretor assume a função de, 
como instrumento, interferir no processo de desenvolvimento local, a partir da compreensão 
integradora dos fatores políticos, econômicos, financeiros, culturais, ambientais, 
institucionais, sociais e territoriais que condicionam a situação encontrada em cada 
município.  (OLIVEIRA, 2001 p. 36) 
 

 O Estatuto da Cidade remete ao município a atribuição de estabelecer critérios próprios para 

definição de quais empreendimentos deverão estar sujeitos ao estudo prévio de impacto de 

vizinhança ou EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança).  Os municípios já vinham, por meio de suas 

secretarias ou fundações do meio ambiente, verificando a necessidade de EIA-RIMA baseados na 

regulamentação do CONAMA (resolução 237/97). Em relação ao EIV raros municípios já o 

aplicam, porque só a partir de 2001 é que este estudo foi instituído como lei no Estatuto da Cidade e 

daí em diante é que os Planos Diretores vão se atualizar. No caso da prefeitura de Blumenau, a 

FAEMA tem verificado a necessidade de EIA-RIMA baseada resolução 237/97 do CONAMA, mas 

as restrições de localização geográfica da implantação de qualquer empreendimento são dadas pelo 

zoneamento do Plano Diretor 2006, que revisou o plano diretor 1996. Para dar um exemplo: este 

plano não segue a Legislação Federal 6.766 de 19 de dezembro de 1979, que versa: não será 

permitido o parcelamento do solo em terrenos com declividade igual ou superior a 30%, permitindo 

zonas residências um (1) com parcelamento do solo entre as declividades de 20% a 45%. Portanto, 

neste caso em primeira instância quem define os critérios a serem considerados na determinação de 

necessidade de EIV é a lei de zoneamento do município. As limitações do zoneamento de cada 

município em geral podem representar a fragilidade das políticas ambientais locais, que se refletem 

nos órgãos de controle e fiscalização ambiental.  

 Apesar do Estatuto da Cidade não contribuir diretamente para a efetiva descentralização da 

questão ambiental no Brasil, ele avança com relação ao Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) 

e ao Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), que continuam sendo regidos pela legislação que lhes 

são próprias, mas passam a ser objetos de domínio não apenas Federal e municipal respectivamente, 

mas de controle social, dando voz à sociedade civil, se dela for o interesse. Seguindo o que versa o 

capítulo II – Dos instrumentos da Política Urbana, no seu artigo 4o, ítem VI, “Inciso 3o: Os 

instrumentos EIA e EIV previstos neste artigo que demandam dispêndio de recursos por parte do 

Poder Público municipal devem ser objeto de controle social, garantida a participação de 

comunidades” (Lei do Estatuto da Cidade, 2001).  
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 Ainda sobre as limitações dos EIA podemos destacar que o mesmo não considera 

adequadamente impactos cumulativos7. Quando pequenos projetos são avaliados isoladamente, 

como fazem os EIA, estes podem ser individualmente de impacto ambiental inexpressivo, mas se 

avaliados coletivamente poderão exercer um impacto significante no meio ambiente. Embora não 

exista consenso sobre o que seria “impacto cumulativo”, podemos compreender o significado pelo 

seguinte exemplo: Usos residenciais e comerciais normalmente estão fora da abrangência ou 

exigência da EIA. As respostas ecológicas ao impacto coletivo de atividades como estas podem ser 

relegadas a segundo plano, até que as conseqüências mais graves apareçam. O impacto pode ser 

uma inesperada enchente ou uma enxurrada que pode causar deslizamentos. A inclusão de impactos 

cumulativos pode ser considerada uma vantagem na aplicação da AAE, em nível regional, local e 

setorial.  

 O Estatuto da Cidade estabelece uma que lei municipal definirá os empreendimentos e 

atividades privadas ou públicas em área urbanas, que dependerão de elaboração de estudo prévio de 

impacto de vizinhança (EIV), para obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou 

funcionamento, a cargo do poder público municipal. O EIV deverá ser executado de forma a 

contemplar a análise dos efeitos positivos e negativos de um empreendimento ou atividade, na 

qualidade de vida da população residente na área e em suas proximidades. O estudo de impacto de 

vizinhança é importante porque estuda os impactos do novo empreendimento em ternos de aumento 

da população na vizinhança, a capacidade e existência dos equipamentos urbanos comunitários do 

entorno, o uso e a ocupação do solo no entorno do empreendimento previsto, o tráfego que vai ser 

gerado e a demanda por transporte público; as condições de ventilação e iluminação, bem como as 

conseqüências para a paisagem, e também as implicações no patrimônio cultural e natural. Segundo 

Oliveira (2001 p. 36-37): “O EIV, além de contemplar as questões acima citadas, deverá considerar 

a opinião da população diretamente afetada pelo empreendimento e a abrangência destes impactos, 

que podem vir a se estender para além dos limites da própria cidade” (OLIVEIRA, 2001 p.36- 37). 

 Os impactos de vizinhança podem ser estudados através da etapa da AAE proposta por 

Mansur (2003) e serem avaliadas sua significância, segundo critérios de vulnerabilidade à ocupação 

urbana, que são em última instancia critérios de planejamento urbano. O planejamento urbano visa 

para além das questões ambientais o desenvolvimento, o qual pode ser afetado pela falta de 

investimentos públicos em infra-estrutura urbana.  A precariedade do saneamento básico faz com 

que o desenvolvimento econômico da área seja prejudicado. A falta de investimento público 

também deixa de atrair empreendimentos, o que se constituiu em entrave ao desenvolvimento das 

                                                 
7 Avaliação de Impacto cumulativo é predizer e avaliar todos os efeitos futuros sobre o meio ambiente - impactos existentes, passados e futuros, que 
surgem de perturbações que se sobrepõe umas as outras, de perturbações proximas em espaço. (Commonwealth Environmental Protection Agency, 
(CEPA, 1994) apud Glasson, Therivel e Chadwick,  2001). 
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atividades prestadoras de serviços do entorno. Além disso, o estudo de Da Mata (2005, p. 6) nos 

confirma que “Acréscimos na oferta da população rural, melhoramentos na conecção de transportes 

inter-regionais e o aumento na educação da força de trabalho, têm impactos positivos no 

crescimento das cidades”. 

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Os avanços recentes na legislação urbana brasileira, como o caso da aprovação do Estatuto 

da Cidade, refletem uma preocupação com a necessidade da participação pública nas decisões, mas 

ainda não apresenta suficiente detalhamento para contribuir, como promete, para a viabilização de 

um futuro desenvolvimento sustentável.  

 O estatuto da cidade precisaria ser mais específico com relação às questões ambientais, para 

efetivamente contribuir para as mudanças de rumo dos impactos socioambientias observados nas 

cidades brasileiras. O Estatuto avança em relação ao EIA, porque dá voz à participação pública. 

Dessa maneira, pode-se dizer que contribui na democratização do processo do EIA.  

Resumidamente, o Estatuto da Cidade contribui efetivamente para a questão social e contempla 

assim aspectos da Constituição Federal Brasileira de 1988, por muito tempo relegados a segundo 

plano. Depois de históricas reivindicações articuladas pelos movimentos populares tendo por 

objetivo uma cidade mais justa, e considerando que a Constituição Federal Brasileira (1988) já 

previa a participação popular nas decisões de interesse público, só no início do século XXI, com a 

aprovação do Estatuto da Cidade – lei 10. 257/2001 em 10 de julho de 2001, é que pela primeira 

vez a cidade poderá passar a ser tratada de acordo com os artigos 182 e 183, que compõem o 

capítulo da política urbana da Constituição Federal Brasileira, O artigo 182 da Constituição Federal 

Brasileira versa que a política de desenvolvimento urbano tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade. Já o artigo 183 institui a usucapião 

urbana, possibilitando a regularização de extensas áreas ocupadas por favelas, vilas, alagados, 

invasões e loteamentos clandestinos. O Estatuto da Cidade instrumentaliza o Município para 

garantir o pleno desenvolvimento das funções da cidade e da propriedade urbana. No entanto, 

precisamos considerar que os mecanismos de “parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, 

imposto predial e territorial urbano progressivo no tempo, desapropriação com pagamento em 

títulos da dívida pública” podem fazer com que a propriedade urbana cumpra sua função social. 

Com a aplicação do parcelamento compulsório, por exemplo, procura-se otimizar os investimentos 

públicos realizados e penalizar o uso inadequado. Além disso, poderá ser ampliada a oferta de 

imóveis no mercado imobiliário e promovido o uso e a ocupação de imóveis em situação de 

abandono, especialmente aqueles localizados na área central das grandes cidades, que poderão 

abrigar, por exemplo, o uso habitacional como forma de revitalização do centro urbano.  
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 Podemos destacar como ponto fraco do Estatuto da Cidade a morosidade em que seus 

instrumentos urbanísticos são implantados; no caso do IPTU progressivo o proprietário tem 1 (um) 

ano para apresentar o projeto do terreno, 2 (dois) anos para construir e a prefeitura  tem 5 (cinco) 

anos para aplicar o IPTU progressivo, se não for ocupado o terreno para então desapropriar. 

Devemos considerar, porém, que o Estatuto da Cidade não é perfeito, mas avançou bastante, 

principalmente com relação à questão fundiária. Assim, os outros instrumentos urbanísticos 

apresentados pelo “Estatuto da Cidade”, se bem aplicados, poderão combater o problema da 

expansão urbana. São eles: desapropriação, instituição de unidades de conservação, instituição de 

zonas especiais de interesse social, concessão de direito real de uso, concessão de uso especial para 

fins de moradia, parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, usucapião especial de imóvel 

urbano, direito de superfície, direito de preempção, outorga onerosa do direito de construir e de 

alteração de uso, transferência do direito de construir, operações urbanas consorciadas, 

regularização fundiária.  

 Além dos problemas técnicos e da grande complexidade analítica em função da escala 

abrangente a que as AAE se referem, encontramos a necessidade de participação pública. Quanto a 

esta participação, dentre os problemas de procedimento encontramos o fato de muitas vezes as 

Políticas, Planos e Programas (PPPs) se desenvolverem de uma forma pouco compreensível para o 

grande público, até por que: "... a natureza dinâmica do processo das políticas significa que as 

questões podem ser redefinidas durante o processo” (THERIVEL ET AL, 1992 apud GLASSON, 

THERIVEL E CHADWICK, 2001, P. 404) 

 O fazer de políticas é um processo complexo. Tomadores de decisão irão decidir sobre as 

implementações e conseqüentemente sobre os impactos ambientais das PPPs, os quais irão 

depender de seus próprios interesses. Aí está uma das importantes tarefas da participação pública: a 

reversão desse processo, centrado nos tomadores de decisão. 

 Ainda encontramos outro problema de ordem técnica na adoção da AAE, a necessidade de 

uma metodologia mais integrativa, quando analisamos o trabalho de Ramos e Costa (2002). A 

vantagem do estudo de vulnerabilidade à ocupação urbana numa AAE é que ele nos proporciona a 

oportunidade de antecipar ou prognosticar efeitos negativos de um plano, para, se for o caso, 

modificar as ações, ou atenuar as conseqüências destas ações, podendo ser usado para defender ou 

argumentar contra uma proposta de zoneamento urbano. Através da análise das classes de 

vulnerabilidade à ocupação urbana é possível localizar pontualmente onde se deveriam aplicar 

restrições à ocupação urbana, o que pode orientar a construção da legislação em planejamento 

urbano, revisão de planos diretores, e ainda ser uma ferramenta para a AAE, que visa verificar se 

um plano cobre considerações ambientais.   
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 A AAE pode se constituir em poderoso argumento em audiências públicas na defesa ou 

combate de propostas de uso e ocupação do solo, ou seja, nas propostas de Planos Diretores. 

Conclui-se que esta etapa da AAE pode ser muito útil para tarefas de revisão de zoneamento, 

determinação de áreas propícias para urbanização, tomada de decisões quanto à ampliação ou 

diminuição de perímetros urbanos e avaliação de suas possíveis conseqüências. 
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