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Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários 

para a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.) 

DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

AMBIENTAL ESTRATÉGICA AO PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO DO 

PLANTIO DE FLORESTAS E DE BIOCOMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS 

Daniel Fontana Oberling 

Dezembro/2013 

Orientador: Emilio Lèbre La Rovere 

Programa: Planejamento Energético 

Esta tese apresenta uma adaptação metodológica da Avaliação Ambiental 

Estratégica (AAE) de modo que possa ser introduzida no contexto do planejamento 

setorial e ambiental dos setores de florestas plantadas e de biocombustíveis líquidos no 

Brasil. Para tal, realiza-se uma breve apresentação das principais características 

socioambientais desses setores que não podem deixar de ser abordadas pela 

metodologia proposta. Apresenta-se uma revisão conceitual da AAE com enfoque na 

evolução de sua aplicação nos últimos dez anos no Brasil. Com base nas especificidades 

dos setores envolvidos e nas características da AAE, criou-se uma abordagem específica 

tendo como objetivo permitir uma avaliação das ameaças do seu processo de expansão 

frente às características ambientais do território e as atividades já desenvolvidas. Em 

seguida, é apresentado estudo de caso real, a AAE dos Planos de Expansão da 

Silvicultura de Eucalipto e Biocombustíveis no Extremo Sul da Bahia, em um contexto 

de planejamento setorial dissociado de diretrizes governamentais de uso e ocupação do 

território e proteção ambiental. Ao aplicar a metodologia proposta, o estudo de caso 

permitiu avaliar os benefícios e limitações do uso do instrumento. Por fim, conclui-se 

que a metodologia utilizada é passível de ser replicada em outras regiões do Brasil bem 

como em países em desenvolvimento. Foi possível, desse modo, sugerir um quadro de 

referência para sua adoção formal e o uso da AAE como parte do planejamento desses 

setores ou no contexto do planejamento ambiental governamental.  
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DEVELOPMENT AND APPLICATION OF STRATEGIC ENVIRONMENTAL 

ASSESSMENT METHODOLOGY FOR PLANTING FORESTS AND LIQUID 

BIOFUELS EXPANSION´S PLANNING 

Daniel Fontana Oberling 

December/2013 

Advisor: Emilio Lèbre La Rovere 

Department: Energy Planning 

This thesis presents a Strategic Environmental Assessment (SEA) 

methodological adaptation so that it can be introduced in the context of sectoral and 

environmental planning of planted forests and liquid biofuels sectors in Brazil. To this 

end, we make a brief presentation of the main environmental characteristics of these 

sectors that can not fail to be addressed by the proposed methodology. It presents a SEA 

conceptual review focused on the evolution of its application in the last ten years in 

Brazil. Based on the specificities of the sectors involved and the characteristics of SEA, 

it was created a specific approach aiming to provide an assessment of the expansion 

process compared to the environmental characteristics of the area and the activities 

already developed. Then, there is presented a case study, the SEA of Expansion Plans of 

Eucalyptus Forestry and Biofuels in Southern Bahia, in the real context of sectoral 

planning decoupled government guidelines for use and occupation of land and 

environmental protection. By applying the proposed methodology, the case study 

allowed us to assess the benefits and limitations of the instrument. Finally, it is 

concluded that the methodology is able to be replicated in other regions of Brazil as 

well as in developing countries. Therefore, it was possible to suggest a framework for 

formal adoption and use of SEA as part of the sectors planning programme or in the 

context of the government's environmental planning. 
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INTRODUÇÃO 

A dificuldade em se concretizar o desenvolvimento sustentável e a escassez de soluções 

para enfrentar os problemas do desenvolvimento econômico fizeram com que 

instrumentos de planejamento e de gestão ambiental fossem ganhando importância 

(JONES et al., 2010). Essa relação, todavia, criou uma abordagem que fraciona a 

análise dos desdobramentos socioambientais do planejamento das atividades 

econômicas. Se por um lado essa separação ajudou a uma especialização do 

conhecimento sobre previsão, monitoramento e mitigação dos problemas ambientais das 

atividades econômicas, por outro ela ainda não foi suficiente para incorporar aos 

agentes econômicos a abordagem do desenvolvimento sustentável.  

O caso brasileiro não foge a essa lógica. A dinamização da economia vem levando à 

imposição de políticas públicas para o incremento em infraestrutura, logística e 

consolidação de setores produtivos, numa concepção que congrega  oportunidades de 

negócios e recursos naturais “disponíveis” que seriam aproveitados através de grandes 

projetos de desenvolvimento (AGRA FILHO, 2001). No entanto, conforme esses 

projetos avançam, ficam cada vez mais realçados os conflitos entre os seus objetivos, os 

da população local e os das políticas ambientais. Nessa queda de braço, a questão 

ambiental tem sido colocada em segundo plano. A reação a esses conflitos tem levado a 

um debate extemporâneo que coloca em lados opostos a proteção do meio ambiente e o 

desenvolvimento econômico. 

No contexto das discussões sobre o desenvolvimento sustentável, as mudanças 

climáticas surgem como a consequência mais cruel do padrão de desenvolvimento que 

tem renegado os limites impostos pelo nosso planeta. Com o advento de estudos mais 

conclusivos sobre a responsabilidade humana nas mudanças climáticas e das suas 

potenciais consequências, houve a corrida em busca de soluções imediatas que 

minimizem os efeitos das atividades humanas nessas alterações do clima global. A 

emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) se tornou o inimigo comum a ser combatido e 

é um grande desafio tecnológico para a humanidade e a busca por soluções se tornou 

uma obsessão. Nesse caminho, que ainda está sendo percorrido, diversas alternativas 

tecnológicas (ou setores produtivos) prontamente disponíveis, mas esquecidas ou com 

pouca importância até pouco tempo atrás, foram “redescobertas” e retratadas como 

fundamentais para uma transição a uma economia de baixo carbono.   
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Ao mesmo tempo em que o Brasil apresenta grande peso nas emissões por conta do 

desmatamento, principalmente na Amazônia, em função do modelo de exploração de 

terras agrícolas pouco sustentável, também há experiências positivas, principalmente do 

ponto de vista energético. Dentre as oportunidades, destaca-se a grande inserção do 

etanol brasileiro como alternativa viável de mitigação de GEE no setor de transportes.  

Apesar do potencial para redução de GEE, a produção de etanol e biodiesel também 

apresenta contradições com os princípios de sustentabilidade e, por conta das críticas 

internacionais, tem buscado se integrar aos objetivos da política ambiental. Esse setor é 

considerado estratégico para o desenvolvimento do país ao ter papel singular na matriz 

energética nacional, visto seu potencial para substituir, de forma economicamente 

viável, combustíveis veiculares de origem fóssil (SZKLO et al., 2007; WALTER et al., 

2008). Assim, atua de forma consistente na diminuição da demanda por petróleo, 

diminuindo a necessidade de importação desse combustível. Além disso, apresenta 

interessante perspectiva para o desenvolvimento rural e para a mitigação das emissões 

de GEE (GOLDEMBERG, 2008; ROSA et al., 2009; SMEETS et al., 2008).  

Por outro lado, conforme aumenta sua importância como estratégia de mitigação de 

GEE, passou a receber críticas contundentes por práticas pouco orientadas para os 

princípios do desenvolvimento sustentável. Diversos estudos foram publicados 

buscando correlacionar a expansão dos biocombustíveis à diminuição da produção de 

alimentos; ao aumento da emissão de GEE por conta de mudanças indiretas no uso do 

solo; aos impactos na biodiversidade; à depleção de recursos hídricos; às violações de 

diretos trabalhistas; e à expulsão de pequenos agricultores devido ao avanço de novas 

plantações (BUTLER et al., 2009; CRUTZEN et al., 2007; FARGIONE et al., 2008; 

HALL et al., 2009; HILL et al., 2006; KING et al., 2010; RIGHELATO et al., 2007; 

SEARCHINGER et al., 2008).  

O setor florestal brasileiro, apesar de proporcionalmente menor que o de 

biocombustíveis, tem peso na formação de superávits na balança comercial brasileira, 

visto que sua produção é orientada para fornecimento à siderurgia e celulose, ambas 

com grande perfil exportador. Nesse sentido, se enquadra na estratégia brasileira de 

fomentar cadeias de transformação com fins a exportação. Ao mesmo tempo em que há 

todo um reforço positivo para a expansão da base florestal, pois também colabora para 

mitigar as emissões de GEE, além da perspectiva de aproveitamento do potencial 
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brasileiro para produção de biomassa, o setor recebe diversas críticas em razão dos 

efeitos nocivos relacionados aos locais de plantios, a saber: conflito de uso por terras 

produtivas para a produção de alimentos e assentamento de comunidades; controle de 

acesso a recursos naturais; perda de biodiversidade; emissões de GEE pelas mudanças 

no uso do solo direto e indireto; e alterações no sistema de governança local (ARIZA-

MONTOBBIO et al., 2010; HARTLEY, 2002; THORNLEY et al., 2009; UPHAM et 

al., 2011). 

A expansão de ambos os setores enfrenta desafios associados a aspectos políticos, 

fiscais, regulatórios, de mercado e ambientais. O avanço desses setores como estratégias 

para mitigação às mudanças climáticas e para a formação de superávits comerciais 

requer projetos que se baseiam em modelos de produção com grandes extensões de 

áreas agricultáveis. Essas áreas envolvem antigas e novas fronteiras de expansão 

agrícola, todas em biomas sensíveis como a Mata Atlântica, o Cerrado e a Amazônia. 

Fato este que, inevitavelmente, evidenciará maiores conflitos pelo uso da terra, o que 

remete à necessidade de uma visão integrada dos aspectos limitantes do meio ambiente  

ao planejamento dessas atividades econômicas.  

Atualmente no Brasil, os efeitos do modelo de expansão dos plantios florestal 

(siderurgia e celulose) e de biocombustíveis são avaliados desarticuladamente e 

exclusivamente no momento do licenciamento ambiental, ao final do processo 

decisório, embora um elemento relevante para a sustentabilidade do setor. Assim, 

permanece o princípio de monopólio da questão ambiental nas agências ambientais 

nacional e estaduais, onde ocorre a avaliação ambiental dos projetos de 

desenvolvimento.   

Além da desarticulação entre os instrumentos de planejamento setorial e ambiental, a 

própria característica da organização produtiva dos setores florestal e de 

biocombustíveis dificulta o planejamento com vistas a sustentabilidade da produção. As 

grandes extensões de áreas de plantio envolvem áreas próprias e complexos sistemas de 

terceirização da produção, resultando em um espraiamento dos plantios. Por conta 

disso, há a ausência de previsibilidade dos plantios, o que impede uma avaliação de 

impactos sobre diferentes opções locacionais. 
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A experiência dos países industrializados para realizar a integração das visões setorial e 

ambiental em torno do desenvolvimento sustentável demonstra o potencial de alguns 

instrumentos de gestão ambiental, destacando-se a Avaliação Ambiental Estratégica 

(AAE), aplicada a programas, planos e políticas públicas, onde a AAE é percebida 

como um instrumento de segunda geração, levando os princípios da avaliação de 

impacto ambiental para hierarquias superiores de decisão (CHAKER et al., 2006; 

NOBLE, 2000; SADLER et al., 1996; SADLER, 1996; THERIVEL et al., 1996; 

THERIVEL, 2010). A aplicação internacional indica a possibilidade de uma 

transversalidade da questão ambiental, o que minimiza a separação do planejamento 

setorial e ambiental. 

Já nos países em desenvolvimento, em particular no Brasil, é desafiadora a dificuldade 

de se integrar ao planejamento setorial as variáveis ambientais (SÁNCHEZ, 2008; 

TEIXEIRA, 2008). Os efeitos ambientais dessa separação são ainda piores por conta do 

planejamento territorial que ocorre de forma dissociada do setorial e ambos sem 

integração com a variável ambiental, limitando-se seu direcionamento sob o ponto de 

vista estritamente econômico e que é incapaz de harmonizar todas as demandas pelo 

território (MMA, 2002).  

Não há como se negar que o estabelecimento de novos padrões de conduta na sociedade 

brasileira frente à questão ambiental tem como origem a implantação de instrumentos 

jurídicos e a organização de um quadro institucional voltado exclusivamente para tratar 

de questões ambientais. Apesar disso, essa configuração dá indícios de que não tem se 

mostrado suficiente para a consolidação dos objetivos da política ambiental, 

comprovado inequivocamente pela degradação ambiental que se constata no Brasil 

(FEARNSIDE, 2005; SEROA DA MOTTA, 2004; YOUNG, 2004).  

O licenciamento de projetos estruturantes é o retrato do embate entre a proteção do 

meio ambiente e o desenvolvimento econômico. Constantemente considerado somente 

como instrumento burocrático, na verdade é a única instância de avaliação da 

viabilidade socioambiental desses projetos, permitindo que haja transparência dos 

problemas e conflitos e diálogo com a sociedade. A despeito dos seus propósitos, o 

licenciamento ambiental tem revelado a não consideração adequada da variável 

ambiental no contexto de projetos, expondo o que TEIXEIRA (2008) considera como 

um “efeito desarticulador advindo da contradição entre o discurso do planejamento 
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voltado para o desenvolvimento sustentável, a realidade de grandes obras e as 

divergências intragoverno sobre os caminhos adotados”. Assim, há indícios da 

inexistência de integração das demandas locais com o planejamento dos projetos de 

desenvolvimento. 

Do ponto de vista das ações governamentais, observa-se que o planejamento setorial 

carece de uma visão mais adequada dos aspectos socioambientais, limitado, em sua 

maioria, a um tratamento reducionista do ponto de vista legal. Há, como consequência 

dessa lacuna, a transferência dessas atribuições ao licenciamento ambiental, rebatido em 

exigências ao empreendedor, que se torna alvo de grande pressão da sociedade e o que 

seria simples ato administrativo de concessão de licença transforma-se em complexo 

processo de judicialização. Além desse sistema não ser eficiente, o licenciamento 

ambiental de projetos não tem como prerrogativa abordar todos os aspectos em torno 

dos objetivos de sustentabilidade para estratégias de desenvolvimento. 

Colabora com esse quadro problema a ausência de políticas de ordenamento territorial 

que mediassem o conflito pelo uso dos recursos naturais, representado pelo acesso a 

terra. Um dos principais instrumentos de ordenamento territorial, o Zoneamento 

Ecológico-Econômico (ZEE), apresenta problemas de integração entre diferentes 

escalas geográficas e perspectivas de desenvolvimento. Apesar da existência, em alguns 

estados, de planos de bacia e ZEE e, em alguns municípios, de planos diretores e 

zoneamento industrial, há nesses instrumentos falta de integração entre as visões 

regional e local de desenvolvimento. Assim, o planejamento territorial ainda em fase de 

ajustes, não se configura como agente facilitador da definição e execução de projetos 

setoriais. Desse contexto, levanta-se a primeira hipótese de que os instrumentos 

públicos de gestão ambiental e de ordenamento territorial não tem sido suficientes para 

conferir maior sustentabilidade aos planos de expansão dos setores de biocombustíveis e 

florestas no Brasil. Há indícios da falta de instrumentos que ofereçam o espaço para 

uma discussão mais ampla sobre como ordenar o uso dos recursos naturais em planos de 

desenvolvimento do território e que estes possam estar integrados a planos de 

desenvolvimento setoriais. Isso é reforçado por um sistema legal que deixa de lado as 

especificidades locais.  

Considerando essa realidade é que esta pesquisa de tese é proposta. O desafio é 

desenvolver uma inédita adaptação metodológica da já experimentada metodologia de 
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AAE do Laboratório Interdisciplinar do Meio Ambiente da COPPE/UFRJ de forma que 

possa aplicada aos setores florestal e de biocombustíveis do Brasil, enquanto 

instrumento de planejamento que colabore para equalizar os conflitos e contradições 

identificados no contexto do desenvolvimento setorial, da proteção ambiental e do 

ordenamento territorial. A adaptação metodológica deverá ser capaz de avaliar os 

rebatimentos territoriais e, consequentemente, socioambientais de alternativas de 

desenvolvimento dos setores de biocombustíveis e florestas mesmo em uma fase que 

ainda não há pleno conhecimento sobre o perfil dos planos de expansão dos setores de 

florestas e biocombustíveis líquidos. Destaca-se que a adaptação terá uma inédita 

conjunção entre as abordagens setorial e territorial até então não encontrada em AAE. 

Assim, pretende-se aumentar a integração entre o planejamento setorial e o ambiental 

em fases anteriores ao licenciamento ambiental, em um processo de reaproximação 

dessas áreas. Além disso, pretende-se contribuir para dar maior sustentabilidade aos 

setores florestal e de biocombustíveis como forma de se tornarem estratégias efetivas de 

transição para uma economia de baixo carbono e sustentável. 

Nesse sentido, nesta pesquisa de tese é levantada a segunda hipótese de que a AAE 

pode contribuir para a sustentabilidade da expansão dos setores de biocombustíveis e 

florestas plantadas integrando visões territorial e ambiental.  

Assim, o objetivo geral da tese é propor uma metodologia técnico-científica de AAE 

que incorpore aspectos socioambientais e de uso e ocupação do solo, ao mesmo tempo 

em que supre lacunas do planejamento setorial, ambiental e territorial, como 

condicionante do processo de tomada de decisão sobre os planos de expansão dos 

setores de biocombustíveis e florestas. Pretende-se, assim, que a metodologia proposta 

considere os efeitos socioambientais dos diferentes modelos de ocupação territorial de 

plantios florestais e de biocombustíveis, levando-se em consideração as características 

de espraiamento territorial dos plantios. 

Utilizando-se como estudo de caso a Avaliação Ambiental Estratégica dos Planos de 

Expansão da Silvicultura de Eucalipto e Biocombustíveis no Extremo Sul da Bahia, na 

região Nordeste do Brasil, pretende-se confrontar seus resultados com as expectativas 

esperadas da metodologia proposta.  
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Como objetivos específicos têm-se a caracterização das principais fragilidades dos 

setores florestal e de biocombustíveis, para que obtenham melhores graus de 

sustentabilidade de sua produção; a identificação do nível de integração dos principais 

instrumentos da política nacional de meio ambiente com o planejamento setorial e 

territorial; a atualização e a avaliação dos últimos acontecimentos e tendências do uso 

da AAE em nível internacional e nacional, enfatizando os setores florestal e 

biocombustíveis. 

Espera-se que essa pesquisa de tese possa contribuir para a definição de um modelo de 

utilização da AAE que possa ser replicado tanto em nível federal quanto estadual nos 

planejamentos setorial (biocombustíveis líquidos e florestas) quanto no âmbito do 

planejamento das ações dos órgãos ambientais, como subsídio ao licenciamento 

ambiental e ao planejamento de outras atividades em uma determinada região. Espera-

se que possa contribuir para a evolução de ferramentas de planejamento para a real 

incorporação da variável ambiental no processo de tomada de decisão. 

A metodologia de pesquisa utilizada para alcançar os objetivos propostos seguiu uma 

abordagem qualitativa  com a pesquisa bibliográfica na literatura técnico-científica  e 

pesquisa documental  como formas de obtenção e avaliação das informações, e o estudo 

de caso como forma de avaliar a efetividade da metodologia proposta (DEMO, 2000; 

GODOY, 1995; SEVERINO, 2007). Foi realizada ampla pesquisa na literatura técnico-

científica, disponível em livros, artigos de revistas especializadas e teses. Além disso, 

foram consultados relatórios técnicos e demais publicações produzidas por órgãos 

governamentais. Dissertações de mestrado e teses de doutorado foram consultadas nas 

bibliotecas da base Minerva da UFRJ e do banco de teses da Capes, foram outra 

importante fonte de referências bibliográficas. 

Em um primeiro momento, no Capítulo 1, contextualiza-se as principais práticas da 

cadeia dos biocombustíveis/florestas plantadas e suas perspectivas, a partir de ampla 

pesquisa documental. Em seguida, faz-se um posicionamento da cadeia frente ao 

conceito de sustentabilidade, elegendo-se os temas tidos como estratégicos, com base 

em breve revisão teórica do conceito até os dias atuais, buscando traduzi-lo ao caso 

específico das cadeias florestal e de biocombustíveis. Foram então destacados os 

aspectos mais importantes para a sustentabilidade dessas cadeias produtivas.  
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As características e o modus operandi da formulação de Políticas Públicas para os 

setores florestal e biocombustíveis são retratados inicialmente no Capítulo 2. Em 

seguida, identifica-se os principais instrumentos de gestão ambiental e territorial 

públicos aplicados aos setores. A partir dessa caracterização e sistematização das 

informações analisa-se a efetividade desses instrumentos em integrar a questão 

ambiental ao processo de planejamento setorial, ressaltando-se os aspectos positivos e 

as lacunas identificadas.  

No Capítulo 3 analisa-se a adoção da AAE identificando-se tendências e diferentes 

abordagens. Além de rever brevemente as bases conceituais, a revisão bibliográfica 

direcionou a abordagem da AAE que a tese adotará e define a referência de conceitos 

para a formulação da proposta. Para tal, analisou-se como é adotada a AAE em três 

sistemas distintos (Estados Unidos, Europa e China) a fim de identificar as diferenças 

entre as principais abordagens dos instrumentos. Em função de outros estudos já terem 

avançado no detalhamento teórico da AAE (AGRA FILHO, 2001; BASTOS, 2010; 

EGLER, 1998; GARCIA, 2007; MARIANO, 2007; OBERLING, 2008; SILVA, 2008; 

TEIXEIRA, 2008), optou-se por focar na atualização do estado da arte de sua aplicação, 

destacando-se os últimos acontecimentos, principalmente no Brasil. Em seguida, 

apresenta-se dois casos internacionais de AAE aplicada aos setores objeto dessa 

pesquisa de tese a fim de verificar como são enfrentadas dificuldades impostas pelas 

especificidades da ocupação territorial. Por fim, apresenta-se a metodologia do 

Laboratório Interdisciplinar do Meio Ambiente, base para a proposta de adaptação 

metodológica, onde é avaliada sua aplicação em diversos casos e são apontadas as 

principais limitações da sua replicação automática aos setores florestal e de 

biocombustível. 

De posse dessas contribuições apresenta-se, no Capítulo 4, a proposta de adaptação 

metodológica da AAE voltada aos setores florestal e de biocombustíveis. Em seguida, 

testa-se a metodologia em um estudo de caso representativo do planejamento desses 

setores: Planos de Expansão da Silvicultura de Eucalipto e Biocombustíveis no Extremo 

Sul da Bahia. Os resultados são apresentados no Capítulo 5. Esse estudo de caso 

apresenta-se como a oportunidade de se testar a metodologia desenvolvida, sendo um 

exemplo típico de planejamento dos setores, que possibilitou, de certo modo, algumas 

inferências. Por se tratar de um exemplo real de aplicação AAE, houve acesso detalhado 
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a documentos e estudos que permitiram testar um modelo teórico em condições reais, 

em um ambiente em que nem todas as variáveis puderam ser controladas. Por outro 

lado, também foi possível avaliar, mesmo que superficialmente, a recepção dos 

tomadores de decisão a metodologia apresentada. Por fim, são apresentadas as 

conclusões e recomendações para estudos futuros.   



 

 10 

1 CAPITULO I: DESCRIÇÃO DOS SETORES FLORESTAL E 

BIOCOMBUSTÍVEL LÍQUIDOS NO BRASIL E OS OBSTÁCULOS A 

SUSTENTABILIDADE 

Os setores florestal e de biocombustíveis são indicados como exemplos de atividades 

econômicas que podem mitigar as emissões de gases de efeito estufa (GOLDEMBERG 

et al., 2008; UPHAM et al., 2009). No Brasil, por conta de suas condições climáticas e 

grande disponibilidade de terra, esses setores têm relevante participação em diversas 

áreas do território. Somado a isso, há perspectiva de crescimento da presença na matriz 

econômica brasileira para os próximos anos, tanto por conta do atendimento ao mercado 

interno, no caso dos biocombustíveis, quanto para o atendimento do mercado externo, 

setor de celulose e siderurgia. Nesse sentido, há todo um contexto com forte reforço 

positivo para a expansão desses setores, pois colaborariam para mitigar as emissões de 

GEE, ao mesmo tempo em que seria aproveitada a alta capacidade de produção de 

biomassa brasileira. 

Apesar das perspectivas de ambos os setores como estratégia eficiente para a redução 

das emissões de GEE, eles enfrentam desconfiança sobre a real capacidade de se 

enquadrar no conceito de sustentabilidade, principalmente quando analisado do ponto 

de vista social. Diversas críticas estão endereçadas às práticas de gestão da cadeia 

produtiva, por vezes taxadas de excludente, pouco agregadora de riqueza para a região, 

concentradora de terras, exploradora de mão de obra, ameaça à segurança alimentar e à 

conservação da biodiversidade. 

Para entender melhor os principais aspectos desse debate e a sua dimensão, este 

Capítulo 1 vai ilustrar, com números oficiais e de entidades setoriais, a complexidade, o 

tamanho e importância dos setores florestal e biocombustíveis no contexto brasileiro. 

Em sequência, é feita uma apresentação dos principais argumentos críticos sobre os 

padrões de sustentabilidade do modelo de exploração de recursos naturais desse setor 

com base em literatura científica, de entidades de fiscalização e do terceiro setor. Isso 

permitirá uma maior compreensão de quais são os conflitos relacionados à perspectiva 

de expansão setorial. 
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1.1 Caracterização do Setor Florestal e de Biocombustíveis no Brasil 

1.1.1 Evolução da produção e consumo do setor florestal 

O Setor Florestal Brasileiro, segundo ABRAF (2012), é formado pelos produtos 

madeireiros e não madeireiros extraídos de florestas plantadas ou da exploração de 

matas nativas. Os produtos madeireiros são responsáveis por grande parte do consumo 

de madeira em tora nativa e plantada no Brasil e abastecem as cadeias de energia, 

processamento mecânico e madeira industrial. Já os produtos não-madeireiros são 

destinados ao consumo humano direto (alimentos, bebidas e plantas medicinais), farelos 

e forragem (campos para pastagem) e consumo diversos (cortiça, resinas, óleos 

essenciais, etc.). 

O Complexo Agroindustrial Florestal apresenta múltiplas cadeias produtivas associadas 

(REZENDE et al., 2010). Serão consideradas, como objeto de caracterização e análise 

desta pesquisa de tese, somente as cadeias produtivas dos produtos celulósicos e 

energéticos
1
. Mais precisamente, focar-se-á nas “indústrias de florestas plantadas”, 

termo usado por GERBER (2011) e apropriado para esta pesquisa para definir os 

grandes plantios monoculturais de árvores, predominantemente Eucalipto e Pinus. Esse 

grupo é intensivo em uso de agrotóxicos, faz vasto uso de árvores clonadas e 

geneticamente selecionadas e tem um modelo de alta rotatividade (fast-wood 

plantations). O propósito dessas cadeias é produzir maior volume de madeira com a 

maior velocidade e ao menor preço. Essas cadeias estão associadas ao grande mercado 

de consumo de madeira plantada no Brasil e são foco dos principais incentivos públicos, 

ao mesmo tempo em que tem causado conflitos no campo, como será mostrado nas 

próximas seções.  

                                                 
1
 Segundo BATALHA et al. (2001): “o sistema agroindustrial pode ser abordado sob quatro níveis de 

análise: o primeiro é o sistema agroindustrial como um todo; o segundo é formado pelos vários 

complexos como, por exemplo, a soja, o café, o florestal, entre outros que compõem o sistema 

agroindustrial; o terceiro é o conjunto de cadeias produtivas associadas a um produto ou família de 

produtos, que constituem o complexo agroindustrial; e, finalmente, o quarto nível que é formado pelas 

unidades socioeconômicas de produção que participam da cadeia”. Assim, o presente trabalho foca no 

nível 3 onde estão inseridas as cadeias produtiva da celulose e energia. 
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Em 2010, havia 264 milhões de hectares de florestas plantadas
2
 em todo o mundo, ou 

7% do total de florestas. Grande parte da área plantada (78%) fora destinada a produção 

de madeira (FAO, 2010). 

Segundo ABRAF, em 2011, havia, no Brasil, 7 milhões de hectares de florestas 

plantadas
3
. As principais espécies, e não há nada que indique uma mudança para o 

cenário atual, eram o Eucalipto (Eucalyptus spp
4

) e o Pinus (Pinus spp) que 

correspondiam a 69,6% e 23,4% da área plantada, respectivamente. As outras espécies
5
 

correspondiam a 7% do total (ABRAF, 2012).   

Nos últimos anos, o plantio florestal no Brasil apresentou crescimento seguido de 

retração. (ABRAF, 2012) indica a redução da atividade econômica da União Europeia e 

dos Estados Unidos como a principal justificativa para essa queda. Entre 2005 e 2011, 

houve crescimento de 27,9% da área de florestas plantadas, ou 3% ao ano. Entretanto, 

enquanto entre 2004-2009 a área de eucalipto apresentou um crescimento médio de 

7,1% ao ano, em 2011, a taxa foi de apenas 2,5%. Já as áreas de pinos acentuaram a 

curva de retração, perdendo 6,5% de sua área em 2011 (ABRAF, 2012).  

O plantio de eucalipto no Brasil é concentrado em poucos estados. Apesar de ter 

plantio florestal em 15 estados, os cinco maiores produtores (MG, SP, PR, BA e SC) 

possuem 73% do total (4,7 milhões de ha). As análises apresentadas por SANTOS 

JUNIOR (2011) mostram que em anos recentes (2010 e 2011) o eixo de crescimento 

dos plantios florestais mudou em direção a Mato Grosso do Sul e Maranhão, com 

crescimento um pouco menor em São Paulo, Espírito Santo, Bahia e na região Sul. Os 

dados de ABRAF (2012) confirmam essa tendência: entre 2005 e 2011, o crescimento 

ocorreu nos estados do Mato Grosso do Sul (362,1 mil ha, +319%), seguido por Minas 

                                                 
2
 Uma floresta pode ser chamada de plantada quando é intencionalmente produzida com intervenção 

humana. Tem o objetivo de fornecer produtos madeireiros e não madeireiros, embora haja casos em que 

sirvam como instrumento de recuperação de áreas degradadas. Quando fornece produtos madeireiros, 

geralmente possui características monoculturais (SOLARI PUENTES, 2010).  
3
 Estimativa com base em pesquisa realizada junto às empresas do setor e dados secundários dos institutos 

de pesquisas, como IBGE, Instituto de Economia Agrícola de São Paulo, Associação Paulista de 

Produtores e Beneficiadores de Borracha, Centro de Pesquisas do Paricá, e plataforma de dados oficiais 

como Alice Web do MDIC, CAGED do MTE, MMA e MDA. 
4

 As principais espécies de eucalipto cultivadas no Brasil são: a Eucalyptus grandis, Eucalyptus 

citriodora, Eucalyptus camaldulensis, Eucalyptus saligna, Eucalyptus urophilla e as espécies híbridas, 

como é o caso do Eucalyptus urograndis (E. urophilla x E. grandis) (ABRAF, 2012).  
5
 Teca (Tectona grandis), Acácia (Acacia mearnsii e Acacia mangium), Seringueira (Hevea brasiliensis), 

Paricá (Schizolobium amazonicum), Araucária (Araucaria angustifolia) e Pópulus (Populus spp.) etc. 

(ABRAF, 2012). 
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Gerais (282,5 mil ha, +25%), São Paulo (233,2 mil ha, +29%), Maranhão (105,0 mil ha, 

+173%), Rio Grande do Sul (100,5 mil ha, +56%) e Bahia (80,1 mil ha, +15%) 

(ABRAF, 2012). (Figura 1).  

 

Figura 1 – Florestas plantadas com eucalipto nos principais estados produtores, em 

hectares: 2005-2011  

Fonte: ABRAF (2012) 

As florestas de pinus apresentaram queda acentuada, de 10%, das áreas de plantio no 

período de 2005-2011. No último ano do período, a área total encolheu expressivos 

114,4 mil hectares (-6,5%). Os Estados com maiores reduções absolutas foram Minas 

Gerais (-44,7%), Espírito Santo (-28,2%), Bahia (-19,0%), Mato Grosso do Sul (-

14,3%) e Goiás (-11,5%). A grande maioria das áreas (80%) continua concentrada nos 

estados da região Sul do Brasil, com 1,3 milhão de hectares (ABRAF, 2012). 

No Brasil, em 2011, 46% do consumo da madeira de florestas plantadas é feito pelas 

indústrias de papel e celulose e de siderurgia a carvão vegetal, com 36% e 10% 

(ABRAF, 2012). A Figura 2 sintetiza o destino dos produtos florestais, em 2011, e a sua 

distribuição para os mercados internos e externos. 
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Figura 2 – Destino dos produtos do setor florestal: ano 2011  

Fonte: ABRAF (2012) 

O Complexo Agroindustrial Florestal possui estrutura organizacional e dinâmica 

concorrencial diversificada, que se difere em função do produto final. A cadeia de 

celulose e papel apresenta forte concentração, especialização, integração vertical e 

exportadora. As empresas apresentam forte economia de escala com necessidade de 

grandes estruturas como forma de ganhar competitividade nos custos de produção e 

consequente aumento da margem de lucro. Já a cadeia energética, majoritariamente 

formado pela lenha industrial e carvão vegetal, apresenta um grande espectro de atores, 

cuja diversidade varia em função da região explorada. No entanto, os grandes 

consumidores são as siderúrgicas a ferro-gusa, que demandam imensas quantidades de 

carvão vegetal (DIESEL et al., 2006; FONTES, 2005; NARDELLI et al., 2003).  

O segmento de celulose e papel é totalmente abastecido com madeira de florestas 

plantadas de Eucalipto e Pinus (ABRAF, 2012; MONTEBELLO, 2006). A 

especificidade está na forte especialização da madeira para um maior rendimento na 

obtenção da pasta de celulose e a necessidade mercadológica de certificação de sua 

produção florestal. Em 2011, a produção brasileira de madeira em tora para celulose e 

papel cresceu para 75,8 milhões de metros cúbicos. A produção de madeira em tora para 

outras finalidades fechou o ano de 2011 com 49,9 milhões de metros cúbicos (IBGE, 

2011). Esses valores confirmam que a maioria da produção brasileira de madeira em 

tora, correspondente a 60%, é destinada ao setor de papel e celulose (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Produção brasileira de madeira para uso industrial em tora: 2000/2011 

Ano 

Para Papel e Celulose Para Outras Finalidades 

Total Madeira 

em tora 

(m³) 

% do 

total 

Madeira em 

tora (m³) % do total 

2000 46.009.475 64% 25.708.036 36% 71.717.511 

2005 54.698.479 54% 45.916.164 46% 100.614.643 

2010 69.778.615 60% 45.962.916 40% 115.741.531 

2011 75.882.049 60% 49.970.760 40% 125.852.809 

 

Fonte: IBGE (2000, 2005, 2010, 2011)  

Em 2011, foram plantados 2,196 milhões de hectares para atender a demanda da cadeia 

de papel e celulose. Os últimos dados da base florestal do setor apontam uma queda de 

2,4% da área plantada de 2009 para 2010, apesar do crescimento da produção de 

celulose (IBGE, 2011), o que é um indicativo de aumento da produtividade das áreas 

existentes. 

Os dados dos tipos de plantio florestal disponibilizados pela BRACELPA permitem 

verificar onde houve avanço da cadeia de celulose e onde ocorreu somente manutenção 

do existente. Os plantios florestais são classificados em reforma (replantio de espécies 

depois da segunda rebrota), novos plantios, rebrota (onde houve somente o primeiro ou 

segundo corte). No ano de 2010, último ano disponibilizado, houve o plantio de 261 mil 

hectares. Deste total, somente 73 mil hectares foram novos plantios
6
 e os outros 187.177 

hectares foram em rebrotas ou reformas (BRACELPA, 2011). Maranhão, Mato Grosso 

do Sul e São Paulo apresentaram as maiores áreas de novos plantios (Tabela 2). 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Cabe destacar que a diminuição da área total plantada indicada anteriormente é uma redução líquida que 

ocorre pela subtração das novas áreas pelas áreas abandonadas. 
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Tabela 2 – Áreas de plantio segundo classificação de renovação do plantio - 2010 

Estado Reforma Novo Plantio Rebrota Total 

Bahia 36.130 3.809 17.570 57.509 

São Paulo 26.945 10.303 14.984 52.232 

Paraná 23.433 7.209  30.642 

Espírito Santo 5.296 1.547 13.691 20.534 

Minas Gerais 9.046 3.028 8.173 20.247 

Mato Grosso do Sul 2.465 10.328 5.492 18.285 

Maranhão 1.753 14.071 0 15.824 

Santa Catarina 8.833 1.536  10.369 

Piauí 73 7.514  7.587 

Total 127.260 73.940 59.917 261.117 

Fonte: BRACELPA (2011) 

Em seus últimos levantamentos sobre o setor, a FAO indica que a perspectiva de 

crescimento no período 2011-2016 para o setor de papel e celulose brasileiro é maior do 

que a taxa mundial (Tabela 3). Isso indica uma possível migração de um percentual da 

produção mundial para o Brasil, fenômeno já destacado por LEHTONEN (2009).  

Tabela 3 – Capacidade total de produção de celulose de madeira  [milhões de toneladas 

seca ao ar (tsa)] 

 Capacidade Total - Brasil Capacidade Total - Mundo 

Processos 2005 2008 2011 2016 2005 2008 2011 2016 
Celulose de 

Madeira para 

Papel e Papelão 
10.853 13.863 15.403 21.203 160.071 174.024 148.295 155.877 

Percentual da 

produção 

mundial 
7% 8% 10% 14% - - - - 

Fonte: FAO (2005, 2008, 2010)  

Ainda segundo LEHTONEN (2009), a divisão internacional na produção e consumo de 

papel e celulose no mundo vem mudando rapidamente. A Europa se tornou importador 

líquido de celulose e exportador líquido de papel, passando para a Ásia o título de maior 

centro produtor de papel no mundo. Tais fatores acompanham o comportamento do 

mercado consumidor, onde a demanda por papel na Europa e na América do Norte vem 
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caindo sistematicamente. A Ásia, por outro lado, se tornou no continente que mais 

consome papel no mundo.  

Nos últimos anos houve significativa migração das plantas de celulose para regiões com 

menores custos de produção da madeira, principalmente em função dos menores custos 

de mão de obra; grande disponibilidade de terras a preços competitivos; e elevadas 

produtividades. A produção integrada de papel e celulose dos países nórdicos, por 

exemplo, tem caído drasticamente por causa da perda de competitividade nos seus 

custos de produção. Com isso, a América Latina e a Ásia são as regiões com 

crescimento mais acelerado na produção de celulose. Há, portanto, perspectivas para a 

manutenção do ciclo de expansão da cadeia de celulose no Brasil.  

A cadeia do plantio florestal para fins energéticos no Brasil tem como principais 

produtos o carvão vegetal e a lenha in natura. O carvão vegetal tem maior consumo e 

possui como principal mercado as siderúrgicas, que o utilizam na termorredução do 

minério de ferro (produtoras de ferro-gusa e aço independentes ou integradas e as 

produtoras de ferroliga). São empresas com menor escala de produção que as suas 

concorrentes a coque, mas ainda assim apresentam demandas de carvão significativa 

(FONTES, 2005; REZENDE et al., 2010). 

Os segmentos de ferro-gusa/aço e ferroligas foram responsáveis pelo consumo de 6,7 

milhões de toneladas de carvão vegetal, em 2011 (97% do consumo do setor industrial e 

86% do consumo total de carvão vegetal), um crescimento de 10% em relação a 2002. 

Vale destacar que o valor de 2011 está com viés de baixa, pois o consumo na siderurgia 

chegou a 7,2 milhões de toneladas em 2008 (84% do consumo do setor industrial e 75% 

do consumo final de energia) (EPE, 2012).  

Segundo MAGRI et al. (2012), SOLARI PUENTES (2010) e UHLIG et al. (2008), os 

plantios florestais com fins energéticos no Brasil expandem nos polos sudeste e norte, 

onde há novos empreendimentos siderúrgicos sendo desenvolvidos. Esses polos são 

chamados por MAGRI et al. (2012) de Sistemas Norte e Sul. O Sistema Norte envolve 

a região de Carajás, com plantios que se estendem do Pará ao Maranhão. O Sistema Sul 

tem seu núcleo em Minas Gerais, mas também incluem as guseiras do Espírito Santo e 

Mato Grosso do Sul.  
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Os plantios florestais com vistas à produção de carvão vegetal podem ser próprios, 

terceirizados ou um mix de ambos. O modelo de produção própria apresenta menor 

risco ao suprimento de carvão. Há grandes aciarias integradas que focam sua estratégia 

nesse modelo. Já as siderúrgicas não integradas, as produtoras de ferroligas, tendem a 

utilizar o modelo de produção própria para suprir parcialmente sua demanda (FONTES, 

2005; REZENDE et al., 2010).   

Segundo UHLIG et al., (2008) cada polo siderúrgico tem a sua particularidade na 

estrutura de fornecimento de insumos, no entanto, permanece um perfil de exploração 

do carvão de mata nativa. Os números setoriais indicam uma queda, seguida de 

tendência de recuperação, na participação das florestas plantadas na siderurgia. Em 

1997, segundo dados da ABRAF, as florestas plantadas foram responsáveis pela 

produção de 75% do carvão vegetal consumido na siderurgia. Esse potencial diminuiu 

até 2004, quando chegou a 47,8%, voltando a crescer para 65%, em 2011 (ABRAF, 

2012; SANTOS JUNIOR, 2011). O último relatório de sustentabilidade do Instituto 

Aço Brasil, ano base 2011, afirma que 80% da produção siderúrgica veio de florestas 

plantadas (IAB, 2012).  

No entanto, vale destacar que as estatísticas de utilização de florestas plantadas para 

produção de carvão vegetal apresentam números com baixa confiabilidade, são de 

difícil obtenção e diferem muito entre os números apresentados pelo setor e estudos 

independentes. Isso se explica pela significativa produção ilegal de carvão de mata 

nativa. Nesse sentido, MAGRI et al. (2012) destacam interessante estimativa: em 2010, 

somente 40% do carvão vegetal consumido na siderurgia seria oriundo de florestas 

nativas. O estudo destaca que as guseiras tiveram, nesse ano, uma demanda de carvão 

vegetal entre 22,3 e 36 milhões de toneladas de madeira, considerando 56% dos fornos 

em funcionamento. Para esse nível de atividade e uma produtividade entre 30 e 40 

m
3
/ha/ano, valores médios nacionais, o déficit de áreas de plantio estaria entre 700 e 

525 mil ha. Quando consideram toda a capacidade instalada da indústria, a estimativa 

do déficit de áreas de plantio passa para o intervalo de 1,8 a 2,4 milhões de hectares.  

UHLIG et al. (2008), por sua vez, estimaram que a demanda de lenha do polo 

siderúrgico de Carajás seria de 25 milhões de metros cúbicos para o ano de 2007, o que 
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levaria a um desmatamento de 20 mil hectares anuais
7
. A título de comparação, o 

trabalho destaca que essa demanda se aproxima do consumo de 75polos madeireiros 

distribuídos em nove estados da Amazônia, cujo processamento era de 28 milhões de 

metros cúbicos de madeira.  

SANTOS JUNIOR (2011) indica em seu trabalho que o Governo Brasileiro sempre teve 

a intenção de estimular a siderurgia a base de carvão vegetal com base na Política de 

Desenvolvimento Produtivo, sob a supervisão do Ministério do Desenvolvimento, da 

Indústria e do Comércio (MDIC). As medidas envolvem: ações de financiamento para a 

formação de base florestal; posicionamento comercial e político internacional para 

venda dos produtos como estratégicos para a redução de GEE; e reformulação dos 

marcos regulatórios, propiciando ambiente favorável à produção de carvão vegetal e 

desenvolvimento de P&D.  

Há indícios, todavia, de que essas ações de estímulo não estão tendo reflexos nos 

indicadores de produção. A participação do carvão vegetal na produção total da 

siderurgia brasileira tem se mantido constante nos últimos anos: era de 11% em 2011 

(IAB, 2010, 2012). Da mesma forma, seu apelo no âmbito das discussões sobre 

mitigação às emissões de GEE não tem sido suficientes para superar as restrições ao 

consumo do aço e do ferro-gusa por essa rota tecnológica. Segundo (UHLIG et al., 

2008), a siderurgia a carvão vegetal só capturará essa oportunidade quando tiver o 

controle sobre sua cadeia de suprimentos, eliminando drasticamente o consumo de 

carvão vegetal de origem nativa. 

As perspectivas futuras para os principais demandantes de produtos florestais no Brasil 

indicam melhora a médio e longo prazos. Um forte estímulo poderá vir pela utilização 

da biomassa florestal como estratégia à mitigação das mudanças climáticas, que 

dependerá, entretanto, das políticas nacionais que serão estabelecidas nos próximos 

anos.  

Outra perspectiva que se abre é o aproveitamento energético da biomassa florestal para 

além do uso dentro da planta industrial de celulose. As projeções de LEHTONEN 

(2009) sobre o comportamento das indústrias europeias de papel e celulose podem ser 

aplicadas às empresas brasileiras, cabendo citar entre as principais: crescimento do uso 

                                                 
7 Estimativa considerando o atendimento parcial da cadeia com carvão de mata nativa. 
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da biomassa florestal para a produção de energia e outros produtos, além da celulose; 

aumento das oportunidades de mercado para sistemas produtivos de madeira que 

possuem um baixo balanço de carbono; maior aproveitamento de biocombustíveis 

líquidos e pellets derivados da madeira de forma descentralizada, conferindo maior 

importância às áreas próximas das florestas.  

Para VIDAL et al. (2011), essas tendências estão intimamente relacionadas às metas de 

redução de emissão de CO2 pelos países. Elas podem ser impulsionadas ainda mais no 

futuro por meio do desenvolvimento de tecnologias relacionadas a gaseificação, 

biorrefinarias e segunda geração de biocombustíveis. Com a concretização dessas 

tendências, uma nova configuração de uso do solo deve emergir, por conta do aumento 

da demanda por produtos florestais. 

Diante dessas perspectivas, o avanço do setor florestal voltado a celulose e a siderurgia 

sem que se tenha um planejamento que leve em consideração as restrições e riscos 

ambientais pode agravar os conflitos já estabelecidos pelo crescimento de áreas 

plantadas. Além disso, a ausência de práticas ambientalmente responsáveis pode 

impedir o próprio setor florestal de capturar essa oportunidade de expansão de suas 

atividades, como será visto ao final deste Capítulo. 

1.1.2 Evolução da produção e consumo dos biocombustíveis líquidos 

Nos últimos anos, o mundo tem experimentado um aumento do interesse pelo uso de 

biocombustíveis líquidos nos transportes. Esse interesse é fomentado pelos governos em 

mandatos compulsórios de mistura aos combustíveis veiculares e subsídios para sua 

produção (GBEP, 2007; MARTINOT et al., 2011; RAGAUSKAS et al., 2006; SAWIN 

et al., 2010; SZKLO et al., 2007; WALTER et al., 2008). Por sua vez, esse movimento 

é impulsionado por preocupações com a segurança energética, devido ao aumento das 

dificuldades na renovação e ampliação das reservas de petróleo; pelas perspectivas no 

desenvolvimento rural; e pelas estratégias de mitigação às emissões de GEE 

(BENTLEY, 2002; DE OLIVEIRA et al., 2005; GOLDEMBERG, 2008; GREENE; 

HOPSON et al., 2006; HAZELL et al., [s.d.]; IEA, 2010; MACEDO et al., 2008; 

MARKEVIČIUS et al., 2010; ROSA et al., 2009; SMEETS et al., 2008). Alega-se que 

os biocombustíveis líquidos podem aliviar essas preocupações sendo uma opção 
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economicamente viável e, portanto, teriam um papel singular na política energética 

mundial (FARRELL et al., 2006; PACALA et al., 2004; TILMAN et al., 2009).  

A produção mundial de biocombustíveis cresceu entre 2001 e 2011, atingindo 107,5 

bilhões de litros (86,1 bilhões de etanol e 21,4 bilhões de biodiesel), um crescimento de 

2% em relação a 2010 (MME, 2012). Porém, o último ano do intervalo apresentou forte 

queda na taxa de crescimento, principalmente por conta da queda nos níveis de 

produção da América do Sul e da Europa. Esse movimento poderia ter sido mais 

acentuado não fosse o forte crescimento da produção nos Estados Unidos, que saltou 

10,9% passou a ser responsável por 48% de toda a produção de biocombustíveis no 

mundo. Nesse mesmo ano, a queda da produção na América do Sul foi de 9,7%, em 

grande parte por conta da diminuição em 15% da produção brasileira (IEA, 2012). Por 

sua vez, a produção mundial de etanol teve um crescimento de 61% no mesmo período, 

apresentando queda de 2% em 2011. Apesar de participar somente de 22% da produção 

mundial de biocombustíveis, o biodiesel sustentou os números do crescimento mundial 

no último ano da série, aumentando 125%. O decréscimo observado se deu somente nas 

Américas do Sul e Central (IEA, 2012). 

Em 2011, os Estados Unidos e o Brasil foram os dois maiores produtores de 

biocombustíveis no mundo, responsáveis por 77,3% da produção total. Os Estados 

Unidos se mantém como o maior produtor mundial de biodiesel e etanol, respondendo 

por 53,5% da produção mundial (IEA, 2012). Desde 2005, quando era o líder mundial 

na produção com 39,8% do mercado – o segundo maior produtor de etanol e o quarto 

maior produtor de biodiesel, o Brasil vem perdendo participação, com crescimento da 

sua produção abaixo da média dos Estados Unidos (MME, 2012). O principal 

biocombustível brasileiro é o etanol da cana-de-açúcar, que responde por 89% do 

volume da produção total e 26% do mercado mundial de etanol (EPE, 2012).  

A produção brasileira de etanol, na safra 2012/2013, ficou em 23,6 milhões de m
3
, um 

valor estável frente à safra 2011/2012 (23,4 milhões de m
3
) e bem menor que o pico do 

crescimento da última década, registrado na safra 2010/2011 (27,4 milhões de m
3)

. 

Apesar de altos, os valores indicam uma tendência diferente do que ocorreu no período 

2003/2009, durante a forte expansão da produção e consumo.  
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A partir de 2002 o setor experimentou uma onda de desenvolvimento que permitiu sua 

expansão com bons níveis de eficiência e baixos custos operacionais (GOLDEMBERG, 

2008). O advento dos veículos flex fuel na frota brasileira e os altos preços do petróleo 

foram garantidores desse ciclo expansionista. Por exemplo, só entre 2005 e 2009, mais 

de 100 novas plantas produtoras de etanol instalaram-se no país (SOUZA et al., 2009). 

O mercado interno é o grande comprador da produção brasileira, apesar da diminuição 

apresentada nos últimos 4 anos. As vendas de etanol hidratado passaram de 3,2 milhões, 

para 16,4 milhões de m
3
 entre 2003 e 2009. A partir desse ano, o mercado experimentou 

expressiva queda, chegado a 9,8 milhões de m
3
 em 2012. Entre 2009 e 2012, a redução 

acumulada foi de 40% no consumo do etanol hidratado. De janeiro a julho de 2013 

houve uma estagnação nas vendas em relação ao mesmo período de 2012. Por outro 

lado, o crescimento das vendas de gasolina C é que tem alavancando as vendas de 

etanol, com sua versão anidro. O consumo de gasolina manteve um forte crescimento, 

mesmo após a crise de 2008, indicando que não houve qualquer queda no consumo da 

frota. Isso é um forte indicativo de substituição do etanol hidratado por gasolina C 

(ANP, 2013).  

Uma das justificativas para essa mudança é a perda de competitividade do etanol frente 

a gasolina C. Em 2008 e 2009 houve uma contração dos investimentos no parque de 

produção e na reforma dos canaviais (EPE, 2012). Em 2010, a quebra de safra de açúcar 

na Índia, que passou a importar açúcar brasileiro (PORTAL BRASIL, 2010), contribuiu 

para valorização e consequente retomada dos projetos relacionados a usinas de açúcar 

no país (GARCIA et al., 2011). As margens maiores direcionaram os investimentos 

para o açúcar. Somado a isso, fatores climáticos interferiram na produção de cana, 

fazendo com que o Brasil enfrentasse alta nos preços do etanol na entressafra da região 

centro-sul de 2010 e 2011. SOUZA et al. (2009) destacam que essa crise também se 

deve aos preços artificiais do mercado de derivados de petróleo e à falta de mecanismos 

estabilizadores referentes às oscilações de oferta para o mercado interno, como estoques 

reguladores. Como consequência, o Brasil mudou seu perfil no mercado mundial de 

etanol, passando de exportador a importador líquido (RODRIGUES, 2012). 
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No que se refere à produção de cana-de-açúcar, o levantamento realizado pela UNICA
8
 

indica um crescimento significativo desde a safra 2001/2002 (um ano antes do 

lançamento do carro flex fuel). Na safra 2012/2013, foram moídas 588 milhões de 

toneladas, um crescimento de 108% frente à safra 2001/2002. Mesmo no período da 

crise de 2008 houve um crescimento sustentado da produção de cana-de-açúcar (Figura 

3), com queda isolada verificada somente na safra 2011/2012, que está em processo de 

recuperação (UNICA, 2013). O levantamento preliminar da safra 2013/2014, realizado 

em agosto de 2013, indica uma produção de 652 milhões de toneladas, crescimento de 

10,70% em relação a safra anterior, o que caracterizaria uma retomada da produção.  

 

Figura 3 – Evolução da safra de cana de açúcar (milhões de toneladas moídas) 

Fonte: UNICA (2013) 

As áreas de plantio de cana-de-açúcar sustentaram o crescimento devido ao aumento da 

produção de açúcar. O crescimento das áreas acompanha o comportamento da 

produção, como pode ser observado na Figura 4. Entre as safras 2011/2012 e 2012/2013 

houve crescimento de 122 mil ha, saindo de 8,36 para 8,48 milhões de hectares, um 

aumento de 1,5% (CONAB, 2013).  

Em 2012, o sistema de produção do setor sucroalcooleiro envolvia 440 usinas, com 

diversificada capacidade de produção (BARROS, 2012). Na safra 2012/2013, a 

                                                 
8
 A escolha do levantamento da UNICA em detrimento dos dados da Produção Agrícola Municipal, do 

IBGE, foi por se tratar de uma pesquisa mais atualizada. Até o fechamento desta tese, os dados da 

produção de 2012 ainda não estavam disponibilizados no IBGE.  

293.051  
320.650  

359.316  
386.090  387.345  

425.416  

492.382  

569.063  
602.193  

620.132  

559.215  
588.478  

0  

100.000  

200.000  

300.000  

400.000  

500.000  

600.000  

700.000  

M
il

 t
o

n
 

Centro-Sul 

Norte-Nordeste 

Brasil 



 

 24 

produção de cana continuou concentrada na região Centro-sul
9

 (86,7%), mais 

especificamente no Estado de São Paulo, responsável por 52,1% da produção nacional. 

A Tabela 4 mostra os 8 maiores estados produtores, responsáveis por 95,9% do volume 

colhido e 94,5% da área de cana-de-açúcar cultivada na safra 2012/2013 (CONAB, 

2013). 

 

Figura 4 – Histórico das áreas plantadas por região (mil hectares)  

Fonte: CONAB (2013) 

Tabela 4 – Distribuição da produção e área plantada pelos de cana-de-açúcar (safra 

2012/2013) 

Estados da federação Quantidade 

Produzida 

(milhões de t) 

% em relação ao 

total nacional 

Área Plantada (mil 

ha) 

% em relação ao 

total nacional 

SP 330,7 56,2%  4.419,5  52,1% 

GO 52,7 9,0%  725,9  8,6% 

MG 51,2 8,7%  721,9  8,5% 

PR 39,7 6,7%  610,8  7,2% 

MS 37,0 6,3%  542,7  6,4% 

AL 23,5 4,0%  445,7  5,3% 

MT 16,3 2,8% 235,5  2,7% 

PE 13,6 2,3% 312,1 3,7% 

Total dos 8 estados 564,7 95,9% 8.014,1 94,5% 

Outros estados 24,2 4,1% 470,9 5,5% 

Total 588,9 - 8.485,0 - 

Fonte: CONAB (2013) 

                                                 
9
 Região Centro-sul é a denominação dada pela UNICA e que compreende a produção das regiões 

Centro-oeste, Sudeste e Sul.  
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O crescimento do plantio da cana-de-açúcar nas últimas 5 safras ficou concentrado nos 

maiores estados produtores, todos na região centro-sul. Nesse período, São Paulo (+537 

mil ha), Goiás (+324 mil ha), Mato Grosso do Sul (+266 mil ha) e Minas Gerais (+157 

mil ha) tiveram um crescimento líquido
10

 de 1,2 milhões de hectares, correspondendo a 

90% do total. A Figura 5 mostra a variação do crescimento líquido nessas safras nos 

cinco maiores estados produtores. 

 
Figura 5 – Área plantada nos principais estados produtores (mil hectares)  

Fonte: CONAB (2013) 

No contexto mundial, a produção de biodiesel se destaca na Europa, notadamente na 

Alemanha e França, além dos países das Américas, principalmente Estados Unidos, 

Brasil e Argentina. O que se verificou nos últimos anos foi um aumento da importância 

de novos centros de produção na América do Sul e do Norte e Ásia, em contraponto a 

maior parcela da produção que ainda permanece na Europa (CARVALHO, 2012; IEA, 

2012). 

Em 2012, a produção de biodiesel (B100) no Brasil foi de 2,7 milhões de m
3
, um 

crescimento de 1,6% (ou 286 mil m
3
) em relação a 2011. Apesar de ter sido o menor 

crescimento desde 2006 (Figura 6), o volume de produção foi suficiente para atender a 

demanda compulsória do mercado interno, determinada pela mistura B5 (EPE, 2012).  

  

                                                 
10

 Utilizou-se o crescimento liquido (diferença entre o ganho e a perda de novas áreas), pois as estatísticas 
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Figura 6 – Volume anual de biodiesel produzido no Brasil (metros cúbicos)  

Fonte: ANP (2013) 

Em 2012, o crescimento da produção de biodiesel ocorreu nas regiões Centro-Oeste e 

Nordeste (Figura 7), onde registraram 1.162 mil m
3 

(alta de 12,2%) e 293 mil m
3 
(alta de 

66%). Já no Sudeste houve queda para 255 mil m
3 

(32%) e no Sul a queda foi para 926 

mil m
3 

(5,2%) (ANP, 2012). As regiões Centro-oeste e Sul permanecem as principais 

áreas produtoras, responsáveis por 76% da produção. 

 

Figura 7 – Produção de biodiesel por região geográfica (m
3
)  

Fonte: ANP (2013) 

O óleo de soja é a principal matéria-prima para a produção de biodiesel (B100) no 

Brasil, equivalente a 77% do total em 2012. A segunda matéria-prima no ranking de 

produção das usinas foi a gordura animal (458 mil m
3
 ou 17% do total), com aumento 

de 27% em relação a 2011. Em seguida vem o óleo de algodão (116 mil m
3
 ou 4% do 

total), que registrou alta de 18% também em relação a 2011 (ANP, 2013). Apesar de 
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outras oleaginosas possuírem maiores teores de óleo
11

, a soja é a que possui maior 

disponibilidade (CARVALHO, 2012). Embora existam incentivos governamentais para 

a produção, por exemplo, de óleo de mamona e dendê, CASTRO et al. (2010) destacam 

que a indústria de biodiesel tem preferido recorrer ao uso da soja por conta da escala de 

produção e da maior organização da cadeia produtiva, o que tem afastado o uso de 

outras matérias primas para a produção do biodiesel. 

A soja é a cultura com maior produção e área plantada do Brasil, que é o segundo maior 

produtor mundial do grão, atrás somente dos Estados Unidos (CARVALHO, 2012). Na 

safra 2012/2013, a cultura ocupou uma área de 27,7 milhões de, totalizando uma 

produção de 81,5 milhões de toneladas. Para a safra 2013/2014, as estimativas oficiais 

indicam uma área de 29,5 milhões de hectares para uma produção recorde de 90 

milhões de toneladas. Frente a produção e área de plantio no mundo em 2012/2013, 267 

milhões de toneladas e 108 milhões de hectares, o Brasil foi responsável por 30,5% da 

produção mundial e uma área ocupada de 25,6% do total mundial (CONAB, 2013). 

A Tabela 5 mostra a área plantada de soja nos últimos anos, por região e estado, 

incluindo as estimativas para a safra 2012/2013. As regiões Centro-Oeste e Sul foram 

responsáveis por 45% e 36% da área de produção brasileira na safra 2011/2012. A 

Figura 8 destaca o crescimento da área ocupada pela cultura nos últimos dez anos nas 

regiões, aumentando em 72,3 % (CONAB, 2012). 

  

                                                 
11

 Para maiores esclarecimentos sobre as diferenças do teor médio de óleo que pode ser extraído em cada 

oleaginosa, recomenda-se a leitura de CARVALHO (2012, p.35) 
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Tabela 5 – Área de produção de soja no Brasil (2000-2013) 

REGIÃO/UF 2000/01 2005/06 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 
2012/13 

(previsão) 

NORTE  91,7   507,5   497,6   574,9   645,5   717,6   894,5  

RR    10,0   8,0   1,4   3,7   3,7   5,0  

RO  25,0   106,4   106,0   122,3   132,3   143,5   167,7  

AM    1,9   -  -  -  -  - 

PA  0,7   79,7   72,2   86,9   104,8   119,2   172,2  

TO  66,0   309,5   311,4   364,3   404,7   451,2   549,6  

NORDESTE  962,6   1.487,1   1.608,0   1.861,7   1.945,7   2.117,1   2.414,3  

MA  210,0   382,5   387,4   502,1   518,2   559,7   586,0  

PI  62,0   232,0   273,1   343,1   383,6   444,6   546,4  

BA  690,6   872,6   947,5   1.016,5   1.043,9   1.112,8   1.281,9  

CENTRO-OESTE  5.759,5   10.742,6   9.900,1   10.539,2   10.819,4   11.495,2   12.778,2  

MT  3.120,0   6.196,8   5.828,20   6.224,50   6.398,80   6.980,50   7.818,20  

MS  1.064,5   1.949,6   1.715,8   1.712,2   1.760,1   1.815,0   2.017,0  

GO  1.540,0   2.542,2   2.307,2   2.549,5   2.605,6   2.644,7   2.888,0  

DF  35,0   54,0   48,90   53,00   54,90   55,00   55,00  

SUDESTE  1.172,0   1.717,5   1.460,4   1.591,2   1.636,9   1.606,2   1.758,2  

MG  642,0   1.060,9   929,1   1.019,0   1.024,1   1.024,0   1.121,2  

SP  530,0   656,6   531,3   572,2   612,8   582,2   637,0  

SUL  5.984,0   8.294,7   8.277,0   8.900,9   9.133,5   9.106,1   9.876,4  

PR  2.818,0   3.982,5   4.069,2   4.485,1   4.590,5   4.460,6   4.752,8  

SC  196,0   344,8   385,3   439,6   458,2   448,3   505,0  

RS  2.970,0   3.967,4   3.822,5   3.976,2   4.084,8   4.197,2   4.618,6  

BRASIL  13.969,8   22.749,4   21.743,1   23.467,9   24.181,0   25.042,2  27.721,6 

Fonte: CONAB (2013) 

 

Figura 8 – Evolução área ocupada por soja nas regiões brasileiras (hectares) 

Fonte: CONAB (2013) 
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1.1.3 Perspectivas para o consumo de produtos florestais e biocombustíveis 

Segundo o PDE 2021 (EPE, 2012), a demanda nacional de etanol poderá atingir 61,6 

milhões de m
3
 em 2021. Além disso, o Plano projeta uma demanda de exportações em 

torno de 3,3 milhões de m
3
. Assumindo uma evolução nos níveis de produtividade de 

68,3 para 88,5 ton./ha, o estudo considerou que seria necessário um aumento da área 

colhida de 8,2  para 13 milhões de hectares em relação a 2011. A superação dos 

gargalos do crescimento pode levar a uma expansão acentuada da oferta e um rápido 

crescimento das áreas de plantio em médio prazo. Somado a isso, há a expansão da 

malha logística para atender a esse aumento de produção, com a instalação de dutos e 

locais de armazenamento e corredores logísticos que poderão intensificar os conflitos 

socioambientais em áreas de produção. 

No caso do biodiesel, as projeções são vinculadas ao mandato para o consumo 

obrigatório. O PDE 2021 não considerou qualquer alteração no Programa Nacional de 

Produção e Uso do Biodiesel, o que obriga a mistura de 5% do biodiesel ao diesel 

mineral e com isso, consideram que o consumo atingirá 4 milhões de m
3
 até 2021. A 

soja permaneceria como principal matéria-prima, podendo surgir outras, caso os 

esforços de governo tenham resultados. Considera, também, que a demanda seria 

plenamente atendida pela produção interna.  

As florestas plantadas e os biocombustíveis apresentam perspectivas de crescimento do 

consumo para os próximos anos. O fortalecimento do perfil exportador brasileiro focado 

em matéria-prima coloca-o sempre em evidência. As projeções do PDE 2012 estimam 

que a produção exclusiva de biocombustíveis possa ocupar por volta de 20 milhões de 

hectares até 2021. Quando se considera todas as áreas de soja como potenciais para a 

produção de biodiesel, esses valores atingem mais de 45 milhões de hectares. Já as áreas 

de florestas plantadas, seja para celulose ou carvão, poderão atingir 7 milhões de 

hectares. Juntos, os setores florestal e biocombustíveis terão influência sobre quase 50 

milhões ha no Brasil.  

Esses dados dão dimensão sobre a abrangência dessa cadeia produtiva e como elas são 

determinantes para o estado do meio ambiente e no social nas regiões agrícolas no 

Brasil. Assim, é fundamental que as políticas públicas busquem superar os importantes 
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obstáculos à sustentabilidade desses setores, como será apresentado no próximo item 

começando por uma breve retrospectiva do conceito de desenvolvimento sustentável. 

1.2 Considerações sobre a sustentabilidade da produção dos setores florestal e de 

biocombustíveis líquidos no Brasil 

Diante da vasta proliferação de literatura sobre o tema e do uso indiscriminado da 

expressão, muitas vezes equivocadamente apropriada, optou-se por fazer previamente 

uma breve revisão do conceito a fim de deixar clara a abordagem que estará baseada 

essa pesquisa de tese bem como pontua os novos desafios que a implantação do 

conceito tem enfrentado.  

O conceito de sustentabilidade ganha representatividade a partir da percepção da crise 

ambiental global, cujas origens remontam à década de 50, quando pela primeira vez a 

humanidade se sente ameaçada pelo risco da poluição nuclear (LAGO et al., 1989). Ao 

longo das décadas seguintes, fenômenos como as chuvas radioativas; as chuvas ácidas 

das décadas de 60 e 70; a depleção da camada de ozônio; e as mudanças climáticas 

reafirmaram a característica global da crise ambiental e a necessidade de mudanças para 

evitá-la (NASCIMENTO, 2012). 

A sustentabilidade como adjetivo da palavra desenvolvimento surge na economia em 

face à percepção de que os padrões de produção e consumo, sobretudo na segunda 

metade do século XX, criaram a crise ambiental. A dedução lógica é a de que o modelo 

de desenvolvimento vigente não pode perdurar, sendo necessária uma forma 

“alternativa” para a interação humana com os recursos naturais, que tivesse a percepção 

da sua finitude e de sua perigosa depleção (LAGO et al., 1989; NASCIMENTO, 2012). 

 As discussões que ocorreram no Seminário Founex (1971), na pioneira Conferência de 

Estocolmo (1972) e a publicação do best-seller de Barbara Ward e René Dubos (1972), 

Only one Earth, tiveram como consequência mais duradoura, segundo SACHS (2012), 

“a passagem de uma concepção socioeconômica bidimensional para a noção 

tridimensional de eco-socio-economia”. O autor reforça que a dimensão social não 

pode estar descolada da ambiental, pois a pobreza é provocadora de agressões 

ambientais e a sustentabilidade deve contemplar a equidade social e a qualidade de vida 

desta e das próximas gerações. 
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A partir de então houve um fortalecimento das discussões na academia sobre a 

amplitude de significado do termo “desenvolvimento sustentável” com o relatório 

(BRUNDTLAND, 1987). Foi desse relatório que emergiu o duradouro e reproduzido 

significado da expressão: “o desenvolvimento que atende as necessidades das gerações 

atuais sem comprometer as necessidades das gerações futuras”.  

O conceito avança nas afirmações de SACHS (2004) que destaca o “duplo imperativo 

ético de solidariedade sincrônica com a geração atual e de solidariedade diacrônica 

com as gerações futuras”. O autor afirma que o conceito deve combinar a justiça social 

– justiça entre nações, justiça entre gerações e justiça entre os seres humanos e outras 

espécies – e a prudência ambiental.  Hoje, há uma miríade de obras que abordam o tema 

das maneiras mais diversas, havendo distinções sobre a amplitude de aplicação do 

conceito em função do seu conteúdo ideológico (NASCIMENTO, 2012; PEARCE et 

al., 1989). 

Atualmente, o debate sobre o desenvolvimento sustentável está em diferente contexto. 

As diferenças residem em dois pontos principais: (i) a crise ecológica assumiu 

contornos mais graves, com a percepção da responsabilidade antrópica pelo 

aquecimento global e a dinâmica de ascensão de significativa parcela da população ao 

mercado de consumo; (ii) as propostas do desenvolvimento sustentável, principalmente 

na desmaterialização e descarbonização da economia, agora chamada de “economia 

verde”, ganharam força com o aparecimento de casos pontuais de sucesso em sua 

aplicação (NASCIMENTO, 2012; ROMEIRO, 2012; SACHS, 2012). Porém, apesar da 

evolução dos conceitos e entendimentos sobre quais caminhos seguir, ainda é grande a 

dificuldade para se lidar com a crise ambiental. Há escassez de soluções satisfatórias 

para os desafios por ela impostos. A dificuldade é ainda maior quanto se analisa 

individualmente os setores produtivos, principalmente os intensivos em recursos 

ambientais, que já estão estabelecidos e possuem trancamentos tecnológicos que 

imobilizam alterações radicais nos padrões de produção. Nos setores florestal e de 

biocombustível isso também acontece. Apesar do inegável potencial para a 

“descarbonização” da economia, esses setores ainda apresentam práticas pouco 

sustentáveis, o que os impede de ser uma real estratégia para um novo modelo de 

desenvolvimento.  
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1.2.1  Considerações sobre o setor florestal  

No setor florestal, a silvicultura é uma importante estratégia para uma produção mais 

sustentável, por conta do seu potencial de mitigação de GEE. Além de capturar e 

estocar carbono (no solo e nos plantios), o uso energético da madeira na siderurgia pode 

substituir parte da rota tecnológica que utiliza combustíveis fósseis (SOLARI 

PUENTES, 2010). No entanto, seu crescimento nos últimos anos também tem causado 

aumento nos conflitos entre as empresas florestais e a população local, representando 

uma estratégia controversa de “desenvolvimento sustentável” nas áreas rurais, 

principalmente nos países em desenvolvimento (GERBER, 2011).  

Observe-se, porém, que as desconfianças que emergem sobre a silvicultura são 

semelhantes às preocupações causadas por projetos de larga escala de produção de 

bioenergia: conflito de uso por terras produtivas para a produção de alimentos e 

assentamento de comunidades (ARIZA-MONTOBBIO et al., 2010; ARIZA-

MONTOBBIO et al., 2010); controle de acesso a recursos naturais (incluindo solo, 

água e genomas) (UPHAM et al., 2011); perda de biodiversidade (HARTLEY, 2002); 

emissões de GEE pelas mudanças no uso do solo direto e indireto (UPHAM et al., 

2009); e alterações no sistema de governança local (THORNLEY et al., 2009; 

UPHAM et al., 2009).  

Uma importante causa de conflitos das indústrias de florestas plantadas no mundo é a 

disputa pela terra (GERBER, 2011). O tipo e a escala do impacto tende a ter relação 

direta com o tamanho da área ocupada pela indústria (ACSEIRAD, 2007; FANZERES, 

2005), que, por sua vez, dependerá da necessidade de economia de escala do 

empreendimento (COSSALTER; PYE-SMITH, 2003; KARTODIHARDJO; 

SUPRIONO, 2000). Essa é uma característica estrutural da cadeia florestal, montada 

para competir no mercado internacional de celulose e siderurgia (LIMA/COPPE/UFRJ, 

2010).  

No mundo, há mais conflitos com as monoculturas criadas em terras públicas 

(GERBER, 2011). A grande maioria (4/5) das áreas de florestas plantadas ocorre em 

terras públicas que foram cedidas. Esse modelo tem maior representatividade no 

Sudeste Asiático, onde as empresas encontram dificuldade em comprar grandes 
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quantidades de terras por conta da pulverização das propriedades rurais, recorrendo a 

terras públicas e a incentivos governamentais. No processo de concessões das 

plantações – as vezes com o apoio das elites locais – os governos tem expulsado 

camponeses locais, empregando até força militar. Como resultado, os camponeses sem 

terra e os pobres, inteiramente dependentes dessas terras para atender suas necessidades, 

são forçados a se envolver em migrações sazonais ou definitivas para áreas urbanas em 

busca de trabalho. Exemplos foram documentados na Índia, na Tailândia e na Indonésia 

e reproduzidos no trabalho de GERBER (2011). 

Internacionalmente, também há casos de conflitos pela instalação de monoculturas em 

terras privadas. CLAPP (1998) destaca o processo de concentração de terras nas 

províncias chilenas de Arauco e Malleco, na década de 70. Empresas florestais 

compraram terras públicas e privadas, de grande e médio porte, deslocando camponeses 

que nelas viviam, mas houve casos em que os grandes proprietários de terra mantiveram 

sua áreas incorporando o plantio florestal e retirando os pequenos camponeses que lá 

viviam. Com o crescente isolamento de suas terras, agora cercadas por plantios de 

florestas, e o aumento da pressão pela venda, muitos camponeses acabaram vendendo 

suas terras e mudando para áreas urbanas. Ainda de acordo com o estudo, poucos se 

beneficiaram da venda, se tornando camponeses sem terra e aumentando a pobreza nos 

centros urbanos. Processos semelhantes têm sido documentados no Equador, na 

Tailândia e no Brasil (BARNEY, 2004; GERBER et al., 2010; KOOPMANS, 2005; 

LIMA/COPPE/UFRJ, 2010). 

No Brasil, o avanço das florestas plantadas é frequentemente apontado por atores locais 

como um agressivo elemento transformador, concentrador e desintegrador de 

economias locais incipientes (FANZERES, 2005; LIMA/COPPE/UFRJ, 2010). Essas 

regiões enfrentam disputas acirradas pelo uso dos recursos naturais entre diversas 

categorias sociais, fruto de sistemas de ocupação sem planejamento, com forte 

concentração de renda e riqueza no seguimento florestal. Nessa dinâmica, o poder 

econômico prevalece na organização fundiária local.  

Face às constantes críticas ao processo de concentração de terras nos últimos anos e a 

oportunidade de diminuir os gastos que envolvem a sua aquisição levaram as empresas 

florestais a adoção do “fomento florestal” (SIQUEIRA et al., 2005). Esse processo 

funciona como uma terceirização da produção, onde os proprietários rurais 
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disponibilizam parte de sua propriedade para o plantio de florestas (CERQUEIRA 

NETO; MELLO E SILVA, 2008). Há, em geral, uma relação contratual que estabelece 

a exclusividade de venda de um alto percentual dessa madeira para as empresas, que 

comparece com todo o suporte tecnológico para o plantio e colheita da produção 

(BINKOWSKI, 2009).  

Com a difusão do fomento florestal, um numero crescente de pequenos e médios 

produtores vem buscando se associar às empresas (BRACELPA, 2011; LEITE; 

SOUZA; MACHADO, 2002). A receita obtida é importante para compor a renda 

familiar dos pequenos e médios produtores rurais, que podem utilizar esses recursos 

para a manutenção de outras atividades ou melhorias em suas propriedades. Em teoria, 

esse programa fortalece tanto a produção florestal quanto a outros tipos de cultura, 

criando um ambiente de diversidade de uso da terra (CORDEIRO et al., 2010; 

LIMA/COPPE/UFRJ, 2010; SIQUEIRA et al., 2005). No entanto, esse modelo ainda 

não corresponde a maioria dos plantios florestais das empresas de celulose – 17% das 

áreas plantadas em 2010 – e de fornecedores de carvão vegetal – 14% da área plantada 

em Minas Gerais (AMS, 2012; BRACELPA, 2011). 

Apesar de promissor, o fomento florestal também recebe críticas. A principal é a de que 

o plantio florestal tem se tornado a única e principal atividade dos pequenos e médio 

produtores. O que era para ser um estímulo a capitalização das propriedades rurais, para 

a diversificação dos usos da terra, tem se mostrado um desestímulo ao desenvolvimento 

de atividades com menor remuneração, focando tudo na atividade florestal (DIESEL et 

al., 2006; KOOPMANS, 2005). Isso tem levado a uma radical mudança no perfil de 

produção no campo, com consequências ainda incertas sobre a estrutura produtiva 

dessas regiões.  

Por sua vez, continuam DIESEL et al. (2006) e FANZERES (2005), há uma relação de 

dependência de parte dos fomentados, em função dos contratos de exclusividade. Além 

disso, não há outra opção para o uso dessa madeira para a celulose — os híbridos 

utilizados são bons para a celulose, mas ruins para a indústria de madeira ou energia. 

Nesses casos, ao mesmo tempo em que as empresas garantem a recompra, é 

desenvolvida uma relação de exclusividade que dá grande poder de negociação para as 

empresas. Se produtores florestais não atingirem determinados níveis de produtividade, 

as empresas remuneram valores menores, criando conflitos na relação. 
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Do ponto de vista social, para NARDELLI et al. (2003), dependendo da amplitude de 

sua utilização e dos seus critérios, o modelo de fomento florestal praticado tende a 

diminuir a pressão negativa da opinião pública, que percebe uma maior internalização 

dos benefícios da cadeia produtiva. Por outro lado, DIESEL et al. (2006) indicam que o 

modelo não auxilia a agricultura familiar para a produção de bens alimentícios e, em 

termos socioambientais, percebe-se poucos ganhos, já que o fomento é geralmente 

realizado por médios proprietários rurais que, em muitos casos, negligenciam controles 

ambientais. Assim, os autores indicam que apesar do fomento florestal ser um avanço 

em direção a maior captura dos benefícios da cadeia florestal pela população local, 

permanece como uma medida de eficácia social limitada e as experiências não dão 

indícios de ser uma solução em direção ao aumento da sustentabilidade da cadeia.  

Outra vertente de crítica à concentração dos plantios das empresas florestais diz respeito 

à pressão que exercem sobre o uso dos recursos ambientais. Diversos são os 

questionamentos de que eucaliptos diminuem a disponibilidade hídrica para outros usos 

(CAMINO et al., 1998; COSSALTER et al., 2003; HOUSE, 1992), que são 

confrontadas com estudos que indicam justamente o contrário, destacando que o 

eucalipto não consome mais água por unidade de biomassa produzida do que qualquer 

outra espécie vegetal (DIAS JUNIOR et al., 2003; FERNÁNDEZ et al., 2004; 

PENNINGTON et al., 2004; WHITEHEAD et al., 2004). Para esses autores, a questão 

fundamental a ser abordada é o cuidado com o balanço hídrico da região antes do 

estabelecimento dos plantios. Devem ser observadas as condições hidrológicas 

regionais prevalecentes, a disponibilidade natural de água em termos do balanço entre a 

precipitação média e a demanda de evapotranspiração dos ecossistemas locais. 

No que tange aos impactos sobre a biodiversidade, EVANS et al. (2004) indicam, ao 

analisar a experiência internacional, que as influencias dos grandes plantios florestais 

dependem de qual ecossistema vão substituir. Caso os plantios de eucalipto substituam 

áreas de florestas nativas haveria perda líquida de biodiversidade, fato esse reforçado 

por HARTLEY (2002). No entanto, essa ameaça tem diminuído nos últimos anos em 

consequência da queda acentuada na conversão de florestas nativas em plantadas no 

mundo. Até 2000, essa conversão correspondia a 7% do desmatamento anual de 

florestas tropicais (FAO, 2001). Já no último relatório mundial sobre florestas, a FAO 

mostrou que, entre 2000 e 2010, a maior parte do crescimento de 50 milhões de hectares 
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de florestas plantadas ocorreu em áreas que não tinham florestas recentemente, 

principalmente na China (FAO, 2011).  

No Brasil, o padrão de ocupação extensivo das florestas e a falta de controle no 

cumprimento das exigências ambientais em pequenas propriedades produtoras são 

importantes ameaças da cadeia de florestas plantadas à conservação da biodiversidade. 

No que tange ao desmatamento de florestas nativas, a maioria das vezes, ocorre por 

conta da exploração do carvão vegetal e não na formação de novos plantios (FONTES, 

2005), o que não deixa de ser um grande problema para o setor.  

O padrão de ocupação dos plantios florestais é alvo de críticas, independentemente se o 

uso da madeira for para energia ou celulose. Os plantios concentrados tendem a criar 

uma barreira natural à formação de corredores da biodiversidade, política de 

conservação que vem ganhando destaque no mundo (MAGRI et al., 2012).  

Na cadeia do papel e celulose há preocupação com as práticas de conservação e 

recuperação de fragmentos florestais, com as Áreas de Preservação Permanente (APP) e 

Reserva Legal (RL) e, em alguns casos, com a criação de Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural (RPPN). Nas produções terceirizadas ou fomentadas (produtores 

florestais) a realidade é outra. Enquanto na área das empresas há certificações, como a 

FSC
12

, nas áreas terceirizadas a certificação ainda não está disseminada. Isso faz com 

que os passivos ambientais existentes permaneçam. Assim, apesar das empresas 

vinculadas ao setor de celulose terem posição ativa na recuperação das áreas legalmente 

protegidas, isso não garante efetividade na conservação da biodiversidade. A falta de 

articulação entre as empresas e as políticas governamentais de proteção ambiental faz 

com que permaneça um padrão fragmentado de florestas nativas, não colaborando para 

a manutenção da biodiversidade (TABARELLI et al., 2005). Há, portanto, indícios de 

fragilidade no princípio de corresponsabilidade das empresas florestais, além de falhas 

na política de controle dos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente (OEMA) (MAGRI et 

al., 2012).  

                                                 
12

 FSC é a sigla de Forestry Stewardship Council, que em português significa Conselho de Manejo 

Florestal. 
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1.2.2 Considerações sobre o setor de biocombustíveis líquidos  

A crescente demanda mundial por biocombustíveis nos últimos anos acirrou o debate na 

comunidade científica sobre os impactos aos ecossistemas e aos tecidos sociais 

associados. Originalmente vistos com grande esperança na mitigação das mudanças 

climáticas, na redução da dependência energética e no fortalecimento do 

desenvolvimento rural (HAZELL et al., [s.d.]; SACHS, 2005), passaram a ser 

considerados o que o Relator Especial da ONU sobre o Direito à Alimentação, em 2008, 

descreveu como um "crime contra a humanidade" (MOLONY et al., 2010).  

Pesquisas recentes tentam correlacionar a expansão dos biocombustíveis à diminuição 

da produção de alimentos, ao aumento da emissão de gases de efeito estufa por conta de 

“mudanças no uso do solo” ou ILUC
13

; impactos na biodiversidade; e  depleção de 

recursos hídricos (BUTLER et al., 2009; CRUTZEN et al., 2007; FARGIONE et al., 

2008; HILL et al., 2006; KING et al., 2010; RIGHELATO et al., 2007; 

SEARCHINGER et al., 2008). Além disso, registros de violações de diretos trabalhistas 

em plantações e a expulsão de pequenos agricultores, devido ao avanço de novas 

plantações (HALL et al., 2009; REPORTER BRASIL, 2008), colocam cada vez mais 

em dúvida a própria sustentabilidade dos biocombustíveis. 

Um dos pontos mais polêmicos no debate internacional é o risco à segurança alimentar. 

O maior uso de áreas agrícolas para produção de bioenergia é frequentemente indicado 

como causa de desvios de terras e matérias-primas da produção de alimentos, o que em 

última instância colaboraria para o aumento nos preços das principais commodities 

agrícolas. Seus efeitos se propagariam pelas populações de menor poder aquisitivo, 

comprometendo maior parcela da renda para comprar alimentos (LA ROVERE et al., 

2009).  

A questão foi levantada internacionalmente por FARGIONE et al. (2008). Outros 

analistas seguiram na mesma linha e apontaram o desenvolvimento do mercado de 

biocombustíveis, principalmente o etanol de milho americano, como uma das principais 

causas do aumento dos preços dos alimentos (BBC MUNDO, 2008; WROUGHTON, 

2008). Estimativas mostraram que a explosão dos preços das commodities, entre 2006 e 

2008, tornaram os alimentos básicos de duas a quatro vezes mais caros quando 

                                                 
13

 ILUC: sigla em inglês para Indirect Land Use Change. 
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comparados com o início de 2003 (VON BRAUN, 2008). Isso diminuiu a 

disponibilidade de calorias per capita. Por exemplo, só para o período de 2003 a 2005, 

estimativas indicaram que o número de pessoas subalimentadas aumentou de 848 

milhões para 923 milhões, só por conta dos aumentos dos preços das commodities 

(VON BRAUN, 2008).  

Um dos casos mais emblemáticos é o do aumento do preço da farinha da tortilha no 

México, em 2006, país que importava 80% do seu consumo de milho dos Estados 

Unidos. A alta dos preços do milho ocasionou uma gradual mudança na matéria-prima 

da tortilha. Seus produtores industriais tiveram que adaptar o produto à farinha amarela 

importada (usada para produção de ração e alimentos processados), que apresentava 

preços mais acessíveis, ao invés da tradicional farinha branca. Esse fato ocasionou a 

elevação do preço da farinha amarela, cujo aumento foi ligado ao crescimento da 

produção de etanol de milho para fins energéticos nos EUA.  

Esses acontecimentos desencadearam um aumento da pressão da opinião pública no 

México, forçando o governo a delimitar os preços para produtos de milho (RUNGE et 

al., 2007). No entanto, SCHUBERT (2010) destaca que as conexões entre o aumento 

dos preços e a demanda são muito complexas e não se pode fazer tais associações 

diretas, tendo sido esse aumento ocasionado por uma matriz de fatores causais, que 

incluem variações cambiais, diferenças entre taxas de juros e especulação.  

Também crítico dessas correlações, SACHS (2007) destaca que o Brasil apresenta 

indícios de que os conflitos entre a produção de energia da biomassa e a escassez de 

comida, provocando gigantescos contingentes de famintos é demagógica. Para o autor, a 

fome é resultado não da falta de alimentos, mas da ausência de poder aquisitivo. Seu 

principal argumento é de que as projeções atuais, equivocadamente, seguem um 

raciocínio de justaposição de cadeias produtivas, ignorando a possibilidade de produção 

em sistemas integrados e a evolução tecnológica – aumento da eficiência das culturas –, 

o que diminuiria a demanda por novas áreas.  

Obviamente esse debate também atinge o Brasil, mas com enfoque diferenciado. As 

maiores produtividades e os baixos custos de produção no Brasil foram importantes 

para que as pesadas críticas aos biocombustíveis, principalmente ao etanol, fossem 

relativizadas quando avaliadas no contexto brasileiro. Mesmo o economista Donald 
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Mitchell, do Banco Mundial, autor de um estudo crítico sobre a contribuição dos 

biocombustíveis para o aumento dos preço das commodities alimentícias, escreveu que 

a produção do etanol brasileiro a partir da cana de açúcar não contribui relevantemente 

para o crescimento dos preços de commodities agrícolas (MITCHELL, 2008). ROSA et 

al. (2009) afirmam que a competição entre alimentos e biocombustíveis não é nova no 

Brasil, já identificada desde a década de 80. Segundo o estudo, de fato houve 

deslocamento de culturas de alimentos, mas as dimensões ocorridas no Brasil foram 

irrelevantes se comparados com os Estados Unidos.   

Segundo LA ROVERE et al. (2009), mesmo com o debate menos acalorado dos últimos 

anos, por conta da queda dos preços das commodities alimentícias, de certa forma 

acalmando a situação global da segurança alimentar, pesquisas recentes mostram um 

papel menos relevante da expansão de biocombustíveis sobre o mercado de alimentos. 

Indica, ainda, que há espaço para a expansão de biocombustíveis.  

Apesar das discussões sobre segurança alimentar arrefecerem, GOLDEMBERG (2008) 

enfatiza que para que os biocombustíveis possam ser uma opção sustentável e carbono-

neutro aos combustíveis fósseis, uma série de salvaguardas ambientais precisam ser 

colocadas em prática, assim como o gerenciamento sustentável da ocupação do solo. A 

expansão dos biocombustíveis deve levar em consideração aspectos sobre como e onde 

serão os processos produtivos. Além disso, tornam-se fundamentais no debate sobre 

biocombustíveis e sustentabilidade questões como a introdução de próximas gerações 

de biocombustíveis; a permanência de matérias-primas ineficientes energeticamente 

(p.ex., soja e o milho); a produção em condições edafoclimáticas favoráveis; os 

investimentos em P&D; os conflitos com pequenos produtores; assim como a 

persistência de subsídios ineficientes ou barreiras tarifárias. 

Outro fator discutido internacionalmente que se relaciona com a sustentabilidade da 

cadeia é o impacto da mudança indireta do uso do solo (ILUC). Ela ocorre quando o uso 

anterior da terra é deslocada a outro lugar a fim de manter os níveis de produção de 

matéria prima de uma determinada cadeia produtiva. Nesse sentido, SEARCHINGER et 

al. (2008) constataram a existência, nos EUA, de impactos de mudanças indiretas do 

uso do solo no desencadeamento de preços mais altos das culturas alimentícias; na 

conversão de terras nativas; e emissões indiretas de GEE. Nos últimos anos, uma grande 

variedade de relatórios adicionais têm discutido o assunto (DI LUCIA, 2010; FAO, 
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2008; FARGIONE et al., 2008; GALLAGHER, 2008; HOWARTH et al., 2008; 

TILMAN et al., 2009), mostrando a importância de se considerar o ILUC na produção 

de bioenergia e da complexidade de encontrar medidas para minimizá-los.  

Além da segurança alimentar global e do ILUC, as discussões sobre a sustentabilidade 

dos biocombustíveis no Brasil envolve outras questões não menos importantes: (i) a 

expansão baseada em maciços monoculturais, geradora de desigualdades no campo; (ii) 

os efeitos negativos das monoculturas sobre a segurança alimentar local (OBERLING, 

2008); (iii) a geração de renda e condições de trabalho (LA ROVERE et al., 2009); (iv) 

os efeitos negativos sobre o ambiente natural – solo, água, ar e biodiversidade 

(GOLDEMBERG, 2008).   

A matéria prima dos biocombustíveis é exclusivamente produzida em grandes maciços 

monoculturais, que tendem a estimular maior competição pelas melhores áreas de 

plantio. A alta concentração de cultivos em uma mesma região se dá pela compra ou 

arrendamento de terras. Com a chegada dos biocombustíveis, os donos de terra, sejam 

eles agricultores familiares ou de maior porte, enxergam uma melhor possibilidade de 

remuneração pelo uso da terra via arrendamento. Aos poucos, o movimento de 

expansão tende a isolar produtores agrícolas de outras cadeias, afetando todo o seu 

entorno. Isso acarreta queda da lucratividade, induzindo a mudança para 

biocombustíveis dos produtores restantes pela venda ou arrendamento. Esse contingente 

de ex-proprietários tendem a ir para outras regiões agrícolas ou se deslocar para os 

centros urbanos (OBERLING, 2008).  

Além dos efeitos descritos, a expansão de monoculturas pode desencadear uma 

complexa alteração nos tipos de produção e na oferta de alimentos localmente. Com o 

avanço do arrendamento e venda de terras, a produção de alimentos para o 

abastecimento dos centros urbanos mais próximos poderá diminuir, aumentando a 

necessidade de importação de outras localidades. Com isso, os custos dos alimentos nas 

áreas urbanas, que agora dependem da importação de alimentos, tendem a aumentar, 

causando um efeito inflacionário a curto prazo, restringindo a alimentação de uma 

parcela da população. Apesar de nacionalmente não serem sentidos, problemas desse 

tipo podem se tornar comuns nas regiões ocupadas com grandes monoculturas (LA 

ROVERE et al., 2009; OBERLING, 2008). 
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No que tange aos aspectos relacionados a geração de renda e condições de trabalho, o 

setor sucroalcooleiro recebe fortes críticas (BIONDI et al., 2009; LEITÃO, 2009; 

RODRIGUES et al., 2006). Apesar das melhorias dos últimos anos, não há indícios de 

que esse problema tenha sido superado em sua totalidade. As restrições estão 

diretamente relacionadas a: (i) modelo de utilização da mão de obra na fase da colheita 

manual, cujo trabalho é considerado ardoroso; (ii) longas jornadas; (iii) sub 

remuneração; (iv) uso de equipamentos inadequados; e (v) infraestrutura de apoio 

insuficiente.  

Além das denúncias sobre condições inadequadas, há notícias de trabalho escravo, 

trabalho infantil e mortes durante a jornada (BIONDI et al., 2009; GOLDEMBERG, 

2008; MARTINELLI et al., 2008). Porém, vale destacar que a análise da literatura 

mostra importantes diferenças regionais. A região Centro-Sul, de uma forma geral, está 

mais avançada na mecanização e na melhoria das condições de trabalho, enquanto o 

Nordeste é apontado como uma região com mais problemas. 

Outra consequência é a alta migração de trabalhadores para os grandes centros de 

produção para a fase da colheita, em particular no Estado de São Paulo. Em 2008, dos 

189.000 trabalhadores do setor sucroalcooleiro no estado, 40% eram cortadores 

migrantes (UNICA, 2008)
14

. MACIEL et al. (2012) destacam que a grande maioria das 

famílias de trabalhadores são originárias do meio rural de outras regiões, sendo raro o 

deslocamento de dentro do mesmo município.  

O grande problema é a reconfiguração do tecido social, pois há trabalhadores que 

deixam suas famílias por seis a oito meses, em média (MARTINELLI et al., 2008). 

Além disso, as cidades geralmente não possuem infraestrutura para o atendimento das 

necessidades básicas, o que cria um ambiente de baixa qualidade de vida para a 

população residente e os migrantes. Diante dessas críticas, LA ROVERE et al. (2009) 

sugerem uma análise mais profunda dos impactos da expansão sobre a geração de 

emprego e as condições de trabalho em bases científicas, com vistas a uma maior 

sustentabilidade social da cana-de-açúcar. 

                                                 
14

 Vale uma ressalva sobre os dados de migração. Não há números precisos sobre a quantidade de 

trabalhadores cortando cana no Brasil. A captação de informações sobre trabalhadores temporários e 

migrantes é imprecisa pelos instrumentos de pesquisas existentes. Do lado dos empresários, só há a 

divulgação de dados sobre o número de trabalhadores formais. Como existe uma elevada terceirização e 

grande informalidade na contratação desses trabalhadores, esses dados são geralmente parciais. 
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As culturas da cana e da soja são consideradas intensivas em recursos naturais (recursos 

hídricos e solos), além ameaçar a biodiversidade. A progressiva ampliação das áreas de 

plantio tende a acentuar consideravelmente a escala e a intensidade dos problemas 

relacionados ao uso intensivo de recursos hídricos (OBERLING, 2008). Apesar de o 

Brasil possuir grande disponibilidade de água, encontra-se mal distribuída ao longo de 

seu território e onde ela é mais disputada há grande degradação por conta do 

lançamento de efluentes domésticos e industriais sem tratamento. De modo geral, os 

principais conflitos de uso da água estão entre a possibilidade de geração de energia 

elétrica, a irrigação, o transporte, o abastecimento humano, o lazer e os casos especiais 

de fronteira (NIPE, 2005).  

Diante desse contexto de forte disputa pela água, a incorporação de novas áreas com 

elevados déficits hídricos para lavouras da cana e soja vem aumentando a necessidade 

de expansão da irrigação, ocorrendo no Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste (NIPE, 

2005). Mesmo considerando que as lavouras de cana-de-açúcar são pouco intensivas em 

água, porque quase não necessitam de irrigação durante todo o plantio 

(GOLDEMBERG, 2008), os conflitos nas regiões produtoras podem se intensificar. No 

caso da soja, a demanda por água é ainda maior (CAVALETT, 2008). O levantamento 

realizado por OBERLING (2008) indicou que apesar da grande disponibilidade de água 

a nível nacional, a concentração de usos – usinas de etanol e biodiesel ou esmagadoras 

de soja – num mesmo rio ou bacia hidrográfica aumenta a possibilidade de conflitos 

entre os diversos usos, caso não ocorra um dimensionamento prévio de todas as 

demandas nos respectivos Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas.  

As culturas da cana-de-açúcar e da soja são importantes causadoras de erosões 

(MACEDO, 2005). A magnitude da erosão dependerá diretamente da tecnologia de 

plantio, manutenção e colheita. A cana-de-açúcar apresenta menores riscos de 

degradação ao solo, principalmente por conta do crescente uso do plantio direto (DE 

MARIA et al., 1998; MACEDO, 2005). Já a soja utiliza processos intensivos de plantio 

e colheita, que colaboram com maior perda de solo, o que tem levado a custos 

crescentes de reposição de nutrientes (CAVALETT, 2008). Em qualquer uma das 

colheitas, o processo de ocupação pela substituição de áreas florestadas, cada vez menos 
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comum, pende negativamente para essas culturas
15

. Nesse sentido, o que se observa é 

uma variabilidade de manejos, que são causas determinantes dos processos erosivos e 

que podem afetar diretamente não só o solo mas as bacias hidrográficas.  

Em termos de poluição atmosférica, o crescimento do uso de biocombustíveis influencia 

positivamente na qualidade do ar nos centros urbanos e negativamente pelas emissões 

na colheita, no caso do ciclo da cana. A combustão do etanol em veículos leves e a 

adição de biodiesel nos veículos pesados, predominantemente nas regiões 

metropolitanas do país, ajuda a reduzir a emissão de alguns gases poluentes 

(ABRANTES et al., 2005; MACEDO, 2005). Por outro lado, no caso da cana-de-

açúcar, as regiões próximas aos canaviais podem sofrer com a fuligem das queimadas 

da colheita, o que é considerado por muitos um dos principais problemas ambientais da 

cadeia. Além dos potenciais problemas respiratórios, as queimadas podem levar ao 

aumento da sensação do calor em comunidades próximas ao plantio; ao maior de 

consumo de água; a um grande volume de sujeira; e ao perigo de incêndio nas casas da 

localidade (ASSIS et al., 2007; LOPES et al., 2006).  

1.3 Considerações finais 

O uso de florestas plantadas e dos biocombustíveis como estratégias de mitigação às 

mudanças climáticas é prejudicado por práticas pouco sustentáveis em suas cadeias de 

produção. O argumento de serem setores estratégicos para o desenvolvimento 

sustentável não se sustentará se não for possível garantir que as florestas plantadas e os 

biocombustíveis sejam carbono mitigadoras; ao mesmo tempo em que estimulem a 

conservação da biodiversidade; não inviabilizem os usos múltiplos dos recursos 

hídricos; e sejam vetores de diminuição de desigualdade social,  

Esses obstáculos tendem a ser fruto de opções tecnológicas e gerenciais estimuladas por 

políticas públicas, que não permeiam princípios do desenvolvimento sustentável 

(MORELLO, 2009). Alterar o perfil dessas cadeias produtivas pode enfrentar oposição 

das empresas, pois as decisões e os investimentos já foram implantados, o capital já foi 

investido e seus lucros estão sendo coletados. 
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 Para informações quantitativas sobre a intensidade de erosão de cada uma das culturas descritas, 

recomenda-se a leitura de MACEDO (2005) e CAVALETT (2008) 
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Políticas públicas bem delineadas permitem reverter opções tecnológicas e gerenciais 

em direção a práticas mais sustentáveis ou, caso contrário, podem reforçar práticas 

negativas. Nesse sentido, ganham importância ferramentas de planejamento ambiental, 

como a Avaliação de Impacto Ambiental, que estimulam a identificação de ações 

alinhadas com os princípios do desenvolvimento sustentável. É justamente no momento 

em que se desenham as políticas públicas, planos ou programas de investimentos 

públicos e privados que as alterações do modelo tradicional de uso dos recursos naturais 

e humanos podem ser mais eficazes. Atuar na fase de planejamento se apresenta como 

uma alternativa viável para modificar a lógica setorial, fazendo com que os 

investimentos sejam realizados observando os princípios do desenvolvimento 

sustentável. É nesse sentido que se investigará, nos próximos capítulos, como e quando 

as ferramentas de gestão ambiental têm sido parte do processo de planejamento dos 

setores florestal e biocombustíveis. 
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2 AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES FLORESTAL E DE 

BIOCOMBUSTÍVEIS NO BRASIL E SUA INTEGRAÇÃO COM AS 

VARIÁVEIS AMBIENTAIS 

Entender o processo de planejamento de um setor e como nele é inserida a variável 

ambiental é central para identificar as oportunidades e limitações na estratégia de 

transversalidade da questão ambiental em políticas de desenvolvimento. Neste sentido, 

o primeiro passo consiste em ter clareza do papel dos diferentes agentes institucionais 

envolvidos e entender como são exercidas as suas responsabilidades no processo 

decisório. No entanto, essa tarefa oferece obstáculos já que as informações sobre o 

processo e suas estruturas podem até estar estipuladas nas leis, mas nem sempre essas 

correspondem a ação real. 

As informações sobre esse processo não são simples de serem obtidas. Não foram 

encontrados estudos com dados atualizados que se aprofundem nas relações decisórias 

dos setores objeto dessa pesquisa, sendo que as conclusões nem sempre podem ser 

extrapoladas para a atualidade ou para outras regiões. Nesse sentido, essa pesquisa de 

tese buscou verificar o conteúdo ambiental das principais políticas públicas setoriais e 

como os instrumentos de planejamento da Política Nacional de Meio Ambiente 

(PNMA) se relacionam com elas.  

Antes de entender as ações estatais dos setores florestal e de biocombustíveis e seus 

atores, é necessária uma rápida contextualização conceitual sobre Políticas Públicas a 

fim de resgatar alguns princípios que determinam a essência do papel estatal no 

estímulo à melhoria da qualidade de vida. Para tal, foram escolhidos os trabalhos de 

(RANGEL, 2005), (CUNHA et al., 2002), (SILVA, Sálvio 2008) e (SILVA, Heliana 

2008) que realizaram vasta investigação sobre o tema e forneceram importante 

hierarquização das principais produções teóricas sobre o tema e ofereceram uma 

introdução dos seus principais autores. 

JOBERT et al. (1987, apud RANGEL, 2005) definiram de forma bem simples e 

sintética o conceito de Política Pública: colocar o “Estado em ação”. (CUNHA; 

CUNHA, 2002) destacam que está pressuposto na Política Pública a interação entre os 

interesses individuais que convergem em decisões e ações públicas que interagem com 

toda a sociedade. Já IRANCHANDE (2002, apud RANGEL, 2005) complementa esse 

conceito ao entender que Política Pública é toda ação intencional do Estado junto à 
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sociedade, incluindo todas as esferas executoras, onde há estratégia que inclui a 

definição de diretrizes de ação, objetivos a serem alcançados e indicadores de avaliação. 

VIEIRA et al. (1998, apud RANGEL, 2005) destacam que o princípio da Política 

Pública se confunde com o do Estado: realizar os anseios da coletividade e fazer com 

que esses se sobreponham aos interesses particulares de indivíduos e organizações 

privadas.  

A Política Pública é classificada por MONTEIRO (2006) como distributiva, reguladora 

e redistributiva, em função do atendimento do público alvo e da distribuição do 

recursos. PRESTRE (2000) enquadra a Política Pública em função da sua 

operacionalização: centralizada, parceria entre instituições público e privadas, 

terceirizada, desconcentrada, participativa e descentralizada. Essas classificações 

indicam que a Política Pública pode assumir formas variadas e a sua execução não fica 

restrita ao Estado, podendo ser terceirizada ou participativa.  

Segundo IRACHANDE (2002, apud RANGEL, 2005), o conceito de Política Pública, a 

despeito de sua capacidade de ser terceirizada, não deve ser confundido com “Política 

de Interesse Público”, que trata de políticas realizadas por outros meios da sociedade, 

suas organizações privadas e particulares, e que pretende contribuir, influenciar, 

modificar ou criar comportamentos objetivando a melhoria da vida. RANGEL (2005) 

destaca que o Movimento Ambientalista pode ser enquadrado no conceito de Política de 

Interesse Público. O Estado, protetor dos interesses da coletividade, tem o papel 

protagonista na apropriação do interesse coletivo transformando-o em Política Pública, 

por exemplo, a Política Ambiental. 

RICHARDSON et al. (1982) já apontavam no início da década de 80 a dificuldade de o 

Estado integrar estilos divergentes na formulação independente de Políticas Públicas. 

HOWLETT et al. (1995, apud SILVA, 2008) explicam que a tomada de decisão varia em 

função do subsistema estatal envolvido e das restrições às quais os tomadores de decisões 

estão submetidos, o que aumenta a dificuldade em alcançar decisões coerentes e 

compatíveis em cada setor. Isso é muito claro quando é observada a contradição entre 

políticas de desenvolvimento setorial e a política ambiental. 

SILVA, Salvio (2008) apresentou extenso compendio de trabalhos que sistematizam as 

fases do processo decisório para a formulação de Política Pública. O que melhor sintetiza 
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foi transcrito de LINDBLOM (1981, apud SILVA, Heliana 2008): “os diferentes 

problemas e reclamações, sociais ou de governo, chegam ao processo decisório e 

convertem-se em temas da agenda de política dos dirigentes; as pessoas ou atores 

concretamente envolvidos com o processo concebem, formulam ou descrevem estes 

temas objeto da ação governamental; planejam-se a ação futura, os riscos e 

potencialidades envolvidas, as alternativas, os objetivos previstos e os resultados 

esperados; os administradores aplicam (implementam) a política formulada; uma 

determinada política pode ser avaliada, o que pressupõe a construção de metodologias 

específicas para este tipo de análise”. Apesar da sistematização em fases, o processo de 

formulação de políticas públicas pode ganhar especificidades e tem relação direta com as 

instituições encarregadas de sua implementação e desenvolvimento (SOUZA, 2003 apud 

SILVA, Heliana. 2008).  

Independente das especificidades setoriais, pode-se destaca que o conceito de Política 

Pública destaca a necessidade de atender os desejos da população, se sobrepondo aos 

interesses particulares. Todavia, sua abordagem ainda é limitada aos desejos das gerações 

atuais. Assim, para conferir sustentabilidade às Políticas Públicas, essa pesquisa de tese 

incorpora ao conceito a noção intergeracional, ou seja, a necessidade de atender aos desejos 

das gerações atuais e futuras, se sobrepondo aos interesses particulares das gerações atuais. 

Para isso, os processos de formulação passam a ter a necessidade de incorporar aspectos 

socioambientais, o que acarreta na necessidade de novas metodologias que os incorporem 

ao processo de planejamento.  

Os próximos itens descreverão as especificidades dos setores florestal e biocombustíveis em 

incorporar aspectos do desenvolvimento sustentável na formulação de suas políticas 

públicas. Primeiro serão levantadas as principais políticas desses setores e qual o seu 

enfoque. Em seguida, é feita uma breve descrição sobre como se dá integração entre as 

políticas públicas florestal e de biocombustíveis com as políticas ambientais brasileiras 

através da análise dos seus principais instrumentos. 
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2.1 As Políticas Públicas para a Expansão no Setor Florestal nos Níveis Federal, 

Regional e Municipal 

As iniciativas de políticas públicas para o setor florestal no âmbito federal são de 

responsabilidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Na 

atual estrutura, cabe à Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo 

(SDC), vinculada ao Departamento de Sistemas de Produção e Sustentabilidade 

(DEPROS), implementar a agenda relacionada a “produção florestal sustentável”, 

segundo o Decreto n. 7.127, de 4 de março de 2010.  

Tradicionalmente, é o MAPA quem lidera a formulação de políticas públicas de apoio 

ao setor. Todavia, a elaboração da Política Brasileira de Florestas Plantadas – “Brasil + 

Florestas” –, a ser lançada em 2014, coube a Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), 

da Presidência da República, que conta com o apoio de um grupo interministerial com 

oito ministérios — MAPA, Meio Ambiente, Energia, Desenvolvimento Agrário, 

Relações Exteriores, Fazenda, Ciência e Tecnologia, Indústria —, o BNDES e o IPEA 

(PEREIRA, 2013). Essa política deve envolver  ações de investimento, redução de 

custos e mitigação de riscos, seguindo a tradição do Governo Federal de restringir sua 

ação setorial a políticas de estímulo. Essa tradição é comprovada pelo perfil do 

orçamento do setor no Plano Plurianual 2012-2015. A ação orçamentária 20SQ prevê 

apoio ao setor de florestas plantadas através das seguintes ações: articulação, 

capacitação de técnicos e produtores, implantação de unidades demonstrativas de alta 

produtividade, teste de material genético e monitoramento. Outros programas de 

estímulo ao setor também estão previstos no contexto do Plano ABC – Agricultura de 

Baixa Emissão de Carbono –, que disponibiliza recursos de crédito rural para estimular 

as florestas plantadas (MEDEIROS, 2013). 

Há fora do contexto dos ministérios setoriais incentivos fiscais previstos na Política de 

Desenvolvimento Produtivo – PDP, no âmbito do Programa de Aceleração do 

Crescimento para a Política de Desenvolvimento Industrial, e os incentivos regionais, 

via isenção direta de imposto de renda, estabelecidos pela Lei Federal 8.167/91 e 

prorrogados até 31/12/2013. Percebe-se uma grande diversidade de atores no governo 

federal estimulando a expansão do setor florestal, com medidas focadas em 

financiamentos e isenções fiscais e que nem sempre possuem coerência de atuação 

(MACIEL, 2010). 
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Ainda no âmbito federal, a participação ativa do BNDES é significativa e pode ser 

classificada como o braço executor da política de expansão florestal no Brasil. A 

obtenção do financiamento pelos empreendedores tem, como pré-requisito, 

condicionantes financeiros (índices de endividamento, indicadores de fluxo de caixa, 

etc.) e socioambientais. Por ser o principal financiador de empreendimentos florestais, 

seus requisitos e diretrizes tem grande peso no modelo de expansão adotado pela 

iniciativa privada. 

Em nível estadual, as características das ações das Políticas Públicas são semelhantes ao 

que ocorre em nível federal, evidenciando como principal prática a atração de 

investimentos a partir da isenção fiscal de tributos estaduais. Por exemplo, a atração das 

fábricas de celulose para a região do Extremo Sul da Bahia (Suzano e Veracel, a época) 

foi acompanhada de isenção de ICMS em negociação direta com o governo estadual. Da 

mesma forma, as empresas de celulose dos Estados do Espírito Santo e Minas Gerais 

ganharam isenção tributária na exportação da commodity, caso fossem utilizados os 

portos capixabas, assim como ocorre com o benefício fiscal no Estado do Pará, que 

possui Decreto específico (3.659/99) para favorecer a empresa FACEPA. 

A concepção das Políticas Públicas federal e estadual geralmente ocorre a partir de 

demandas pontuais dos empreendedores, que buscam os ministérios e secretarias 

setoriais, ou até mesmo a casa civil, a fim de conseguir melhores condições para seus 

empreendimentos. Em geral, o foco das solicitações está no apoio político e financeiro 

para novos empreendimentos e para a manutenção dos já existentes. Assim, o Estado 

desponta como parceiro das empresas, que dependem dessa relação para a captação de 

recursos através das Políticas Públicas direcionadas a dar “competitividade” frente aos 

mercados globais ― incentivos, isenções, subsídios, proteção jurídica, pesquisa 

tecnológica, formação de mão de obra, etc. Essa relação é biunívoca, pois o Estado tem 

interesse em atrair essas empresas para promover crescimento econômico, ampliando 

seu poder e capacidade de influenciar para além dos mecanismos de representação 

política formal.   

As Políticas Públicas setoriais em nível municipal tem causado pouca interferência no 

desenvolvimento dos setores florestal e biocombustíveis. Apesar da responsabilidade 

constitucional pelo estabelecimento de regras e autorizações do uso territorial, os casos 

de municípios com amplos plantios florestais, como Aracruz – ES, Telêmaco Borba - 
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PR, Nova Viçosa – BA, indicam que há pouca participação das prefeituras na 

determinação do uso de suas áreas agrícolas. Há poucos casos de maior interferência via 

regulamentação do uso do solo, como, por exemplo, a proibição de silvicultura para 

celulose em Porto Seguro (BA). Contudo, os municípios são, em geral, uma esfera 

passiva das políticas setoriais para o setor florestal, se limitando a influenciar sobre a 

ocupação territorial dos empreendimentos. Com problemas orçamentários, possuem 

postura pouco crítica e estão sempre dispostos a abrir suas regiões em troca de impostos 

gerados por essas atividades.  

Em suma, as políticas públicas para o setor florestal induzem a expansão dos 

investimentos da iniciativa privada com vistas ao atendimento do mercado 

internacional, principalmente para a celulose. O modelo de negócio do setor florestal é 

diferente em função do destino final da matéria-prima – papel & celulose ou carvão 

vegetal, sendo ambos interessados na redução dos custos de produção da matéria-prima 

através do plantio de grandes áreas de monocultura e em parceria com o Estado. Isso 

influencia diretamente o processo de ocupação territorial com a maior concentração 

(economia de escala) e verticalização dos negócios, sempre com o aval das políticas 

públicas. 

2.2 As Políticas Públicas para a Expansão no Setor de Biocombustíveis nos 

Níveis Federal, Regional e Municipal  

A formulação de políticas públicas no setor de biocombustíveis tem estrutura 

institucional conectada ao setor energético do governo. Há uma participação tanto do 

setor de energia, com os Ministério de Minas e Energia (MME) e da Agência Nacional 

do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) quanto da agricultura (MAPA e 

MDE).  

As Políticas Públicas para biocombustíveis envolvem, predominantemente, o 

estabelecimento de mandatos compulsórios de mistura dos biocombustíveis à gasolina e 

ao óleo diesel, de incentivos para a instalação de usinas de processamento através de 

linhas de crédito em bancos estatais – BNDES e Banco do Brasil –,  obras de 

infraestrutura logística para escoamento da produção. Os mandatos são a base 

fundamental para criar a demanda interna de biocombustíveis e refletem estratégias de 

diversificação da matriz energética nacional e combate às mudanças climáticas. No 

entanto, apesar de serem pilares comuns da política energética brasileira, o etanol e o 
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biodiesel apresentam diferenças na estrutura institucional para a formulação das 

Políticas Públicas que merecem ser destacadas.   

A despeito das mudanças institucionais ocorridas nos últimos 40 anos
16

, atualmente, a 

estrutura do Governo Federal centraliza as principais decisões, determinando quais 

Políticas Públicas devem ser adotadas para estimular a produção e por quanto tempo  

permanecerão. No âmbito do MAPA, o Conselho Interministerial de Açúcar e Álcool 

(CIMA) é quem delibera sobre as políticas relacionadas com as atividades do setor 

sucroalcooleiro. É quem define quais os instrumentos econômicos que serão utilizados 

para a sustentação do setor e a participação dos produtos da cana-de-açúcar na matriz 

energética nacional. O CIMA é formado pelos Ministros de Estado da Agricultura, 

Fazenda, Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e Minas e Energia. Além 

dessa estrutura, cabe à ANP regular os aspectos técnicos da cadeia de etanol. Também, 

em cada um dos ministérios envolvidos há estruturas específicas para tratar do tema. 

Todavia, o CIMA é efetivamente o centralizador das decisões das políticas públicas 

para o etanol brasileiro. 

As ações de planejamento setorial tendem a ser fruto das discussões no contexto do 

CIMA, levando em consideração as demandas setoriais, por exemplo da Câmara 

Setorial da Cadeia Produtiva do Açúcar e Álcool, órgão consultivo do MAPA. A 

destacar iniciativas do CIMA e suas repercussões no setor, como, por exemplo, a 

Medida Provisória n 613/2013 que determinou a existência de crédito presumido de 

PIS/COFINS ao produtor de etanol; redução dos juros do PRORENOVA, linha de 

financiamento do BNDES para a renovação e implantação de novos canaviais (R$ 4 

bilhões); e novas condições para o financiamento da estocagem do etanol (Resolução 

Banco Central no 4.216, de 30 de abril de 2013) (BRASIL, 2013a). Outro exemplo é a 

Medida Provisória n 615/2013, que determinou: subvenção aos fornecedores 

independentes de cana-de-açúcar da região Nordeste, referente à safra 2011/2012, no 

valor de R$ 12,00 por tonelada de cana; às unidades produtoras de etanol combustível, 

destinada ao mercado interno, no valor de R$ 0,20 por litro de etanol efetivamente 

produzido e comercializado (BRASIL, 2013b). 
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As Políticas Públicas voltadas ao biodiesel são recentes e surgem a partir da instituição 

do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), criado em 2004. O 

programa, ainda em vigor, visa “estimular a produção de biodiesel no Brasil de forma 

sustentável, promovendo a inclusão social, através da geração de renda e emprego” 

(AVZARADEL, 2008). Atualmente, o PNPB é conduzido pela Comissão Executiva 

Interministerial - Biodiesel (CEIB), com  subordinação à Casa Civil da Presidência da 

República.  É composta por 15 (quinze) Ministérios e tem por objetivo “elaborar, 

implementar e monitorar um programa integrado, propor os atos normativos que se 

fizerem necessários à implantação do programa, assim como analisar, avaliar e propor 

outras recomendações e ações, diretrizes e políticas públicas” (BRASIL, 2003).  

O braço executor da PNPB é o Grupo Gestor — formado por representantes de 10 

ministérios, além de membros da Embrapa, ANP, BNDES e Petrobras e coordenado 

pelo MME —, que efetua ações relativas à gestão operacional e administrativa para  

cumprir as estratégias e diretrizes estabelecidas pela CEIB. Uma diferença fundamental 

do modelo do etanol é a participação da ANP enquanto agência reguladora do mercado 

de leilão para a compra e a venda de biodiesel, que determina o quanto será negociado. 

Os leilões de biodiesel, portanto, são o único mecanismo de comercialização do 

combustível no Brasil (para maiores informações consultar SALOMÃO, 2013). Assim 

como no caso do etanol, a formulação de Políticas Públicas para o biodiesel tende a ser 

fruto das discussões dentro de um colegiado, levando em consideração as demandas 

setoriais.  

Além dos instrumentos econômicos de estímulo a expansão do investimento privado no 

setor, o MAPA também conta com importante instrumento de política agrícola que tem 

forte influência na direção territorial da expansão dos plantio de matéria prima e no 

controle das perdas de produção.  O Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) 

é um instrumento de política agrícola e tem como foco a redução dos riscos climáticos 

da atividade agrícola, direcionando territorialmente o plantio das culturas agrícolas para 

as regiões com menor vulnerabilidade climática. Por ele, são analisados parâmetros de 

clima, solo e ciclos de cultivares, a partir de metodologia validada pela Embrapa. Antes 

do início das safras, são emitidas portarias ministeriais indicando para cada município 

quais os tipos de cultivos, a tecnologia a ser utilizada e o período de plantio a fim de 

minimizar o risco de perdas. Instituído em 1996 e com revisões anuais, o ZARC vem 
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sendo ampliado gradativamente e atualmente já contempla 40 culturas, sendo 15 de 

ciclo anual e 24 permanentes, alcançando 24 Unidades da Federação, incluindo todas as 

culturas responsáveis pela produção de biodiesel.  

Atualmente, as determinações do ZARC são condicionantes de elegibilidade dos 

principais programas de financiamento e seguridade da Política Agrícola federal. Essa 

integração se dá através do reconhecimento pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), 

responsável pelo estabelecimento das regras de acesso aos financiamentos e seguros, de 

que o ZARC colabora para a diminuição dos riscos climáticos. Com o zoneamento, 

pretende-se que a seguridade agrícola passe de um pagador de seguros para um indutor 

de tecnologia, reduzindo as solicitações de coberturas por motivos climáticos (SANS et 

al., 2006) e influenciando no modelo de produção da agricultura brasileira. 

Ainda em nível federal, outro importante instrumento de planejamento setorial que 

influencia a expansão territorial dos plantios é o Zoneamento Agroecológico da Cana-

de-Açúcar (ZAE), que ineditamente considerou as questões ambientais em um 

zoneamento de âmbito setorial para todo o País. Em 2010, o MAPA e o MMA, em 

parceria com a Embrapa, elaboraram o ZAE com o intuito de estabelecer regras 

ambientais para ocupação de áreas por cana-de-açúcar. Por ele, ficam estabelecidas 

quais as áreas prioritárias, com base exclusivamente em critérios ambientais, que seriam 

passíveis de receber recursos públicos. Sua adoção foi uma resposta às críticas 

internacionais de que a cana-de-açúcar provoca mudanças no uso do solo (direta e 

indiretamente) na forma de desmatamento, especialmente, dos biomas Amazônico, 

Pantanal e Cerrado (OBERLING, 2008). 

Diante da centralização da política de biocombustíveis no governo federal, os estados  e 

municípios apresentam pouca influência no processo de tomada de decisão setorial. A 

participação estadual nas Políticas Públicas que estimulam a expansão da produção 

ocorre com a concessão de incentivos e renúncia fiscal, como mudanças na incidência 

de ICMS na comercialização de combustíveis e estímulos para a construção de 

infraestrutura de escoamento da produção. Prevalece entre os estados e municípios a 

lógica casuística de atração de empreendimentos geradores de receitas, empregos e 

dividendos políticos. No âmbito municipal, é possível dizer que prevalece o modelo 

baseado na atração de investimentos oferecendo vantagens tributárias e áreas para 

instalação das indústrias e plantios.  
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2.3 Interação dos Instrumentos de Política Ambiental com as Políticas Públicas 

dos setores Florestal e Biocombustíveis 

A base da regulação pública do meio ambiente não difere muito das principais doutrinas 

que polarizam a teoria e a prática do planejamento. De um lado está a corrente que 

preconiza um papel normativo, com a incumbência de determinar o que deve ser feito e 

usa o poder para serem cumpridas, geralmente através de leis e instrumentos de 

comando e controle. Do outro está a corrente que crê em uma atuação indicativa, 

definindo estratégias, meios e instrumentos que apontam os rumos aos agentes 

econômicos, prevalecendo instrumentos de natureza econômica, como tributação e 

crédito diferenciado (BURSZTYN et al., 2012). 

Nesse sentido, o planejamento ambiental envolve uma série de ações coordenadas para 

alcançar os objetivos estabelecidos pela Política Ambiental. A atividade de 

planejamento ambiental deve ser entendida como um processo no qual as estratégias e 

objetivos são determinados e revisados ciclicamente, se expressando por meio de uma 

sucessão hierarquizada de etapas, cada uma delas com tempo e escopo definidos 

(BURSZTYN et al., 2012). SACHS (2012) destaca uma mudança necessária no 

conceito do planejamento ambiental em direção a uma “abordagem sistêmica cujo 

objetivo é identificar metas sociais ambiciosas, mas viáveis, e propor padrões eficientes 

de utilização de recursos, adequando-os à força de trabalho disponível e criando 

oportunidades de trabalho decente de modo a eliminar o desemprego e, na medida do 

possível, o subemprego. Para tanto, os planejadores devem resolver questões como 

superar gargalos e obstruções, evitar o acúmulo desnecessário de estoques e 

transformar lixo em riqueza encontrando usos produtivos para resíduos”.  

As Políticas Públicas da área ambiental, ou políticas ambientais, são um conjunto de 

ações para alcançar a manutenção de um capital natural suficiente para que a qualidade 

de vida e o patrimônio natural sejam os mais altos possíveis em um contexto de 

sistemas complexos de relações econômicas e sociais (EGLER, 1998). Pode-se, desse 

modo, interpretar que ela representa a linha de conduta geral  da gestão dos recursos 

ambientais pela definição de objetivos e metas que nortearão todo o processo de tomada 

de decisão de um Estado. Ainda que as políticas ambientais sejam da responsabilidade 

do poder público, elas envolvem outros setores da sociedade, a destacar as atividades 

produtivas e organizações sociais. Pelo seu caráter transversal, as políticas ambientais 
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devem estar distribuídas em diferentes atividades governamentais, seja como parâmetro 

para a regulação (compatibilização da política agrícola com as regulamentações 

ambientais), para disseminação de seus princípios (via educação ambiental) ou como 

parcerias de diversas naturezas (BURSZTYN et al., 2012). É no contexto da política 

ambiental em que a gestão ambiental abarca a condução e o controle do uso dos 

recursos naturais a fim de atingir seus objetivos (SILVA, Heliana 2008). Não há uma 

definição definitiva e universal sobre o conceito de gestão ambiental, justificada pela 

grande variedade de especialidades envolvidas em seu processo. (BURSZTYN et al., 

2012) destaca que a gestão ambiental envolve um conjunto de ações envolvendo 

políticas públicas e sociedade civil para garantir a sustentabilidade dos recursos 

ambientais, da qualidade de vida e do próprio processo de desenvolvimento, dentro de 

um complexo sistema de interações da humanidade com os ecossistemas. Semelhante 

conceito é fornecida na Política Nacional de Meio Ambiente (Lei Federal 6.938/81), 

que define como “administração, pelo governo, do uso dos recursos ambientais, por 

meio de ações ou medidas econômicas, investimentos e providências institucionais e 

jurídicas, com a finalidade de manter ou recuperar a qualidade do meio ambiente, 

assegurar a produtividade dos recursos e o desenvolvimento social”.  

A gestão ambiental requer uma abordagem interdisciplinar que integre ciências exatas, 

biológicas e humanas ao planejamento e às políticas públicas. A escala temporal tende a 

ser maior que o curto prazo e a escala vai do local ao global, o que dependerá dos 

fenômenos estudados. Nesse sentido, para implementar as ações é necessário 

compreender a dinâmica interna e prever os prazos de resposta. Para tal, a gestão 

ambiental preconiza o uso de instrumentos com abordagens qualitativas e quantitativas 

e envolve a aplicação de um conjunto de objetivos e ações, dentre os quais se pode 

destacar: criação e implementação de arcabouço legal; prevenção e resolução de 

problemas ambientais; criação e fortalecimento de instituições; identificação da 

capacidade de suporte dos ecossistemas; manutenção e ampliação do estoque de 

recursos naturais; afirmação dos princípios do desenvolvimento sustentável em todas as 

esferas; alterações tecnológicas em direção a um novo paradigma de uso sustentável dos 

recursos ambientais (BURSZTYN et al., 2012). 

No Brasil, a política ambiental é definida pela Lei Federal n° 6.938/81, que institui a 

Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) e, dentre outras importantes questões, os 
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instrumentos de gestão ambiental que operacionalizam seus objetivos, em uma 

combinação de instrumentos de comando e controle, econômicos e planejamento. Os 

que possuem mais disseminação e uso são os padrões ambientais, o zoneamento 

ambiental, a avaliação de impactos ambientais (AIA), o licenciamento ambiental, as 

unidades de conservação, o Sistema Nacional de Informações Ambientais (SISNIMA), 

os instrumentos econômicos.  

Tendo como referência os mecanismos de formulação e aplicação da PNMA bem como 

os princípios que regem a relação do Estado com o meio ambiente definidos pela CF/88, 

uma série de políticas ambientais complementares e regulamentações foram 

posteriormente criadas com o intuito de dar maior especificidade aos objetivos 

estabelecidos pela PNMA e de como o Estado quer que os recursos ambientais sejam 

gerenciados. Nesse âmbito, por exemplo, estão enquadradas as Política Nacional de 

Recursos Hídricos (Lei Federal 9.433/97), a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 

Federal 12.305/2010), a Política Nacional de Educação Ambiental (Lei Federal 

9.795/1999), a Política Nacional da Biodiversidade (Lei Federal 4.339/2002), o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (Lei Federal 9.985/2000), o Novo Código 

Florestal (Lei Federal 12.651/2012). 

A despeito de quase três décadas em vigor, a institucionalização das políticas 

ambientais no Brasil ainda apresenta resultados dicotômicos. De um lado, há avanços 

no estabelecimento de instrumentos e mecanismos de regulamentação no âmbito 

público. Por outro, isso não foi suficiente para internalizar a preocupação com o meio 

ambiente nos diversos níveis do processo decisório público. Assim, salvo algumas 

exceções (controle de gases destruidores da camada de ozônio) há prevalência dos 

argumentos sustentados pela racionalidade econômica e pela alegação, por certas vezes 

retórica, da função social de certos empreendimentos, principalmente sob o mantra da 

geração de empregos (BURSZTYN et al., 2012). Apesar desse vasto arcabouço, que 

não se limita às leis citadas previamente, (EGLER, 1998) indica que as leis, decretos, 

agências, planos, programas e outros instrumentos criados durante os últimos anos tem 

contribuído para aumentar a fragmentação das ações públicas, dificultando a efetiva 

implantação da Política Ambiental. O autor destaca que uma importante causa é tratar 

as questões ambientais como se fossem formadas por recursos, meios e sistemas 

distintos e separados entre si, uma maneira usual de superar a dificuldade de tratar 
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sistemas complexos através da divisão em áreas de racionalidade e responsabilidade 

específicas. Assim, diferentes instituições são responsáveis por cada um dos 

componentes da questão ambiental, onde cada uma estabelece seu limite de atuação, 

criando agendas bem delimitadas que se transformam em bandeira de sobrevivência e 

diferenciação institucional, o que dificulta o processo de integração.  

Vale destacar que a integração e articulação na gestão ambiental pública enfrentam 

barreiras na tradição patrimonialista do aparelho do Estado. Na mesma linha, 

(BURSZTYN et al., 1994) identificaram quatro categorias de problemas que dificultam 

a integração: (i) degeneração das instituições públicas (descontinuidade administrativa e 

ausência de quadros técnicos); (ii) cultura cartorial e burocrática, o que dificulta a 

horizontalidade das questões ambientais; (iii) natureza política (clientelismo e 

patrimonialismo que impedem a consecução de políticas ambientais); (iv) fragilidade 

dos instrumentos (carência no planejamento integrado, no monitoramento e avaliação 

dos resultados). 

Assim, entender como os instrumentos de gestão ambiental influenciam a decisão sobre 

políticas públicas setoriais pode dar alguma percepção sobre a efetividade da integração 

entre as Políticas Ambiental e Setorial, uma medida interessante da transversalidade da 

questão ambiental. A seguir foi avaliada a integração dos principais instrumentos de 

gestão ambiental (planos de bacia e outorga para o uso de recursos hídricos, unidades de 

conservação, espaços protegidos criados pelo código florestal, licenciamento ambiental 

e Zoneamentos Ecológico-econômico, agroclimático e agroecológico) que têm 

interferência com as políticas publicas dos setores florestal e de biocombustível com o 

intuito de levantar as lacunas e oportunidades para a inserção da Avaliação Ambiental 

Estratégica como instrumento integrador das diferentes visões. 

2.3.1 Planos de Bacia e Outorga 

A Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal 9433/97) possui como objetivo 

“assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em 

padrões de qualidade adequados (...)” através da “a utilização racional e integrada dos 

recursos hídricos (...)”. Ela define como instrumentos os Planos de Recursos Hídricos, 

o enquadramento dos corpos d’água em classes segundo os usos mais importantes da 

água, a outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos, a cobrança pelo uso da água e 
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o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. Dentre esses 

instrumentos, os Planos de Recursos Hídricos são primordiais pois possuem 

prerrogativa de estabelecer diretrizes para todos os usos com base em uma avaliação dos 

efeitos ambientais cumulativos na bacia hidrográfica, ou seja, “visam fundamentar e 

orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o 

gerenciamento dos recursos hídricos”. É através desses planos que são estabelecidos os 

parâmetros que buscarão harmonizar todos os usos. Dentre diversas diretrizes, são 

estabelecidos parâmetros de enquadramento dos cursos d’água, de outorga e de 

cobrança pelo uso que influenciarão todas as atividades econômicas da bacia 

hidrográfica. É através da outorga que o Estado usa seu poder autorizativo, dando 

permissão ou concessão a uma atividade econômica para fazer uso da água. Tem como 

objetivo assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos e o efetivo exercício 

dos direitos de acesso estabelecidos na PNRH e traduzidos pelos Plano de Recursos 

Hídricos.  

A interação das políticas públicas dos setores florestal e biocombustíveis com a PNRH 

ocorre somente em nível de projetos. A exigência da outorga para esses 

empreendimentos ocorre porque as atividades agrícola e industrial dos setores florestal e 

de biocombustíveis se enquadram na categoria de atividade que altera o regime, a 

quantidade e a qualidade dos recursos hídricos. Em geral, a necessidade de outorga está 

vinculada ao porte desses empreendimentos e dependerá da extensão da área plantada, 

além das condições de irrigação e obras de captação de água para fins produtivos.  

O enquadramento somente no nível de projetos, na hora do licenciamento ambiental, 

revela uma das deficiências da gestão das águas do País. Há uma fragmentação do 

sistema de gestão reforçado por uma baixa articulação interinstitucional e entre 

diferentes níveis de governo. Isso se reflete na ausência de uma integração efetiva da 

política de águas com as políticas públicas setoriais, o que leva ao não cumprimento das 

diretrizes da PNRH e a conflitos cada vez maiores pelo uso do recursos. Por outro lado, 

o planejamento setorial não aproxima nem considera em suas políticas públicas os 

aspectos destacados pelos planos de recursos hídricos, onde nem sequer avaliam as 

consequências de suas ações. Considera-se que essa aproximação já é realizada no ato 

do licenciamento ambiental. 
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Outro fator complicador é que em alguns estados, a outorga é concedida como mera 

formalidade burocrática, já que o órgão outorgante não dispõe de elementos básicos, 

como o cadastro de usuários corretamente atualizado, informações do plano de recursos 

hídricos, enquadramento, integração com os procedimentos de licenciamento ambiental 

e uma precisa rede de monitoramento. Assim, não há informações sobre a demanda 

teórica e real, a qualidade do recurso e a capacidade de suporte dos rios. Com isso, a 

incerteza sobre os reais impactos das atividades econômicas permanece alimentando os 

conflitos pela água. Vale destacar que no caso dos plantios florestais, a diminuição na 

oferta de água por conta do alto consumo dos plantios é sempre apontada como um dos 

maiores impactos ambientais da atividade, que nem sempre podem ser comprovados em 

função da ausência de informações sobre a oferta e a capacidade de suporte dos rios e 

como estes foram afetados pelos plantios, o que não consegue ser demonstrado no 

processo de licenciamento ambiental.  

2.3.2 Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal 

A Lei Federal n
o
 16.652/2012 – Novo Código Florestal – (e também sua antecessora – 

Lei Federal 4.771/65) estabelece no interior das propriedades privadas a figura da 

Reserva Legal (RL) e da Área de Preservação Permanente (APP): as RL são áreas 

compulsoriamente determinadas pelo Estado que tem como função a “exploração 

econômica de modo sustentável dos recursos naturais, auxiliar a conservação 

ambiental e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da 

biodiversidade bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa”; e 

a APP é “área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental 

de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 

biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o 

bem-estar das populações humanas”.  

A tramitação para essa nova lei foi marcada por um profundo confronto entre dois 

lobbies: ruralista, com muita força no poder legislativo, e ambientalista, fortes perante a 

opinião pública e na esfera internacional. Os primeiros reivindicavam maior 

flexibilidade na legislação, já os ambientalistas pediam maior rigor contra o 

desmatamento (BURSZTYN et al., 2012). Pelo menos em três aspectos a tramitação do 

Novo Código Florestal expõe o antagonismo entre os interesses dos ruralistas e 

ambientalistas: 
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 a redução das faixas mínimas de preservação previstas, defendidas pelos 

ruralistas; 

 a liberação para plantio de certas culturas em áreas de encosta e topo de morro, 

vedadas pela legislação anterior, da mesma forma que a redução de áreas de RL; 

e 

 a anistia das multas referentes a desmatamento ilegais ocorridos antes de 2008. 

A disputa entre atores com interesses tão opostos em torno da principal legislação 

florestal brasileira revela uma latente dicotomia entre as forças rurais que consideram a 

preservação ambiental uma barreira ao desenvolvimento rural. 

As APP são determinadas a partir das características naturais da área (largura de cursos 

d’água, inclinação do relevo, altitude e ecossistema) ou do interesse público, desde que 

assim declaradas pelo chefe do executivo e que tenham o objetivo definido conforme os 

requisitos da Lei. Por conta disso, esse regime de proteção especial atinge todas as 

propriedades privadas nas áreas rurais e urbanas do País e impõe restrições à exploração 

(comercial ou não), que só pode ser autorizada pelo poder público.   

No caso das RL, a localização está relacionada ao ecossistema, ao nível de preservação 

da vegetação e a função regional para a conservação ou recuperação da biodiversidade. 

Também é um regime especial de proteção onde o proprietário rural tem restrições de 

uso e não pode desenvolver atividades econômicas sem que elas tenham as 

características determinadas pela lei, sendo necessária a autorização prévia pelo poder 

público.  

Como a abrangência das áreas de APP e RL envolve as propriedades públicas ou 

privadas, a determinação de áreas de preservação influencia diretamente na disposição 

das áreas para plantio florestal e de biocombustíveis, influenciando diretamente o seu 

manejo, parte fundamental do processo de gestão da produção da matéria-prima. Assim, 

fica caracterizada a inevitável interação em nível de projeto.  

A discussão sobre a efetividade dessa interação envolve o monitoramento das áreas de 

proteção a fim de saber se estavam sendo cumpridas as determinações da Lei. O 

enquadramento do setor privado se diferencia em função dos setores e da região 

geográfica em que está inserido. Na produção de biocombustíveis, enquanto o centro-
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sul apresentava altas taxas de manutenção dessas áreas, na região Nordeste isso era 

ignorado. Já no setor florestal, as áreas próprias, ou seja, plantios das grandes empresas 

de celulose e siderurgia, obedecem a lei, já as áreas terceirizadas não cumprem. Nesse 

sentido, é uma integração parcial que não depende de instrumentos de planejamento, 

mas de monitoramento do cumprimento. 

2.3.3 Unidades de Conservação 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), instituído pela Lei Federal 

9.985/00, cria 12 tipos de Unidades de Conservação (UC), sendo a União, os estados e 

os municípios responsáveis pela sua criação, gestão e manutenção, excluindo-se o caso 

das Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN), de responsabilidade dos 

respectivos proponentes. 

As UC são áreas territorialmente demarcadas com o intuito de serem especialmente 

protegidas e cuja dinâmica de gestão e planejamento são definidas por zoneamentos e 

planos próprios. Segundo a Lei, UC é um espaço territorial e seus recursos ambientais 

com características naturais relevantes, incluindo águas jurisdicionais, legalmente 

instituídos pelo Poder Público, com o objetivo de conservação e limites definidos sob 

regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.   

A UC é um dos poucos instrumentos de ordenamento territorial que é de fato 

reconhecido enquanto política de conservação ambiental. Dados de dezembro de 2012 

indicam, no Brasil, a existência de 1762 UC federais, estaduais e municipais, 

correspondendo a uma área de 17,8% do território nacional. São 886 unidades federais, 

729 unidades estaduais e 147 municipais (MMA, 2013). Das unidades de conservação 

federal, 48% são de proteção integral. No caso das estaduais, esse número cai para 20%. 

Do total de 635 RPPN, 574 são federais (90%) e 77 são estaduais. Por suas dimensões, 

são raros os casos de grandes plantios monoculturais que não tem interferência, direta 

ou indireta, as áreas das UC. 

A despeito do grande número de UC existentes, de seu forte ritmo de expansão nas 

últimas décadas e do seu efetivo papel em frear a expansão das áreas de desmatamento, 

principalmente na Amazônia, há problemas que persistem e comprometem os objetivos 

da conservação. Um deles é a desigualdade proporcional das áreas protegidas em cada 
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bioma. Enquanto na Amazônia 20% do território está sob regime de UC (excluindo-se 

as terras indígenas), no Pantanal o montante está por volta de 2% (MMA, 2013). 

Os conflitos de grupos sociais distintos envolvidos com as UC, como administradores, 

governos locais, ONG, população residente dentro e do entorno, são frequentes 

(BURSZTYN et al., 2012). Deve-se destacar que esses conflitos muitas vezes ocorrem 

porque as UC são criadas burocraticamente, mas não chegam a ser implantadas. O 

principal motivo é a carência de recursos públicos necessários para sua efetivação, 

principalmente na regularização fundiária (desapropriação de terras particulares) e na 

contratação de profissionais para gestão básica. Apesar da área somada das UC federais 

ter crescido 80% entre 2001 e 2008, a receita revertida aumentou apenas 16% e não há 

indicativos de que houve mudanças significativas até 2013 (MEDEIROS et al., 2011). 

Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos que estão sujeitos a AIA de 

projetos, o SNUC, em seu Art. 36, estabelece que o empreendedor deve apoiar a 

implantação e manutenção de UC do grupo de proteção integral que estejam em áreas 

próximas do empreendimento. É atribuição do órgão ambiental competente estabelecer 

o grau do impacto e valorá-lo para fins de definição da compensação ambiental. Assim, 

sob o ponto de vista do planejamento dos setores florestal e de biocombustível, uma 

UC, principalmente de preservação integral, acarreta uma série de medidas restritivas de 

uso, dentro e no entorno, que o afeta diretamente, por vezes até impedindo projetos 

expansão. É no momento do licenciamento ambiental que são levadas em consideração 

as restrições impostas pelas UC. 

Além das compensações ambientais em UC públicas, as RPPN tem sido um importante 

instrumento de conservação da biodiversidade utilizado pelo setor florestal e 

compactuado com o setor público. Seu estabelecimento é feito de acordo com diretrizes 

dos órgãos ambientais competentes e, em geral, são fruto de compensações 

complementares por impactos ambientais estipuladas pelo licenciamento ambiental. 

Nesse sentido, é reveladora de um forte nível de integração entre os objetivos de 

conservação públicos e os empreendimentos.  
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2.3.4 Zoneamento Ecológico-Econômico 

Fundamental para uma política ambiental equilibrada, o planejamento territorial utiliza 

instrumentos de ordenamento para gerenciar o uso dos recursos naturais tendo como 

referência a capacidade de suporte do meio ambiente. A PNMA institui como 

instrumentos de ordenamento o Zoneamento Ambiental, posteriormente definido como 

Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), e as Áreas de Proteção Ambiental, já 

descritos anteriormente. O Decreto 4.297/02 definiu o ZEE como instrumento de 

organização do território que “estabelece medidas e padrões de proteção ambiental 

destinados a assegurar a qualidade ambiental dos recursos hídricos, dos solos e a 

conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria 

das condições de vida da população”. O mesmo Decreto estabelece o Poder Público 

Federal como o ente competente para a realização de estudos nacionais e regionais, 

“quando tiver por objeto biomas brasileiros ou territórios abrangidos por planos e 

projetos prioritários estabelecidos pelo Governo Federal”. Da mesma forma, há a 

possibilidade de que os ZEE estaduais e municipais sejam reconhecidos desde que 

tenham cumpridos requisitos estipulados no seu Art. 6º-B bem como a metodologia 

estipulada pelo Programa Zoneamento-Ecológico Econômico (PZEE).  

O ZEE é um instrumento para a gestão ambiental do território elaborado segundo uma 

abordagem geográfica. A partir de estudos sobre o relevo são aplicadas análise sobre 

aspectos naturais, sociais, econômicos e legais, determinando o potencial de uso dos 

recursos naturais, sua capacidade de suporte e suas fragilidades (ALENCAR, 2009).  

Algumas tentativas com relativo êxito de implantação dos Zoneamentos Ambientais 

ocorreram na década de 90, com a criação da Comissão Coordenadora do Zoneamento 

Ecológico-Econômico do Território Nacional (CCZEE), com atuação prioritária na 

Amazônia Legal (BECKER et al., 1996). Mais recentemente, o PZEE tentou integrar o 

instrumento ao sistema de planejamento em todos os níveis da administração pública 

(ALENCAR, 2009). Sua principal iniciativa foi o MacroZEE da Amazônia, que teve o 

intuito de fornecer as informações básicas sobre população e território, subsidiando 

iniciativas mais aprofundadas por parte de cada um dos estados (FERREIRA, 2011).  
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Há estudos sendo executados em diversas escalas e responsabilidades (ALENCAR, 

2009; MATTEO, 2007). A última publicação oficial
17

 sobre o andamento dos projetos 

foi em 2007, indicando que 63% do território brasileiro tinha projetos de ZEE 

concluídos ou em execução (pouco mais de 55 estudos). No entanto, somente 3% do 

território possuía zoneamento com um nível maior de detalhamento (MATTEO, 2007). 

Cabe destacar que nos últimos seis anos grande parte dos projetos iniciados já foram 

concluídos (por exemplo, o ZEE de Minas Gerais) e outros foram iniciados (por 

exemplo, o ZEE da Bahia). Segundo dados divulgados pelo MMA em seu website, 18 

dos 26 estados brasileiros e o Distrito Federal já possuem ou estão elaborando o ZEE 

para todo o seu território, a saber: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, 

Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, 

Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins (MMA, 2013b).  

Atualmente, o MMA está realizando a revisão de todos os estudos (inclusive o Macro 

Zoneamento da Amazônia) e instrumentos de ordenamento territorial no âmbito federal 

(“Panorama Ipea - Zoneamento Ecológico Econômico”, 2013). Seu objetivo é entender 

porque as experiências de aplicação do ZEE não tem se refletido na produção de 

políticas e planos de ordenamento territorial, o que é considerado pela comissão 

coordenadora uma das grandes insuficiências da implementação das diretrizes do 

instrumento. Por outro lado, alguns setores do governo consideram que a disseminação 

dos ZEE tem beneficiado o licenciamento ambiental bem como subsidiado políticas 

públicas de regularização fundiária; concessão de crédito rural; e desenvolvimento de 

políticas regionais (“Panorama Ipea - Zoneamento Ecológico Econômico”, 2013). 

Um grande motivador para a realização do ZEE na atualidade é a exigência do § 2
o
, Art. 

13 do Novo Código Florestal
18

, que determina: “os Estados que não possuem seu 

Zoneamento Ecológico-Econômico - ZEE - segundo a metodologia unificada, 

estabelecida em norma federal, terão o prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data da 

publicação desta Lei, para a sua elaboração e aprovação”. O ZEE será ferramenta 

determinante para a organização das áreas de Reserva Legal criando um vínculo 

                                                 
17

 O MMA não divulga balanços anuais na página do Programa ZEE-Brasil. Há somente indicativos, por 

vezes desatualizados, do andamento das iniciativas.   
18

 Nessa mesma lei, há determinação para que estados litorâneos elaborem, no limite de 1 ano, o 

Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro em zonas de mangue, apicum ou salgado, com base 

cartográfica para atender a exigência de 1:10.000. O Novo código florestal exige e coloca o prazo de 1 

(um) ano.  
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obrigatório entre a visão regional da política de conservação e a alocação das RL nas 

propriedades, o que justificaria certa corrida para a elaboração dos projetos que estão 

com o andamento mais lento. No entanto, os efeitos dessa lei só poderão ser avaliados 

nos próximos anos. 

Conceitualmente, o ZEE previa uma atuação multiescalar em que os níveis nacional e 

macrorregional, com o objetivo de otimizar o uso da grande reserva de terras e recursos 

do país direcionando grandes tendências estruturantes, seriam complementados por uma 

abordagem em nível local, incorporando o interesse local e ações de regulação do uso 

do solo segundo o que é conhecido como "land use planning" (BECKER et al., 1996). 

No entanto, isso não se concretizou e o que se vê é uma macrossetorização em escala 

regional e estadual que não se aproxima das realidades locais (ALENCAR, 2009), salvo 

algumas exceções como, por exemplo, o caso do Pará com seu ZEE Estadual 

(1:1.000.000) e os Zoneamentos da Calha Norte, da Zona Leste (1:250.000) e da Zona 

Costeira (1:100.000). Por outro lado, tem acontecido iniciativas municipais que não 

estão integradas ao nível regional, sem conexão com as diretrizes regionais e nacionais 

de uso do território, como no caso do ZEE do município de  Marcelândia, que não está 

integrado ao ZEE do Mato Grosso (o estadual ficou pronto depois do municipal) 

(ALENCAR, 2009).  

Somente a macrossetorização não fornece diretrizes mais específicas sobre o tipo de 

plantio ou modelo de produção que maximizam os ganhos sociais e se enquadrem à 

capacidade de suporte de um ecossistema. Os trabalhos se limitam a indicar, 

genericamente, quais as atividades econômicas aptas à região através das Zonas de 

Desenvolvimento. Por exemplo, no ZEE do Estado de Minas Gerais as Zonas de 

Desenvolvimento 6 são extensas “áreas de baixo potencial social e alta vulnerabilidade 

natural, dependentes de assistência direta e constante do governo do estado e do 

governo federal em áreas básicas de desenvolvimento, levando em conta que o meio 

natural é um elemento limitante” (SCOLFORO et al., 2009). Não há indicação de quais 

culturas podem ser estimuladas nessas regiões, o que pode levar a um reforço no 

modelo de ocupação monocultural dessa região mesmo sabendo de sua vulnerabilidade 

social. Apesar das insuficiências do processo, o ZEE tem influenciado no 

direcionamento macrorregional das novas áreas de plantio principalmente no setor 

florestal. 
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Outro fator que a macrossetorização impede é o melhor direcionamento das áreas de 

plantio no contexto do licenciamento ambiental. Quanto mais precisa for a escala e 

melhor forem suas avaliações das restrições/potencialidades sociais e ambientais, maior 

será a qualidade do licenciamento em relação aos aspectos que envolvem os impactos 

cumulativos. Por outro lado, a maior precisão das escalas não pode prescindir de uma 

avaliação do ponto de vista regional que esteja integrada com a avaliação local. Nesse 

sentido, os estados que limitarem a elaboração dos ZEE em abordagens com escalas 

menos precisas (acima de 1:250.000) tendem a apresentar menor interação entre o ZEE 

e o licenciamento ambiental (ALENCAR, 2009).  

Em geral, a influência do ZEE nas políticas públicas de florestas e biocombustíveis 

acontece na indicação de áreas passíveis de plantio, o que pode acontecer antes ou 

durante o licenciamento ambiental. O planejamento setorial se adequaria às diretrizes do 

zoneamento durante a fase de estudos de viabilidade do empreendimento, ou seja, antes 

do licenciamento ambiental, evitando o desgaste de propor áreas que pudessem ser 

recusadas pelo licenciamento. Acontece que as diretrizes do ZEE nem sempre se 

traduzem em orientação para que sejam adotadas as políticas públicas mais adequadas 

ao território e a realidade local. Apesar de ainda não existirem avaliações definitivas 

sobre a influência dos zoneamentos na mudança desse padrão concentrador, já que as 

aplicações são recentes, pode-se afirmar que ainda prevalece o modelo em que o setor 

privado indica as áreas que são as mais propícias do ponto de vista econômico. Assim, 

as áreas escolhidas são homologadas pelo poder público ao mesmo tempo em que sua 

expansão é estimulada por políticas públicas setoriais que pouco consideram diretrizes 

de ordenamento territorial em função da preservação dos recursos naturais. 

Esse é um desafio que é observado no setor florestal e de biocombustíveis, cuja 

ocupação concentrada dos plantios é decidida pelo empreendedor e homologada pelo 

licenciamento ambiental, sem levar em consideração os efeitos da concentração do 

plantio em uma região, não colaborando com o objetivo primordial do ordenamento 

territorial de corrigir os desequilíbrios de um espaço local e regional (BECKER; 

EGLER, 1996).  

Além do ZEE, outro importante instrumento de ordenamento territorial que tem 

influenciado exclusivamente o planejamento do setor sucroalcooleiro é o Zoneamento 

Agroecológico da Cana-de-açúcar (ZAE). Ele foi a principal resposta do planejamento 
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setorial diante das críticas nacionais e internacionais aos impactos socioambientais 

provocados pelo setor sucroalcooleiro. Ele foi elaborado pelo MAPA em conjunto com 

Embrapa, INPE, Unicamp e Conab, e regulamentado através do Decreto n° 6.961 de 17 

de setembro de 2009. Seu objetivo geral é “fornecer subsídios técnicos para formulação 

de políticas públicas visando o ordenamento da expansão e a produção sustentável de 

cana-de-açúcar no território brasileiro” (SILVA, 2010). A partir de uma base de dados 

sobre condições climáticas, relevo, solo, disponibilidade de águas superficiais e 

subterrâneas, unidades de conservação existentes e indicadas, incluindo áreas de 

proteção ambiental e fragmentos florestais para incremento da conectividade, foi criado 

um mapa que indica a adequação de áreas para o cultivo de cana, regulando a ocupação 

das terras, a instalação e a ampliação de unidades agroindustriais. Suas diretrizes 

determinam quais áreas são prioritárias para a expansão da cana e quais as práticas 

tecnológicas mais condizentes visando a sustentabilidade da produção do 

biocombustível.  

Dentre as diversas contribuições, o ZAE criou zonas de exclusão para a cana-de-açúcar 

e determinou quais áreas seriam mais suscetíveis a conflitos com produção de 

alimentos. Apesar do projeto de lei n° 6.077/09 que tornaria obrigatória a sua utilização 

em toda a estrutura pública ainda estar em tramitação no Congresso Nacional, o ZAE 

tem sido importante instrumento de mudança do planejamento setorial por conta do 

Decreto Federal n 6.961/2009 que determina ao Conselho Monetário Nacional que 

estabeleça diretrizes para todos os empréstimos bancários públicos dirigidos ao setor 

estejam vinculados a projetos que se enquadrem nos requisitos do ZAE.  

Apesar do ZAE não ter capacidade de proibir a expansão para outras áreas, alguns 

sistemas de licenciamento ambiental estaduais, como o de São Paulo e Minas Gerais, 

estão adotando o ZAE como ferramenta de disciplinamento e orientação da expansão e 

dos novos empreendimentos no domínio estadual, recusando áreas não recomendadas 

pelo zoneamento.  

SILVA (2010) sugere que a principal fragilidade ZAE está na subavaliação dos 

impactos sociais, já que não faz qualquer diferenciação das áreas com presença de 

pequenos agricultores. Além disso, o autor destaca que o ZAE vem apenas ratificar a 

frente de expansão do agronegócio canavieiro, uma vez que não altera de forma 

significativa o vetor de expansão, tentando legitimar a sustentabilidade do agronegócio 
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canavieiro mediante dados quantitativos que ignoram a lógica da localização geográfica 

baseada na captura da renda fundiária que orienta a expansão deste agronegócio. Apesar 

das limitações do ponto de vista teórico terem sido apontadas e da ausência de 

avaliações sobre sua efetividade nos últimos quatro anos de aplicação, o ZAE é a 

primeira oportunidade de inclusão da variável ambiental no planejamento setorial da 

expansão de biocombustíveis. 

(MIRANDA et al., 2008) indicam que os instrumentos de zoneamento territorial e 

gestão ambiental têm grande dificuldade de compatibilizar todas as demandas 

(ambientais, agrárias, indigenistas, quilombolas, urbanas, industriais, energéticas, 

mineradoras, etc.) com as realidades socioeconômicas locais e regionais. É improvável 

conciliar o uso atual a atender todas as demandas futuras sem uma compreensão 

aprofundada das especificidades regionais e locais. Nesse sentido, é importante a 

integração entre os diversos instrumentos de planejamento em suas diversas escalas 

como forma de entender as variadas demandas a fim de traçar as prioridades de uso dos 

recursos naturais e seus limites, ressaltando-se que prioridade não significa 

exclusividade. 

2.3.5 Sistema de Licenciamento Ambiental 

O licenciamento ambiental é um instrumento coercitivo, de comando e controle, que 

obriga empreendedores públicos e privados a submeterem os seus projetos a um 

processo administrativo de análise e avaliação dos impactos ambientais a eles 

relacionados. É o principal e mais reconhecido instrumento da política ambiental 

brasileira (BURSZTYN et al., 2012). 

Instituído como instrumento da PNMA, a clareza de sua aplicação foi definida pela 

Resolução Conama n° 237/97 e depois com a Lei Federal Complementar n
o
 140 de 8 de 

dezembro de 2011. Ficam estabelecidas as competências dos entes federados para 

licenciar empreendimentos e atividades que utilizem recursos ambientais, considerados 

efetivos ou potencialmente poluidores, ou daqueles que possam causar degradação 

ambiental. Definiu-se, também, a que nível governamental deve ocorrer o licenciamento 

e quais os empreendimentos que são passíveis de aplicação do instrumento
19

. 
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 Vale destacar que a promulgação da Lei Federal Complementar n
o
.140/2011 fixou as normas para a 

cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas 

decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à 
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Observadas as normas gerais federais, os estados podem estabelecer suas leis de tutela 

ambiental criando sistemas próprios de licenciamento desde que observados os critérios 

mínimos determinados pelas normas nacionais. Como consequência, há uma grande 

variedade de sistemas de licenciamento ambiental.  

Nesse arcabouço, o Conama estabeleceu procedimentos para compatibilizar o processo 

decisório de licenciamento ambiental de certas categorias de empreendimentos, como 

são os casos da Resolução Conama 284/01, que trata do licenciamento de 

empreendimentos de irrigação, da Resolução Conama 005/88, referente a obras de 

saneamento básico e da Resolução Conama 289/01, relativo ao licenciamento de 

projetos de reforma agrária. 

A adoção do sistema de licenciamento ambiental no Brasil representa um avanço nas 

regulamentações públicas e significa um importante fator de condicionamento das 

decisões governamentais e privadas às condicionantes das normas ambientais. No 

momento atual, busca-se o aprimoramento do processo, mediante estratégia de 

descentralização que visam o fortalecimento da capacidade institucional das unidades 

da federação em termos de gestão ambiental e de licenciamento. A tendência, após a 

aprovação da Lei Federal Complementar 140/2011, é de uma progressiva 

municipalização do licenciamento e de outras atividades inerentes à gestão ambiental 

(BURSZTYN et al., 2012).  

O licenciamento ambiental é a primeira e principal etapa de inclusão da variável 

ambiental no processo de implementação das ações setoriais. É o licenciamento quem 

definirá a viabilidade ambiental do empreendimento, o que o transforma no grande 

“fiador” ambiental do processo, já que o todas as ações de estímulo público 

condicionam a aprovação da licença ambiental.  

Há que se considerar que grande parte dos empreendimentos vinculados as cadeias 

florestal e biocombustíveis estão sujeitos a licenciamento ambiental estadual em função 

do potencial poluidor – Indústria de papel e celulose, siderurgia, unidades de produção 

de álcool etílico, atividades agropecuárias, silvicultura, etc. No entanto, nem todos os 

empreendimentos tem o licenciamento vinculado a apresentação de Estudos de Impacto 

                                                                                                                                               
proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das 

florestas, da fauna e da flora. Essa Lei preencheu as lacunas sobre a competência dos entes federativos.  
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Ambiental (EIA). A necessidade de EIA dependerá da tipificação do potencial poluidor 

do empreendimento em cada estado. Por exemplo, na Bahia, o licenciamento ambiental 

ocorre via três possíveis instrumentos: a Licença Ambiental, a Autorização Ambiental 

ou o Termo de Compromisso de Responsabilidade Ambiental (TCRA – Lei Estadual 

10.431/06). Assim, as atividades agrossilvipastoris podem ser licenciadas, dependendo 

do porte e uso, apenas com base no TCRA, documento declaratório no qual o 

empreendedor se compromete em cumprir com as exigências ambientais.  

Em geral, o licenciamento ambiental das atividades da cadeia florestal e de 

biocombustíveis envolve a separação entre as atividades industriais e as áreas de 

plantio. Nas atividades industriais, o licenciamento envolve a elaboração de EIA em um 

processo sistemático de previsão dos impactos do empreendimento, concluindo com a 

apresentação de medidas de mitigação e compensação. Durante esse processo, há o 

enquadramento do empreendimento às normas ambientais vigentes (por exemplo, 

padrões de emissão de poluentes atmosféricos, de descarte de efluentes líquidos, do 

descarte de resíduos sólidos, etc.), ao ordenamento territorial municipal (exigência da 

Conama 237/97 de certidão da prefeitura Municipal declarando local em conformidade 

com legislação de uso do solo) e ao zoneamento estadual (ZEE), caso exista. Além 

disso, o licenciamento ambiental tem como premissa a participação social através de 

Audiências Públicas.  

Já no caso do licenciamento das áreas de plantio, as exigências variam de acordo com a 

magnitude da área plantada e com o ente federativo (Estado e Município) a que 

pertencem. A resolução Conama 237/97 estabelece, em seu artigo 12, parágrafo 1, que 

cada estado pode definir procedimentos específicos – simplificados ou complexos – 

para as licenças ambientais, observando a natureza, a característica e peculiaridade do 

empreendimento. Por exemplo, em Pernambuco, no polo agrícola de Petrolina/Juazeiro, 

atividades agrícolas ou pecuária de sequeiro com área efetiva de plantio ou criação de 

até 214,50 ha estão dispensadas de licenciamento (Lei estadual n 12.744 de 23 de 

dezembro de 2004). O que existe em comum entre os estados é que atividades agrícolas 

de pequeno e médio porte podem ter o licenciamento ambiental mais simplificado
20
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 Mesmo em um licenciamento mais simplificado, permanecem algumas exigências legais, sendo a 

principal delas a autorização de supressão vegetal e ao enquadramento às diretrizes dos Planos de Bacia. 

Com a Lei Complementar n 140/ 2011, a aprovação da supressão de vegetação estará vinculada ao ente 

federativo licenciador. Antes da lei complementar, em razão das disposições da Resolução CONAMA n 

378/06, competia ao IBAMA a aprovação dos empreendimentos de supressão de florestas e outras formas 
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(não envolvendo a utilização de instrumentos de avaliação de impacto ambiental) 

(VILLAS-BOAS, 2008). Por vezes, por exemplo na Bahia, uma auto-declaração de que 

há o cumprimento das normas ambientais é suficiente. Em geral, o licenciamento exige 

que os projetos estejam adequados aos padrões da legislação de recursos hídricos; ao 

Novo Código Florestal; técnicas de colheita e irrigação; e o uso controlado de 

pesticidas. Por avaliar individualmente os projetos, não tem por prerrogativa avaliar a 

extensão dos impactos cumulativos de um grupo de empreendimentos em uma 

determinada região. 

Um balanço do estado atual do licenciamento ambiental e da avaliação de impacto 

ambiental de projetos realizada por BURSZTYN et al. (2012) revela tanto resultados 

positivos quanto negativos. Após mais de duas décadas de aplicação, a experiência 

indica que a questão ambiental é tratada de forma direta e sistemática, em um processo 

de institucionalização da dimensão ambiental em todos os níveis da federação. No 

entanto, as práticas traduzem sérios problemas operacionais gerais do Estado, refletindo 

dificuldades gerais do setor público (burocracia excessiva, falta de recursos humanos, 

conflitos interinstitucionais), quanto limitações reais dos instrumentos. 

Uma grande dificuldade é o acompanhamento pós-licenciamento. Ainda há um longo 

caminho para o cumprimento das exigências estabelecidas nas licenças ambientais. 

Embora haja previsão para o acompanhamento, a capacidade dos órgãos licenciadores 

de assegurar um bom acompanhamento enfrenta desafios perante a crescente demanda 

dessas ações e perante ao crescimento da complexidade dos sistemas produtivos. Esse 

fator é agravado pela falta de recursos humanos e de orçamento, o que revela a falta de 

prioridade do Estado em realmente enfrentar as dificuldades impostas pelo sistema 

escolhido (BURSZTYN et al., 2012). 

Outro fator limitante da efetividade é o grau de generalização adotado nas exigências 

impostas aos empreendedores. É frequente a demanda dos órgãos licenciadores por AIA 

de projeto complexas, caras e extensas (verdadeiras enciclopédias), valendo-se de 

instruções técnicas gerais que são impostas a grandes e pequenos projetos. Há a 

percepção de que a falta de recursos humanos (quantidade e qualidade) impede que os 

órgãos ambientais estabeleçam parâmetros específicos aos empreendimentos que 

                                                                                                                                               
de vegetação com área maior que mil hectares, o que causava grande dificuldade para o licenciamento 

dos estados e municípios que dependiam da anuência do IBAMA. 
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buscam o licenciamento. Isso é agravado pelo ritmo acelerado dos avanços 

tecnológicos, que alteram os padrões produtivos, criando novos contextos e 

apresentando novas situações com risco para o meio ambiente.  

As insuficiências do licenciamento ambiental também residem na limitação da 

abrangência em que os principais impactos socioambientais são avaliados. Do ponto de 

vista dos ecossistemas naturais, por exemplo, são avaliados aspectos referentes a 

manutenção da cobertura vegetação, da flora e proteção da fauna dentro da área de 

influência direta do empreendimento, por exemplo, a exigência a manutenção/ 

recuperação de fragmentos florestais, principalmente nas áreas de APP e de RL. Ele 

cumpre, atualmente, o arcabouço legal (Código Florestal, por exemplo) que exige 

padrões mínimos de manutenção desses fragmentos, assim como programa de proteção 

à espécies em extinção (listas de espécies ameaçadas). No entanto, essas restrições não 

refletem aspectos regionais referentes a conservação da biodiversidade, como a 

formação de corredores da biodiversidade. Assim, apesar de verificar as exigências 

ambientais na proposição de um empreendimento, sozinho o licenciamento não 

consegue capturar os efeitos cumulativos de diversos empreendimentos em uma mesma 

região. Por ser um processo autorizativo, ele precisa que as exigências ambientais 

(como as que são estabelecidas nos padrões de qualidade ambiental) tenham sido 

estabelecidas com base em instrumentos que propiciem uma visão regional dos 

impactos.  

Do ponto de vista social, o licenciamento ambiental também enfrenta dificuldades, 

principalmente por não ter como pressuposto captar os efeitos de diversos projetos da 

cadeia produtiva florestal e de biocombustíveis, por exemplo, na segurança alimentar e 

na migração. A profundidade da avaliação dependerá do tipo de licenciamento que o 

empreendimento estará submetido. Nos casos vinculados a instalação de unidades de 

processamento e suas respectivas áreas próprias de plantio (siderúrgicas a carvão 

vegetal, plantas de celulose e papel, unidades processadoras de biodiesel e usinas de 

etanol), o licenciamento recebe o reforço dos estudos de impacto ambiental, que tendem 

a avaliar os aspectos sociais com maior profundidade. Já nos casos em que há o 

licenciamento de plantios terceirizados ou fomentados, através do licenciamento 

simplificado, a consideração dos aspectos sociais não está no escopo. Assim, os 

impactos sobre a segurança alimentar local, sobre o perfil fundiário de posse da terra e 
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sobre a população rurais não capturados pelo processo de licenciamento. Nem o 

deveriam, já que as escalas de avaliação não permitem esse tipo de avaliação. Sem 

diretrizes para uma ocupação do ponto de vista regional, fortalecendo o fluxo de 

informação entre os diversos níveis de planejamento, o licenciamento ambiental de 

projetos não consegue lidar com os impactos sobre a segurança alimentar.  

A fragmentação dos pedidos para licenciamento ambiental de empreendimentos de uma 

mesma cadeia produtiva também surge como um fator complicador dos grandes 

empreendimentos, incluindo os setores florestal e de biocombustíveis. A fim de agilizar 

o processo de licenciamento, empreendimentos de diversos setores tem licenciado seus 

projetos separadamente. Por exemplo, o licenciamento do setor de petróleo enfrenta 

esse problema no licenciamento do seu complexo industrial. Sem uma infraestrutura 

capaz de avaliar os projetos conjuntamente, os órgãos ambientais não conseguem 

verificar o efeito conjunto dessas ações. Uma estratégia para contornar isso foi a adoção 

da Avaliação Ambiental de Áreas Sedimentares (AAAS), que dentre outras coisas 

consegue ter uma avaliação global a partir de possíveis cenários de exploração de áreas 

sedimentares e todos os seus projetos. Essa iniciativa ainda não aplicada, já que sua 

aprovação foi em 2012. No entanto, abre-se uma perspectiva de uma avaliação mais 

integrada dos empreendimentos. 

No que tange aos setores florestal e biocombustíveis, os pedidos de licenciamento 

ambiental fracionados acontecem na fase de plantio. A aquisição de pequenas fazendas 

ou a terceirização/fomento dos plantios além de diminuir a necessidade de investimento 

para a expansão de plantios, simplifica o licenciamento, já que no caso de pequenas 

propriedades, o licenciamento é menos burocrático e não é passível de avaliações de 

impacto. Esse processo também tem dificultado o controle pelo órgão ambiental dos 

impactos ambientais de todas as áreas licenciadas, como, por exemplo, no Extremo Sul 

da Bahia, o governo da Bahia assumiu, em 2008, perdeu o controle do licenciamento 

ambiental dos plantios de eucalipto ao não saber a área total licenciada. Em diagnóstico 

finalizado em 2010, ficou constatado que 34 mil ha de áreas plantadas não estavam em 

seus cadastros em função da descentralização do licenciamento para os municípios, o 

que ocasionou na fragmentação do licenciamento dos plantios dos empreendimentos 

voltados a celulose. Como consequência, o adensamento dos plantios ficou maior que o 

suposto (LIMA/COPPE/UFRJ, 2010). Diante dessas questões, a ausência de 
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instrumentos que direcionem as ações do licenciamento ambiental deixa o processo 

acéfalo sob o ponto de vista das consequências regionais dos projetos florestais e de 

biocombustíveis.  

As outorgas com base em planos de bacia são exemplos que sustentam a possibilidade 

de integração de instrumentos, caracterizando o tiering das decisões estratégicas de 

planejamento ambiental. 

2.4 Considerações finais 

As políticas públicas do setor florestal e de biocombustíveis líquidos tem o intuito de 

criar condições para o desenvolvimento de grandes empreendimentos e são 

centralizadas no governo federal e estadual, possuem forte parceria com a iniciativa 

privada e com participação social restrita a alguns grupos de interesse que tem acesso 

aos conselhos, ministérios e secretarias. É nesses fóruns que ocorrem as discussões para 

a definição da agenda política onde são formulados os temas objetos da ação 

governamental, geralmente alinhadas com o desejo da iniciativa privada. Não há 

indicações de que as Políticas Públicas sejam formuladas com metodologias específicas 

contendo avaliações de riscos e potencialidades socioambientais em função de diversas 

alternativas propostas. Além disso, há pouca informação disponível sobre metodologias 

adotadas institucionalmente que façam uma análise integrada de todas as políticas 

públicas que interfiram ou que sofram influência das decisões.  

As ações mais importantes estão centradas nos comitês interministeriais. Entende-se que 

a intervenção federal é semelhante nos setores avaliados, se limitando a desenvolver 

estímulos para que a iniciativa privada se sinta encorajada a estabelecer suas unidades 

de produção. O principal braço executor, em todos os casos, é o BNDES com suas 

linhas de financiamento. No entanto, não se pode ignorar a importância da participação 

dos estados também com estímulos próprios para incentivar a instalação das unidades 

produtivas. Assim, o que se observa é um planejamento estatal direcionado para a 

construção de ambiente favorável à atração de investimentos da iniciativa privada ou ao 

atendimento das demandas de grupos privados, seguindo a doutrina de planejamento 

indicativa (BURSZTYN et al., 2012). 

O uso dos instrumentos de gestão ambiental e territorial no planejamento dos setores 

florestal e de biocombustíveis indica que ainda prevalece uma abordagem pontual de 
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projetos e desconectada de uma estratégia regional de otimização do uso dos recursos 

naturais. Há predomínio do licenciamento ambiental em detrimento a outros 

instrumentos, levando a uma análise superficial sobre os impactos indiretos, 

cumulativos e regionais. Assim, aspectos referentes aos conflitos de uso por terras 

produtivas, concorrência com comunidades tradicionais ou indígenas e para políticas de 

conservação da biodiversidade, emissões de GEE através de mudanças no uso do solo 

direto e indireto, exclusão da população local e riscos para a segurança alimentar não 

são considerados pelo sistema de gestão ambiental atual. Isso reforça a hipótese de que 

os instrumentos de gestão ambiental e territorial atualmente utilizados não estão sendo 

exitosos em subsidiar o processo de planejamento da expansão de biocombustíveis e 

florestas com vistas a uma maior sustentabilidade dessas cadeias. 

Vale destacar que a situação atual não reforça a visão “pensar globalmente e agir 

localmente”, definida por Renê Dubos, onde as estratégias globais e regionais dialogam 

e dependem do nível local. Nesse sentido, os instrumentos de gestão ambiental e setorial 

deveriam perpassar as estratégias globais, regionais e locais, conectando-as. Na 

verdade, o que se vê é o oposto, onde o planejamento da ação local é soberano 

(definidas pelo planejamento por projetos e o seu respectivo licenciamento ambiental), 

sem que se leve em consideração os efeitos das suas ações em nível regional ou global. 

Nesse sentido, a atuação local da gestão ambiental pública também tem o vício de 

chegar tarde, ou seja, depois da decisão sobre um determinado empreendimento já ter 

sido tomada em todos os outros níveis e esferas de planejamento setorial, dificultando 

eventuais alterações para melhor adaptar às restrições socioambientais do local.  

Apesar das insuficiências, o exemplo do ZAE mostra que é possível utilizar 

instrumentos que estabeleçam estratégias regionais e que dialoguem com os 

instrumentos de gestão ambiental que atuam em nível local. Essa integração tem 

auxiliado a contornar alguns problemas relacionados a sustentabilidade dos 

combustíveis, como o bloqueio da expansão para a região amazônica e o pantanal, 

barreiras para o desmatamento de regiões protegidas e a substituição de algumas 

culturas alimentícias. No entanto, não tem sido suficiente para avaliar todos os aspectos 

socioambientais listados no Capítulo 1. 

É a partir dessas insuficiências que a adoção da Avaliação Ambiental Estratégica pode 

se inserir: como um instrumento que insere a variável ambiental no planejamento 
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setorial e auxilia na integração entre os objetivos regionais e locais da Política 

Ambiental. No entanto, sua adoção deve ser previamente adaptada às especificidades 

dos setores florestal e de biocombustíveis a fim de capturar aspectos da 

sustentabilidade. O próximo capítulo apresentará uma atualização teórica sobre a AAE e 

como ocorreu sua evolução conceitual e metodológica. A partir dela serão incorporadas 

as principais lições da prática atual a fim de dar suporte conceitual e metodológico a 

proposta dessa pesquisa de tese. 
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3 EVOLUÇÃO DOS CONCEITOS E FUNDAMENTOS E ESTADO DA ARTE 

DA AAE 

3.1 Evolução dos Conceitos da AAE  

A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) é um instrumento de planejamento 

ambiental, cuja definição tem evoluído ao longo do tempo em função da sua aplicação. 

Assim como o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) ou a Avaliação de Impacto 

Ambiental (AIA) de Projetos, a AAE é da família dos instrumentos de Avaliação 

Ambiental que segundo (SADLER, 1996) é um processo ordenado de avaliação sobre 

as capacidades e potencialidades dos recursos naturais com o intuito de antecipar, 

mitigar e corrigir os efeitos adversos das iniciativas propostas. No entanto, conforme 

destaca SÁNCHEZ et al. (2008), a AAE admite múltiplas interpretações por conta da 

sua ampla potencialidade. Assim, é importante indicar alguns pontos fundamentais da 

evolução do conceito da AAE na literatura especializada.   

Ao longo dos anos, a literatura sobre o assunto tem buscado dissociar a AAE da AIA de 

Projetos e das insuficiências a ela imputada. A AAE tem, pelo menos em parte, ficado 

de fora do descrédito coletivo com a ineficácia da AIA de Projetos em promover uma 

tomada de decisão mais sustentável (DALAL-CLAYTON et al., 2005; FISCHER et al., 

2002; PARTIDÁRIO, 2000). Em muitos casos, a AIA de projetos transformou-se em 

um processo burocraticamente utilizado para defender um determinado 

empreendimento, agravando as limitações inerentes a sua abordagem intrínseca de 

avaliar impactos ambientais (KIRCHHOFF et al., 2011). Assim, a experiência 

acumulada tem apontado várias limitações relacionadas a AIA de Projetos que a AAE 

se destina a complementar. Estas limitações estão resumidas, a seguir, com base em 

(ALSHUWAIKHAT, 2005; PARTIDÁRIO, 2000): 

 É precipitada e reativa, por vezes levada pela necessidade de aprovação 

pragmática de um projeto; 

 É de âmbito limitado, onde as decisões acontecem na ausência de uma avaliação 

sistemática das questões relacionadas à sustentabilidade. Em geral, não avalia 

alternativas e é incapaz de resolver problemas com escalas temporais e espaciais 

mais amplas e impactos cumulativos e sinérgicos de projetos individuais em 

uma mesma região; 
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 É mal integrada e carece de informações adequadas e evoluiu para um processo 

tecnocrático, baseado em protocolos mal integrados ao planejamento mais 

amplo, à processos políticos e econômicos. 

As limitações a AIA de Projetos apontam para questões mais amplas que exigem a 

consideração de preocupações ambientais e de sustentabilidade em níveis de decisão 

mais estratégicos (KIRCHHOFF et al., 2011). A AAE facilitaria a superação de alguns 

desses pontos fracos: por antecipar impactos que podem ocorrer no nível do projeto, 

fazendo com que sejam implementados tendo como referencia uma abrangente 

ferramenta de aplicação dos princípios da sustentabilidade; e por permitir que impactos 

ambientais sejam levados em consideração antes da tomada de decisão sobre políticas, 

planos e programas (PPP), com seu desenvolvimento sensível a problemas ambientais 

(FISCHER, 1999; MORRISON-SAUNDERS et al., 2004; STOEGLEHNER, 2010; 

THERIVEL, 2010). 

Apesar da aparente simplicidade do conceito de AAE, a evolução da prática resultou em 

uma grande variedade de definições com o passar das décadas, como foi relatado no 

trabalho de TEIXEIRA (2008). A AAE foi definida, no final da década de 80, como 

uma ferramenta de Avaliação Ambiental que estendeu seus procedimentos a níveis mais 

estratégicos que os de projetos, incidindo sua avaliação de impactos ambientais em 

políticas, planos e programas (PPP) (DALAL-CLAYTON et al., 2005). 

A AAE, durante a década de 90, tinha como objetivo "salvaguardar recurso naturais e 

as funções ecológicas e compensar os danos residuais", bem como para uma 

"contabilidade ambiental e auditoria de perda ou mudança de capital natural" 

(SADLER, 1996). Nesse mesmo período, alguns autores já discutiam a inserção dos 

aspectos sociais e econômicos (aproximando-se da abordagem para a sustentabilidade), 

como pode ser visto na definição de PARTIDÁRIO et al. (2000): “A AAE é um 

processo sistemático para avaliar, no momento mais oportuno anterior a tomada de 

decisão, a qualidade ambiental e as consequências de visões alternativa e intenções de 

desenvolvimento incorporadas à políticas, planos e programas, assegurando a plena 

integração de relevantes aspectos biofísicos, econômicos, sociais e políticos.” Essa 

definição remonta um momento em que a AAE tem forte relação com os conceitos de 

AIA de Projetos (BINA, 2007; DALAL-CLAYTON et al., 2005), assim como as 

definições, amplamente citadas em trabalhos acadêmicos (SADLER et al., 1996; 
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THERIVEL et al., 1996; THERIVEL et al., 1992), que colocam a avaliação das 

consequências ambientais das decisões estratégicas no centro dos objetivos da AAE. 

O conceito avançou na direção de transformar a AAE em um caminho para a inclusão 

dos aspectos ambientais na tomada de decisão, como pode ser visto na definição de 

VERHEEM et al. (2000). O conceito passou a incorporar melhoria do processo da 

decisão estratégica em si, com a inclusão da perspectiva ambiental da forma mais clara 

e objetiva possível (BINA, 2007; BROWN et al., 2000). Para o Banco Mundial a AAE 

envolve uma abordagem participativa que visa inserir na tomada de decisão os aspectos 

ambientais e sociais, influenciando o processo de planejamento em iniciativas de caráter 

estratégico (LOAYSA, 2012). 

PARTIDÁRIO (2007) também avançou no conceito no sentido da AAE não ser 

somente um instrumento de avaliação de impactos ambientais de PPP, mas um 

facilitador da inclusão da variável ambiental na esfera de planejamento: “instrumento de 

avaliação de impactos de natureza estratégica cujo objetivo é facilitar a integração 

ambiental e a avaliação de oportunidades e riscos de estratégicas de ação no quadro 

de um desenvolvimento sustentável”. 

Apesar das diversas definições, a literatura tem constantemente chamado a atenção para 

a ausência de uma definição única e precisa para a AAE e seus objetivos (BROWN et 

al., 2000; DALAL-CLAYTON et al., 2005; LOAYSA, 2012; WALLINGTON et al., 

2007). Segundo JILIBERTO (2011) a evolução conceitual ainda continua e cita como 

exemplo a mudança nos tipos de AAE propostas por DALAL-CLAYTON et al. (2005) 

e SADLER (2008).  

WHITE et al. (2013) destacam, a partir da revisão de 86 artigos publicados nas 

principais revistas sobre AAE na última década, que as pesquisas sobre esse 

instrumento têm sido marcadas por um crescimento substancial do seu uso em 

diferentes sistemas internacionais. Além disso, ficou caracterizada pelo debate em torno 

da racionalidade da aplicação; da crítica a sua capacidade para garantir a 

sustentabilidade; e sobre o seu papel no crescente debate sobre avaliações de 

sustentabilidade, o que pode ser visto também nas discussões de BINA et al. ( 2011), 

HILDING-RYDEVIK et al. (2007), JILIBERTO et al. (2009), JILIBERTO (2011), 

LOAYSA (2012), RUNHAAR et al. (2007), WALLINGTON et al. (2007).  
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THERIVEL (2010) destaca que as ações estratégicas objeto da AAE são geralmente 

capitaneadas pelo setor publico, pelas suas agências, secretarias e ministérios. No 

entanto, o setor privado ou as parcerias no instituto das concessões, também utilizam 

esse instrumento, por exemplo, empresas de diferentes setores produtivos ou 

companhias com grandes programas de investimentos regionais.  

Ainda, cabe destacar o papel indutor das Agências Multilaterais de Desenvolvimento, 

tais como: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); Banco Mundial (BIRD); 

Comissão Andina de Fomento (CAF); Comissão Centro-Americana de Ambiente e 

Desenvolvimento (CEPAL); Comissão  Centro-Americana de Ambiente e 

Desenvolvimento (CCAD); Iniciativa  para a Integração da Infraestrutura Regional 

Supramericana (IIRSA); Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE); Programa das Ações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) 

(TEIXEIRA, 2008). 

De maneira geral, as ações estratégicas que tem sido base para a atuação da AAE 

incluem: políticas (p.ex. legislações, políticas econômicas, acordos comerciais), planos 

e programas territoriais (p.ex. nível nacional, regional, local, cidades, áreas de 

conservação), planos e programas setoriais (p.ex. agricultura, transporte, energia, 

turismo) e políticas, planos ou programas que buscam melhorias ambientais e sociais 

(p.ex. estratégias de redução da pobreza, política de melhoria da qualidade do ar, 

estratégias de diversificação econômica). 

Vinculado a natureza das ações estratégicas, TEIXEIRA (2008) elaborou, com base em 

PARTIDÁRIO et al. (2000) e THERIVEL et al. (1996), e atualizou-se para esta 

pesquisa de tese com base em LOAYSA (2012), uma sistematização dos principais 

acrônimos de AAE, onde destacam-se: Policy Impact Assessment; E-test; Sectorial 

Environmental Assessment; Strategic Environmental and Social Assessment; Country 

Environmental Analysis; Analytical Strategic Environmental Assessment; Energy and 

Environment Reviews; Integrated Assessment; Integrated Environmental Management; 

Integrated Trade Assessment; Policy Appraisal; Poverty Impact Assessment; Poverty 

and Social Impact Analysis; Regional Environmental Assessment; Sustainability 

Appraisal; Strategic Effects Assessment; Strategic Environmental Analysis; Strategic 

environmental framework (SEF); Strategic Impact Assessment; Sustainability Impact 
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Assessment; Social Impact Assessment; Strategic Overview; Avaliação Ambiental de 

Áreas Sedimentares (no Brasil). 

TEIXEIRA (2008) e LOAYSA (2012) indicam que os instrumentos possuem em 

comum “o fato de que todos são empregados em estágios de planejamento e decisão 

anteriores aos da avaliação ambiental de projetos”.  

Além dos diferentes tipos, a diversidade de entendimentos sobre como aplicar a AAE 

no contexto de tomada de decisão suscita abordagens distintas. Dada a sua grande 

complexidade e flexibilidade, não há uma abordagem única para a sua aplicação 

(JOÃO, 2007). PARTIDÁRIO (2007) destaca duas variações mais evidentes na sua 

aplicação, que ainda permanecem válidas: (i) AAE de base AIA: um processo separado, 

geralmente considerado uma extensão da AIA de Projeto para níveis mais estratégicos 

de decisão; (ii) um sistema integrado de avaliação no planejamento da PPP (seja no 

contexto do ordenamento do território ou de planos setoriais) centrado na mudança da 

decisão estratégica, ao integrar as questões ambientais à formulação da estratégia de 

desenvolvimento a ser proposta. 

A grande diversidade de conceitos, tipos e abordagens de AAE também se reflete nas 

metodologias para aplicação. A flexibilidade na adoção do instrumento em diferentes 

contextos não é compatível com metodologia única, aplicável a todos os casos. O 

ferramental técnico e a estrutura podem variar em função dos objetivos a serem 

alcançados e da estrutura institucional que está inserida. Assim, diferentes abordagens 

surgiram da utilização empírica do instrumento. No entanto, ao mesmo tempo em que a 

flexibilidade metodológica é uma vantagem, também é um fator limitante para garantir 

sua efetividade. O próximo item apresentará as metodologias mais representativas do 

tema. 

3.2 Os Fundamentos Metodológicos da AAE 

Diferentes iniciativas e abordagens da AAE surgiram ao longo dos anos de aplicação e 

cada região apresentou tendências diferentes (TEIXEIRA, 2008). Grande parte das 

metodologias foi predominantemente construída com base em experiências de países 

desenvolvidos, com contextos institucionais próprios. Mesmo no caso da aplicação do 

Banco Mundial, sua utilização obedeceu ao contexto institucional com suas 

características bem distintas de processo decisório.  
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Uma das mais importantes iniciativas coube aos países da União Europeia, com o 

estabelecimento da Diretiva (2001/42/EC). Dentre outras coisas, determinou quais eram 

os setores e o nível estratégico que deveriam estar submetidos à AAE. Estabeleceu o 

conteúdo mínimo e a sequencia de aplicação, como segue: 

 Descrição dos objetivos do Plano ou Programa envolvido e sua relação com 

outras ações estratégicas; 

 Retrato dos principais aspectos e características ambientais da área de estudo em 

uma linha de base; 

 Perspectiva de evolução dos principais aspectos ambientais sem a consecução da 

estratégia; 

 Principais objetivos e acordos ambientais internacionais, nacionais e locais que 

tenham relevante interface com a estratégia avaliada; 

 Impactos e efeitos significativos sobre o meio ambiente sob o ponto de vista 

temporal, reversibilidade, qualificação (positivo ou negativo) e  cumulatividade 

e sinergia; 

 Medidas voltadas para a prevenção e mitigação dos efeitos adversos das ações 

estratégicas sobre o meio ambiente; 

 Apresentação de alternativas escolhidas e sua justificativa; 

 Medidas de monitoramento na implementação da estratégia; 

 Apresentação de resultados de forma clara ao público não técnico. 

Pode-se depreender que os pontos indicados na Diretiva tem mais o intuito de 

apresentar um conteúdo mínimo do que estabelecer um modelo metodológico mais 

restrito. O conteúdo é semelhante ao apresentado por THERIVEL (2010) em um dos 

principais guias de aplicação da AAE: são nove fases que interagem com o processo de 

decisão. A Tabela 6 mostra cada uma das fases e a decisão correspondente. 

Além das iniciativas destacadas, existe grande quantidade de propostas metodológicas 

para o processo de AAE (p. ex. MMA, 2002; SADLER et al., 1996).  
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Tabela 6 – Fases da AAE 

Fase da AAE  O que decidir 

Identificar a questão ambiental/sustentabilidade. 

Identificar os objetivos e indicadores da AAE. 

Qual questão ambiental/sustentabilidade será 

considerada e quais os possíveis objetivos, alvos e 

indicadores testarão as opções estratégicas? 
Descrição da linha de base ambiental, incluindo 

tendências futuras. Identificar os principais 

problemas e questões ambientais. 

Quais as limitações devem ser consideradas 

durante o processo de tomada de decisão? 

Identificar as conexões com outras relevantes 

decisões estratégicas. 
Qual e como outra decisão estratégica pode 

influenciar a decisão estratégica em questão? 
Apresentar alternativas mais sustentáveis para 

lidar com os problemas e ao mesmo tempo 

implementar os objetivos das ações estratégicas. 

Quais alternativas ou opções devem ser 

consideradas? 

Preparar o relatório de delimitação do problema. O que incluir no relatório e quem consultar? 

Avaliar e predizer os impactos das alternativas e 

mitigação dos impactos. 

Quais são os efeitos das alternativas sobre o meio 

ambiente/sustentabilidade? Quais as alternativas 

preferidas? Que medidas de mitigação podem ser 

incluídas? 
Escrever o relatório. Estabelecer as 

recomendações para a implantação. 
Como apresentar as informações dos passos 

anteriores? 

Consulta Pública. 
Quem consultar? Como responder aos 

questionamentos da consulta? 
Monitorar os impactos 

ambientais/sustentabilidade por conta das ações 

estratégicas. 

Como lidar com os impactos negativos das ações 

estratégicas? 

   Fonte: THERIVEL (2010) 

Sem a expectativa de mostrar todos os métodos, do ponto de vista do processo de 

aplicação do instrumento, DALAL-CLAYTON et al. (2005) aglutinaram os pontos 

essenciais da AAE, com base em diversas experiências internacionais. Resumidamente 

esses pontos estão apresentados a seguir: 

 Seleção de todas as decisões estratégicas com potencial consequências de 

ambientais significativas (screening); 

 Estabelecimento de prazos que permitam influenciar a tomada de decisão 

(timming);  

 Estabelecimento dos propósitos da AAE; 

 Identificação dos objetivos, público-alvo e indicadores; 

 Definição das responsabilidades; 

 Mapeamento dos grupos de interesse e formas de participação; 

 Levantamento de informações e caracterização das questões ambientais 

relevantes; 

 Identificação das alternativas; 
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 Previsão de impactos e comparação de alternativas; 

 Participação de todas as partes interessadas e afetadas na tomada de decisão 

(decision-making accoutability); 

 Definição dos procedimentos de acompanhamento e monitoramento. 

Em sua metodologia de abordagem estratégica PARTIDÁRIO (2007) destaca três fases 

metodológicas: (1) estabelecimento dos fatores críticos para a decisão e contexto da 

AAE; (2) Análise e Avaliação; e (3) seguimento do ciclo de planejamento (Tabela 7). 

Essas fases devem ser acompanhadas pela condução simultânea dos componentes 

técnico, de processo e de comunicação, cujo objetivo é a integração dos processos e 

aumento da transparência do instrumento.  

Tabela 7 – Fases da metodologia de abordagem estratégica da AAE 

Fase Subfase 

Definição dos Fatores Críticos para a Decisão e 

Contexto para a AAE 

Identificar o objeto da avaliação. 
Identificar os fatores críticos para a decisão 

(FCD). 
Identificar os objetivos da AAE. 
Estabelecer o fórum apropriado de atores e a 

estratégica de comunicação e envolvimento. 
Estabelecer a integração entre processos e 

identificar as janelas de decisão. 

Analise e Avaliação 

Usar cenários de futuros possíveis e considerar 

opções e alternativas para atingir os objetivos 

propostos. 
Analisar as principais tendências ligadas aos 

FCD. 
Avaliar e comparar opções que permitam 

escolhas. 
Avaliar oportunidades e riscos. 
Propor diretrizes de planejamento, 

monitoramento, gestão e avaliação. 

Seguimento 

Desenvolver um programa de seguimento 

(diretrizes de planejamento, monitoramento, 

gestão e avaliação) e os arranjos institucionais 

necessários a uma boa governança. 

Fonte: PARTIDÁRIO (2007) 

Seja qual for a metodologia ou abordagem, os autores concordam que quanto mais alto 

é o nível de aplicação da AAE (p. ex., leis nacionais), maior é a abrangência e menor é 

o nível de detalhe. O instrumento trabalha, preferencialmente, com dados secundários, 

não demandando sofisticadas ferramentas de modelagem ou coleta de dados primários. 

Por ser um instrumento que trabalha em conjunto com o processo de planejamento, 
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pode-se fazer uso de substantiva variedade de ferramentas de avaliação de impacto 

(WB, 2002). Segundo TEIXEIRA (2008), o grande ganho do processo não está na 

precisão de sua avaliação, mas nas discussões sobre a integração de aspectos da variável 

ambiental ao planejamento, orientado por objetivos de desenvolvimento sustentável.  

Outro aspecto a ser considerado refere-se à utilização de técnicas e ferramentas de 

avaliação de impacto. No entanto, sua abordagem na AAE é diferenciada em conceito, 

prazo, escala e abrangência das avaliações. Além das técnicas características de 

avaliação de impactos, há também grande ferramental disponível, reconhecidamente de 

aplicação em análises de políticas e em planejamento estratégico (Tabela 8).  

Tabela 8 – Exemplos de ferramentas de análise utilizadas em AAE 

Métodos de AIA Métodos de Planejamento 

Quadro de Avaliação de Impactos  Técnicas de Cenários e Modelos de Simulação  
Análise Multicritério Gráfico de Objetivos e Meios 
Matrizes de Interação  Análise de Sensibilidade 
Redes de Interação. Técnicas de Minimização de Custos 
Listagens de Controle (checklists)  Análises Custo-Benefício 

 

Matrizes de Alcance de Metas 
Método Delphi 
Análise Multicriterial 
Sistema de Informação Georeferenciada – SIG 
Funções Consumo 
Projeções  
Matriz Insumo-Produto 

Fonte: BASTOS (2010) 

Para evitar a adoção equivocada da AAE, diante dessa flexibilidade metodológica para 

adaptação do instrumento a diferentes contextos, diversos autores apresentaram 

propostas de critérios de qualidade e eficácia (FISCHER, 2002, 2007; HILDÉN; et al., 

2004; IAIA, 2002; SADLER et al., 1996; THERIVEL, 2010), onde grande parte se 

origina das boas práticas da AIA de Projetos. Nesse sentido, mais importante que a 

própria estrutura metodológica é o estabelecimento de um conteúdo mínimo que guie o 

desenvolvimento da AAE de forma eficaz. 

Segundo THERIVEL (2010), o conceito de eficácia da AAE é multifacetado. Como o 

instrumento subsidia a decisão sobre uma ação estratégica, a AAE é eficaz quando: 
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 provê os tomadores de decisão com informações claras, precisas e no momento 

correto sobre os impactos ambientais relacionados; 

 ajuda a promover a mudança de valores, atitudes e percepções dos atores sociais 

envolvidos, incluindo os decisores; 

 aumenta a participação, colaboração, inclusão e estimula o consenso no processo 

de elaboração da PPP; 

 ajuda a mudar os processos institucionais estabelecidos; 

Apesar desses pontos, THERIVEL (2010) indica que a AAE será na realidade eficaz, se 

cumprir seu objetivo de proteger o meio ambiente e promover a sustentabilidade. Isso 

significa que os agentes envolvidos no processo decisório precisam entender 

suficientemente bem sobre o meio ambiente, para que tenham a possibilidade de 

identificar quando e como uma ação pode danificar o meio ambiente e de como mitigar 

qualquer impacto ambiental negativo. Apesar de considerar uma tarefa difícil passar por 

todos esses pontos, recomenda a elaboração de um checklist dos principais pontos 

práticos a serem considerados (Tabela 9). 

Segundo a Associação Internacional de Avaliação de Impacto (IAIA), para que a AAE 

seja considerada satisfatória, ela deve informar a todos os interessados (planejadores, 

tomadores de decisão e público em geral) sobre a sustentabilidade das ações, oferecer 

alternativas ou facilitar a sua procura e garantir que o processo de planejamento e 

escolha tenha a máxima transparência e participação das partes interessadas. Com esses 

pontos, o instrumento fatalmente aumentará a credibilidade do ciclo de decisão (IAIA, 

2002). Os critérios norteadores estão apresentados na Tabela 10.  
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Tabela 9 – Contexto, processo e resultados e a efetividade da AAE  

Contexto 

Contexto específico  

Integrada ao processo de elaboração do plano 

Liderada pelo tomador de decisão 

Respeita o contexto cultural e institucional 

Direcionada a sustentabilidade  
Avalia as inter-relações entre os aspectos biofísicos, sociais e econômicos 

Promove explicitamente a sustentabilidade 

Proporcional, eficiente e atinge 

diversos níveis 

Conectada a iniciativas de níveis de decisão menos estratégicos (projetos) 

Custo-efetiva 

Nível de detalhamento é igual ao nível de detalhamento da ação estratégica 

Participação  

Aproxima e informa as autoridades ambientais chave, o publico e outros agentes 

sociais de forma viável a participação no processo de decisão 

Responde explicitamente às preocupações e sugestões dos atores sociais 

Os atores sociais estão satisfeitos com o processo 

Proativa 
Apresenta os resultados da avaliação a tempo de influenciar a tomada de decisão 

Ajuda a assegurar que os resultados serão considerados em decisões futuras 

Profissional 

Conduzida de forma profissional, rigorosa, imparcial e balanceada 

Há mecanismos de revisão 

Oferece a oportunidade de o publico  recorrer contra os resultados do processo e 

da tomada de decisão 

Interativa Há oportunidade para aprendizado e melhorias do sistema de AAE 

Processo 

Descrição da ação estratégica 
Descrição clara dos objetivos e estrutura da ação estratégica 

Explica o que o plano pode e não pode fazer 

Análise de contexto 

Descreve o contexto político e como ele se relaciona com a ação estratégica  

Os aspectos biofísicos sociais e econômicos da área afetada estão em escala e 

nível de detalhamento apropriados 

Indica a existência de padrões e limites ambientais 

Apresenta a evolução provável desses aspectos sem a ação estratégica 

As oportunidades e limitações ambientais encontradas estão metodologicamente 

justificadas 

Escopo 

Grau de detalhamento da avaliação dependerá do contexto e das questões a serem 

investigadas 

Avalia questões chaves 

Autoridades ambientais, o público e os atores sociais estão envolvidos no 

processo de definição do escopo 

Prospecção e avaliação dos 

impactos  

Todos os impactos significativos causados pela ação estratégica são identificados 

e avaliados 

Hipóteses e incertezas devem ser esclarecidas 

Significância dos impactos avaliada em bases razoáveis 

Efeitos indiretos e cumulativos são considerados 

Técnicas de avaliação de impactos adequadas ao contexto, recursos e 

disponibilidade de dados 

Mitigação 

Medidas que evitem, mitiguem e compensem os impactos são propostas para 

cada um dos efeitos considerados significantes 

Medidas devem ser possíveis e efetivas 

Trade-off precisam ser justificados 

Monitoramento e seguimento 
Monitoramento proposto cobre todos os impactos significativos 

Estabelecidos os procedimentos de seguimento e correção das ações 

Comunicação dos resultados 

Relatório apresenta os resultados da AAE e todo o seu processo de forma clara 

Explicar como a ação estratégica foi alterada por conta da AAE 

Inclusão de resumos sem linguagem técnicas 

Resultados 

Melhorou a ação estratégica 
Ajusta/modifica a ação estratégica  

Identifica a alternativa preferida 

Implementação efetiva da ação 

estratégica 

A ação estratégica foi implementada conforme pretendida  

A AAE e a AIA de projetos estão integradas em níveis de decisão mais baixos 

Monitoramento e seguimento realizados conforme planejado 

Proteção ambiental e Mudanças no meio ambiente e na sustentabilidade da região podem ser 
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sustentabilidade observadas após a AAE e atribuídas a sua influencia 

Melhoria no planejamento de 

futuras ações estratégicas 

Fornece informações às questões ambientais mais importantes 

Percepção de melhora no conhecimento dos planejadores sobre as questões 

ambientais e de sustentabilidade 

Fontes: THERIVEL (2010) 

Tabela 10 – Critérios de efetividade da AAE  

Integrada (ao processo de PPP) 

Garante a avaliação ambiental apropriada de todas as decisões estratégicas para se 

alcançar o desenvolvimento sustentável? 
Considera as inter-relações entre os aspectos biofísicos, sociais e econômicos 

Associada às políticas de outros setores e regiões relevantes e, quando apropriado, 

à AIA de projetos e à tomada de decisão 

Direcionada para a 

sustentabilidade  

Facilita a identificação das opções de desenvolvimento e alternativas mais 

sustentáveis 

Focada 

Fornece informações suficientes, confiáveis e úteis, para o planejamento e tomada 

de decisão 

Concentra-se nos fatores críticos para o desenvolvimento sustentável 

Adequada às características do processo de tomada de decisão 

Eficiente, em termos de custo e tempo 

Responsável  

Responsabiliza o interessado pela tomada de decisão estratégica 

Realizado com profissionalismo, rigor, justiça, imparcialidade e equilíbrio 

Sujeita à revisão e verificações independentes 

Documenta e justifica como os aspectos da sustentabilidade foram levados em 

consideração na tomada de decisão 

Participativa 

Informa e envolve, no processo de tomada de decisão, instituições sociais e de 

governo, interessadas e afetadas 

Incorpora, explicitamente, suas sugestões e preocupações nos documentos e na 

tomada de decisão 

Possui requisitos de informação claros e facilmente compreensíveis e garante o 

acesso suficiente a todas as informações relevantes 

Iterativa 

Garante a disponibilidade dos resultados da avaliação, suficientemente cedo, para 

influenciar o processo de tomada de decisão e inspirar o planejamento futuro 

Fornece informação suficiente, sobre os impactos atuais da implementação de 

uma decisão estratégica, permitindo julgar se a decisão deveria ser tomada e se 

estabelece a base para futuras decisões 

Fontes: IAIA (2002) 

As duas propostas apresentam diversos pontos comuns para todas as fases da AAE. No 

entanto, a compilação realizada por THERIVEL (2010) apresenta uma maior 

pormenorização de critérios, avançando inclusive no julgamento sobre o resultado final 

da AAE. A autora destaca a importância da abrangência desses critérios por acreditar 

que a AAE não se esgota somente no subsídio ao processo de tomada de decisão, mas 

pode funcionar como uma ferramenta educacional de mudança na forma como a decisão 

é realizada, mesmo sabendo das limitações existentes. Assim, é fundamental que a 

prática da AAE em contextos institucionais em que ela ainda não esteja bem 

estabelecida seja seguida de uma avaliação de sua efetividade com base nesses critérios 

de boas práticas. 
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3.3 Sistemas Internacionais de AAE Representativos  

Conforme destacado anteriormente, diferentes abordagens para a aplicação da AAE 

surgiram ao longo dos anos de aplicação e cada região apresentou tendências diferentes. 

Países da União Europeia incluíram a avaliação na preparação de planos e programas 

setoriais e planos diretores, no Reino Unido pela conexão ao planejamento setorial e do 

uso do solo, no Canadá inicialmente pela avaliação de políticas e agora com a 

abordagem territorial e na Dinamarca foi dada através da avaliação de políticas. Já o do 

ponto de vista setorial, varia muito entre cada setor. No caso da Holanda, dos Estados 

Unidos, de Hong Kong e da China, a abordagem da AIA ainda é determinante 

(THERIVEL, 2010). No caso da Alemanha, há avanços nos planos urbanos, territoriais 

e de paisagens (WEILAND, 2010).  

Canadá e União Européia são duas das principais experiências de aplicação do 

instrumento com balanço positivo. Como forma de avaliar quais as principais lições que 

podem ser depreendidas para a aplicação da AAE nos setores florestal e 

biocombustíveis fez-se uma descrição e breve avaliação dos pontos fortes que seriam 

fundamentais replicar e quais as principais insuficiências.  

Por fim, faz-se uma avaliação do modelo chinês de aplicação da AAE. Apesar de 

possuir um modelo institucional completamente diferenciado, a experiência chinesa é a 

que mais tem apresentado casos de aplicação da AAE nos últimos anos. Avaliar as 

especificidades dessa experiência pode orientar a aplicação do instrumento ao 

planejamento estatal.  

3.3.1 União Europeia 

Os países da União Europeia (UE) apresentam ampla aplicação da AAE, cujo marco foi 

o estabelecimento da Diretiva (2001/42/CE)
21

. Essa Diretiva é orientadora e estabelece 

que os países membros teriam por obrigação adotar regulamentações próprias até 2004. 

Até fim de 2008, a maioria dos países componentes do bloco já haviam incorporado a 

exigência em leis específicas. No entanto, ainda haviam 23 casos relatados de não 

conformidade à Diretiva Europeia (THERIVEL, 2010).  

                                                 
21

 Para um maior detalhamento sobre a evolução da primeira proposta da Diretiva, na década de 90, até 

sua forma final de 2001 veja (FELDMANN et al., 2001) 
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Os requisitos básicos estipulados pelo sistema europeu determina o uso da AAE 

somente em alguns planos e programas, não exigindo a aplicação a políticas. Estabelece 

foco somente em questões ambientais, deixando a opção pela avaliação da 

sustentabilidade a critério de cada país. 

Sob o ponto de vista de quais planos e programas são passiveis de AAE, a Diretiva 

apresenta um complexo sistema de escolha (screening), que obedece às lógicas de: 

institucionalidade (se a agência/autoridade está envolvida na execução ou no 

financiamento); gravidade e abrangência dos impactos (lista critérios de avaliação em 

seu Anexo II); e vetor de desenvolvimento (setores da agricultura, florestas, pesca, 

energia, industria, transporte, gerenciamento de resíduos, gerenciamento de recursos 

hídricos, telecomunicações, turismo, planejamento urbano ou uso do solo). THERIVEL 

(2010) destaca alguns exemplos que ilustram a aplicação dessas regras: 

 Planos de uso do solo preparados por grupos voluntários (p. ex., para 

estabelecimento de parques ou monumentos ambientais) não seria passíveis de 

AAE por não terem relação com o governo; 

 Planos e programas preparados por empresas privadas também não seriam 

passíveis de AAE por não serem autoridades governamentais à exceção das 

empresas concessionárias de serviços públicos (por exemplo, fornecendo 

eletricidade ou água); 

 Planos de uso do solo locais obrigatórios seriam passíveis de AAE; 

Desde sua adoção, vários estudos têm sido realizados por países membros e guias 

práticos foram desenvolvidos (WEILAND, 2010). A utilização varia em função do nível 

institucional a que a AAE é aplicada. Em nível nacional/regional, a AAE é 

principalmente realizada para planos plurianuais, planos setoriais nacionais ou 

estratégias setoriais regionais (energia, transportes, floresta). Em nível local, a AAE é 

realizada principalmente para planos de desenvolvimento do território e do uso do solo. 

A maioria dos casos está relacionada com o desenvolvimento do território e os planos 

de uso do solo em nível local (COMMISSION, 2009). 

As estatísticas de aplicação de AAE diferenciam-se muito entre os países membros. 

Segundo levantamento da Comissão Europeia, em 2007, a Finlândia se destaca com 

cerca de 1.500 AAE anualmente; no Reino Unido entre 400-500 AAE estavam em 
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andamento em 2008; a França realizou 400 AAE em 2007, somente referente aos planos 

de uso do solo. Para outros planos e programas pelo menos 40 AAE foram realizadas 

em 2007 (COMMISSION, 2009). A Tabela 11 apresenta o levantamento de todos os 

países membros e mostra a grande experiência de alguns países no processo de AAE. 

Tabela 11 – AAE realizadas em nível governamental nos 27 Estados-Membros da UE 

País 

Membro 

Número de AAE realizadas em 

2006 

Tipos mais comuns de planos/programas 

avaliados 

Áustria Cerca de 270  Planos territoriais locais  

Bélgica 

Região de Bruxelas: 3 

Região de Wallon: 5 

Região dos Flanders: 15 

Nível Federal: 3 

Região de Bruxelas: planos municipais  

Região de Wallon: planos regionais 

Região dos Flanders: ocupação territorial 

Bulgária 109 Planos de desenvolvimento urbano locais 

Chipre 4 (desde 2005) Setoriais e de uso do solo 

Republica 

Checa 

12 Desenvolvimento territorial, turismo, transporte e 

infraestrutura 

Alemanha 
Sem estatísticas Planos de uso do solo e planos de desenvolvimento 

local  

Dinamarca Sem estatísticas Planos municipais 

Estônia 
165 Planos estratégicos (nível federal) e planos 

territoriais 

Espanha 10 Planos territoriais regionais e locais 

Finlândia 

1505 somente de planos de uso 

do solo (1400 planos locais 

detalhados, 100 planos diretores; 

5 planos regionais) 

Planos de uso do solo, planos diretores, planos 

regionais 

França 

400 (uso do solo – 2007) 

40 (por ano para outros planos) 

Planos de uso do solo, Planos de gestão de 

resíduos, Planos de mobilidade urbana, Planos de 

recursos hídricos 

Croácia 
21 (governo central) 

2 (regionais) 

Atividades co-financiadas pela UE 

 

Hungria 

78 (regional) 

10 (Planos governamentais) 

72 (Agência nacional de desen.) 

Planos territoriais  

Irlanda Sem estatísticas  

Itália Sem estatísticas  

Lituânia 
25 (Planos territoriais; Estratégias setoriais nacionais; 

Orçamento operacional  
Luxemburgo 3 Fundo operacional comunitário 

Letônia 
88 Planos territoriais e de desenvolvimento urbano; 

planos agrícolas e pesqueiros 

Malta 1 Plano operacional 

Holanda 64 Planos territoriais 

Polônia 23 Planos regionais e Estratégias nacionais  

Portugal 2  

Eslovênia 
98 em nível federal 

240 em nível local 

Florestas, Planos operacionais, Infraestrutura, 

Planos territoriais locais, Planos de uso do solo. 

Eslováquia 19 (2007) Energia e Planos operacionais 

Suécia 220 Planos de desenvolvimento 

Romênia 77 Desenvolvimento urbano; Uso do solo 

Reino Unido 400-500 Uso do solo, transportes 

Fonte: COMMISSION (2009) 
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Um total de 15 países estabeleceram estruturas legais mais restritivas que a Diretiva. Os 

elementos adicionais reportados variam em natureza e foram categorizados da seguinte 

forma: ampliação do escopo setorial; exigência para outros tipos de planos e programas; 

participação pública mais amplas; medidas administrativas mais abrangentes; 

mecanismos de seleção dos planos mais refinados; maior escopo do relatório; e 

ampliação do número de fases formais da AAE (COMMISSION, 2009). 

No que se relaciona ao escopo setorial, quatro países (Bélgica, Finlândia, França e 

Hungria) incluíram os planos de uso do solo como passíveis de avaliação ambiental, 

independentemente de cumprirem os requisitos adicionais estabelecidos na Diretiva. Na 

Hungria, certos tipos de planos de uso do solo são obrigatoriamente submetidos ao 

procedimento da AAE. Na França, uma avaliação ambiental mínima é sempre 

necessária, mas não em todos os aspectos, como na AAE (no sentido da Diretiva). Na 

Bélgica, os planos de ordenamento do território e planos de desenvolvimento a nível 

regional ou municipal são sempre submetidos a AAE (COMMISSION, 2009).  

Do ponto de vista do conteúdo da AAE, pode-se depreender da Diretiva algumas 

importantes características: (i) a definição clara do contexto do desenvolvimento do 

plano ou programa e análise do contexto político; (ii) descrição da linha de base, com 

foco em áreas que são mais prováveis de sofrer impactos; (iii) identificação clara dos 

problemas ambientais decorrentes da ação estratégica; (iv) clara definição das 

alternativas; e (v) monitoramento dos efeitos.  De forma sistemática, ela estabelece 10 

pontos que devem ser esclarecidos no relatório ambiental: 

 os principais objetivos do plano/programa e sua relação com outros 

planos/programas de outra natureza;   

 aspectos relevantes do estado atual do meio ambiente e sua provável evolução 

sem o plano/programa avaliado; 

 as características ambientais das áreas que podem ser significantemente 

afetadas; 

 qualquer problema ambiental que seja relevante ao plano/programa; 

 objetivos de proteção ambiental relevantes ao plano/programa e a forma 

como esses objetivos e qualquer outra questão ambiental foram levados em 

consideração durante a análise; 

 os prováveis efeitos significativos do plano no meio ambiente; 
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 as formas mais prováveis de mitigar os efeitos significativos  sobre o meio 

ambiente; 

 as justificativas para a seleção das alternativas consideradas e a descrição da 

avaliação; 

 proposição de ações de monitoramento; 

 disponibilização de resumo não-técnico do relatório ambiental;    

Segundo THERIVEL (2010), a Diretiva, além de estabelecer um arcabouço mínimo 

para implantação da AAE, colaborou para catalisar milhares de casos práticos por ano, 

com consequências importantes no desenvolvimento de novas técnicas. Além disso, 

estudo recente identificou que a Diretiva fez com que o processo de planejamento 

ficasse melhor estruturado e transparente, além de ter fortalecido a relação entre as 

autoridades ambientais e de planejamento. Por outro lado, o mesmo estudo indicou que 

diversos países apontaram aumento nos custos e no tempo gasto no processo de 

planejamento e mudanças residuais na tomada de decisão dos planos e programas. 

Ainda, dificuldades com a ausência de informações sobre o estado do meio ambiente, 

pouca atenção dada à fase de monitoramento dos impactos e na definição de 

alternativas, ou seja, problemas na seleção de alternativas razoáveis e relevantes. 

Alguns países desenvolveram guias nacionais de apoio na identificação e seleção de 

alternativas viáveis (COMMISSION, 2009). 

3.3.2 Canadá 

O Canadá tem uma das experiências mais vastas e consolidadas no uso da AAE, com 

uma ampla variedade de práticas e abordagens e com regulamentação específica para as 

iniciativas federais, dissociada do processo de AIA de Projetos (DALAL-CLAYTON et 

al., 2005). Fora do contexto federal, a AAE não é obrigatória e, em grande parte, é 

realizada em bases ad hoc, havendo muito pouco conhecimento sobre as experiências, 

ferramentas e resultados alcançados. De acordo com NOBLE (2009), sua adoção não 

tem escopo ou função consolidadas, abrangendo uma grande gama de modelos, 

refletindo-se em uma grande variedade de resultados alcançados.   

Na década de 90, um Decreto do Gabinete dos Ministros buscou incluir na tomada de 

decisão a variável ambiental de forma sistemática e transparente. Assim, cada 

departamento do governo federal deveria levar em conta os desdobramentos ambientais 
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relevantes da implantação de planos e programas que fossem submetidos à apreciação 

do Gabinete. Além de sistematizar a adoção da AAE, os departamentos ficaram 

responsáveis por divulgar tais resultados para a sociedade (MMA, 2002). 

De acordo com DALAL-CLAYTON et al. (2005), um segundo Decreto do Gabinete 

dos Ministros (1999) reforçou as responsabilidades das agências federais na 

implementação da AAE. A Agência Ambiental Canadense (Canadian Environmental 

Assessment Agency - CEAA) ficou responsável pela elaboração das diretrizes e pelo 

monitoramento da implantação do instrumento. Já os departamentos e agências federais 

ficaram responsáveis por elaborar as propostas e apresentar os resultados ao Gabinete. 

Cinco anos depois, em 2004, foi dada maior transparência ao processo de elaboração da 

AAE, obrigando os departamentos e agências federais a publicar os resultados das 

avaliações. 

Também em 1999 foi desenvolvido um Guia (Guidelines for Implementing the Cabinet 

Directive), revisado em 2004, com o intuito de reproduzir de forma aplicável os 

princípios do Decreto, destacar as responsabilidades institucionais de cada 

departamento e agências envolvidos no processo de elaboração da avaliação e prover 

apoio e diretrizes que estimulem boas práticas de AAE. O Guia tem formato genérico, 

voltado a não especialistas. A seguir estão listados os princípios básicos para a 

aplicação da AAE no Canadá (SADLER, 2010):  

 Integração o mais cedo possível: começa nos estágios conceituais da formulação 

dos planos e programas; 

 Avaliação de alternativas: dimensionar e comparar os efeitos ambientais de cada 

uma das opções; 

 Flexível: as agências possuem autonomia para escolher a melhor forma de 

adaptar a condução da AAE ao caso específico; 

 Auto avaliação: cada agência tem a responsabilidade de aplicar a AAE e tomar a 

decisão; 

 Ter nível apropriado de tomada de decisão: deve ser equivalente ao nível de 

impactos previstos (regional, local, nacional, internacional); 

 Fazer parte de um processo de tomada de decisão transparente e passível de 

acompanhamento e conferência; 
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 Usar mecanismos existentes para avaliar os efeitos, envolver a participação 

pública e apresentar os resultados. 

A AAE é aplicável a todos os setores responsáveis pelo desenvolvimento de Planos e 

Programas em nível federal. No entanto, antes de se determinar a realização de um 

estudo mais completo, primeiro é realizado um diagnóstico preliminar da relevância dos 

impactos da adoção do referido Programa ou Plano. Na hipótese de se encontrar 

impactos relevantes, ou se existir grande incerteza sobre eles, o próximo passo é a 

realização da AAE. Do contrário, a apresentação de uma declaração das conclusões é 

considerada suficiente (DALAL-CLAYTON et al., 2005). Atualmente, há uma série de 

organismos que aplicam a AAE no Canadá, como o Departamento de Negócios 

Estrangeiros e Comércio Internacional (Departament of Foreign Affairs and 

International Trade); a Agência de Desenvolvimento Internacional Canadense 

(Canadian International Development Agency – CIDA); e o Departamento de 

Agricultura e Alimentos do Canadá (Agriculture and Agri-food Canadá - AAFC). 

Do ponto de vista metodológico, SADLER (2010) indica como premissa básica do Guia 

da AAE no Canadá a flexibilidade metodológica. Departamentos e agências federais são 

encorajados a utilizar as metodologias de avaliação que melhor se adequem às 

necessidades da tomada de decisão. No entanto, os relatórios ambientais devem 

apresentar as seguintes análises: escopo e natureza dos potenciais efeitos da 

implementação das propostas; medidas de mitigação que reduzam ou eliminem os 

efeitos ambientais adversos; o escopo e a natureza dos efeitos não mitigáveis a curto e 

longo prazo; medidas de seguimento (follow up) que monitore os efeitos no meio 

ambiente e assegure a implantação de metas adicionais de desenvolvimento sustentável; 

as expectativas e interesses de todos os tomadores de decisão. 

SADLER (2010) é bem crítico quanto a efetividade da AAE ao avaliar os benefícios 

descritos pelos manuais preparados pelo governo canadense. Em geral, a contribuição 

para a tomada de decisão foi avaliada como marginal e qualquer melhoria oferecida na 

qualidade ambiental é mais circunstancial e incerta do que demonstrável pelos casos 

avaliados. Pesquisas realizadas demonstram que, até 2004, grande parte dos 

departamentos federais tiveram parcos progressos na implementação do Decreto. Indica 

que dentro da esfera federal, a AAE tem contribuído muito pouco, ou nada, em 

influenciar o processo de elaboração de Planos e Programas. A justificativa é a de que 
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há poucos casos em que a AAE tenha sido realizada a tempo de ser considerada durante 

o processo de concepção dos Planos e Programas. 

NOBLE (2009) salienta que as melhores práticas ocorreram justamente fora dos 

requisitos legais para a adoção do instrumento, como no caso da Avaliação do Plano de 

Gestão Florestal da Província de Saskatchewan. A introdução de alternativas para a 

utilização das florestas, com critérios sustentáveis e refletidos em indicadores, que era 

mais adequada aos objetivos pré-estabelecidos e aos aspectos ecológicos e suas 

interações com os aspectos sociais e econômicos. A AAE, portanto, cumpriu o seu 

papel na adaptação do Plano às leis, normas setoriais e aos desejos da população local, 

ou seja, consistente com os resultados esperados na literatura com a aplicação da AAE 

(NOBLE, 2002; SHEPHERD et al., 1996; TERMORSHUIZEN et al., 2007; 

THERIVEL, 1998). A característica deste caso é que a AAE foi integrada ao Contrato 

de Gestão Florestal (criado pela combinação de todos os Planos de Manejo Florestal de 

20 anos abordados por empresas de reflorestamento), o responsável pela gestão florestal 

e do uso da terra. . Desta forma, a AAE foi um instrumento subsidiário para um Plano 

de Ordenamento Integrado (GACHECHILADZE et al., 2009). 

O ceticismo permanece sobre os benefícios da aplicação da AAE, em grande parte pela 

falta de entendimento comum dos papéis que pode e deve desempenhar na tomada de 

decisão, a disponibilidade limitada de marcos metodológicos testados e, talvez mais 

significativamente, a falta de casos demonstrando claramente o valor adicionado ao 

desenvolvimento de PPP (NOBLE, 2009). 

Parte do desafio em perceber os benefícios da AAE é a limitação na integração entre as 

diversas hierarquias de decisão, criando uma desconexão entre o que é avaliado nas 

AAE e o que pode ser levado para a AIA de Projetos. Apesar de a teoria indicar a 

possibilidade de hierarquização da decisão das AAE para o nível de projetos, a 

experiência canadense permanece relativamente estática, limitado a uma única camada 

de tomada de decisão, com entrada marginal nos processos de avaliação de projetos. 

Enquanto na maioria dos casos se pretenda influenciar ou orientar as ações e decisões 

posteriores, muitas vezes não há conexão clara entre os sistemas de AAE e os inputs 

ambientais das avaliações ambientais em níveis mais baixos de decisão (NOBLE, 

2009). 
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Embora a AAE se diferencie do EIA tradicional, NOBLE (2009) indica que a 

experiência canadense ainda sofre com os mesmos problemas, em especial em suas 

fases de seguimento e monitoramento, apresentando uma aplicação com grande foco ex-

ante e raramente acompanha os efeitos de implementação dos PPP. O autor destaca que 

este parece ser o resultado da capacidade institucional limitada para conectar os 

resultados da AAE aos próximos processos de tomada de decisão. 

Outra questão fundamental é a percepção de que aspectos sobre os efeitos cumulativos 

dos PPP não tem conseguido ser avaliados pela atual estrutura de AAE. Segundo 

GUNN et al. (2009), o sistema é limitado ao nível federal, isolado de iniciativas de 

planejamento regional, fornecendo orientação metodológica que pouco leva em 

consideração os efeitos cumulativos. Para contornar essa limitação, foi instituído no 

processo de AAE o conceito de Avaliação Ambiental Estratégica Regional (R-SEA), 

que consiste em “um processo destinado a avaliar sistematicamente os potenciais 

efeitos ambientais, incluindo os efeitos cumulativos, de alternativas estratégicas, 

políticas, planos ou programas para uma região em particular” (HARRIMAN et al., 

2008). O objetivo geral da AAE Regional é dar maior conteúdo estratégico ao uso da 

AAE, avaliando uma determinada estratégia de desenvolvimento em um quadro de 

gestão ambiental para a região, apresentado similaridades com as já conhecidas AAE 

Territoriais aplicadas no âmbito do Banco Mundial. 

Como um processo integrador e estratégico, a AAE Regional tem características 

diferentes de outros tipos de avaliação ambiental praticadas no Canadá. Segundo 

HARRIMAN et al. (2008), pertence a um contexto diferenciado, fazendo outros tipos 

de questionamentos e produzindo resultados diversos. A Tabela 12 apresenta as 

principais diferenças de abordagem comparativamente a outras avaliações que são mais 

comuns no Canadá.  
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Tabela 12 – Comparação das Principais Características da AAE Regional 

 Avaliação Ambiental 

Programática 

AAE Setorial AAE Regional 

Proponente típico 

Proponente único ou 

vários proponentes 

envolvidos nos mesmos 

projetos. 

Um setor industrial ou 

agência/ministério/secretaria 

responsável pelo 

planejamento setorial 

Planejamento Regional 

ou Autoridade 

Administrativa regional; 

Parceria público-privada; 

indústrias parceiras. 

Integração 

Efeitos cumulativos de 

múltiplos projetos no 

meio ambiente local 

Efeitos de propostas ou 

planos setoriais já existentes 

ou iniciativas de 

desenvolvimento. 

Mudanças cumulativas, 

PPP de desenvolvimento 

regional; 

Alternativas 

consideradas 

Configurações temporais 

ou espaciais de projetos 

Visão ou planos de 

desenvolvimento setorial 

Alternativas de 

desenvolvimento regional 

ou cenários guiados por 

metas ou objetivos de 

sustentabilidade 

regionais. 

Escopo 
Projetos combinados e 

impactos 

Efeitos das propostas 

setoriais 

Efeitos combinados de 

PPP de um mesmo 

território, projetos e 

fatores exógenos 

Limites Temporais 

Passado, presente e 

projetos de 

desenvolvimento 

Passado, presente e planos 

setoriais de 

desenvolvimento 

Passado, presente e 

futuro do meio ambiente 

e da economia regional 

Limites Espaciais 

Definido por vários 

projetos dentro de uma 

região administrativa ou 

física. 

Limites do plano setorial  

Região de planejamento 

definido por 

características físicas 

(p.ex. bacias 

hidrográficas) ou 

ecoregiões 

Fontes e Caminhos dos 

efeitos ambientais 

Múltiplos projetos ou 

atividades que 

contribuem isoladamente 

ou interagem entre si 

Atividades de um único 

setor ou interação entre 

setores semelhantes 

(agricultura e plantios 

florestais) 

Múltiplas atividades 

setoriais geralmente 

interagindo com outras 

atividades do território e 

PPPs 

Orientação ao 

planejamento 

Incremental, 

planejamento de 

múltiplos projetos 

Planejamento setorial e 

priorização 

Desenvolvimento 

Regional e proteção 

ambiental 

Foco das medidas 

Mitigação e 

monitoramento de 

impactos individuais de 

projetos. Lista de 

recomendações para 

múltiplos responsáveis 

Seleção da alternativa 

setorial preferida, redução 

de riscos, regulação do 

desenvolvimento de 

projetos futuros. 

Seleção da alternativa de 

uso do solo preferida; 

fortalecer 

sustentabilidade; redução 

do risco ao meio 

ambiente regional; 

desenvolvimento de PPP 

para gerenciar o uso do 

solo futuro. 

Fonte: GUNN et al. (2009) 

3.3.3 China 

A AAE foi inicialmente utilizada na China no início da década de 90, com a então 

Agência Estatal de Proteção Ambiental (State Environmental Protection Agency), atual 

Ministério da Proteção Ambiental, requerendo estudos de impacto ambiental regionais 

para zonas de desenvolvimento. Todavia, a adoção da AAE foi alavancada somente 

após a promulgação da Lei de Impacto Ambiental da República Popular da China, em 
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2002, que estabeleceu os princípios para implementar uma estratégia de 

desenvolvimento sustentável, buscando prevenir impactos adversos ao meio ambiente 

na construção de projetos e planos (THERIVEL, 2010).  

Em 2009, a Lei teve nova regulamentação, com atualização de quais seriam as ações 

estratégicas submetidas à AAE. Atualmente, na China, dois tipos de decisão estratégica 

requerem AAE: (i) tipo A, relativo a planos integrados: planos de uso do solo, planos de 

desenvolvimento regional, planos de bacias, planos diretores de desenvolvimento; (ii) 

tipo B, considerados mais sensíveis, com abordagem setorial: indústria, agricultura, 

florestas, energia, gestão de recursos hídricos, transporte, turismo, construções 

municipais. Em ambos os casos, a autoridade responsável deve preparar uma Avaliação 

de Impacto Ambiental do Plano (PEIA) para enviá-lo, juntamente com a primeira 

versão do Plano, à agência responsável pela autorização, que pode ou não aprová-lo. Os 

estudos enviados nos casos tipo B são mais aprofundados do que os do tipo A, onde a 

avaliação deve conter uma Declaração de Impacto Ambiental (Environmental Impact 

Statement – EIS) e relatório mais completo sobre os efeitos ambientais da decisão 

estratégica (THERIVEL, 2010). 

Cabe destacar que a agência está hierarquicamente acima dos formuladores dos planos, 

diferentemente do que ocorre na estrutura brasileira, mostrando um sistema centralizado 

de tomada de decisão. Tem autonomia para convocar outros especialistas de instituições 

renomadas ou o público em geral a fim de coletar opiniões visando a viabilidade 

ambiental de determinado plano. A autorização deve ser justificada com base nas 

discussões promovidas pela agência (THERIVEL, 2010). 

As aplicações mais comuns na China referem-se a AAE Regional (Regional 

Environmental Impact Assessment - REIA), AAE de planos setoriais (Plan 

Environmental Impact Assessment - PEIA), e AAE de Políticas (Policy Environmental 

Impact Assessment). A partir de 2003, a AAE setorial se tornou o principal modo de 

implementar o instrumento da China. De acordo com (WU et al., 2011), as cinco 

principais áreas envolvidas no uso da AAE são: uso da terra (35%), transporte (14%), 

construção urbana (12%), indústrias (9%) e desenvolvimento regional (6%). Os autores 

deduzem ser devido à tendência de rápida industrialização, urbanização e 

modernização, do elevado desenvolvimento e crescimento econômico. Por outro lado, 



 

 100 

pouco interesse e esforço de pesquisa e implementação da AAE foram empreendidos 

em florestas plantadas, pecuária e agricultura (THERIVEL, 2010). 

Houve um avanço no desenvolvimento de regulações e manuais, tanto para as AAE 

setorial quanto territorial.  Por exemplo, pra os casos de REIA são regulados pelo 

documento “Notice on Questions Concerning the Enforcement of REIA Implementation 

on Developing Zones” (promulgado pelo State Environmental Protecion Agency – 

SEPA). Da mesma forma, há documentos para o setor de transporte, uso do solo, 

rodovias. Por outro lado, os setores florestal, da agricultura e pecuária não apresentam 

nenhum caso de uso do instrumento (WU et al., 2011). 

Do ponto de vista do conteúdo das avaliações ambientais, a lei determina qual deve ser 

o conteúdo mínimo dos relatórios. Em todos os casos, deve conter a predição e 

avaliação dos prováveis efeitos ambientais da implantação do Plano, incluindo 

avaliações sobre a capacidade de suporte e a compatibilidade ambiental com outros 

planos relevantes. Além disso, deve determinar medidas para evitar ou reduzir os efeitos 

ambientais adversos, concluir sobre a viabilidade ambiental da proposta, apresentar as 

medidas de mitigação e sugestões sobre como ajustar o objeto da avaliação. Merece 

destaque o forte enfoque nos aspectos ambientais, apesar de considerar os aspectos 

sociais, em especial as populações tradicionais ou reassentamento populacional 

(THERIVEL, 2010). 

WU et al. (2011) destacam que a experiência da China, após quase 10 anos de aplicação 

apresenta as seguintes características:  

 A implementação da AAE é predominantemente de base AIA; 

 Há abundância de experiências apresentadas em estudos de caso e pesquisa 

científica em novas metodologias de avaliação de impacto; 

 A experiência está limitada a apresentar medidas e ações para prevenir ou 

mitigar impactos ambientais negativos. 

THERIVEL (2010) destaca que a China apresenta aspectos positivos na rápida evolução 

do uso do instrumento. O principal ponto destacado se refere à ênfase regulatória em 

assegurar que os tomadores de decisão realmente levem em conta os resultados da 

AAE. Além disso, há forte regulação para a realização da avaliação dos impactos 
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cumulativos, principalmente focando nos aspectos ambientais e para o processo de 

monitoramento e seguimento. Devem apresentar as oportunidades para melhorias na 

qualidade das técnicas de avaliação e eficácia das medidas de mitigação, sendo 

obrigatório o fornecimento das fontes de informação. 

WU et al. (2011) corroboram a forte evolução do ponto de vista técnico e metodológico. 

Pesquisas realizadas mostraram, no entanto, , que uma das principais barreiras à 

eficiência da AAE eram as técnicas e métodos utilizados (BINA, 2008; ZHU et al., 

2008). Novas pesquisas quatro anos depois, demonstraram que o quadro havia se 

alterado e o acúmulo de conhecimento empírico do uso do instrumento parece ter sido a 

grande causa para essa mudança de percepção (WU et al., 2011). 

Dentre os pontos negativos BINA (2007) destaca que o sistema ainda falha no seu 

principal propósito de alterar a decisão estratégica, visto que os resultados das AAE não 

são entregues a tempo hábil para influenciar a decisão. THERIVEL (2010) 

complementa indicando que a relação entre os planejadores e a agência que autoriza os 

estudos é muito próxima, o que pode comprometer a imparcialidade e o rigor na 

aprovação dos planos.  

3.3.4 Considerações sobre os sistemas 

Conforme visto, três sistemas bem diferenciados de aplicação da AAE foram 

apresentados. Isso revela a grande flexibilidade do instrumento, podendo se adaptar a 

diversos contextos institucionais, sistemas de governança e modelos de planejamento 

setorial. Em comum, todos destacam a importância de se influenciar a tomada de 

decisão em momento correto, ou seja, que haja tempo para influenciar na identificação 

da ação estratégica ambientalmente mais favorável, a partir da avaliação de diferentes 

alternativas consideradas. É justamente nesse aspecto que reside a crítica comum a 

todas as abordagens: não é sempre que se tem levado em consideração os resultados da 

AAE na tomada de decisão, bem como é limitado o seu aproveitamento em níveis 

inferiores de planejamento, como a fase de projetos. 

Embora exista países com regulamentação para o uso da AAE, conforme visto, a 

informação sobre os estudos desenvolvidos e os seus resultados ainda não são 

comumente disponibilizados na literatura. Trabalhos publicados (BUUREN et al., 2010; 

CHAKER et al., 2006; FISCHER, 2010; GAZZOLA, 2008; JIRICKA et al., 2008; 



 

 102 

NOBLE, 2009; WANG et al., 2009; WEILAND, 2010) indicam a necessidade de 

apresentação de estudos de casos em diversos setores, em diferentes níveis de 

planejamento e contextos institucionais, com o intuito de promover uma avaliação 

profunda e completa das experiência e de como pode se dar sua adaptação a diferentes 

realidades.  

3.4 A Experiência Brasileira Recente com a AAE 

A experiência brasileira no uso da AAE teve início na década de 90, por conta das 

exigências impostas por agências multilaterais para o financiamento de grandes projetos 

(DALAL-CLAYTON et al., 2005; FAUBERT et al., 2010; PELLIN et al., 2011). De 

forma geral, apresenta como traços marcantes o uso do modelo de base AIA 

(SÁNCHEZ, 2008), a ausência de um padrão metodológico fruto da adoção voluntária 

dos mais diversos setores de planejamento dos níveis federal e estadual, iniciativa 

privada e terceiro setor (TEIXEIRA, 2008).  

Em detalhada descrição histórica, TEIXEIRA (2008) divide a experiência brasileira em 

dois momentos distintos: de 1994 a 1998 e de 1999 a 2007. No primeiro período, as 

iniciativas foram pontuais e voluntárias quando organizadas pelo governo, ou 

obrigatórias quando requisitadas para financiamento externo. No segundo momento, 

houve tentativas de instituição de procedimentos de AAE na esfera federal e no 

planejamento setorial de alguns estados. Além deles, grupos empresarias 

experimentaram incorporar a AAE pontualmente em processos de decisão de 

investimentos privados.  

Segundo TEIXEIRA (2008), no primeiro período, assim como em diversos países em 

desenvolvimento e da América Latina, o estudo mais representativo para a implantação 

da AAE se deu no Gasoduto Brasil-Bolívia (1994), cuja parte dos recursos para 

construção foram do financiados pelo Banco Mundial, responsável pela exigência. Essa 

AAE de caráter binacional, setorial, característica da abordagem AIA e foco em 

aspectos da sustentabilidade, teve pequena influência na tomada de decisão. Sua 

realização ocorreu depois da licença prévia do projeto, dissociada do planejamento 

setorial, cuja decisão já era definitiva. Foi uma avaliação que se limitou a aspectos 

adicionais sobre os impactos do empreendimento (diretos, indiretos e cumulativos), 

apresentando resultados metodologicamente consistentes e importantes para 
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fundamentar questões até então não respondidas pelo licenciamento. No entanto, 

efetivamente, a AAE não contribuiu para mudança na tomada de decisão (TEIXEIRA, 

2008). 

SÁNCHEZ (2008) destaca que nesse mesmo período houve iniciativas de planejamento 

com as mesmas características que se atribuem a AAE, mas sem o mesmo título. Dentre 

elas, em 1993, foram realizados estudos de Avaliação Integrada do Programa de 

Transmissão de Energia Elétrica entre Usinas Hidroelétricas Planejadas para a Bacia 

Amazônica, coordenados pela Eletrobras. Em São Paulo, a Secretaria de Meio 

Ambiente realizou o ordenamento da atividade de mineração, em trecho do rio Paraíba 

do Sul, com características similares a uma AAE.  

Por fim, SÁNCHEZ (2008) e TEIXEIRA (2008) destacam a experiência de tentativa de 

instituição da AAE na tomada de decisão de PPP setoriais em São Paulo como 

emblemática da resistência à implementação do instrumento. Em 1994, tentou-se 

implantar um modelo que colocava a autoridade ambiental como decisora sobre a 

viabilidade ambiental de PPP, subsidiado pela AAE. Isso formaria uma espécie, nas 

palavras de TEIXEIRA (2008), de “licenciamento ambiental de PPP”. No entanto, a 

reação dos outros setores de planejamento do governo estadual foi negativa, não 

permitindo que a proposta lograsse êxito. 

No segundo período, entre 1999 e 2007, o crescimento das iniciativas setoriais 

voluntárias, principalmente nos setores de transporte, turismo e energia permitiu melhor 

compreensão das potencialidades e das necessidades institucionais para a implantação 

do instrumento. Também não avançou a busca da transversalidade do tema ambiental no 

processo formal de planejamento do Governo Federal, com a iniciativa do MMA e do 

Ministério do Planejamento com a integração da AAE à formulação do orçamento 

setorial, (TEIXEIRA, 2008).  

Além do Governo Federal, algumas iniciativas estaduais (Minas Gerais, São Paulo e 

Rio de Janeiro) foram empreendidas. Enquanto nos Estados de São Paulo e Rio de 

Janeiro a adoção foi pontual, Minas Gerais buscou a via formal ao adotar a AAE como 

instrumento de suporte à decisão, no âmbito das políticas de infraestrutura. 

Diferentemente da experiência de SP da década de 90, MG optou pela transversalidade 

da variável ambiental, ao instituir os Núcleos de Gestão Ambiental, nas secretarias de 
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governo estruturantes do estado. Casos de aplicação do estudo nesse contexto ocorreram 

no planejamento dos setores de energia e transporte. 

No Rio de Janeiro, a AAE foi aplicada a casos pontuais por solicitação do Órgão 

Ambiental, como ferramenta de apoio ao Licenciamento Ambiental, já que os EIA não 

estavam dando conta de avaliar os impactos cumulativos de complexos programas de 

investimentos. Em 2008, o principal exemplo se deu pela AAE do COMPERJ que, por 

solicitação da Secretaria do Ambiente, foi realizada a fim de avaliar as implicações 

socioambientais do programa de investimentos da Petrobras na Baía de Guanabara, 

envolvendo o Plano de Antecipação da Produção de Gás (PLANGAS) e a instituição do 

COMPERJ, a fim de facilitar o licenciamento ambiental estadual.  

As iniciativas voluntárias setoriais nem sempre apresentaram características de atuação 

estratégica (SÁNCHEZ, 2008). SÁNCHEZ et al. (2008) examinaram o caso da AAE do 

Rodoanel de São Paulo e indicaram que pouco serviu pra mudar a decisão e pouco 

influenciou no licenciamento ambiental, seu objetivo pré-determinado. Sinalizaram, 

dessa forma, ser uma experiência reativa que não tinha o caráter estratégico de avaliar 

diferentes alternativas. Pouco influenciaram na tomada de decisão (principalmente por 

já terem sido realizadas depois da decisão tomada). 

Entre 2008 e meados de 2012, a adoção da AAE permaneceu com as mesmas 

características destacadas nos períodos anteriores: ações pontuais para facilitar o 

licenciamento ambiental, tentativas frustradas de alguns estados em adotar a AAE no 

processo de tomada de decisão setorial e voltadas para avaliação de impactos, 

especialmente os cumulativos e sinérgicos e em ações de mitigação. O foco continuou 

sendo em grandes projetos industriais e de infraestrutura (Polo Industrial e Serviços de 

Anchieta – 2008; Programa Multimodal de Transporte e Desenvolvimento Minero-

industrial da Região Cacaueira: Complexo Porto Sul – 2010; Complexo Industrial e 

Portuário do Açu – 2010; Dimensão Portuária, Industrial, Naval e Offshore no Litoral 

Paulista – 2010; Corredor Bioceânico Ferroviário – 2011), no turismo e na geração de 

energia. A Tabela 13 faz uma atualização das principais AAE realizadas no Brasil. Esse 

levantamento considou todos os estudos que usaram a nomenclatura AAE, sem fazer 

uma análise sobre sua real atuação estratégica. 
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Tabela 13 – Visão Geral das experiências de AAE no Brasil  

Setor Iniciativa Objeto da AAE 

Petróleo e 

Gás 

Banco 

Interamericano de 

Desenvolvimento 

e Banco Mundial 

Programa de Investimentos do Gasoduto Brasil-Bolívia  

(GASBOL) (1994) 

Setor Privado 

Plano de Desenvolvimento para a Exploração, Produção e 

Transporte de Petróleo e Gás no Litoral Sul da Bahia – Camamu-

Almada (2002)  

Governo do Estado 

do Rio de Janeiro  

Programa de Investimentos da Petrobras na Baía de Guanabara 

(2008)  

Turismo 

Banco Mundial 
Programa de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR II e 

PRODESUL) (2004) 

Governo Federal 
Programa de Desenvolvimento do Turismo na Costa Norte - 

PRODETUR II NE (2006) 

Banco Mundial 

Conjunto de Ações Integrantes do Plano de desenvolvimento 

integrado do turismo sustentável (PDITS) dos Polos Turísticos 

Costa das dunas, Costa Branca e Seridó 

Transportes 

Governo Federal Programa de Desenvolvimento da Rodovia BR-163 (2004) 

Governo do Estado 

de São Paulo  
Programa de Desenvolvimento do RODOANEL (2004) 

Departamento de 

Estradas de 

Rodagem - SP  

Programa de Recuperação de Rodovias do Estado de São Paulo 

(2005) 

Banco Mundial Programa Rodoviário de Minas Gerais (2005) 

Banco 

Interamericano de 

Desenvolvimento 

Programa de Transportes Urbanos de Brasília – Brasília Integrada 

(2005) 

Banco 

Interamericano de 

Desenvolvimento 

Programa de Acessibilidade a Municípios de Pequeno Porte com 

Baixo Índice de Desenvolvimento Humano - PROACESSO-BIDH 

(2005) 

Banco 

Interamericano de 

Desenvolvimento 

Plano Diretor de Uso do Solo da Mesorregião do Rio de Janeiro 

(2009) (Arco Metropolitano) 

Governo do Estado 

de São Paulo 

Planejamento Ambiental Estratégico da Dimensão Portuária, 

Industrial, Naval e Offshore no Litoral Paulista – PINO (2010) 

Pool de Empresas 

(VALEC, Ernst & 

Young, Empresa 

brasileira de 

Infraestrutura 

Programa Corredor Bi oceânico Ferroviário – Eixo Capricórnio 

(2011) 

Uso do Solo 

Governo Federal PPA 2004-2011 (2004) 

Banco 

Interamericano de 

Desenvolvimento 

Programa de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido 

Sergipano 

Governo do Estado 

do Ceará 
Projeto de Conservação e Gestão Sustentável do Bioma Caatinga 

Governo da Bahia 
Planos de Expansão da Silvicultura de Eucalipto e da Cana de 

Açúcar no Extremo Sul da Bahia (2010) 

Energia 

Elétrica 

Governo Federal Bacia Hidrográfica Araguaia-Tocantins (2002) 

Governo Federal Complexo Rio Madeira (2004) 

Governo do Estado 

de Minas Gerais  
Programa de Eletrificação Rural do Noroeste de Minas Gerais 

Governo do Estado 

de Minas Gerais  

Programa de Geração de Energia Hidroelétrica de Minas Gerais 

(2005) 
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Infraestrutura 

e Complexos 

Industriais 

Governo do Estado 

do Espírito Santo  

Programa de Desenvolvimento do Complexo Industrial de 

Anchieta (2008) 

Governo do Estado 

da Bahia  

Programa Prioritário de Desenvolvimento da Baía de Todos os 

Santos (2009)   Governo Bahia  

Iniciativa Privada 
Programa de Desenvolvimento do Complexo Logístico e Industrial 

do Açu (2009) 

Governo do Estado 

de São Paulo  
Dimensão Portuária, Naval e Offshore no Litoral Paulista (2010)  Governo São Paulo  

Governo do Estado 

da Bahia  
Programa Intermodal e Logístico Porto Sul (2010) 

Recursos 

Hídricos 

Banco 

Interamericano de 

Desenvolvimento 

Bacia do Rio Chopim (2002) 

Governo Federal 
Plano Diretor de Uso do Solo da Bacia Hidrográfica do Araguaia-

Tocantins (2008) 

Governo do Estado 

do Mato Grosso do 

Sul 

Bacia do Alto Paraguai (2008) 

Governo do Estado 

do Amazonas 

Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus - 

PROSAMIM 

Governo do Estado 

do Mato Grosso do 

Sul 

Sub-bacia do Rio Verde 

Governo do Estado 

do Paraná 
Bacia do Rio Turvo 

Mineração 
Setor Privado e 

ONG 
Complexo Minero Industrial de Corumbá (2008) 

Saneamento  

Banco 

Interamericano de 

Desenvolvimento 

Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (2004) 

Banco 

Interamericano de 

Desenvolvimento 

Programa de Melhoria da Qualidade Ambiental Urbana do Amapá 

(2006) 

No segundo semestre de 2012, uma iniciativa conjunta do Ministério do Meio Ambiente 

e Ministério de Minas e Energia publicaram Portaria Interministerial (PIN 198/2012) 

indicando a obrigatoriedade da Avaliação Ambiental de Áreas Sedimentares (AAAS), 

definida como:  

“(...) processo de avaliação baseado em estudo multidisciplinar, com abrangência 

regional, utilizado pelos Ministérios de Minas e Energia e do Meio Ambiente como 

subsídio ao planejamento estratégico de políticas públicas, que, a partir da análise do 

diagnóstico socioambiental de determinada área sedimentar e da identificação dos 

potenciais impactos socioambientais associados às atividades ou empreendimentos de 

exploração e produção de petróleo e gás natural, subsidiará a classificação da aptidão 

da área avaliada para o desenvolvimento das referidas atividades ou empreendimentos, 

bem como a definição de recomendações a serem integradas aos processos decisórios 
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relativos à outorga de blocos exploratórios e ao respectivo licenciamento ambiental” 

(MMA; MME, 2012) 

As partes sublinhadas indicam seu caráter estratégico de subsidiar a tomada de decisão 

sobre os blocos de exploração de petróleo e gás natural. Tem caráter sustentável (art.º. 

3, inciso I) e prevê o auxílio ao processo de licenciamento ambiental dos projetos, visto 

que não substitui o processo de elaboração de EIA (art.º 3, inciso I). Essa iniciativa é 

pioneira no âmbito federal já que é a primeira vez que a AAE está instituída 

formalmente no planejamento setorial.  

A AAAS não monopoliza a decisão sobre quais áreas licitar, pelo contrário, essa 

decisão será compartilhada com a Comissão Interministerial (art.º. 10 e 11) composta 

por representantes dos dois ministérios (art.º 10). Essa comissão decidirá, 

justificadamente, sobre a aptidão das áreas e quais serão ofertadas em licitação. Além 

disso, a Portaria estabelece a responsabilidade compartilhada (art.º. 6 e 7) de realização 

dos estudos ambientais (Estudo Ambiental de Áreas Sedimentares) representada pelo 

Comitê Técnico de Acompanhamento (CTA), responsável por elaborar as bases técnicas 

mínimas e consulta pública dos resultados (art.º. 8 e 9). 

Como pode ser visto, a Portaria institui pela primeira vez em nível federal, a adoção de 

instrumento tipo AAE (SEA-type, como classifica NOBLE (2009) e THERIVEL 

(2010)). É uma iniciativa que merece acompanhamento, já que o seu sucesso poderá 

catalisar outras iniciativas de normatização do instrumento no Brasil. Destaca-se, ainda, 

que a AAAS não resultou de alterações na Política Nacional de Meio Ambiente, o que 

pode ser um caminho alternativo de se efetivar a AAE o mais rápido possível, indo ao 

encontro das aspirações de alguns autores do seu uso obrigatório como instrumento de 

gestão pública ambiental (AGRA FILHO, 2001; EGLER, 1998; SÁNCHEZ et al., 

2008; TEIXEIRA, 2008).  
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3.5 Prática Recente da AAE com Foco no Planejamento Setorial 

Como instrumento de apoio a tomada decisão, a AAE, para ser efetiva, precisa chamar a 

atenção para os aspectos que realmente influenciam a decisão estratégicas. Nesse 

sentido, aspectos sobre quem é o decisor, escala espacial e nível de detalhamento, se 

tem característica setorial ou territorial e escala temporal são importantes aspectos a 

serem levados em conta (THERIVEL, 2010). Ao cobrir esses e outros requisitos, 

maiores são as chances para ser objeto de decisão. 

Um outro requisito a AAE é ajudar a identificar alternativas mais sustentáveis a longo 

prazo, avaliando os impactos ambientais das diferentes opções, de forma que possa 

sustentar a escolha. Nas palavras de THERIVEL (2010), o instrumento tenta 

transformar a tomada de decisão em um processo mais pró-ativo, estratégico, mais 

sustentável e menos político. Sua característica estratégica está diretamente relacionada 

a sua capacidade de oferecer opções ao planejamento, com alternativas estratégicas.  

As fases de desenvolvimento de alternativas, avaliação e comparação são estágios 

críticos da AAE e estão fortemente conectadas ao processo de decisão. Alternativas bem 

formuladas facilitam a avaliação de impactos e permitem contrastar as diversas opções 

estratégicas, fortalecendo os argumentos para a decisão (THERIVEL, 2010).  

Ao mesmo tempo, esses aspectos são geralmente negligenciados pelas AAE, mesmo nas 

experiências internacionais. Segundo NOBLE (2009), apenas três de dez casos 

avaliados no Canadá apresentavam alternativas estratégicas e avaliavam seus impactos 

ambientais. Outros estudos realizados em Portugal, na Inglaterra e na Colômbia 

apresentavam resultados semelhantes (THERIVEL, 2010). 

No centro da AAE está a fase de avaliação (predição, avaliação e mitigação) dos 

impactos ambientais das alternativas estratégicas. A análise ambiental das alternativas 

tem que ser suficientemente abrangente para captar os impactos cumulativos e 

sinérgicos e verificar as diferenças em uma mesma região, principalmente para os 

aspectos sociais. Para isso, o ponto fundamental está na escolha dos indicadores que 

irão retratar a evolução dos impactos. 

A experiência internacional e nacional apresenta uma ampla gama de abordagens para a 

definição de alternativas, que dependem do tipo da proposta de desenvolvimento e de 
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suas características de apropriação dos recursos naturais. Por exemplo, alocação de 

usinas solares depende das regiões com maior incidência solar; parques eólicos 

dependem da existência de ventos; complexos industriais podem precisar de melhor 

acesso à rede de infraestrutura logística. Além disso, o nível de decisão estratégica deve 

ser levado em consideração, quanto mais alto (política e legislação em nível nacional), 

mais estratégica e menos concreta serão as alternativas. Quanto mais local for o plano 

ou o programa, mais detalhada será a alternativa (locacional, opção tecnológica). quem 

síntese, questões do tipo “se” e “por que” são aplicadas a níveis mais estratégicos de 

decisão, enquanto que “onde” e “como” são aplicáveis a níveis de projetos 

(THERIVEL, 2010). 

O que se espera nos países onde a adoção da AAE é compulsória são requisitos 

mínimos para a formulação de alternativas. É difícil, nesse sentido, estabelecer um 

padrão para gerar alternativas. No caso das AAE setoriais pode-se depreender, por 

observação de alguns casos, que as alternativas apresentam opções locacionais e 

tecnológicas bem delimitadas, muito por conta da característica do setor (transporte, 

mineração, complexos industriais, geração de energia). A seguir são apresentados 

alguns exemplos que confirmam essa percepção. Vale destacar a dificuldade para se 

obter os relatórios das AAE desenvolvidas internacionalmente.  Assim, utilizou-se 

também exemplos de avaliação disponibilizados pelos autores citados. 

A AAE do Novo Aeroporto de Lisboa, apresentada por PARTIDÁRIO et al. (2011), é 

um exemplo representativo do setor de transportes. Teve como objetivo subsidiar a 

decisão sobre a localização do aeroporto. Em um complexo processo de decisão que 

remontava a década de 60, estudos preliminares determinaram o primeiro local (Ota, 

região norte da capital), em 2005, em detrimento da alternativa apresentada na época 

(Rio Frio). No entanto, uma reviravolta ocorreu por conta da apresentação de nova 

proposta de localização (Campo de Tiro de Alcochete - CTA) pela concessionária 

privada, forçando o governo, que estava sob pressão da sociedade, a rever o processo. A 

revisão foi feita por uma AAE onde as alternativas já estavam definidas e eram claras. 

Assim, a AAE avaliou 3 possibilidades de implantação do aeroporto, comparando-as 

frente a sete fatores críticos: segurança para a navegação aérea e transporte, recursos 

naturais e riscos, biodiversidade e conservação da natureza, acessibilidade, ordenamento 

do território, competitividade social e econômica e viabilidade financeira. A localização 



 

 110 

exata das alternativas, inerente da característica da decisão setorial a ser tomada, 

permitiu a avaliação mais precisa dos fatores críticos e a escolha da alternativa do 

Campo de Tiro de Alcochete como a mais sustentável. 

A AAE do desenvolvimento hidroelétrico da República Popular e Democrática do Laos, 

descrito por THERIVEL (2010), é exemplo de escolha de alternativas do setor de 

geração de energia, com objetivo de verificar diversas alternativas para a execução de 

23 projetos hidroelétricos, até 2020. Nesse trabalho foram avaliadas alternativas em 

diversos níveis de tomada de decisão. Em um primeiro nível, avaliou-se outras fontes de 

energia que pudessem substituir as geração hidroelétrica. A conclusão confirmou que a 

hidroelétrica era a mais viável, do ponto de vista energético e econômico. Em um 

segundo nível, foram avaliadas alternativas de planos de desenvolvimento de 

hidroelétricas, pela análise de um conjunto de projetos. Um ranking foi criado 

indicando os aproveitamentos que melhor se adequavam sob o ponto de vista 

socioambiental. Por fim, foram avaliadas alternativas de cenários de exportação de 

energia. Os resultados foram indicativos de um plano superdimensionado para um 

contexto de exportação incerto. Percebe-se pelos resultados de cada um dos níveis que, 

quanto mais estratégica a alternativa, menor o seu grau de concretude e, 

consequentemente, maior a dificuldade para avaliá-la. Somente quando houve 

localização espacial das alternativas foi possível a avaliação com base em critérios 

ambientais para apoiar a decisão.  

A AAE da região de Zuiderzeelijn, na Holanda, é um interessante exemplo do setor de 

transportes rodoviários avaliado por THERIVEL (2010). Com o objetivo de catalisar o 

desenvolvimento econômico da região norte da Holanda, foi proposta a melhoria das 

suas conecções rodoviárias, com centros econômicos mais fortes. Assim, a equipe 

técnica da AAE, em conjunto com o Ministério dos Transportes, desenvolveu uma série 

de alternativas de traçados para a construção de uma auto estrada, com custo de alguns 

bilhões de euros. Após diversas reuniões e comparações, concluiu-se que a construção 

da estrada seria economicamente e ambientalmente pouco atrativa propondo, assim, 

uma rota alternativa: os investimentos seriam realizados em pequenas estradas, o que 

melhoraria economicamente a região, com menos impactos. Nota-se que as alternativas 

construídas também ocorreram como um conjunto de projetos, facilitando a comparação 

e análise. 
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No Brasil, a maioria dos exemplos de aplicação da AAE focam em setores cujo 

planejamento da expansão pode ser feito com base na localização pontual dos seus 

projetos, “facilitando” a formulação de alternativas e a avaliação dos impactos 

ambientais. Alguns exemplos de como é o perfil das alternativas estratégicas dessas 

AAE são interessante para contrastar com a experiência internacional. 

A AAE do Plano Estratégico de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do 

Araguaia-Tocantins é um exemplo de aplicação do instrumento para grandes programas 

estruturantes de uso dos recursos hídricos (LIMA/COPPE/UFRJ, 2008). Teve como 

objetivo realizar ajustes nos planos e programas setoriais incidentes nos recursos 

hídricos da bacia, considerar medidas mitigadoras para os impactos socioambientais e 

incluir nas proposições do Plano as articulações institucionais necessárias para 

promover o uso dos recursos hídricos atendendo às demandas de crescimento. As 

alternativas estratégicas foram estabelecidas com base em três cenários de 

desenvolvimento macroeconômicos e de governança: um tendencial (traduz o futuro da 

região se aplicadas condições atuais de gestão e de legislação, com médio crescimento 

econômico e alguns projetos de governo implementados), um normativo (com maior 

crescimento econômico e imposição de premissas relativas à gestão de recursos hídricos 

e à gestão ambiental); e, por fim, um cenário otimista (forte crescimento econômico 

com as mesmas premissas do cenário normativo). Por esse formato, as opções são mais 

estratégicas e menos localizadas em um determinado grupo de empreendimentos. Além 

disso, os indicadores são de cunho mais regional e seus resultados tendem a ser mais 

genéricos. 

A AAE do Polo Minero-Industrial de Corumbá e Influências sobre a Planície Pantaneira 

é um exemplo de aplicação da AAE em complexos industriais voltados a mineração e 

siderurgia, comuns no Brasil (LIMA/COPPE/UFRJ, 2008). teve como objetivo 

subsidiar o processo de implantação do polo, verificando os riscos e oportunidades de 

possíveis configurações do complexo industrial e de mineração. No entanto, como 

ocorre com outros estudos de mesma característica (AAE Complexo Industrial Açu, 

AAE do Complexo Industrial Porto Sul, COMPERJ) sua função não incluiu a avaliação 

de alternativas locacionais. Como alternativas estratégicas, apresentou diversos cenários 

de interação entre os empreendimentos. Para tal, foram avaliadas as repercussões sobre 

os fatores críticos apresentando cenários de implantação de projetos e com a localização 
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geográfica de algumas intervenções (principalmente na exploração mineral), vital para a 

avaliação das repercussões ambientais. Vale destacar que a localização da exploração 

mineral foi fundamental para a determinação das implicações sobre a biodiversidade da 

região pantaneira. 

Os exemplos brasileiros e internacionais indicam que a elaboração de alternativas é 

muito abrangente em escopo e métodos. Depende, por sua vez, exclusivamente da 

decisão estratégica que o instrumento irá avaliar. Por sua vez, a decisão dependerá do 

nível de planejamento demandado e da característica do setor envolvido. O que se 

observa, principalmente no Brasil, é que as AAE têm sido aplicadas em níveis de 

decisão muito mais próximos da formulação de projetos do que de políticas. Nesses 

níveis, aumenta a vinculação às especificidades setoriais, sendo mais difícil apresentar 

soluções semelhantes e padronizadas. 

Quando se fala em diferenças setoriais, não se restringe ao processo de planejamento 

envolvido, mas, especialmente, à forma como a atividade produtiva se apropria dos 

recursos naturais de um território. Esse enfoque é fundamental na aplicação da AAE, 

pois as alternativas estratégicas precisam ser distintas, para se avaliar seus efeitos 

socioambientais. 

Quando se trata de setores com característica de uso mais extensivo dos recursos 

naturais (agricultura, florestas e biocombustíveis), os cenários carecem de maior 

precisão sobre o comportamento da ocupação territorial. Interações entre cultivos 

produtivos, biodiversidade, efeitos indiretos da mudança de uso do solo são questões 

fundamentais que precisam ser avaliadas em políticas públicas de estimulo a esses 

setores.   

Há poucos exemplos disponíveis de AAE aplicadas aos setores florestal e 

biocombustíveis. No Brasil, não há qualquer informação sobre o instrumento sendo 

aplicado nesses setores ou similares (por exemplo, a agricultura). Internacionalmente, 

há indicativos de uso, no entanto, com pouca informação disponível. O caso da AAE da 

Política de Biocombustíveis da Colômbia (LOZANO et al., 2008) é o único estudo 

encontrado que apresenta informações detalhadas sobre a metodologia aplicada. Essa 

experiência ajuda a moldar quais as características necessárias para a adaptação da AAE 

a esse setor específico. 
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A AAE de Políticas, Planos e Programas de Biocombustíveis na Colômbia foi um 

amplo estudo que se propôs a avaliar uma série de estímulo ao setor de biocombustíveis 

líquidos (LOZANO et al., 2008). Seu objetivo foi avaliar os efeitos ambientais das 

políticas, planos e programas de biocombustíveis na Colômbia, com especial ênfase na 

biodiversidade, a fim de auxiliar na formulação de estratégias para maior 

sustentabilidade da produção. Diferentemente de outras AAE que partem de PPP 

específica (ou conjunto de PPP), esse trabalho não especificou qual intervenção setorial 

seria avaliada (política de crédito, política de mistura mínima à gasolina). Houve, assim, 

foco nos efeitos de todas as PPP voltadas a biocombustíveis combinadas.  

A AAE criou um processo de priorização de quais cultivos de biocombustíveis seriam 

avaliados, a partir de um conjunto de critérios homologados por um grupo de 

especialistas, convocados especificamente para esse propósito. Dessa forma, foi 

determinado como objeto da AAE somente os cultivos de óleo de palma, cana-de-

açúcar e mandioca. A fim de exemplificar os impactos nacionais, seis estados foram 

escolhidas para o aprofundamento da análise: Cauca, Nariño, Valle del Cauca, 

Santander, Cesar e Meta. 

Com as culturas definidas, a AAE determinou quais seriam os principais vetores de 

transformação da paisagem pelos biocombustíveis, a saber: (i) expansão da fronteira 

agrícola (com pressão sobre os ecossistemas naturais); (ii) ampliação de áreas de plantio 

via substituição de lavouras (mudança no uso da terra); e (iii) intensificação do plantio 

(mudanças tecnológicas que aumentem a produtividade sem aumentar a demanda por 

áreas). Com base nesses meios de expansão foi feita a avaliação dos possíveis impactos 

(positivos e negativos), em função de quatro aspectos socioambientais: segurança 

alimentar, produção e comercialização, estabilidade social e recursos naturais. 

Para cada um dos estados escolhidos e com base nas suas características atuais, a AAE 

construiu uma cadeia de causa e efeito dos principais impactos, com base em oficinas de 

trabalho com participação de especialistas de cada região, utilizando o método Delphi, 

listando todos os pontos críticos. Nesse sentido, ao invés de utilizar uma série de 

indicadores, optou-se por avançar na cadeia lógica dos impactos já existentes. Por 

exemplo, para a região de Codazzi, o mapeamento da cadeia dos impactos apontou que 

a produção de biocombustíveis está sustentada por uma reorientação do uso da terra 

(substituição de agricultura para alimentos por biocombustíveis), acarretando aumento 
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do preço dos alimentos, o que reforça a dependência histórica de alimentos importados 

de outras regiões. Havia indícios de diminuição na oferta de carne e leite, afetando o 

modo de vida de comunidades tradicionais. Os riscos envolviam, ainda, questões 

relacionadas ao aumento do custo da terra, dificuldades na comercialização e aumento 

da demanda por água. Nenhum desses aspectos foi avaliado do ponto de vista 

quantitativo, em função da incerteza sobre os valores de crescimento. 

Não houve avaliação de cenários, de modo que houvesse comparação entre diversos 

modelos de expansão dos biocombustíveis. As avaliações partiram das tendências 

históricas encontradas e potencializadas por medidas de estímulo à produção (efeito 

sinérgico de todas as PPP).  

Como base nas cadeias lógicas de cada uma das regiões avaliadas, a AAE determinou 

os pontos críticos para a expansão dos biocombustíveis de cada região. Por exemplo, 

todas as regiões apresentaram preocupação com os efeitos sobre a segurança alimentar e 

a ausência de planejamento territorial, no caso de avanços na produção. Além desses, 

outros pontos críticos que se aplicavam a algumas regiões foram listados: (i) 

substituição de terras com pecuária extensiva e lavouras temporárias com alto impacto 

sobre o meio ambiente e biodiversidade; (ii) problemas de planejamento e gestão dos 

recursos hídricos; (iii) ausência de boas práticas para a modernização da produção de 

biocombustíveis; (iv) atendimento a mercados internos e externos; e (v) ausência de 

política de integração de pequenos produtores à cadeia dos biocombustíveis. Para cada 

um dos pontos críticos listados, foram construídas propostas (no mínimo de cinco) para 

a discussão do Comitê Técnico. Por exemplo, para o problema da ausência de 

planejamento ambiental territorial foram listadas cinco propostas de ações: uso de 

ferramentas de planejamento territorial vinculantes aos projetos; estatuto de uso do solo; 

zoneamento de áreas agropecuárias; definição de áreas de exclusão para política de 

biocombustíveis; e “outras”. 

Numa avaliação processual da AAE de biocombustíveis da Colômbia constata-se a falta 

de análise de alternativas. Da forma como foi estruturada, avaliou-se os efeitos da 

produção de biocombustíveis e se propôs ações estratégicas para mitigar os pontos 

críticos de uma possível expansão. Não foram avaliadas alternativas considerando-se 

outras opções de políticas para os biocombustíveis. 
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Outro problema é o conflito de escala presente na AAE. Ao ter como escopo o âmbito 

nacional e regional tinha-se como desafio avaliar os impactos em duas diferentes 

escalas espaciais. Do ponto de vista nacional,  conseguiu-se captar ameaças estruturais 

face à política proposta, como a ausência de planejamento territorial. No entanto, sob o 

ponto de vista regional, houve dificuldade em qualificar os impactos na biodiversidade e 

os aspectos sociais. Limitou-se a avaliar quais as possíveis áreas de conflito entre as 

políticas de conservação de biodiversidade e as áreas prioritárias para a ocupação dos 

biocombustíveis. Por outro lado, sinalizou a necessidade de uma ampla avaliação das 

áreas com melhor aptidão para a ocupação de biocombustíveis, em todas as regiões do 

país. Assim, uma AAE em nível nacional não esgota a necessidade de se avaliar os 

efeitos regionais da ocupação territorial, o que demonstra a importância de que as 

diretrizes cheguem até o nível de projetos. 

O caso da AAE Plano Nacional Mestre de Florestas do Vietnam 2010-2020 é um dos 

poucos que apresentam informações detalhadas sobre a metodologia aplicada à 

exploração florestal (WORLD BANK, 2011). Trata-se de uma avaliação piloto, com 

características únicas e apresenta particularidades metodológicas testadas pelo Banco 

Mundial. Apesar do nome, a avaliação não focou nas ações do citado Plano, ele estava 

sendo elaborado. Para tal, a AAE avaliou três planos provinciais de proteção e 

desenvolvimento florestal (Bac Kan, Nghe An e Dak Lak) que seriam representativos 

das práticas do setor no Vietnam. Buscou, desse modo, uma ilustração sobre as 

principais implicações ambientais e sociais das práticas de gestão e planejamento 

florestal, evitando que fossem replicadas pelo plano nacional. 

Os principais critérios da avaliação foram determinados em amplo processo de consulta 

a especialistas e tomadores de decisão. De forma sintética, as principais questões (ou 

fatores críticos) foram resumidas em cinco: (i) biodiversidade (mudança de habitats, 

conectividade dos ecossistemas, diversidade das espécies endêmicas da flora e da 

fauna); (ii) relação das florestas com a vizinhança (acesso a recursos e terras, criação de 

empregos, qualidade de vida, respeito à grupos culturais minoritários); (iii) recursos 

hídricos (capacidade de retenção de água a fim de diminuir a vulnerabilidade a eventos 

extremos, risco de inundação e seca); (iv) comércio transfronteiriço de madeira e 

espécies da fauna; e (v) estoques de carbono florestal.  
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Com base nesses fatores críticos foi avaliada a situação atual dos planos florestais das 

três províncias escolhidas. Foram identificadas as principais questões socioambientais e 

mostradas as prováveis relações de causalidade (direta ou indireta) com a prática atual 

da gestão florestal. Toda essa avaliação teve a participação de especialistas e tomadores 

de decisão setorial.  

A AAE apresentou uma série de alternativas estratégicas para a formulação do Plano 

Nacional, com base nas práticas nas respectivas províncias. No entanto, apesar dessa 

informação ter grande importância, não houve uma avaliação comparativa das opções 

estratégicas consideradas. 

A avaliação de impactos teve o caráter de avaliação ex-post regional, extrapolada para o 

nível nacional. Mesmo tendo a possibilidade de verificar os impactos a partir da 

identificação das áreas mais conflituosas, a AAE pouco avaliou os impactos do ponto de 

vista territorial, apesar do detalhamento fornecido pelos planos de expansão.  

A AAE listou 52 recomendações para a formulação do plano nacional. As 

recomendações tiveram como prioridade a gestão dos recursos florestais de forma a 

abranger toda a cadeia florestal do país. Pelas suas características, as recomendações se 

assemelham a um guia, com as diretrizes da política florestal. Por exemplo, foi sugerido 

que o governo do Vietnam aumentasse os incentivos na proteção florestal, promovendo 

o pagamento por serviços ambientais diretamente do orçamento governamental. Pode-se 

ver que esse tipo de recomendação vai além do papel da AAE de apoiar à tomada de 

decisão e busca incentivar a criação de políticas de estímulo à conservação ambiental. 

3.6 Metodologia AAE do Laboratório Interdisciplinar do Meio Ambiente 

A metodologia de AAE do Laboratório Interdisciplinar do Meio Ambiente da 

COPPE/UFRJ (LIMA/COPPE/UFRJ) tem sido aplicada, principalmente, a decisões 

setoriais. É flexível e se aplica tanto à abordagens de base AIA (PARTIDÁRIO, 2007; 

THERIVEL, 2010), quanto a estrutura metodológica de base estratégica. Incorpora as 

três características principais propostas por PARTIDÁRIO (2007): (i) prioriza medidas 

socioambientais com a definição de "fatores críticos para a decisão"; (ii) avalia as 

oportunidades e riscos para os fatores críticos com base na técnica de cenários, e (iii) 

propõe estratégias alternativas para um desenvolvimento mais sustentável do plano ou 



 

 117 

programa. Também, mantém uma abordagem propositiva em vez de medidas de 

mitigação, como acontece em avaliações de impacto ambiental de projetos. 

A Tabela 14 apresenta algumas das principais metodologias de AAE já apresentadas 

anteriormente. As linhas da tabela não estão relacionadas entre si. Quando avalia-se o 

encadeamento das fases, percebe-se semelhanças. Em todas é levantada a necessidade 

de se definir previamente um objetivo específico que será objeto da avaliação. Indicam, 

ainda, a necessidade de se determinar uma linha de base ambiental sobre os principais 

conflitos socioambientais já existentes em uma determinada região. Destacam, também, 

a necessidade de serem apresentadas e avaliadas as alternativas à proposta da PPP. Por 

fim, apresentam em comum a obrigatoriedade de consulta aos atores sociais. 

A metodologia LIMA/COPPE/UFRJ se apresenta de forma diferenciada durante o 

processo de construção e avaliação das alternativas. Ela tem como base fundamental a 

ferramenta de cenários, também adotada por PARTIDARIO (2007). Além disso, essas 

duas metodologias também indicam a necessidade de se elencar os principais temas que 

serão avaliados através dos Fatores Críticos. Por fim, a metodologia 

LIMA/COPPE/UFRJ dá destaque diferenciado a uma abordagem de avaliação com base 

em Visão de Futuro e Objetivos de Sustentabilidade que a confere um caráter de 

planejamento estratégico, que se deve a realidade nacional em que os objetivos do 

planejamento setorial não apresentam garantidas de que levam em consideração os 

aspectos relacionados a sustentabilidade em seus objetivos de planejamento. 
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Tabela 14 – Comparação das principais fases da metodologia LIMA/COPPE/UFRJ com 

alguns dos principais modelos de referência internacional de AAE 

LIMA/COPPE/UFRJ Therivel (2010) Dalal-Clayton (2005) Partidário (2007) 

Marco referencial (objetivo 

e responsabilidade 

organizacional para AAE; 

objeto da AAE; região de 

estudo) 

Identificar a questão 

ambiental/sustentabilidade. 

Identificar os objetivos e 

indicadores da AAE. 

Seleção de propostas de 

decisão estratégica 

(screening) 

Definição do objeto da 

avaliação 

Quadro de referência 

estratégico (arcabouço 

legal; responsabilidade 

institucional; atores sociais 

e conflitos potenciais; 

conflitos com outras PPP) 

Descrição da linha de base 

ambiental, incluindo tendências 

futuras. Identificar os principais 

problemas e questões 

ambientais. 

Estabelecimento de 

prazos que permitam 

influenciar a tomada de 

decisão (timing) 

 

Definição de descrição 

dos Fatores Críticos 

para a Decisão  

Diagnóstico Estratégico 

(descrição dos fatores 

críticos para a decisão) 

Identificar as conexões com 

outras relevantes decisões 

estratégicas. 

Estabelecimento dos 

Propósitos da AAE 
Objetivos da AAE 

Visão de Futuro e 

Objetivos de 

Sustentabilidade 

Apresentar alternativas mais 

sustentáveis para lidar com os 

problemas e ao mesmo tempo 

implementar os objetivos das 

ações estratégicas. 

Identificação dos 

objetivos, público-alvo e 

indicadores 

Definição do fórum de 

atores para a consulta 

pública 

Avaliação Ambiental dos 

Cenários 

Preparar o relatório de 

delimitação do problema. 

Definição das 

responsabilidades 

Integração de 

processos 

Consulta Pública 

Avaliar e predizer os impactos 

das alternativas e mitigação dos 

impactos. 

Mapeamento dos grupos 

de interesse e formas de 

participação 

Elaboração dos 

cenários e opções 

 

Escrever o relatório. 

Estabelecer as recomendações 

para a implantação. 

Levantamento de 

informações e 

caracterização das 

questões ambientais 

relevantes 

Análise e avaliação das 

tendências ligadas aos 

Fatores Críticos para a 

Decisão 

 

Identificar a questão 

ambiental/sustentabilidade. 

Identificar os objetivos e 

indicadores da AAE. 

Identificação das 

alternativas 

Avaliação de opções 

estratégicas 

 

Descrição da linha de base 

ambiental, incluindo tendências 

futuras. Identificar os principais 

problemas e questões 

ambientais. 

Previsão de impactos e 

comparação de 

alternativas 

Avaliação das 

oportunidades e riscos 

  

Participação de todas as 

partes interessadas e 

afetadas na tomada de 

decisão (decision-

making accoutability) 

Definição das diretrizes 

ao planejamento 

  

Definição dos 

procedimentos de 

acompanhamento e 

monitoramento 

Monitoramento 

   

Programa de ação para 

a gestão ambiental e 

sustentabilidade da 

estratégia 

A metodologia LIMA/COPPE/UFRJ tem cinco etapas distintas: Marco Referencial, 

Quadro de Referência Estratégico, Diagnóstico Ambiental, Avaliação Ambiental de 

Cenários e Recomendações para as partes interessadas. 
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No Marco Referencial e Quadro de Referência Estratégico definem-se o escopo e a 

abrangência do estudo. Além disso, apresenta quais os macro-objetivos que estabelecem 

o referencial para a avaliação dos aspectos socioambientais das alternativas estratégicas. 

Espera-se que, com isso, haja uma clara interligação desses referenciais com as ações e 

diretrizes que serão propostas pela AAE. Para isso, são dados os seguintes passos: 

caracterização do objeto que será avaliado, definição da região de estudo, identificação 

das responsabilidades e organização institucional e gerencial para o desenvolvimento da 

AAE.  

Caracterizar o objeto da AAE é descrever, com detalhes, o que envolve a decisão 

estratégica de um determinada iniciativa pública ou privada. Essa distinção do que é 

realmente estratégico é fundamental para dar foco à avaliação. Nesse sentido, precisam 

ser esclarecidos aspectos referentes a quem é o decisor (pública ou privada), a escala 

espacial (nacional, regional, estadual ou local) e a escala temporal (curto, médio ou 

longo prazo). 

Nessa fase deve-se, também, focar nos aspectos processuais que conectam a AAE à 

tomada de decisão. Diferentemente dos países que já possuem arcabouço legal e 

institucional que faz a integração entre as partes, no Brasil essa relação não existe. 

Assim, é fundamental que se determine antes do inicio da AAE quem são os 

responsáveis e qual será a organização institucional e gerencial para o seu 

desenvolvimento. 

Há diversas opções utilizadas internacionalmente com relação ao responsável pela 

execução da AAE. Há predominância no conceito de que deva ser realizada no âmbito 

da tomada de decisão setorial, mas não há acordo se deva ficar a cargo de consultores 

ou da própria estrutura setorial (THERIVEL, 2010). Há vantagens tanto no caso do uso 

de consultores (maior experiência, independência, reduz a possibilidade de viés), como 

da estrutura interna (maior entendimento sobre a decisão estratégia e sua 

sustentabilidade). Também, existem desvantagens no uso de ambos (consultores: pouca 

sensibilidade das circunstancias locais, caros, dificuldades de integrar o processo de 

decisão; estrutura interna: sem experiência com a AAE, recursos envolvidos limitados, 

pouca dependência). Assim, o mais importante é que seja definido com base no caráter 

de independência e experiência da equipe.  
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A AAE surtirá mais efeito se suas conclusões forem consideradas durante o processo de 

decisão. Para tal, a metodologia indica a necessidade de coordenação entre o processo 

da AAE e os da tomada de decisão. Apesar de ser difícil entender exatamente quando a 

janela de decisão para inclusão das informações da AAE estará aberta, é desejável que 

sejam identificados os momentos críticos do processo (p.ex. prazos para o envio de 

projetos de lei, prazos para comunicação da decisão a outras instâncias 

governamentais). Assim, é importante investir tempo em um completo levantamento 

dos caminhos críticos da decisão, a fim de enquadrar os resultados da AAE aos prazos 

estabelecidos pelo processo de tomada de decisão. 

Definidos o objeto, as responsabilidades, a organização institucional e gerencial para o 

desenvolvimento, cabe agora o desenvolvimento do Quadro de Referencia Estratégico. 

Os macro-objetivos das políticas ambientais e de sustentabilidade relevantes e 

legalmente estabelecidos a nível nacional e internacional são reunidos, assim como as 

ligações a outros planos e programas com os quais o objeto da AAE mantém relações. 

Além disso, é fundamental que nessa fase seja feito um amplo levantamento de todas as 

políticas, planos e programas em todas as esferas de governo que se relacionam com o 

uso dos recursos naturais e a organização territorial da região que será afetada pela 

decisão estratégica. Além disso, é fundamental que se faça um mapeamento da 

legislação que rege os principais aspectos ambientais nas áreas rurais. Deve-se 

identificar possíveis conflitos e sobreposições, interações entre os processos e restrições 

ao uso dos recursos naturais ou ao seu acesso. Os principais aspectos legais do 

planejamento ambiental da região devem ser levantados e sua efetividade deve ser 

discutida.  

No que tange à participação pública, a metodologia indica a necessidade de se levar em 

conta a opinião de todos os atores envolvidos que serão afetados pelas consequências da 

decisão estratégica. Porém, destaca que essa participação pode ser feita de várias 

formas, a depender da estrutura de governança de uma determinada região ou processo 

de decisão. Nesse sentido, há a recomendação de utilizar metodologias ad hoc para 

verificar qual o modelo de participação seria mais efetivo. A metodologia indica a 

criação do comitê de acompanhamento da AAE, formado por representantes dos atores 

sociais. Sua tarefa é criar um ambiente onde os resultados do estudo possam ser 

submetidos ao conhecimento e à aprovação dos seus participantes. A composição deve 



 

 121 

obedecer ao equilíbrio entre as diversas forças dos atores sociais e a escolha dos 

representantes é realizada a partir da percepção da equipe técnica sobre os atores sociais 

com maior relevância para a região. Com todos esses aspectos considerados pode-se 

começar a fase central do trabalho: identificar a situação atual do meio ambiente, 

reconhecer os principais conflitos, apresentar as relações causais e analisar suas 

conexões com outras decisões estratégicas já implementadas. Independentemente do 

setor avaliado, esses aspectos serão apresentados nas próximas fases: diagnóstico 

estratégico, avaliação dos cenários, formulação de diretrizes e recomendações.  

O Diagnóstico Estratégico tem o mesmo objetivo que a linha de base ambiental 

proposta por THERIVEL (2010), que é de oferecer uma análise das informações 

atualizadas sobre o estado do meio ambiente na área de estudo; identificar as questões 

ambientais que serão eventualmente confrontadas com biocombustíveis objeto da AAE. 

Além disso, oferece as bases ao monitoramento futuro dos riscos e oportunidades 

identificados. 

A descrição dos problemas ambientais não pode ser exaustiva, como em estudos de 

impacto ambiental, devendo ser objetiva e centrada nos aspectos relevantes para a 

tomada de decisão (LIMA/COPPE/UFRJ, 2004; PARTIDÁRIO, 2007; THERIVEL, 

2010). Para garantir mais precisão, as metodologias de AAE geralmente utilizam Temas 

(THERIVEL, 2010) ou Fatores Críticos da Decisão (PARTIDÁRIO, 2007) como 

orientadores de quais serão os aspectos avaliados, por exemplo, “poluição do ar” ou 

“biodiversidade terrestre”. Segundo THERIVEL (2010), os Temas estão organizados 

com base nos Objetivos, que especificam a direção pela qual há a expectativa de 

mudanças, por exemplo “redução da poluição ambiental” e “preservação da 

biodiversidade terrestre”. Para cada um dos Objetivos são escolhidos indicadores que 

variam em função do tempo e que sejam coerentes com a escala escolhida. Os 

indicadores possuem a tripla função de descrever, monitorar e prospectar os impactos.  

Os indicadores têm papel fundamental em todas as etapas da metodologia. Sua principal 

função é conduzir a investigação de oportunidades e riscos. A avaliação deve ser 

adequada à finalidade e tem que ser suficientemente detalhada para permitir a efetiva 

identificação das principais ameaças ambientais da estratégia. Os métodos de previsão 

qualitativa podem ser suficientes. Consequentemente, os indicadores podem ser 
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definidos tendo em conta que deve ser exequível para medir, qualitativa ou 

quantitativamente, dependendo da finalidade e da informação fornecida. 

Apesar da metodologia estipular que o diagnóstico não deva ser exaustivo, no Brasil, 

por vezes, há demanda explícita para que se faça um amplo compêndio dos estudos 

mais importantes e estatísticas sobre as condições sociais e ambientais da região, a fim 

de disponibilizá-lo como base de dados para futuras avaliações, tanto nas agências 

ambientais, quanto nas estruturas setoriais. Há, ainda, a oportunidade de melhor 

informar os atores sociais relevantes e a sociedade de maneira geral.  

Os Objetivos de Sustentabilidade e a Visão de Futuro, fase seguinte ao diagnóstico, 

formam um conjunto de afirmativas que dão orientação sobre qual é o futuro desejável 

para a região de análise. As direções estabelecidas permearão as avaliações das 

alternativas estratégicas que serão realizadas pela AAE. É orientação metodológica que 

esses objetivos e a visão de futuro sejam estabelecidos em comum acordo com os atores 

locais, de maneira que se tornem uma resumida amostra das aspirações da sociedade 

local.  

A visão prospectiva das consequências das ações estratégicas é parte fundamental da 

AAE, na medida em que pode oferecer orientações para a decisão, segundo os 

princípios do desenvolvimento sustentável. O método de formulação de cenários é 

central na metodologia, visto que possibilitam avaliações dos prováveis resultados das 

alternativas estratégicas, em sistemas de difícil compreensão e de alto nível de 

incerteza.  

Embora existam diversas orientações para a construção de cenários, todas seguem uma 

sequência metodológica semelhante, que parte da identificação dos eventos, até a 

definição e combinação de hipóteses plausíveis sobre o futuro de cadeia de 

consequências carregadas de incertezas (LIMA/COPPE/UFRJ, 2007). Os cenários 

podem ser construídos a partir da extrapolação de tendências do passado, descrevendo 

projeções do futuro ou podem descrever um futuro já prescrito, apresentando uma figura 

do mundo que pode ser atingida ou evitada. HÖJER et al. (2008) distinguem três tipos 

de cenários: 
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 Cenários preditivos: previsões do que pode acontecer nas condições mais 

prováveis e cenários “what-if” que dizem respeito a eventos externos fora do 

contexto de decisão. Nesses cenários, a expectativa é de que as linhas de 

tendência sejam estáveis. 

 Cenários exploratórios: consideram os resultados de possíveis mudanças a longo 

prazo, considerando alterações mais profundas. Podem ser definidos em cenários 

externos a alçada da tomada de decisão (recessão econômica) ou cenários 

estratégicos, que descrevem possíveis consequências de políticas públicas ou 

decisões estratégicas. 

 Cenários normativos: descrevem como metas específicas podem ser atingidas, 

seja por ajustes incrementais ou mudanças estruturais. 

Segundo a metodologia LIMA/COPPE/UFRJ, a escolha do Cenário de Referência é o 

ponto chave da ferramenta. Independentemente de diferentes interpretações das 

condições existentes alimentarem consequências de um mesmo ponto de partida, deve-

se escolher um único referencial que servirá de base para toda a análise comparativa. 

Assim, pelo modo como são construídos, os cenários precisam caracterizar pelo menos 

dois futuros alternativos: o primeiro representado pelo cenário tendencial, geralmente 

considerado como o de referência, e os seguintes, representados pelas diferentes 

concepções de desenvolvimento da região, ressaltando a necessidade de se ter mais de 

uma alternativa. 

Conforme destaca LIMA/COPPE/UFRJ (2008), o ponto fundamental dos cenários não 

está em saber o que vai acontecer se uma política, plano ou programa for posta em 

prática, mas saber planejar e orientar as ações que acompanharão sua implementação, a 

fim de se construir o futuro desejável. Nesse sentido, destacam SACHS (2005) apud 

LIMA/COPPE/UFRJ (2008) “o essencial não é prever o que irá acontecer, mas ajudar 

a dar forma ao futuro”. 

Com as alternativas organizadas, a metodologia indica como próximo passo a realização 

de uma avaliação ambiental dos cenários, classificada como avaliação de impactos 

estratégicos. Para isso, sugerem o uso de ferramentas já consagradas de avaliação de 

impactos, com adaptações dos parâmetros e critérios de mensuração, uso de artifícios 

estatísticos e análises qualitativas e quantitativas em função dos processos técnicos 

avaliados e a tomada de decisão que estão envolvidos.   
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O resultado dessa fase irá subsidiar todo o processo de elaboração das diretrizes para 

evitar e reduzir os riscos, bem como fortalecer as oportunidades. Como a metodologia 

indica somente diretrizes e recomendações gerais, há grande flexibilidade para a criação 

de métodos que sejam mais eficientes, dependendo da decisão e o setor envolvido. 

Assim, é necessário que a metodologia proposta por LIMA ao ser aplicada a diferentes 

setores seja adaptada às especificidades das ações estratégicas setoriais. 

A análise crítica de cada um dos fatores críticos de avaliação dos componentes da 

sustentabilidade consolida a avaliação ambientais dos cenários. A seguir, a metodologia 

propõe uma análise comparativa dos cenários, tendo como referência os riscos e 

oportunidades identificados. Os resultados podem estar expressos em matrizes, que 

ofereçam uma escala de comparação frente aos diversos fatores críticos e processos 

ambientais correlatos, todos com base nos indicadores previamente escolhidos. 

Por fim, a metodologia indica a formulação de diretrizes e recomendações que devem 

atuar na origem dos problemas identificados na avaliação dos cenários. Trata-se de um 

conjunto de ações que devem ser levadas em consideração pelo decisor, a fim de 

prioritariamente evitar e secundariamente mitigar os efeitos que estão na contramão dos 

objetivos de sustentabilidade.  

A seguir são apresentados casos de aplicação da metodologia do LIMA/COPPE/UFRJ 

com o objetivo de exemplificar como as características individuais dos setores 

influenciam no formado da avaliação. 

3.6.1 AAE da Costa Norte  

A Costa Norte (CN) compreende um conjunto de doze municípios, distribuídos em três 

estados brasileiros (Ceará, Piauí e Maranhão), ocupando cerca de 11.400 km
2
 e 

abrangendo diversas unidades intermediárias de proteção ambiental. Envolve três Polos 

de Turismo nos quais o governo buscava promover um ambiente favorável a novos 

investimentos no âmbito da segunda fase do Programa Nacional de Desenvolvimento do 

Turismo (PRODETUR NE II). O Ministério do Turismo (MTur) tomou a iniciativa de 

utilizar a AAE como instrumento facilitador do processo de planejamento setorial e da 

tomada de decisão, atendendo aos compromissos definidos nos termos contratuais entre 

o Governo Brasileiro e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com a 

interveniência do Banco do Nordeste (BNB) (LIMA/COPPE/UFRJ, 2007). 
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Para esta AAE procurou-se estabelecer uma estrutura metodológica que servisse de base 

para a introdução de um processo sistemático de avaliação ambiental do PRODETUR 

no âmbito federal. Teve como objetivo: avaliar as questões socioambientais associadas 

a opções de desenvolvimento do turismo; incorporar a visão de sustentabilidade 

desejada pelos atores sociais relevantes; identificar as tendências e contradições em 

torno de uma perspectiva de sustentabilidade, com uma visão crítica das oportunidades 

e riscos antevistos. 

O PRODETUR NE II oferece uma linha de financiamento para intervenções das mais 

variadas naturezas: obras de infraestrutura; recuperação do patrimônio histórico e 

proteção de recursos naturais; desenvolvimento institucional dos organismos públicos; e 

fortalecimento da capacidade empresarial. Em sua segunda fase, o MTur ficou 

responsável por definir uma estratégia de turismo para a CN em função das expectativas 

conjuntas dos três estados envolvidos, manifestadas nos Planos Estaduais de 

Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável (PDITS). Com base nesses Planos 

Estaduais, foram descritos três cenários, que refletem múltiplas estratégias de apoio ao 

turismo regional. 

As ações programáticas foram classificadas de acordo com uma série de “critérios de 

análise” que estão relacionados aos “fatores críticos internos” ou endógenos, ou seja, 

variáveis controláveis pelos decisores do setor de turismo. A Tabela 15 apresenta 

algumas ações programáticas  e seus respectivos fatores críticos.  

Tabela 15 – Síntese da estrutura de análise da AAE Costa Norte 

Ações Programáticas  Critérios de Análise Fatores Críticos  

Elaboração do Programa de Capacitação 

de Pequenos Empreendedores Turísticos 

do Polo Costa do Delta (municípios PI) 

Estruturação e diversificação 

da oferta 

Negócio Turismo 

Sinalização Turística das Zonas Urbanas 

(municípios CE, PI e MA) 

Qualificação urbana para o 

turismo 

Ordenamento Territorial 

Elaboração e Execução do Projeto para 

construção do Apoio Turístico e 

Urbanização do Porto dos Tatus (Ilha 

Grande) 

Qualificação urbana para o 

turismo 

Ordenamento Territorial 

Elaboração e implantação de Plano de 

Manejo da APA da Lagoa de Jijoca (Jijoca 

de Jericoacoara) 

Uso turístico dos ativos 

naturais 

Gestão Ambiental 

Complementação e restauração de 

rodovias no CE 

Logística Gestão Pública do 

Turismo 

Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ (2007) 
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Os fatores críticos constituíam o centro das análises prospectivas realizadas, com 

evolução específica, em função das premissas dos cenários. O comportamento dos 

critérios de análise foi avaliado frente aos componentes de sustentabilidade 

considerados mais críticos para a região (ambiente natural, social, econômico, político-

institucional e territorial). No processo de análise foram identificados e avaliados 

qualitativamente os impactos estratégicos dentro de cada uma das dimensões da 

sustentabilidade. A avaliação se encerra com uma análise comparativa dos cenários, 

sintetizada em uma matriz de cores. Apesar da especificação das ações programáticas, 

não houve necessidade de rebatimento territorial das ações, fato esse na maioria das 

vezes inviável. Mesmo assim, foi possível a avaliação qualitativa dos fatores críticos 

exógenos e a indicação das ameaças e oportunidades das alternativas propostas e 

subsidiar o processo de formulação de estratégia para o MTur. 

3.6.2 Avaliação Ambiental Estratégica do Polo Minero-Industrial de Corumbá e 

influências sobre a Planície Pantaneira - AAE Pantanal 

A região de estudo se centra no município de Corumbá, com uma área de 8.096.051 

km
2
, que corresponde a 60% da região pantaneira. Na chamada “Borda Oeste do 

Pantanal”, área específica na parte oeste da planície pantaneira, onde está localizada a 

terceira maior reserva de minério de ferro e manganês do Brasil e operam grandes 

empresas de mineração. A siderurgia emergiu como uma das propostas a serem 

estudadas pela AAE, como forma de agregar valor aos produtos minerais já 

historicamente explorados. A perspectiva de crescimento da economia local resultou em 

estímulos governamentais para a formação de um Polo Minero-Siderúrgico, com novas 

frentes de extração e industrialização do minério e a viabilização de um polo gás-

químico, utilizando o gás natural disponível no gasoduto Brasil-Bolívia. Percebendo 

ameaças ambientais e intensificação do conflito, ONG locais e o setor produtivo se 

organizaram na forma de uma “Plataforma de Diálogo”
22

 e tomaram a iniciativa de 

realizar a AAE com a finalidade de analisar uma estratégia de desenvolvimento da 

região, sem o envolvimento do governo. 

                                                 
22

 “Plataforma de Diálogo” é um formato de interlocução entre setores tidos tradicionalmente como 

antagônicos, neste caso, as ONG ambientalistas atuantes na região pantaneira (Fundação AVINA, 

Conservação Internacional, WWF e Fundação O Boticário) e as empresas que pretendiam investir na 

região (Mineração e Metálicos do Brasil Ltda. -MMX, Petrobras e MSGás), que se reuniram na busca de 

soluções para conciliar as necessidades do desenvolvimento com a conservação do Pantanal. 
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A decisão estratégica envolvia avaliar quais os aspectos ambientais e sociais da plena 

exploração das jazidas de minério de ferro e do polo gás-químico na borda oeste e na 

planície pantaneira. No entanto, não havia um projeto de governo explícito para a 

formação desse complexo, mas a junção das vontades da iniciativa privada. Nesse 

sentido, a decisão estratégica era composta de um conjunto de ações concretas das 

empresas de mineração e siderurgia (complementadas com hipóteses para estabelecer o 

perfil de produção mais provável) e de especulações sobre a instalação de um polo gás-

químico.  

O método técnico-científico da AAE do Pantanal consistiu nas mesmas fases propostas 

pela metodologia LIMA/COPPE/UFRJ: quadro de referencia estratégico, diagnóstico 

estratégico, determinação da visão de futuro e objetivos de sustentabilidade, avaliação 

ambiental de cenários, diretrizes e recomendações e consulta pública.  

Os setores de mineração e siderurgia apresentam a característica de rebatimento 

territorial bem definido. Há grande previsibilidade de quais serão os locais exatos de 

exploração do minério por conta da pesquisa de lavra das jazidas. Por outro lado, as 

áreas industriais das siderúrgicas, atuais e futuras, já possuem determinação específica e 

pontual, fornecendo uma maior previsibilidade da fronteira dos impactos ambientais. 

Nesse sentido, os cenários de ocupação territorial dessas atividades são de simples 

determinação. O exemplo dos cenários da AAE do Pantanal são representativos dessa 

característica. 

No estudo foram construídos três cenários cujas diferenças estava na entrada de novos 

empreendimentos de mineração, siderurgia e gás-químico. O Cenário de Referência 

projetou as tendências de desenvolvimento admitindo-se a operação de todos os 

empreendimentos de mineração e de siderurgia que já receberam concessão de lavra ou 

licença ambiental. O Cenário de Desenvolvimento 1 envolveu as atividades 

relacionadas à mineração e à siderurgia do CR mais novos empreendimentos e possíveis 

modificações na operação dos existentes. O Cenário de Desenvolvimento 2 projetou a 

implantação complementar de um Polo Gás-Químico em Corumbá para o 

processamento e o fracionamento do gás natural, a produção de GLP, eteno e 

polietileno, metanol, amônia e ureia.  
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Os cenários permitiram que a avaliação de impacto fornecesse informações importantes 

sobre o comportamento dos fatores críticos em cada uma das estratégias. Por exemplo, 

no caso da biodiversidade terrestre, a localização das jazidas permitiu identificar a 

extinção de fitofisionomias em todos os cenários. Com a eliminação desses ambientes, 

haveria perda de conectividade de ambientes naturais e redução e/ou eliminação de 

serviços ambientais. Além disso, houve a identificação da sobreposição entre 

concessões de lavra e alvarás de pesquisa e áreas de remanescentes florestais com alta 

importância para a biodiversidade local. Outro exemplo que só foi possível por conta do 

rebatimento geográfico dos empreendimentos nos cenários foi com o fator crítico 

qualidade do ar. Através de simulações, chegou-se a conclusão de que no perímetro 

urbano, as concentrações de partículas totais em suspensão poderiam sofrer acréscimo 

em consequência do aumento de tráfego de veículos ocasionado pelo crescimento 

urbano e pelo aumento do número de veículos responsáveis pelo transporte do minério 

para o porto ou para a ferrovia. 

Conforme estipulado na metodologia, os fatores críticos constituíam o centro da 

avaliação ambiental dos cenários, onde cada um teve evolução, em função das 

premissas propostas, ou seja, das estratégias de desenvolvimento. Na análise foram 

identificados e avaliados qualitativamente os impactos estratégicos de cada uma das 

dimensões da sustentabilidade e definidas as diretrizes e recomendações que devem 

pautar os novos empreendimentos na região.  

3.6.3 Avaliação Ambiental Estratégica do Programa Multimodal de Transporte e 

Desenvolvimento Minero-Industrial da Região Cacaueira – AAE Porto Sul 

Trata-se de um centro logístico com previsão de localização no litoral sul da Bahia, em 

Ilhéus, constituído por porto e áreas retroportuárias em sinergia operacional com os 

demais modais de transporte (ferrovia e rodovias existentes) e outros equipamentos, 

articulando o porto marítimo com a região central do Brasil. A região apresenta grande 

vulnerabilidade ambiental ao apresentar um litoral composto por florestas preservadas 

em pleno Corredor Central da Mata Atlântica, ou seja, com grande biodiversidade. Há 

unidades de conservação bem estabelecidas a fim de ampliar e assegurar a preservação 

ao mesmo tempo em que são exploradas do ponto de vista turístico. A expectativa do 

Complexo Porto Sul acirrou os conflitos já existentes com a conservação da 

biodiversidade e, principalmente, com as atividades turísticas. Nesse contexto, a 
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iniciativa de realização da AAE partiu da Secretaria do Meio Ambiente da Bahia, com o 

intuito de avaliar as oportunidades e os riscos da instalação desse complexo logístico. 

Assim como a mineração, já mostrada no exemplo anterior, complexos industriais e 

logísticos também apresentam um rebatimento territorial das intervenções bem definido, 

o que favorece a identificação mais clara dos impactos ambientais que ocasionam. No 

caso do Porto Sul essa relação é ainda mais clara já que a localização de toda a área de 

intervenção do empreendimento foi feita antes da AAE, o que até certo ponto esvaziou a 

capacidade do instrumento de subsidiar a tomada de decisão. Com isso, a AAE atuou de 

forma complementar na decisão sobre medidas que envolviam as ações de mitigação de 

impactos ambientais, incluindo ajustes ao programa do Governo do Estado, à lógica de 

mercado com a previsão de um complexo industrial mínero-siderúrgico, para agregar 

valor ao minério previsto de ser exportado pela estrutura logística do Porto Sul. 

O método técnico científico da AAE do Porto Sul consistiu nas mesmas fases da 

metodologia LIMA/COPPE/UFRJ: quadro de referencia estratégico, diagnóstico 

estratégico, determinação da visão de futuro e objetivos de sustentabilidade, avaliação 

ambiental de cenários, diretrizes e recomendações e consulta pública.  

Envolveu a avaliação de três cenários estratégicos: cenário de referência, que reflete a 

tendência de desenvolvimento da região (com duas variantes representando uma 

alternativa sem qualquer intervenção governamental e a outra considerando a 

construção de um aeroporto e da Zona Prioritária para Exportação - ZPE); cenário de 

desenvolvimento que indica a implantação do porto, retroporto, ferrovia, estrutura 

viária, aeroporto e ZPE, esta ampliada, acima das projeções do cenário de referência, e 

complexo industrial mínero-siderúrgico; e cenário de sustentabilidade, que apresenta 

estratégicas para tornar a implantação do complexo portuário e industrial de forma 

menos impactante. A Figura 9 indica a localização dos grandes projetos na região de 

estudo que compreende os municípios de Ilhéus, Itacaré, Uruçucá e Itabuna. 
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Figura 9 – Localização do Complexo Porto Sul 

Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ (2011) 

A construção dos cenários envolveu um amplo processo de discussão que pretendeu dar 

maior concretude às intenções de desenvolvimento, que nem sempre estavam claras. 

Apesar de já estar definida a localização das principais intervenção (ZPE, aeroporto, 

porto, retroporto e ferrovia), ainda assim houve esforço para identificar o perfil (espaço 

físico necessário, demanda por infraestrutura, demanda por insumos básicos e demais 

elementos constitutivos) e os empreendimentos industriais que seriam compatíveis com 
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essa infraestrutura. Isso tudo teve como objetivo facilitar a avaliação dos impactos sobre 

os ecossistemas locais. 

Com base em uma Matriz SWOT foram identificados os processos estratégicos (por 

exemplo, alteração na qualidade ambiental dos ecossistemas terrestres, ocupação e 

renda, dinâmica do uso do solo). Dessa forma, cada cenário se refletiria na evolução dos 

indicadores relacionados, ou seja, aqueles indicadores representativos das interações 

identificadas como determinantes no diagnóstico, conforme o comportamento 

esperado/projetado dos processos estratégicos relacionados aos fatores críticos, como, 

por exemplo, os apresentados na Tabela 16. 

Com a avaliação dos impactos ambientais dos cenários, foi possível indicar quais as 

regiões serão mais afetadas e de que forma serão os mecanismos que levam a essas 

alterações. Ao evidenciar as ameaças potenciais, foi possível traçar uma série de 

diretrizes e recomendações para evitá-las ou minimizá-las, como parte do cenário de 

sustentabilidade. Esse cenário contra-factual, com uma série de propostas de 

intervenção, teve como objetivo mostrar quais ações levariam a uma menor perda 

ambiental, minimizando possíveis conflitos, ampliando a sustentabilidade ambiental. 
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Tabela 16 – Impactos negativos e seus respectivos processos estratégicos nos três 

cenários. 

Fator Crítico 
Processo 

Estratégico 
Indicadores 

Cenário de 

Referência – 

Variante I 

Cenário de 

Referência – 

Variante II 

Cenário de 

Desenvolvimento 

Turismo 

Qualidade 

ambiental 

paisagística 

como ativo 

do turismo   

Manutenção e 

expansão de 

áreas de 

preservação e 

inclusão de 

áreas de 

ocupação 

urbanas no 

processo de 

planejamento 

e controle 

urbano  

Manutenção 

relativa da 

qualidade 

ambiental 

paisagística da 

APA de 

Itacaré-Serra 

Grande e 

Lagoa 

Encantada 

ampliada para 

a Bacia do Rio 

Almada 

Manutenção 

relativa  da 

qualidade  

ambiental 

paisagística das 

APA ItacaréSerra 

Grande e Lagoa 

Encantada 

ampliada para a 

Bacia do Rio 

Almada junto ao 

Parque da Lagoa 

Encantada, 

induzida no 

contexto de Portal 

Turístico do novo 

Aeroporto. 

Comprometimento de 

áreas naturais pelo 

próprio aeroporto, pela 

expansão hoteleira 

prevista na área e pelo 

complexo logístico; 

Relativa alteração no 

papel da APA da Lagoa 

Encantada na sua atual 

concepção de interesse 

turístico; A APA de 

Itacaré sob pressão 

imobiliária/demográfica 

do vetor norte de 

expansão urbana de 

Ilhéus comprometendo 

as suas APP 

Biodiversidade 

e Dinâmica 

dos 

ecossistemas 

terrestres 

Alteração da 

qualidade 

dos 

ecossistemas 

terrestres 

Fragmentação 

de Habitats 

Continuidade 

espacial da 

vegetação 

nativa, 

especialmente 

da floresta 

ombrófila, 

beneficiada 

pela 

ampliação do 

cacau 

orgânico. 

Desmatamento 

deverá se 

concentrar em 

áreas cuja 

ocupação está 

consolidada, 

minimizando a 

fragmentação 

florestal. 

Continuidade 

espacial da 

vegetação nativa, 

especialmente da 

floresta ombrófila, 

beneficiada pela 

ampliação do 
cacau orgânico. 

Desmatamento 

deverá se 

concentrar em 

áreas cuja 

ocupação está 

consolidada, 

minimizando a 

fragmentação 
florestal. 

Instalação da ZPE 

e do novo 

aeroporto 

concorrerá para a 

fragmentação de 

matas ombrófilas. 

Processo de 

fragmentação 

poderá ser mais 

acentuado, em 

função da 

expansão da 

malha urbana. 

Fragmentação de 

habitats aumentará em 

Ilhéus e Uruçuca, 

sobretudo, em função 

da instalação do porto-

aeroporto e dos novos 

eixos de integração 
rodoviária e ferroviária. 

Potencialização da 

fragmentação de 

habitats em 

decorrência: 1) da 

redução da importância 

relativa da economia do 

cacau; 2) valorização 

das terras decorrente da 

dinamização da 

economia, com 

aumento da pressão da 

população de baixa 
renda sobre as APP;  

Expansão da malha 

urbana formal e 

informal. 

Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ (2011) 
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3.7 Considerações Finais  

O debate sobre o desenvolvimento da AAE revela a diversidade de entendimentos sobre 

seus propósitos e papéis. A origem comum com a avaliação de impacto ambiental 

sugere diferenciados modelos e abordagens, como sendo determinantes para os 

resultados que se espera com sua aplicação. Nesse sentido, a AAE pode exercer as 

funções de facilitadora de mudança futura de postura e contribuir para processos mais 

eficientes, indicando opções para o reordenamento das atuais bases da avaliação 

ambiental. 

A discussão internacional em torno da sua capacidade de contribuir efetivamente para a 

sustentabilidade do desenvolvimento e influenciar concretamente nos processos de 

tomada de decisão, revela a necessidade de avanços nas pesquisas e na agenda 

institucional, em direção a um melhor entendimento de como abordar a variável 

ambiental nos processos de formulação de políticas públicas. Nessa condição, a AAE 

pode ser vista como efetivamente estratégica ao lidar com as condicionantes 

socioambientais da agenda de desenvolvimento e com os conflitos inter-setoriais e 

territoriais associados ao uso de recursos naturais. 

A experiência brasileira em AAE é diversificada, entretanto, ainda pontual em sua 

abrangência. Com grande influência da avaliação de impacto ambiental, ela não se 

limita à abordagem e aos propósitos de iniciativas vinculadas ao cumprimento de 

exigências legais. Avança, tanto a nível regional, quanto local, financiadas pelo setor 

público e privado e estimuladas por do licenciamento ambiental. Os arranjos 

institucionais dessas iniciativas são geralmente frágeis e focados na viabilidade de 

projetos estruturantes de desenvolvimento. Muitos estudos têm sido demandados pelos 

próprias agências ambientais, envolvidos no processo de licenciamento, não estando 

vinculados ao planejamento setorial. 

Em comum, as iniciativas brasileiras foram em setores que interagem com o território, 

com localização pontual, como por exemplo, siderúrgicas, refinarias, portos. Nesses 

casos, todas as intervenções diretas desses setores envolvem ações pontuais, com 

localização geográfica bem definida. Nenhum se assemelha com as características de 

rebatimento territorial difuso dos setores de biocombustíveis e florestas, evidentemente 

por conta das áreas de plantios. Essa forma dos plantios se distribuírem no território cria 



 

 134 

conflitos de outra natureza, impactando diretamente um maior número de pessoas e 

ecossistemas. Além disso, cria dificuldades para ferramentas de AIA, criando maior 

incerteza em suas predições. A AAE se torna ainda mais difícil de realizar, dada sua 

natureza de maior incerteza. Nesse sentido, ficou clara, a partir dos exemplos vistos 

neste Capítulo, a necessidade de se adaptar a metodologia da AAE para os setores de 

biocombustíveis e florestas, com vistas a avaliar a repercussão socioambiental de 

diferentes possibilidades de ocupação territorial pelos plantios.  
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4 MODELO DE AAE INTEGRANDO AS ABORDAGENS SETORIAL E 

TERRITORIAL AO PLANEJAMENTO AMBIENTAL  

No Capítulo 3 foram mencionadas diversas metodologias de AAE já desenvolvidas e 

amplamente aplicadas (DALAL-CLAYTON et al., 2005; PARTIDÁRIO, 2007; 

SADLER et al., 1996; SADLER, 1996; THERIVEL, 2010). No caso brasileiro, o 

principal marco metodológico foi sugerido por MMA (2002), tendo como base as 

experiências internacionais até então desenvolvidas. Esse trabalho apresentou elementos 

conceituais com o intuito de divulgar o instrumento e motivar os profissionais do 

Governo e da academia para desenvolver adaptações metodológicas aos mais diversos 

processos de planejamento governamental. Visto que, como o próprio trabalho afirma, 

“a complexidade do processo de tomada de decisão (...), assim como os variados 

objetivos e contextos de aplicação da AAE, fazem com que seja impossível estabelecer 

uma única metodologia capaz de cobrir todas as atividades técnicas envolvidas na sua 

implementação” (MMA, 2002). Assim, apresenta elementos gerais e etapas sequenciais 

básicas para a condução operacional da AAE. Por fim, recomenda que os métodos e 

técnicas usados durante o processo de avaliação sejam estabelecidos em função das 

demandas setoriais. 

As metodologias utilizadas em grande parte dos estudos até hoje produzidos Brasil não 

seguem um padrão único, mas há semelhança no processo de desenvolvimento de 

grande parte das AAE. Em artigo que avalia a efetividade processual das AAE 

realizadas no Brasil, MALVESTIO et al. (2012) indicam que grande parte dos estudos 

apresenta características comuns quanto a apresentação de propostas de decisão, 

definição de conteúdo, apresentação de linha de base ambiental, avaliação de impactos 

estratégicos com base em indicadores, apresentação de medidas mitigadoras e consulta 

pública. Por outro lado, destacam que a experiência brasileira apresenta falhas 

operacionais na formulação de alternativas estratégicas e na avaliação da evolução do 

estado do meio ambiente sem o objeto da avaliação.  

Diante das necessidades de estruturas metodológicas específicas de AAE para o 

planejamento setorial, o LIMA/COPPE/UFRJ desenvolveu e a vem aplicando ao 

planejamento setorial de diversas áreas. Em 10 anos de aplicação, os casos envolveram 

os setores de petróleo, geração de energia elétrica, mineração, transportes rodoviários, 

transportes portuários e complexos industriais. A demanda do Governo da Bahia para o 
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uso da AAE nos setores florestal e biocombustíveis, inéditos no Brasil, foi a 

oportunidade para adaptar uma abordagem já testada em outros setores e estabelecer um 

novo marco técnico-científico para sua utilização.  

Este Capítulo apresenta uma proposta para o uso da Avaliação Ambiental Estratégica 

em planos de expansão de florestas, notadamente como insumos para a produção de 

celulose e carvão vegetal,  e biocombustíveis, partindo da hipótese de que o 

planejamento ambiental e territorial público são insuficientes para garantir padrões 

mínimos de sustentabilidade desses setores, conforme indicado no Capítulo 2. 

O desafio que aqui se coloca é propor uma adaptação do método de AAE desenvolvido 

pelo LIMA/COPPE/UFRJ, incorporando aspectos mais críticos da sustentabilidade das 

cadeias florestal e de biocombustíveis, atualmente pouco considerado pelo 

planejamento setorial. Para tal, são estabelecidos, primeiramente, alguns princípios 

norteadores, visando balizar a elaboração e utilização da metodologia. Em um segundo 

momento, os objetivos e as questões a serem respondidas em cada etapa da AAE são 

compatibilizados para as especificidades setoriais. Por fim, é apresentada a proposta 

metodológica de forma detalhada. 

4.1 Princípios Norteadores para Setores Florestal e Biocombustíveis 

TEIXEIRA (2008) destaca que a despeito da grande quantidade de abordagens que a 

AAE admite, qualquer proposta precisa respeitar a prerrogativa do planejamento 

setorial. Assim, deve limitar-se a encontrar os meios para subsidiar a decisão com os 

possíveis desdobramentos das propostas sob a ótica ambiental. Independente da 

abordagem utilizada, a AAE deve ser capaz de envolver os atores sociais relevantes e 

permitir que os resultados das análises sejam alcançados em tempo hábil para 

influenciar a tomada de decisão, levando em consideração as questões estratégicas 

(THERIVEL; PARTIDÁRIO, 1996). 

Conforme destacado no Capítulo 2, há poucas informações precisas sobre o processo de 

planejamento público para os setores florestal e de biocombustíveis, dificultando a 

identificação do melhor momento para se utilizar a AAE. Também, não há clareza sobre 

as razões de natureza estratégica que determinam as decisões sobre as políticas, planos e 

programas de governo. Apesar disso, sabe-se que o setor público atua com estímulos ao 

aumento da produção, pouco participando da definição de quais empreendimentos e em 
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que regiões acontecerão. Perguntas como quem, quando, onde e como não passam pela 

decisão da formulação de planos e programas de  incentivos governamentais. A escolha 

das áreas, a tecnologia e o tempo de implantação é decisão da iniciativa privada, 

suportado por políticas públicas com foco em uma estratégia geral de promoção do 

desenvolvimento econômico. 

Há poucas informações sobre como as PPP são avaliadas do ponto de vista ambiental. 

Enquanto a variável ambiental é incorporada como macro objetivo ou condição de 

contorno na formulação de PPP (por exemplo, no Plano Mais Florestas, um dos 

objetivos é o desenvolvimento sustentável de florestas), somente no caso dos projetos é 

que se tem clareza que há uma avaliação dos aspectos socioambientais no ato do 

licenciamento ambiental, lembrando que nem todos os projetos são objetos de 

avaliações de impacto ambiental (AIA de Projetos).  

O contexto político-institucional não estimula um processo de planejamento que integre 

os objetivos da expansão florestal e de biocombustíveis com outras políticas públicas, 

como a de proteção ambiental, agricultura familiar, produção de alimentos, reforma 

agrária, política indígena, apesar de tentativas no âmbito do planejamento da expansão 

dos biocombustíveis, como o já citado ZAE. O próprio caminho para atingir os 

objetivos das políticas setoriais não é claro e está longe de ter uma posição de consenso 

no Governo. Esse contexto não favorece uma estrutura de governança pública que seja 

capaz de recepcionar uma AAE e que cumpra o objetivo de subsidiar a decisão. 

Nos setores florestal e biocombustíveis, além da tradicional participação e apoio na 

formulação de políticas públicas (nos conselhos interministeriais, nas secretarias 

estaduais ou municipais setoriais – agricultura, energia, desenvolvimento), também, 

colaboram no estabelecimento de grandes planos de investimentos privados e na 

criação/expansão de polos de produção, neste caso envolvendo, necessariamente, as 

secretarias setoriais e de meio ambiente estaduais.   

Do trabalho de TEIXEIRA (2008) para o setor de petróleo pode-se capturar aspectos 

básicos que devem existir em um sistema de AAE e que não podem faltar nos setores 

florestal e biocombustíveis: aspectos técnicos (requisitos técnicos e abrangência das 

questões socioambientais); aspectos legais (base mínima de referência para uso da 

AAE); estrutura de governança (possibilitando um diálogo intersetorial para integrar a 
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variável ambiental no planejamento e tomada de decisão dos setores); e participação 

social.  

Vale destacar que esta pesquisa de tese focará nos aspectos técnicos que precisam ser 

adaptados a fim de lidar com as questões pouco avaliadas pelos instrumentos de 

planejamento ambiental e territorial que vem sendo utilizados nos setores florestal e de 

biocombustíveis. Todavia, antes de se debruçar sobre os aspectos técnicos, vale destacar 

alguns pontos principais sobre os aspectos legais, estrutura de governança e participação 

social. 

Do ponto de vista legal, a adoção voluntária da AAE tem levado a pouca aderência ao 

processo decisório no Brasil, o que não significa que a regulamentação seja garantia de 

mudança radical no processo de inclusão da variável ambiental na tomada de decisão 

(SADLER, 2010). Assim, é recomendável uma legislação de apoio que implemente e 

garanta que os resultados da AAE sejam, pelo menos, levados em consideração na 

formulação dos projetos e no licenciamento de áreas de produção.  

A proposta é que seja oferecido um arcabouço legal de referencia com diretrizes e 

procedimentos que definam a abordagem da AAE, como deve, obrigatoriamente, ser 

levada em consideração no processo de decisão e quais os prazos, as responsabilidades 

e o conteúdo mínimo. A exemplo do que foi estabelecido para o setor de petróleo no 

Brasil, a Avaliação Ambiental de Áreas Sedimentares (AAAS), a instituição do marco 

legal pode ser feito através de portarias interministeriais no âmbito das 

comissões/conselhos (Conselho Interministerial de Açúcar e Álcool, Comissão 

Executiva Interministerial – Biodiesel, ou no âmbito dos Ministérios da Agricultura e 

Meio Ambiente, no caso de florestas) de forma que institua o instrumento e determine 

os responsáveis pela elaboração, qual o objeto e como os resultados devem ser 

apresentados aos tomadores de decisão.  

No âmbito dos estados, não obstante a possibilidade de ser realizada pelas secretarias 

setoriais, esse modelo também pode ser utilizado nos Órgãos Estaduais de Meio 

Ambiente (OEMA), visto que as secretarias setoriais estaduais tem pouco influência no 

desenvolvimento das políticas setoriais. O objeto envolveria tanto as políticas de 

estímulo, quanto na formação dos polos de produção. No contexto da formação de polos 

de produção, os OEMA se antecipariam e realizariam a AAE nos polos existentes, 
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prevendo que todo o licenciamento de novas áreas, ou a renovação das existentes, tenha 

como base as diretrizes das AAE. Desse modo, a AAE teria uma característica mais 

reativa, atuando no apoio à tomada de decisão no âmbito do órgão ambiental, não 

durante o processo de planejamento setorial. 

O atual modelo de governança pública (federal e estadual), que recepciona o 

planejamento da expansão das florestas e dos biocombustíveis, requer avanços e 

melhorias para que a adoção da AAE possa ser favorecida, tais como: estabelecimento 

de redes interinstitucionais de governança ambiental pública dotadas de canais próprios 

e dedicadas à interlocução técnica entre as instituições. Por exemplo, em nível federal, o 

estabelecimento de Comissões ou Câmaras Intersetoriais, nos moldes da Comissão 

Executiva Interministerial - Biodiesel (CEIB) apresenta boas perspectivas para a 

integração do planejamento ambiental no processo decisório. 

Do ponto de vista institucional, a AAE requer que se defina um grupo ou unidade 

especializada para tratar as questões ambientais associadas às PPP, chamado por 

PARTIDÁRIO (2007) de “ninho de AAE”. Esse grupo ou unidade seria responsável por 

definir o modelo e o sistema que vier a ser adotado, exercendo função de coordenação e 

interlocução das questões ambientais associadas às propostas. Teria a responsabilidade 

de ser o agente disseminador da cultura ambiental dentro das secretarias setoriais. Essa 

proposta se aplicaria também em nível estadual. Um grande exemplo da aplicação dessa 

proposta ocorre em Minas Gerais, com os Núcleos de Gestão Ambiental (NGA) das 

Secretarias Setoriais, responsáveis por acompanhar, sob o ponto de vista ambiental, as 

políticas públicas setoriais. Eles também tem a prerrogativa de disseminar a cultura 

ambiental no planejamento das ações de governo. 

Independentemente do objeto ser ações estratégicas de esfera pública ou plano de 

investimentos privados, a AAE deverá ter a capacidade de avaliar os impactos 

estratégicos da ocupação territorial de florestas e biocombustíveis. Conforme dito no 

Capítulo 1, a principal dificuldade está em se prever as ameaças de grandes extensões 

de plantios de matéria-prima, sem conhecer as especificidades sobre qual será a área 

ocupada. Para isso, será essencial contornar as incertezas sobre qual o rebatimento 

territorial dos plantios, que por característica possui um comportamento difuso (as áreas 

de plantio são difíceis de serem determinadas no momento do planejamento da 

expansão, pois se trata de informação estratégica das empresas). Assim, o desafio está 
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em se achar um equilíbrio entre determinar possíveis alternativas de ocupação territorial 

sem um aprofundamento discrepante com a característica da AAE.  

Baseando-se nesses princípios norteadores; nos aspectos pouco sustentáveis associados 

a expansão das florestas plantadas, da cana-de-açúcar e da soja apresentados no 

Capítulo 1; nas insuficiências do planejamento setorial para evitar, ou mesmo mitigar, 

tais impactos ambientais apresentados no Capítulo 2; e na limitada experiência 

internacional e nacional de aplicação da AAE nesses setores, apresentada no Capítulo 3, 

procurou-se propor uma metodologia de AAE que viabilize sua utilização em diferentes 

contextos setoriais (públicos e privados) da expansão das florestas e/ou biocombustíveis 

no Brasil. O item, a seguir, descreve o desenvolvimento da metodologia passo a passo. 

4.2 A Proposta Metodológica (aspectos técnico-científicos) 

A proposta envolve as mesmas seis etapas da metodologia LIMA/COPPE/UFRJ: Marco 

Referencial, Quadro de Referência Estratégico, Diagnóstico Ambiental, Visão de Futuro 

e Objetivos de Sustentabilidade, Avaliação Ambiental de Cenários e Recomendações 

para as partes interessadas. As adaptações estão relacionadas com o conteúdo e a forma 

de análise das etapas, buscando capturar as especificidades dos setores florestal e de 

biocombustíveis. Os próximos itens apresentam as mudanças, especificadas por etapa 

da metodologia LIMA.  

4.2.1 Marco Referencial e Quadro de Referência Estratégico 

No Marco Referencial, define-se escopo da decisão estratégica, o objeto e os objetivos 

da avaliação, a abrangência da área de estudo, as responsabilidades e a organização 

institucional e gerencial para a aprovação da AAE. Abaixo, seguem algumas questões 

norteadoras para o marco referencial: 

 Qual o objeto da decisão estratégica? (por exemplo, plano de expansão da base 

florestal como estratégia à mitigação das mudanças climáticas, ao mesmo tempo 

em que mantém a diversidade dos usos do território).  

 Quais as questões fundamentais que a AAE deverá subsidiar? (por exemplo, é 

possível expandir a base florestal sem fortalecer o processo de monocultura da 

região? Quais os limites de expansão da monocultura da cana para manter os 

atuais padrões de agricultura familiar?) 
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 Qual a região de estudo da AAE? (limites territoriais da avaliação, justificando a 

escolha) 

 Quem é responsável pela implantação do plano ou programa (ação estratégica) é 

responsável pela execução da AAE? Há compatibilidade entre as entidades de 

decisão que executam a ação estratégica e a realização da AAE? (há casos em 

que isso pode não ocorrer como, por exemplo, um programa de estímulo à 

formação de polos de biocombustíveis ser objeto de uma AAE capitaneada pelo 

órgão ambiental. Nesse caso, a decisão estratégica se limitará ao licenciamento 

ambiental, caso não haja uma integração das áreas de planejamento durante a 

execução da AAE). 

 Qual a escala espacial da decisão estratégica? (especificar se o plano, programa 

ou conjunto de projetos - ações estratégicas - é de abrangência nacional, 

regional, estadual, municipal ou local).  

 Qual deve ser o nível de detalhamento da AAE? A decisão estratégica aborda 

diretrizes mais amplas (por exemplo, no Programa Nacional de Produção e Uso 

do Biodiesel há uma ação estratégica de âmbito nacional que define “a partir de 

2013, a utilização de B5 se torna imperativa”) ou propõe ações de 

desenvolvimento específicas para uma determinada localidade (por exemplo, 

“plano federal de qualificação de jovens nas regiões do Sisal e Vale do 

Jacuípe”)? Quanto mais específicas forem as ações estratégicas, mais detalhada 

deverá ser a AAE (compatibilidade de escalas). 

 Qual a escala temporal da ação estratégica? Ela é cíclica ou única? Se é cíclica, 

qual a periodicidade de revisão da decisão estratégica? (a escala temporal é 

fundamental para determinar o horizonte da avaliação de impacto dos cenários, 

além de permitir a diferenciação dos impactos de curto e médio prazos e dar 

possibilidade para a atualização da AAE).  

 Quem são os responsáveis pela revisão e aprovação da AAE? (no caso 

brasileiro, os responsáveis pela elaboração invariavelmente são as universidades 

ou empresas de consultoria
23

. Nesse sentido, cabe a definição das instancias de 

revisão e aprovação do estudo. É importante que nesse processo a 

aprovação/revisão seja realizado por equipe independente, sem envolvimento 

com a realização da AAE ou no seu acompanhamento, à semelhança dos 

                                                 
23

 Para maiores explicações sobre as vantagens e desvantagens do uso de consultores ou elaboração 

governamental dos estudos de AAE recomenda-se a leitura de (THERIVEL, 2010). 
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processos de auditoria de terceira parte. Vale destacar que o processo de 

aprovação aqui mencionado se difere do estabelecimento de comitês de consulta 

aos stakeholders, que exercem função diferente da estipulada, como será visto 

mais adiante). 

Com o Marco Referencial definido, o segundo passo é entender o espaço sociopolítico 

em que a tomada de decisão estará inserida, que é feito no Quadro de Referencia 

Estratégico. Nesta fase, deve-se fazer o levantamento dos aspectos normativos e legais 

que determinam os contornos dos setores florestal e de biocombustíveis e a 

identificação dos processos participativos locais e regionais de maior influência. 

A análise dos aspectos normativos e legais incidentes deve focar nos requisitos 

ambientais (água, ar, solos, biodiversidade e mudanças climáticas) e territoriais (planos 

diretores, zoneamentos ambientais, planos de bacia) e nos condicionantes para o 

estabelecimento das cadeias produtivas florestal e de biocombustíveis. Com este 

levantamento espera-se identificar parâmetros ambientais condicionantes que deverão 

nortear a implantação e operação dos planos de expansão.  

O levantamento dos processos participativos locais e/ou regionais deve focar nos grupos 

de interesse que possam ser afetados ou que possam colaborar para o entendimento da 

ação estratégica. O levantamento de informações pode ocorrer via entrevistas dirigidas 

com representantes e formadores de opinião dos referidos grupos. Verifica-se, também, 

sua qualificação em termos de grau de organização e experiência em situações 

semelhantes. Em geral, há grupos que estão diretamente envolvidos com a decisão 

estratégica (órgãos do poder executivo estadual e municipal, empresas da agroindústria, 

produtores rurais e populações locais) e grupos que se envolvem indiretamente (órgãos 

do Poder Executivo Federal - administração direta, autarquias, empresas e fundações 

estatais; Ministérios Públicos Federal e Estadual; Câmaras Municipais; ONG 

socioambientais; órgãos de fomento à produção, serviço ou comércio; órgãos de 

representação de setores produtivos; órgãos de representação de classe - nacionais e 

regionais/locais; universidades; instituições financeiras; movimento dos trabalhadores 

sem-terra; representação da agricultura familiar). O aprofundamento da atuação desses 

órgãos e a eventual participação no processo de participação social da AAE dependerá 

do julgamento dos especialistas.  
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Com todos esses aspectos considerados, segue a fase central do trabalho: identificar a 

situação atual do meio ambiente na região; reconhecer os principais conflitos; 

apresentar as relações causais; e analisar suas conexões com outras decisões estratégicas 

já implementadas.  

São os seguintes os pontos considerados nas próximas fases: diagnóstico estratégico, 

determinação da visão de futuro e objetivos de sustentabilidade, seleção de 

alternativas / construção de cenários, avaliação ambiental dos cenários, formulação 

de diretrizes e recomendações. Nos próximos itens serão destacados os aspectos 

essenciais para cada uma dessas fases.  

4.2.2 Diagnóstico estratégico 

Conforme dito no Capítulo 3, o Diagnóstico Estratégico tem o objetivo de oferecer 

informações atualizadas sobre o estado do meio ambiente na área de estudo, nos 

mesmos moldes do desenvolvimento de uma linha de base ambiental:  identifica as 

questões ambientais que serão eventualmente confrontadas com a expansão dos setores 

florestal e biocombustíveis. Assim, oferecerá as bases para comparação da alternativa 

sem o plano de incentivo setorial e para o monitoramento futuro dos impactos 

eventualmente causados pela estratégia escolhida. A descrição dos problemas 

ambientais não deve ser exaustiva, para isso, os Fatores Críticos  orientam os aspectos a 

serem avaliados e favorecem a elaboração do diagnóstico essencialmente analítico.  

No Capítulo 1, ao se avaliar os obstáculos para a sustentabilidade dos setores, também 

foram feitas as primeiras aproximações para a identificação dos fatores críticos que 

certamente vão estar presentes em uma AAE dos setores florestais e de 

biocombustíveis. A Tabela 17 lista quais são as barreiras à sustentabilidade levantadas 

na revisão bibliográfica e  quais devem ser os fatores críticos mínimos relacionados. 

Esses fatores críticos não esgotam a inclusão de outros que possam ser importantes, 

dada às características da região. Caberá ao diagnóstico estratégico indicar toda a lógica 

argumentativa que justificará a escolha de outros fatores críticos. Por outro lado, deve-

se tomar cuidado para não se incluir muitos fatores críticos. PARTIDÁRIO (2007) 

indica como ideal não menos que três e no máximo oito fatores críticos em um estudo 

estratégico.  
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Tabela 17 – Relação entre os aspectos relacionados a sustentabilidade e os fatores 

críticos 

Obstáculos a sustentabilidade Fatores Críticos 
Referência 

Bibliográfica 

Conflito por terras produtivas  
Dinâmica territorial e formação de 

monocultura (migração, 

concentração fundiária) 

(ARIZA-MONTOBBIO 

et al., 2010; DIESEL et 

al., 2006; FANZERES, 

2005) 

Controle de acesso aos recursos 

naturais  
Recursos hídricos e solo 

(COSSALTER et al., 

2003; DIESEL et al., 

2006; FANZERES, 

2005; UPHAM et al., 

2011) 
Risco à Biodiversidade  Biodiversidade terrestre (HARTLEY, 2002) 

Contribuição para as mudanças 

climáticas  
Emissões de GEE 

(DI LUCIA, 2010; 

FARGIONE et al., 2008; 

SOLARI PUENTES, 

2010; UPHAM et al., 

2011) 

Geração de emprego e renda  
Dinâmica socioeconômica (geração 

de renda, atividades agropecuárias, 

infraestrutura social, etc.) 

(GOLDEMBERG, 2008; 

LA ROVERE et al., 

2009; OBERLING, 

2008) 

Poluição atmosférica  Qualidade do ar 
(MACEDO, 2005; 

OBERLING, 2008) 

Ameaça a produção de alimentos  Segurança Alimentar 
(GOLDEMBERG, 2008; 

LA ROVERE et al., 

2009) 

Aspectos institucionais  Governança 
(THORNLEY et al., 

2009; UPHAM et al., 

2009) 

A análise dos fatores críticos deve estar associada aos processos ambientais e 

respectivos indicadores, que são uma sequência contínua de fatos que apresentam certa 

unidade, ou que se reproduzem com certa regularidade; andamento, desenvolvimento. 

Por exemplo, o processo ambiental “fragmentação da vegetação”, vinculado ao fator 

crítico “biodiversidade terrestre”, pode ser abordado da seguinte forma:   

“O grande número de espécies da fauna e flora, o bom estado de conservação e o 

elevado grau de conectividade das matas (…) enquadram a região de estudo na 

categoria de ‘extrema importância biológica’ e de elevada prioridade para a 

conservação da biodiversidade”.  

“Apesar da forte influência antrópica, as cabrucas desempenham papel relevante na 

conservação da biodiversidade, ao permitir a circulação da fauna nativa por áreas 

mais extensas, por minimizar o efeito de borda e apresentar um grande potencial para 
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restauração de áreas de floresta, conectar unidades de conservação e prestar serviços 

ambientais relevantes”. 

“As transformações socioeconômicas e culturais que se seguiram à crise do cacau e a 

ausência de uma política de desenvolvimento econômico que privilegiasse a fixação do 

homem no campo respondem, em grande parte, pelo presente quadro de degradação 

ambiental atualmente observado na região planáltica” (LIMA/COPPE/UFRJ, 2011).  

Percebe-se que além de indicar a importância da região para o fator crítico 

biodiversidade terrestre, destaca o processo ambiental representativo de ameaça à 

qualidade ambiental, a fragmentação da vegetação, e quais as principais relações de 

causalidade. 

Para cada um dos processos ambientais são escolhidos indicadores que variam em 

função do tempo e coerentes com a escala escolhida (por exemplo, “número de 

fragmentos florestais por unidade territorial”, “áreas alvo de conexão com habitats 

remanescentes”, “áreas desertificadas”, “áreas de florestas”). Os indicadores possuem a 

tripla função de descrever, monitorar e prospectar os impactos ambientais estratégicos.  

Vale destacar que os indicadores como usados na AAE influenciam diretamente na 

caracterização da situação atual, na predição dos cenários e no seguimento (follow up). 

A escolha incorreta pode levar a um forte viés ou a limitações na avaliação. Por 

exemplo, uma AAE de um programa de biodiesel que não leve em consideração as 

emissões de GEE no processo de cultivo da matéria prima, pode desvirtuar as 

conclusões sobre sua aceitabilidade para a produção do biocombustível. 

Um aspecto a ser considerado nesse momento é a escala dos dados e indicadores. Deve-

se evitar confusão sobre o uso de dados nacionais/regionais como indicador de 

tendências locais. Por exemplo, o PIB estadual explicando a atividade econômica de 

uma determinada região ou município.  

Outro ponto referente a escala é que alguns problemas ambientais podem ser mais 

importantes em escala local, que nacional. Por exemplo, emissões de monóxido de 

carbono são um problema muito mais importante em escala local do que as emissões de 

GEE, justamente o contrário ocorre em nível nacional. Desse modo, a escolha dos 
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indicadores deve ter compatibilidade e coerência entre sua abrangência e a ação 

estratégica setorial.  

Ao mesmo tempo em que a escolha dos indicadores deve observar as escalas, não se 

pode negligenciar a necessidade de dados atualizados. Isso se torna ainda mais relevante 

na AAE por sua característica de avaliar as tendências dos processos ambientais, o que 

geralmente demanda séries de dados. Sem informações precisas, o diagnóstico pode não 

refletir a situação atual, prejudicando, assim, a avaliação do cenário tendencial. A 

limitação de dados pode ser ainda pior em locais que estejam passando por grandes 

transformações, como cidades com rápida evolução urbana ou mudanças estruturais em 

suas atividades econômicas. Isso pode ser bem comum nas regiões objeto dos planos de 

expansão de florestas e biocombustíveis, onde há relativa precariedade de dados mais 

precisos para os municípios brasileiros com menor população. Nesse caso, recomenda-

se a utilização de especialistas que já tenham estudado a região, podendo oferecer uma 

avaliação qualitativa mais estruturada. 

Como a AAE utiliza basicamente dados secundários, a escolha da base de dados merece 

atenção especial e deve levar em consideração a confiabilidade da fonte, a 

disponibilidade temporal e a escala disponível. Em primeiro lugar, a busca de 

informações deve privilegiar as bases de dados oficiais. Esgotada a procura nessas 

fontes opta-se pelo uso de teses e dissertações de universidades. Por fim, pode-se 

utilizar informações de literatura informal (Grey Literature), publicada fora dos canais 

convencionais, como revistas científicas ou universidades, por exemplo, relatórios 

técnicos de agências governamentais ou grupos de investigação científica, documentos 

de trabalho de grupos de pesquisa. Ressalta-se que sua utilização deve ser acompanhada 

de um cuidado maior com as origens e os vieses estimativos. Apesar disso, é comum a 

utilização desse tipo de literatura por serem mais atuais e, na maioria das vezes, os 

únicos dados e depoimentos sistemáticos sobre uma determinada região, principalmente 

as mais isoladas. A Tabela 18 lista algumas bases de dados oficiais que fornecem 

importantes informações sobre  potenciais fatores críticos. 
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Tabela 18 – Base de dados oficiais 

Fator Crítico Base de dados Atualização Escala Instituição 

Dinâmica 

territorial 

(migração, 

concentração 

fundiária) 

Censo 

Agropecuário 
decenal 

Nacional, Regional, Estadual, 

Municipal 
IBGE 

Pesquisa Nacional 

por Amostra de 

Domicílios 
Anual Nacional, Regional, Estadual, IBGE 

Censo 

Demográfico 
Decenal 

Nacional, Regional, Estadual, 

Municipal, Distrital, Bairros, 

Setores Censitários 
IBGE 

Recursos 

hídricos 
HidroWeb 

Depende da 

variável 
Bacias hidrográficas, sub-

bacias, rios 
ANA 

Solo Base de Mapas - Todas IBGE 

Biodiversidade 

terrestre 

Catálogo de 

Imagens  

dependerá da 

atividade dos 

satélites 

Nacional, Regional, Estadual, 

Municipal. 
INPE 

PRODES/ 

DETER 
Anual/Mensal 

Nacional, Regional, Estadual, 

Municipal, 
INPE 

Metadados - Dependerá da variável ICMBio 

Dinâmica 

socioeconômica 

(geração de 

renda, emprego, 

etc.) 

Pesquisa Agrícola 

Municipal 
 

Anual 
 

Nacional, Regional, Estadual, 

Municipal 
IBGE 
 

Produção da 

Extração Vegetal 

e da Silvicultura 
 

Anual 
Nacional, Regional, Estadual, 

Municipal 
IBGE 

Pesquisa Pecuária 

Municipal 
Anual 
 

Nacional, Regional, Estadual, 

Municipal 
IBGE 
 

Censo 

Agropecuário 
Decenal 

Nacional, Regional, Estadual, 

Municipal 
IBGE 

Censo 

Demográfico 
Decenal 

Nacional, Regional, Estadual, 

Municipal, Distrital, Bairros, 

Setores Censitários 
IBGE 

Pesquisa Nacional 

por Amostra de 

Domicílios 
Anual Nacional, Regional, Estadual, IBGE 

Atlas do 

Desenvolvimento 
Decenal 

Nacional, Regional, Estadual, 

Municipal 
PNUD 

Sistema de 

Informações 

sobre Nascidos 

Vivos, 

Mensal 
Nacional, Regional, Estadual, 

Municipal 
DATASUS 

Sistema de 

Informação de 

Mortalidade 
Anual 

Nacional, Regional, Estadual, 

Municipal  

Relação Anual de 

Informações 

Sociais 
Anual 

Nacional, Regional, Estadual, 

Municipal 

Ministério do 

Trabalho e 

Emprego 

Por fim, observa-se que a escolha dos processos ambientais e indicadores é um 

processo interativo. O resultado do diagnóstico ajuda a refinar a escolha de quais 

processos ambientais e indicadores serão utilizados durante a avaliação ambiental de 

cenários. Assim, as escolhas feitas no início do diagnóstico devem ser tratados como 
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uma primeira aproximação e somente ao fim das investigações podem ser consideradas 

em definitivo.  

4.2.3 Visão de Futuro e Objetivos de Sustentabilidade 

Os Objetivos de Sustentabilidade e a Visão de Futuro, fase seguinte ao diagnóstico, 

formam um conjunto de afirmativas que orientam sobre o futuro desejável para a região 

de análise. As direções estabelecidas permearão as avaliações das alternativas 

estratégicas realizadas. É orientação metodológica de estudos realizados que sejam 

estabelecidos em comum acordo com os atores locais (THERIVEL, 2010). Isso leva a 

que as afirmações se tornem um retrato das aspirações da região.  

4.2.4 Seleção de Alternativas Estratégicas / Construção dos Cenários  

A identificação de alternativas estratégicas é a próxima etapa do processo. O propósito 

desta fase é identificar opções de diversas naturezas (de investimento, localização de 

ações, emprego de tecnologias, modelo de gestão e rebatimento territorial do plantio) 

para as ações planejadas que são objeto da AAE. Busca identificar algumas opções de 

desenvolvimento mais adequadas, em função dos critérios de sustentabilidade (fatores 

críticos) definidos no diagnóstico estratégico. 

O alto grau de incerteza que envolve a elaboração das alternativas estratégicas remete à 

aplicação da ferramenta de cenários, como uma opção de destaque. As incertezas 

envolvem as escolhas que ainda não definidas, como o tamanho e localização das áreas 

de plantio, a velocidade de ocupação, a tecnologia empregada nos manejos agrícolas, o 

modelo de gestão, a dinâmica de ocupação de outras cadeias produtivas. 

Em um mundo ideal, a AAE receberia dos tomadores de decisão alternativas viáveis 

para a ação estratégica. Se isso ocorresse, o papel da AAE se limitaria a uma avaliação 

dos impactos de cada uma das alternativas, produzindo um conjunto de medidas para 

evitar ou mitigar os impactos adversos, bem como a identificação da alternativa mais 

sustentável. Além disso, por ser um processo que preza pela transparência, as 

alternativas podem contar com sugestões dos atores sociais locais, antes da decisão 

final. 

No entanto, principalmente no setor florestal e de biocombustíveis, os tomadores de 

decisão nem sempre apresentam alternativas a sua proposta, restando somente as opções 
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de realização completa ou parcial das ações sugeridas, sem apresentação de outras 

possibilidades. Também, não se pode esquecer que há uma racionalidade política na 

tomada de decisão, que reforça algumas opções de desenvolvimento acordadas entre os 

agentes econômicos público e privado, restando aos técnicos avaliar essas alternativas
24

.  

PARTIDÁRIO (2007) argumenta que a AAE não deve subverter o seu papel de apoio à 

tomada de decisão, portanto, na ausência de alternativas estratégicas fornecidas 

previamente, deve ser solicitado ao decisor que as apresente. No entanto, essa postura 

pode inviabilizar o instrumento. Para contornar essa questão, deve ser criado um 

ambiente no qual os tomadores de decisão participem da construção de novas 

estratégias durante a execução da AAE.  

Afirmações políticas ou intenções programáticas são geralmente muito vagas. É preciso 

considerar na formulação dos cenários qual ação estratégica é mais provável de ser 

implementada, a despeito das intenções dos planejadores. Nesse sentido, é necessário 

que se assumam hipóteses, que devem ser descritas claramente, além de medidas 

complementares que certamente serão colocadas. 

Necessariamente os cenários para as iniciativas dos setores florestal e biocombustível 

precisam oferecer meios de identificar os rebatimentos territoriais das ações 

estratégicas. Essa é uma característica que também permeia a AAE em outros setores. O 

que se observa das experiências brasileiras são avaliações ambientais em setores que 

tem por característica a fácil localização territorial dos programas de investimento. Por 

exemplo, no caso da exploração de petróleo (AAE Camamu-Almada e AAE PINO, 

citadas no Capítulo 3), a área ocupada pelos empreendimentos tem vínculo com os 

blocos exploratórios leiloados, deixando bem definidas as possibilidades de áreas 

territoriais para as instalações de apoio. No caso de complexos industriais (AAE 

Corumbá, AAE Comperj, AAE Porto Açu) a área de ocupação dos empreendimentos 

também já são geograficamente determinadas ou são facilmente simuladas. Assim, são 

exemplos de AAE em setores com característica de ocupação territorial pontual.  

No caso dos setores florestal e biocombustíveis, definir o rebatimento territorial da área 

de plantio não é simples, principalmente em níveis mais estratégicos de planejamento. 

Quando a decisão envolve programas de incentivos, há dificuldades para se identificar 
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 Para maior aprofundamento sobre essa questão recomenda-se a leitura de (JILIBERTO, 2011). 
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os efeitos socioambientais dos novos plantios, pois envolve grande incerteza sobre a 

localização. No caso de programas de incentivos a formação de polos de produção, o 

máximo que se consegue definir são as possíveis áreas para localização das unidades 

industriais de processamento. As áreas de plantio, por outro lado, não são previamente 

identificadas nesse estágio de planejamento, dificultando qualquer avaliação dos 

impactos estratégicos em escala compatível com a tomada decisão. É justamente na fase 

do plantio e na sua distribuição territorial que estão as principais ameaças a 

sustentabilidade desses setores.   

Ações estratégicas que indiquem somente os valores absolutos envolvendo a expansão 

de monoculturas (florestas, cana de açúcar, soja, etc.), não são suficientes para a análise 

dos impactos, principalmente do ponto de vista regional. Há uma infinidade de 

configurações territoriais possíveis, sendo que cada uma impõe diferentes 

consequências, diretas e indiretas, que influenciam a dinâmica social e ambiental de 

uma região. Assim, os impactos estratégicos referentes a concentração de plantios não 

poderiam ser bem dimensionados quantitativamente e mesmo qualitativamente. Dessa 

forma, é imperativo que a AAE diferencie em seus cenários possíveis padrões de 

ocupação territorial, com base em critérios ambientais, territoriais, sociais e mesmo 

aqueles preferenciais dos agentes econômicos, criando escalas de preferência para o uso 

do território.  

A escolha do horizonte de tempo dos cenário deve ser acompanhada de justificativa. 

Normalmente, tem relação direta com a duração da ação estratégica ou com a 

estabilização dos seus efeitos e deve ser igual para todos os cenários. No caso de planos 

de expansão para a silvicultura de eucalipto para regiões específicas, pode-se adotar 

horizontes múltiplos de sete anos, que correspondem a ciclos de cortes e replantio dos 

eucaliptos. Por outro lado, não é recomendado que os horizontes tenham relação com a 

duração dos impactos ambientais, de longo prazo ou irreversíveis, por exemplo, 

programas que estimulem a expansão da fronteira agrícola podem ser momentâneos, 

com linhas de crédito facilitadas, mas seus impactos na mudança na biodiversidade 

local podem ser irreversíveis.  

Os cenários da AAE para os setores florestal e de biocombustível envolvem a 

preparação de cenários “business as usual” e de sustentabilidade. O primeiro grupo 

consiste em um cenário de referência, aquele que reflete a tendência identificada na 
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região, sem a ação estratégica proposta, e os cenários de desenvolvimento, que testam 

diferentes estratégias no contexto de planejamento ambiental e territorial. O segundo 

grupo envolve cenários de sustentabilidade, que investigam os desdobramentos de 

alterações nas propostas para maior sustentabilidade na escolha da alternativa 

estratégica.  

Os cenários de desenvolvimento devem refletir as práticas de planejamento e controle 

ambiental e territorial. São cenários “business as usual” onde as expansões das cadeias 

ocorrem em um contexto de baixa regulação e acompanhamento dos impactos 

ambientais. 

Por sua vez, os cenários de sustentabilidade refletem novas ações e devem ser 

construídos buscando minimizar as ameaças socioambientais dos cenários “business as 

usual”. Assim, só se deve construir a estratégia mais sustentável, após a fase de 

avaliação dos impactos ambientais dos cenários “business as usual”. 

A seguir, os procedimentos gerais para a elaboração dos cenários “business as usual” e 

de sustentabilidade. 

 Cenários Referência e de desenvolvimento (“business as usual” setorial) 

O Cenário de Referência (CR) compreende as atuais condições de desenvolvimento da 

área de estudo, sem considerar as ações estratégicas setoriais, ou seja, o objeto da AAE. 

Ele deve ter como base as iniciativas de desenvolvimento indicadas no diagnóstico 

estratégico bem como os principais planos, programas e projetos em desenvolvimento 

(ou com grande possibilidade de implantação) para a região.  

Os Cenários de Desenvolvimento (CD) devem necessariamente considerar as ações 

estratégicas propostas pelo planejamento setorial. É possível utilizar mais de um 

cenário, ou alternativas de um cenário, a fim de indicar diferentes opções de execução 

das ações estratégicas. Em geral, nesse cenário não se considera ações que ainda não 

foram propostas para redução ou mitigação dos impactos estratégicos negativos.  

Em todos esses cenários, a história de futuro deve ser precedida de uma série de 

hipóteses sobre algumas variáveis que não serão avaliadas. A construção dos cenários 
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“business as usual” deve envolver a consideração de hipóteses sobre o contexto 

normativo do planejamento territorial e sobre o modelo de expansão setorial.  

Enquanto o CR representa o status quo de planejamento territorial sem a(s) ação(ões) 

estratégica(s), os CD apresentam os desdobramentos das ações sob esse mesmo 

contexto. Para tal, os marcos regulatórios do planejamento territorial devem ser 

considerados. Portanto, toda a base legal em vigor, principalmente com enfoque na 

expansão agrícola, precisa ser considerada. Os ZEE, quando existirem, também devem 

ser considerados, já que tem influência direta sobre o uso do território. 

Na realidade, na maioria dos casos esses cenários representarão baixa presença estatal 

nas regras do ordenamento territorial, deixando a cargo das empresas privadas a escolha 

da melhor configuração territorial dos plantios e das unidades de processamento, sem 

ter a necessidade de considerar restrições territoriais. No Brasil, os principais 

instrumentos nesse sentido, os ZEE, são pouco utilizados e estão aquém do seu 

potencial de colaborar para o ordenamento territorial, conforme destacado no Capítulo 

2. A exceção ficou com o ZAE (também descrito no Capítulo 2), que estabelece 

diretrizes, com base em critérios ambientais, para a ocupação da cana-de-açúcar no 

Brasil. Com seu relativo sucesso, ele deve ser considerado na formulação dos cenários, 

para a expansão da cana de açúcar em qualquer região.  

Em um contexto de regulação ambiental e territorial que não leve em conta as 

especificidades locais, os setores se expandem com base na “lógica do mercado”, ou 

seja, com poucas barreiras normativas que regulem as atividades agrícolas, com o foco 

exclusivo na maximização dos lucros das áreas de produção. Reproduzir essa lógica é 

condicionante para um correto rebatimento territorial dos cenários “business as usual”. 

A definição de critérios econômicos para a expansão dos plantios florestais e de 

matérias-primas dos biocombustíveis passa pela determinação dos aspectos que mais 

afetam a lucratividade dessas atividades. Esse processo pode ser custoso e demorado, o 

que comprometeria a agilidade da AAE. Deve-se destacar que não se trata de adotar 

modelos econômicos sofisticados, que determinem as opções ótimas para uso 

econômico das terras (como apresentado nos trabalhos de MSANGI et al., (2007) e 

WALTER et al. (2008)), mas de determinar quais as variáveis mais importantes para 

influenciar na escolha de áreas para plantio pelas empresas.  
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MARGULIS et al. (2011) apresentam refinado modelo econômico aplicado a todo o 

território nacional para determinar as preferências de alocação de cinco diferentes tipos 

de atividades agrícolas, dentre elas a cana-de-açúcar e florestas. O modelo teve como 

objetivo apresentar cenários de expansão de etanol em função de alterações 

macroeconômicas. Nesse sentido, é muito mais amplo do que uma simplificada 

avaliação microrregional ou local. Dessa abordagem, pode-se derivar algumas das 

variáveis consideradas determinantes para a maximização da equação de lucro de 

produtores rurais: preços relativos dos produtos agrícolas produzidos; custo dos 

insumos (preço da terra, fertilizantes etc), características agroclimáticas; e acesso a 

estradas asfaltadas. O produtor escolhe a quantidade de área a ser alocada para cada uso, 

de modo a maximizar o lucro de suas atividades, respeitando as restrições ambientais. 

Simplificações precisam ser adotadas para uma análise microrregional e expedita. Para 

tal, pode-se adotar nos cenários “business-as-usual” a hipótese de que somente as 

características agroclimáticas e logísticas serão o  diferencial na área de estudo. Essa 

hipótese faz sentido ao se considerar que os preços relativos dos produtos rurais, pagos 

aos produtores, são difíceis de alterar somente com mudanças das quantidades 

produzidas em uma microrregião, principalmente os produtos que tem por objetivo o 

abastecimento do mercado estadual e nacional. Aqui, também, há a hipótese implícita 

de que a produção rural é bem pulverizada em todo o território nacional.  

Vale destacar que essa hipótese é relativa no caso de produtos cujo destino é o mercado 

local. No entanto, ignorar os efeitos nos produtos locais, sob o aspecto da troca de áreas, 

é uma posição conservadora, já que a diminuição de plantios de produtos locais tende (a 

depender das elasticidades envolvidas) a aumentar o preço do produto, o que diminuiria 

o efeito negativo da troca de áreas.   

Sob as condições destacadas, pode-se inferir que as terras mais produtivas e próximas à 

infraestrutura logística tendem a ser as prioritárias para a expansão das atividades 

agrícolas, voltadas ao fornecimento de insumos para celulose, carvão e biocombustíveis. 

Desse modo, critérios com base nas condições edafoclimáticas podem ser aproximações 

para determinar as regiões mais “valiosas” para o plantio da matéria-prima das cadeias 

produtivas envolvidas.  
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Diversas regiões não possuem estudos sobre condições edafoclimáticas ou a escala não 

é compatível com a escala da AAE. Nesses casos, sugere-se a realização, no âmbito da 

AAE, de estudos específicos para determinar as aptidões a partir de dados secundários, 

plenamente disponíveis para a maioria das regiões brasileiras. Com as classificações de 

aptidão elaboradas, é pertinente utilizar escalas qualitativas para indicar de forma 

simples a aptidão para os cultivos agrícolas, como, por exemplo, "alta", "média", 

"baixa" e "marginal".  

Vale destacar que para o caso do etanol da cana-de-açúcar, o ZAE contém detalhado 

mapeamento edafoclimático do território brasileiro para aptidão do plantio de cana-de-

açúcar. Sua estrutura englobou classificações ( “alta”, “média” e “baixa”) em função do 

tipo de uso atual (pastagens, agropecuária e agricultura). Nos casos dos cenários 

“business-as-usual” para planos de expansão para a cana-de-açúcar, deve-se utilizar as 

classificações do ZAE. Por outro lado, nos casos de outras culturas para 

biocombustíveis (soja, mamona etc.) e florestas (eucalipto e pinus) é indispensável a 

realização de estudos específicos para as microrregiões que estão sob a influência dos 

planos de expansão.  

O próximo item detalha a sistemática do modelo de alocação territorial para uso nos 

cenários “business-as-usual” com base em estudos de aptidão edafoclimática.  

 Modelo de Alocação Territorial 

O modelo de priorização de áreas leva em consideração a classificação edafoclimática e 

as restrições legais de ocupação territorial (Unidades de Conservação, Terras Indígenas 

etc.). Consiste em simulações de ocupação de áreas mais suscetíveis a conversão. O 

resultado é a quantidade de áreas alocadas por município, para cada cultura agrícola 

objeto do plano de expansão (soja, cana-de-açúcar, eucalipto, mamona etc.). No entanto, 

uma série de informações precisa estar disponibilizada:  

a) Mapa com divisão política municipal; 

b) Mapa com as áreas não agricultáveis (hidrografia e áreas urbanas). A escala será 

determinada pela precisão exigida na tomada de decisão; 
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c) Mapas com as aptidões edafoclimáticas para as culturas agrícolas objeto da 

expansão em escala determinada em função da precisão exigida na tomada de 

decisão;  

d) Mapas com as áreas com restrições territoriais: Unidades de Conservação, 

Terras Indígenas, Quilombolas etc; 

e) Mapas com o uso do solo diferenciando culturas agrícolas (temporárias e 

permanentes), agropecuária, florestas. Quanto mais precisa a diferenciação, 

melhores serão os resultados e a escala será determinada pela precisão exigida 

na tomada de decisão; 

f) Sobreposição dos mapas de aptidão edafoclimática e restrições territoriais; 

g) Cruzamento de mapas de aptidão edafoclimática, excluindo-se áreas de restrição 

territorial, com os mapas de uso do solo; 

h) As informações apresentadas em nível municipal devem estar disponibilizadas 

não somente em mapas, mas organizadas em arquivos de Microsoft Excel, 

divididos por municípios, contendo: 

a. Áreas agricultáveis com classificação de aptidão edafoclimática, 

excluindo-se as áreas com restrições territoriais; 

b. Áreas agricultáveis com classificação de aptidão edafoclimática, 

excluindo-se as áreas com restrições territoriais, indicando o uso atual 

(culturas agrícolas, agropecuária e florestas). 

Assim, o que se deseja é a indicação das áreas agricultáveis de alta aptidão disponíveis 

para plantio, por município. A Tabela 19 exemplifica a organização dos tópicos acima 

indicados.  

O modelo de alocação pressupõe que as áreas mais prioritárias são as de maior 

produtividade e menor distância da unidade industrial, que processará a matéria-prima. 

Normalmente, os plantios das cadeias da celulose e biocombustíveis são realizados nas 

áreas próximas de suas unidades industriais, a fim de minimizar os custos de transporte, 

conforme visto no Capítulo 1.  

O modelo pode simular duas situações: (i) expansão de unidades industriais já 

instaladas; (ii) instalação de unidades industriais em regiões com maior ocorrência de 

boa aptidão edafoclimática. Nesses dois casos, conforme indicado no Capítulo I, há 

tendência de concentração em polos de produção.  
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Tabela 19 – Discriminação das áreas agricultáveis conforme aptidão edafoclimática e 

uso do solo, por município (ha) 

Municípios Área total 
Total áreas não 

agricultáveis 

Total áreas com 

restrição 

territorial 

Total Área 

agricultável 

X (a) (b) (c) (d) = a-b-c = h+l 

Y     

Z     

...     

 

Continuação... 

Municípios 

Classificação Aptidão 

Muito Boa Boa 

Pecuária 
Outras 

ocupações 

Floresta 

nativa 

Total 

aptidão 

“muito 

boa” 

Pecuária 
Outras 

ocupações 

Floresta 

nativa 

Total 

aptidão 

“boa” 

X (e) (f) (g) (h)=e+f+g (i) (j) (k) (l)=i+j+k 

Y         

Z         

...         

Legenda: Letras indicam as áreas, em hectares. 

 

Seguindo, inicialmente, identifica-se o polo onde se deseja simular expansão (meta 

estipulada pelo plano) e os municípios próximos. Os requisitos legais são avaliados para 

cada município e, se não houver nenhum impeditivo de ordem legal (leis municipais 

que proíbam uma determinada atividade agrícola), dá-se continuidade a sequência 

indicada na Figura 10. Ela se repetirá até que não haja mais áreas de boa aptidão 

edafoclimática, seguindo a alocação de novas áreas nos municípios mais próximos. A 

prioridade é sempre buscar os municípios que possuam a melhor infraestrutura logística 

e maior quantidade de áreas com alta aptidão.  

No caso do polo não atingir sua meta de alocação em áreas cujo custo logístico é viável 

(cerca de 200 km de raio a partir de planta industrial de celulose e de 50 km no caso da 

cana), retoma-se o processo de alocação em áreas com aptidão climática menos 

restritiva. O processo se desenrolará até que se atinja as metas estipuladas no objeto da 

AAE. 
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Figura 10 – Fluxograma do Modelo de Alocação de Área para cenários “business as 

usual” 

O resultado final deve ser apresentado em uma tabela indicando a distribuição das novas 

áreas ocupadas por área de aptidão e qual o cultivo foi substituído em cada município 

(Tabela 20). Esse processo também deverá indicar o total de substituição de lavouras 

por município. Por exemplo, qual foi a área de pecuária substituída por cana-de-açúcar, 

em determinado município. Não há necessidade de visualização em mapas dessas áreas, 

pois é possível verificar o padrão de ocupação apenas com as classificações 

edafoclimática. 

Tabela 20 – Padrão de alocação de áreas por aptidão edafoclimática (ha) 

Municípios 

Áreas alocadas por Classificação de Aptidão edafoclimática 

“Muito Boa” “Boa” 

Pecuária 
Outras 

ocupações 

Floresta 

nativa 

Total 

alocado em 

aptidão 

“muito 

boa” 

Pecuária 
Outras 

ocupações 

Floresta 

nativa 

Total 

aptidão 

“boa” 

X         

Y         

Z         

...         

Tendo como base as simulações realizadas nos cenários “business as usual”, o próximo 

passo é a avaliação dos impactos associados às estratégias de desenvolvimento, com 

base nos fatores críticos, tanto das unidades industriais, quanto dos plantios da cadeia 

florestal e de biocombustíveis. O próximo item indicará os aspectos que minimamente 

devem ser abordados nessa avaliação.  

 Avaliação Ambiental dos Cenários 

A avaliação ambiental é feita tendo como fio condutor os fatores críticos, processos 

ambientais e indicadores previamente escolhidos no diagnóstico. Pode-se utilizar tanto 

medidas quantitativas, quanto qualitativas para descrever a tendência dos indicadores 
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em cada um dos cenários. Ao fim, é feita uma análise comparativa do comportamento 

dos indicadores nos diferentes cenários.  

Conforme destacado na metodologia LIMA/COPPE/UFRJ, a avaliação ambiental dos 

cenários segue os princípios propostos por BOLEA (1984) e MAGRINI (1990) e 

envolve as fases de identificação, predição e a avaliação propriamente dita. Na 

identificação e predição determinam-se quais impactos, as escalas e a duração das 

alterações, todos refletidos nos indicadores selecionados. Com isso, tem-se a dimensão 

de como a estratégia afeta os pilares da sustentabilidade da área de estudo. Já na fase de 

avaliação, atribuem-se parâmetros de importância ou significância dos efeitos, 

envolvendo valoração subjetiva ou normativa.  

Os próximos parágrafos abordam considerações sobre a identificação e predição dos 

impactos, bem como descrição de algumas abordagens que podem ser adotadas.  

A AAE, normalmente, lida com grandes áreas de estudo e ações regionais que 

acarretam grandes incertezas para a avaliação dos impactos. Além disso, é mais 

importante auxiliar o tomador de decisão com informações no tempo previsto na AAE, 

do que apresentar uma análise mais detalhada, a exemplo do que ocorre com a AIA de 

projetos. Há dois tipos de abordagens para a predição dos impactos descritas por 

THERIVEL (2010), que podem ser utilizadas nessa proposta: qualitativa e quantitativa. 

As abordagens qualitativas buscam indicar a direção da evolução de um determinado 

indicador (“melhorando”, “piorando”). Apresenta como vantagem a rápida elaboração, 

pouco intensiva em recursos, por vezes com o mesmo grau de incerteza que modelos 

quantitativos. Por outro lado, podem ser considerados pelos tomadores de decisão 

extremamente vagos, subjetivos, pouco rigorosos cientificamente, pouco replicável, 

suscetível a viés dos especialistas e sem capacidade de interagir com outros indicadores 

para avaliação de cumulatividade. Exemplos dessa abordagem: “a qualidade da água 

na bacia do rio Guandu irá piorar nos próximos 7 anos”; “os fragmentos florestais no 

município de Porto Velho terão menor dimensão no cenário de desenvolvimento que no 

cenário de referência”.  

A abordagem quantitativa, por sua vez, apresenta uma predição mais detalhada e tem 

semelhança com o que é feito nas AIA de projetos. Tem a vantagem de ter maior “rigor 



 

 159 

científico”; ser mais fácil de identificar os impactos cumulativos; e tem maior apelo 

junto aos tomadores de decisão. Por outro lado, são intensivos em recursos humanos e 

financeiros, fazendo com que o processo de decisão migre dos tomadores de decisão 

para uma abordagem científica e tecnocrata e, mesmo assim, requerendo grande 

quantidade de pressupostos cercados de incertezas. Por vezes, destaca THERIVEL 

(2010), as incertezas podem ser ainda maiores que nas análises qualitativas. Exemplos 

dessa abordagem: “o desmatamento no município de Porto Velho crescerá de 156 mil 

hectares para 275 mil hectares, entre 2013 e 2023”; “os níveis de DBO5 no rio Guandu 

crescerão 27% entre 2013 e 2014”.   

A escolha da abordagem (qualitativa ou quantitativa) depende da disponibilidade de 

dados para projeção dos indicadores; de recursos financeiros e humanos; e de tempo . O 

importante é que se encontre uma relação equilibrada entre esses condicionantes e que 

se ofereça um nível de detalhamento que garanta uma correta avaliação de impactos, ao 

mesmo tempo em que foca nas questões mais importantes (por exemplo, nas florestas e 

não na árvore), a tempo suficiente para influenciar a decisão.  

Cenários com maior precisão nos desdobramentos territoriais das ações estratégicas 

permitirão uma maior quantificação da predição dos impactos. Com configurações 

possíveis das áreas a serem ocupadas pelos plantios, há possibilidade de se avançar na 

quantificação dos impactos da fase agrícola da cadeia dos biocombustíveis e florestas; 

nos fatores críticos biodiversidade terrestre, recursos hídricos e solo; além de, 

parcialmente, cobrir aspectos das dinâmicas socioeconômicas, da segurança alimentar e 

dinâmica territorial. Há, portanto, uma facilitação da representação dos impactos, tanto 

em nível regional, quanto local, dando maior clareza aos resultados, permitindo uma 

visão mais objetiva ao tomador de decisão. Por outro lado, isso não garante 

uniformidade na abordagem quantitativa, para todos os fatores críticos. O mais comum 

é que haja uma mescla entre as duas abordagens, quantitativa e qualitativa, na avaliação 

ambiental.  

No que tange ao fator crítico biodiversidade, por exemplo, o rebatimento territorial dos 

cenários permite que se faça uma aproximação quantitativa do total de áreas ameaçadas 

pelos plantios. É possível ter resultados quantitativos para indicadores de fragmentação 

florestal, por exemplo, “o número de fragmentos florestais remanescentes” e “número 

de fragmentos florestais com mais de 500 ha” que podem ser utilizados em detrimento a 
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somente avaliações qualitativas, “diminuição na área total de florestas”. Além disso, é 

possível indicar as regiões mais vulneráveis à fragmentação. Há, nesses casos, uma 

mensagem mais precisa dos efeitos sobre a biodiversidade, o que facilita a adoção de 

medidas mais específicas para reverter um eventual processo de perda da 

biodiversidade. 

Já as predições realizadas para os fatores críticos socioeconômicos tendem a 

permanecer mais qualitativas. JACKSON et al. (2007) argumentam que impactos 

ambientais de planos de uso do solo são geralmente mais fáceis de ser avaliados que os 

impactos socioeconômicos, dadas as limitações das técnicas de avaliação.  

O exemplo anterior chama a atenção para as incertezas envolvidas que influenciam 

diretamente o processo de predição de impactos de natureza estratégica. Por vezes, a 

prática da AAE indica que bons resultados podem ser entregue com maiores graus de 

incerteza, como ocorre com as predições qualitativas, ao se ter lastro em evidências 

claras. Conforme indica THERIVEL (2010), “qualitativo não significa ‘adivinhação’”. 

Para contornar as incertezas sugere-se a transparência dos pressupostos adotados na 

predição ambiental e a adoção de análises de sensibilidade.  

Na avaliação ambiental dos cenários, ainda na fase de predição, um importante ponto de 

investigação é o impacto cumulativo das ações estratégicas. Impactos cumulativos 

resultam de mudanças incrementais causada por um grupo de ações estratégicas 

(WALKER et al., 1999). Um dos pontos mais importantes dos impactos cumulativos 

envolve a mudança do foco da perspectiva da análise do agente causador do impacto 

para o receptor. Envolve a identificação dos efeitos de todas as ações, de diferentes 

componentes do plano estratégico proposto, bem como dos efeitos de outras ações 

estratégicas, projetos ou atividades humanas que acontecem na região. No entanto, vale 

destacar a recomendação de THERIVEL (2010), indicando uma abordagem mais 

limitada dos impactos cumulativos para a AAE: somente alguns planos e projetos 

considerados relevantes pelos tomadores de decisão devem ser avaliados 

cumulativamente, do contrário, o esforço para a avaliação pode ser muito maior do que 

o objetivo da AAE. Dessa forma, para os setores florestal e de biocombustíveis, 

recomenda-se que a avaliação de cumulatividade enfoque nos efeitos combinados da 

expansão dos plantios e das outras demandas por recursos naturais (pecuária, agricultura 

e urbana), sobre os fatores críticos ambientais (solo, água, biodiversidade). 
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Da identificação e predição surge uma série de impactos que podem ser positivos ou 

negativos, organizados em função dos fatores críticos e processos ambientais. Sua 

avaliação, ou seja, determinação do grau de importância que terá frente ao fator crítico, 

pode ser realizada de diferentes formas, conforme destacado na Tabela 8
25

. Ao contrário 

da AIA de Projetos, que preza (ou deveria) por técnicas mais detalhadas e 

cientificamente robustas, a AAE deve estar associada a técnicas que sejam passíveis de 

responder a tempo ao decisor. Assim, abordagens que demandam muito tempo, 

requerem muitos dados e demandam grande esforço de avaliação geralmente não são 

apropriadas. 

Diante da necessidade de uma avaliação rápida e financeiramente viável, os métodos 

“ad hoc” tendem a se adequar melhor às características de planejamento dos setores 

florestal e biocombustíveis. Segundo MAGRINI (1990), os métodos “ad hoc” 

normalmente identificam os impactos em “brainstorming”, mostrando-os, depois, em 

matrizes ou tabelas. São elaborados a partir de reuniões de técnicos e cientistas de 

diversas especialidades, onde se obtém, em tempo reduzido, respostas integradas, 

baseadas no conhecimento individual. 

Essa técnica, de fácil utilização, resulta em boas aproximações das principais ameaças à 

sustentabilidade de uma decisão. Tem a vantagem de ser mais barata e rápida, não 

precisar de equipamentos ou programas computacionais especializados, consegue lidar 

muito bem com aspectos pouco quantificáveis e políticos, fomenta a disseminação de 

conhecimento interdisciplinar entre os especialistas envolvidos na AAE e o nível de 

incerteza não necessariamente é maior do que em outras técnicas mais complexas. Por 

outro lado, apresenta como desvantagens vieses na análise, dificuldade de replicação e é 

pouco científico (THERIVEL, 2010). 

A Tabela 21 oferece uma sugestão de matriz de avaliação ambiental que reflete as 

considerações dos especialistas sobre os impactos ambientais em cada cenário proposto. 

Nela, os impactos ambientais (nesse exemplo foram colocados somente os negativos) 

estão organizados de acordo com fatores críticos e os processos ambientais. Vale 

destacar a organização dos impactos em função dos cenários e não em função de cada 

                                                 
25

 Para maior aprofundamento sobre as técnicas de avaliação de impacto, recomenda-se a leitura de 

(BOLEA, 1984; MAGRINI, 1990; MORRIS; THERIVEL, 2009; THERIVEL, 2010) 
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ação. A classificação, em valores, corresponde a expressões qualitativas: [4] muito 

significativo, [3] significativo, [2] pouco significativo e [1] irrelevante.  

Tabela 21 – Matriz avaliação ambiental dos Cenários 

Fator Crítico Processo 

Ambiental 

Impactos 

Negativos 

Cenário de 

Referência 

Cenário de 

Desenvolvimento A 

Cenário de 

Desenvolvimento 

B 

Recurso 

Hídrico 

Disponibilidade 

Hídrica 

Redução da 

vazão 

disponível dos 

córregos 

2 2 4 

Biodiversidade 

Terrestre 

Fragmentação 

Florestal 

Diminuição da 

conexão entre 

os fragmentos 

florestais e as 

Unidades de 

Conservação  

3 4 4 

No entanto, somente a matriz não esgota a avaliação, as considerações/hipóteses devem 

ser indicadas em um texto preparatório, assim como toda a explicação sobre as 

conclusões deve ser explicitada. Para contornar limitações referentes a transparência 

desses métodos de avaliação de impacto, indica-se três pontos que devem ser seguidos: 

(i) envolver stakeholders relevantes, incluindo os planejadores; (ii) explicar no texto 

quais são as considerações e hipóteses; (iii) quando houver discordância entre os 

especialistas sobre a significância de um determinado impacto, o documento final deve 

apresentar todos os pontos de vista. 

Com base na avaliação ambiental dos cenários “business as usual”, os especialistas e 

tomadores de decisão tem subsídios para entender quais as vulnerabilidades da 

estratégia proposta. Pode-se, portanto, determinar as medidas de mitigação/alteração da 

estratégia, a fim de evitar os principais impactos ambientais negativos ou as ameaças e 

fortalecer os positivos, ou as potencialidades.  

O próximo passo é construir o cenário de sustentabilidade, que as medidas propostas 

sejam a base de uma nova estratégia para o fomento/expansão dos setores. 

 Cenários de Sustentabilidade 

Com base nas considerações da avaliação ambiental dos cenários “business as usual”, o 

próximo passo é a formulação do Cenário de Sustentabilidade (CS), que refletirá um 

conjunto de estratégias (podem chegar ao nível de ações) que visam evitar, mitigar e, 

em último caso, compensar os possíveis impactos ambientais dos planos setoriais. Os 
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especialistas e tomadores de decisão envolvidos no processo de AAE devem participar 

do desenvolvimento deste cenário. Uma vez definido, deve ser apresentado em Consulta 

Pública e aprovado pelos atores sociais da região.  

O princípio fundamental do CS é a adoção de um conjunto de ações que visem alterar e 

complementar as estratégicas propostas inicialmente e como referência às questões 

ambientais anteriormente avaliadas. As medidas refletidas no CS estão divididas em: (i) 

nas que envolvem a prevenção dos impactos negativos; (ii) nas que reduzem/minimizam 

a severidade dos impactos negativos depois de sua ocorrência; (iii) nas que reparam os 

impactos negativos já ocorridos; (iv) nas que compensam os impactos negativos; e (v) 

nas que potencializam os impactos positivos.  

Essas ações envolvem, basicamente, planos, programas, subsídios, permissões e 

restrições territoriais de acordo com as limitações socioambientais representadas pelos 

fatores críticos. Por exemplo, a fim de garantir que as melhores terras agrícolas de uma 

região sejam igualmente distribuídas entre as principais atividades agrícolas 

(monoculturas e agricultura familiar), podem ser propostos limites para incentivos de 

plantio que ocupem as áreas prioritárias para a agricultura familiar, localizadas nas áreas 

de melhor classificação de aptidão edafoclimática. Como condição de contorno, 

considera-se que as restrições legais e metas para políticas de biodiversidade e 

conservação – áreas de proteção integral, terras indígenas demarcadas, fragmentos de 

florestas nativas – devem ser respeitadas.  

A determinação da estratégia representada no CS depende das ações envolvidas no 

objeto do estudo e, principalmente, do tomador de decisão. Deve-se observar o fato de 

que a parte fundamental do que se pretende neste CS deve ser da alçada do tomador de 

decisão ou ele deve ter capacidade de influenciar na mudança. Por exemplo, ações no 

sentido de mudar o ordenamento territorial devem envolver as agências governamentais 

que tenham autoridade legal para tal.  

A grande vantagem da AAE frente ao EIA é que permite a consideração de uma grande 

variedade de medidas de mitigação e prevenção de impactos o mais cedo possível. Isso 

possibilita, principalmente, que áreas com restrição ou mais vulneráveis aos impactos 

socioambientais possam ser evitadas. Por exemplo, as áreas prioritárias para a 

conservação da biodiversidade que devem ser evitadas, podem levar a criação de 



 

 164 

corredores ecológicos para a melhoria dos indicadores de biodiversidade, fortalecendo 

as UC e suas zonas de amortecimento.  

A Tabela 22 mostra exemplos de medidas de mitigação de casos reais de relatórios de 

AAE que podem ser incorporadas ao CS. Claramente tem o objetivo de responder a 

impactos ambientais identificados na fase de avaliação ambiental. Também, 

demonstram grande variedade de níveis de estratégicos e variada hierarquia de ações e 

temas (de governança a mudanças climáticas). No entanto, a maioria das ações ocorrem 

no âmbito público. 

Tabela 22 – Exemplos de ações de mitigação em Cenários de Sustentabilidade 

 Coordenar estudos de inventários de florestas e uso da terra; 

 Melhorar a coordenação entre o manejo florestal e o planejamento do uso do solo; 

 Adotar ampla política e plano com foco na gestão florestal comunitária que deve vir como 

uma das principais medidas de proteção florestal; 

 Assegurar que parte relevante das florestas de melhor qualidade sejam exclusivamente 

exploradas pelas comunidades locais;  

 Articular as metas da política nacional de biocombustíveis com as metas das políticas 

ambientais de biodiversidade, recursos hídricos e áreas úmidas; 

 Fortalecer os instrumentos de ordenamento territorial em especial aqueles em áreas 

prioritárias para biocombustíveis; 

 Criar guias ambientais para a produção e processamento de matérias primas para 

biocombustíveis; 

 Fortalecer mecanismos de articulação interinstitucional e intersetorial a nível nacional, 

regional e local; 

 Desenvolver e colocar em prática ferramentas de manejo da paisagem para garantir a 

funcionalidade e conectividade ecossistêmica da paisagem; 

 Criar e implementar instrumentos econômicos e institucionais para garantir a sustentabilidade 

econômico e ambiental de pequenos produtores dentro da cadeia dos biocombustíveis; 

 Criar e implementar programas de segurança alimentar em áreas de produção de matéria 

prima para biocombustíveis; 

 Desenvolver mecanismos de regulação e acesso equitativo a terra, assim como o fornecimento 

da titularidade das áreas aos pequenos agricultores; 

 Considerar o risco de seca tendo em conta a expectativa de agravamento de fenômenos 

extremos, desenvolvendo orientações estratégicas de minimização e adaptação das populações 

e atividades produtivas, nomeadamente sob o aspecto do abastecimento de água; 

 Promover a responsabilidade ambiental e social das iniciativas empresariais, assegurando a 

internalização dos custos ambientais, bem como a adoção de sistemas de gestão ambiental 

como condição ao licenciamento industrial; 

 Delimitar as Paisagens Agrícolas de Elevado Valor Ecológico que incluem as áreas 

denominadas por explorações agrícolas ou agroflorestais, onde existem valores naturais e 

paisagísticos relevantes; 

 Definir condições para a modernização e ampliação das unidades agropecuárias, 

designadamente para garantir o cumprimento de normas relativas à higiene, bem-estar animal 

e ambiental, nos termos da legislação aplicável; 

 Nas áreas identificadas com potencialidade agrícola e florestal, condicionar a ocupação e uso 

do solo por via do incentivo a modos de produção de elevada sustentabilidade ambiental e 

certificação de gestão sustentável; 

Fonte: LOZANO et al. (2008); PARTIDÁRIO (2008); WORLD BANK (2011) 
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No Capítulo 2 foi mostrado que o modelo de produção da matéria prima florestal e de 

biocombustíveis acarreta intensos conflitos pelo uso do território, sendo uma das 

principais barreiras à sustentabilidade setorial. Uma das causas indicadas é a ausência 

de instrumentos de ordenamento territorial que possam servir de fórum de mediação de 

conflitos e de ações de mitigação, pactuadas com todos os atores locais. Medidas de 

mitigação nesse sentido são relevantes, mas dificilmente são cogitadas pelos decisores 

no processo de planejamento. Em geral, há incompatibilidade entre o tempo da decisão 

e o da elaboração de medidas de ordenamento territorial (zoneamentos ou planos de 

ordenamento territorial têm prioridade secundária para os agentes públicos).  

É na lacuna deixada pela ausência/insuficiência de estudos de ordenamento territorial 

que a AAE pode suprir com subsídios a políticas territoriais que considerem todos os 

aspectos da sustentabilidade. Os zoneamentos são eficientes em indicar as áreas 

consideradas restritivas, do ponto de vista da política de conservação da biodiversidade 

e recursos hídricos (delimitam bem as zonas de exclusão), além de determinar quais 

áreas devem receber incentivos para a ocupação e qual o tipo de manejo possível. Por 

outro lado, a escala e os critérios dos zoneamentos realizados pelos estados, conforme 

determinado pela metodologia do ZEE, nem sempre permitem avaliar aspectos como os 

conflitos entre a expansão da monoculturas exportadoras e energéticas, as culturas 

alimentícias e a pequena agricultura familiar (ALENCAR, 2009). 

A adoção de planos de ordenamento territorial é uma das medidas de 

mitigação/supressão dos impactos que deve ser investigada na AAE (via cenário de 

sustentabilidade), sem ignorar sua função de refletir outras ações de mitigação dos 

planos de expansão dos setores florestal e de biocombustíveis. A AAE pode assumir, 

dessa forma, um papel não só de subsidiar o planejamento setorial, mas também o 

planejamento territorial, geralmente insuficiente na maioria das regiões produtoras de 

commodities agrícolas. 

Para investigar alternativas de planejamento territorial que lidem com a questão do 

fortalecimento da monocultura (pouca diversificação do uso territorial), o CS deve ser 

construído sob forte base territorial, ou seja, deve ser capaz de mostrar a expansão dos 

plantios sob novas diretrizes de ocupação do território. Com isso, é possível identificar 

os impactos positivos e negativos desse tipo de estratégia. 
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A escolha das estratégias de ordenamento do território deve ser resultado de discussões 

com o tomador de decisão e submetidas à participação pública. Ao considerar todos os 

agentes, as alternativas avaliadas tendem a ganhar legitimidade e passam a ter maior 

potencial para reduzir os conflitos pelo uso do território. 

Diferente dos zoneamentos que classificam áreas territoriais de forma genérica – áreas 

produtivas de consolidação ou fortalecimento do desenvolvimento humano; áreas 

destinadas a recuperação ambiental –, a AAE pode avaliar os efeitos socioambientais de 

se impor restrições para o desenvolvimento de atividades produtivas, por exemplo, 

formadoras de monoculturas extensivas. Assim, a AAE simula as estratégias de 

ocupação dos planos de expansão das florestas plantadas e biocombustíveis, com foco 

no ordenamento do território, de modo que atenda aos objetivos de sustentabilidade de 

uma região. 

Como nos cenários “business as usual”, os cenários de sustentabilidade podem se valer 

das características edafoclimática do território, das restrições socioambientais ou das 

diretrizes do ZEE/ZAE, para determinar critérios que não permitam a expansão 

concentrada e exclusiva de florestas, cana de açúcar, soja etc., em áreas de alta 

produtividade agrícola. Alternativamente, o CS pode ser construído tendo como 

referência apenas os limites máximos para ocupação dos plantios, por classe de aptidão 

edafoclimática. Isso criaria, previamente, uma “reserva de terras” para outros usos e 

impediria a formação de grandes maciços monoculturais. Assim, a AAE poderia se 

restringir aos setores que são objeto da análise, sem necessariamente ter que considerar 

os demais usos econômicos do território, o tornando um estudo mais amplo, custoso e 

demorado.  

Além da definição das estratégias de ordenamento territorial e de outras medidas de 

mitigação, os CS podem utilizar variantes que reflitam diversos níveis de restrição das 

áreas com aptidão edafoclimática, ambiental e social, a fim de comparar os efeitos sobre 

os indicadores de sustentabilidade. Isso oferecerá maior sensibilidade para a avaliação 

dos cenários. 

Com o fim da construção dos CS, deve-se submetê-lo ao processo de avaliação 

semelhante ao realizado nos cenários “business as usual”, indicando quais os impactos 

ambientais estariam sendo mitigados/evitados. Os resultados dessa avaliação orientam 
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os decisores sobre as opções estratégicas para a expansão das atividades das cadeias 

florestal e biocombustíveis que melhor se adequam aos objetivos de sustentabilidade. 

No entanto, ao oferecer bases de comparação deve-se deixar bem claro que deve ser 

utilizada estritamente para subsidiar a tomada de decisão, não se tratando de decisão per 

si.  

Nesse sentido, vejam o seguinte exemplo: as alternativas A e B não são suficientes para 

elevar a atividade econômica a ponto de revitalizar ou fortalecer o desenvolvimento 

regional, em especial os centros urbanos e zonas rurais. Em particular, a alternativa A 

envolve o risco de manter um lento e contínuo declínio nos níveis da agricultura 

familiar nos principais municípios da região, acarretando substancial aumento do fluxo 

migratório rural-urbano (com implicações na economia regional, no sistema de saúde e 

no aumento de favelização). A Alternativa C, por outro lado, representa a visão de que 

ações de fortalecimento de sistemas agroflorestais, voltados não somente à atividades 

florestais, mas, também, ao atendimento de mercados locais de alimentos podem levar a 

mudanças estruturais nos índices de distribuição de riqueza gerada no campo.  

A formulação das diretrizes e recomendações para todos os atores sociais envolvidos no 

processo é resultado do CS. Com base na análise dos resultados da cenarização, são 

estruturadas diretrizes e recomendações, com a indicação dos respectivos responsáveis, 

para que possam ser incorporadas pelos diversos atores envolvidos no processo de 

desenvolvimento da região. São formuladas diretrizes para otimizar alguns aspectos da 

decisão estratégica e da gestão ambiental da região: o controle e o acompanhamento 

(monitoramento) das ameaças e oportunidades identificadas. As recomendações 

geralmente envolvem o fortalecimento institucional, a adequação do quadro legal e dos 

mecanismos de governança e o desenvolvimento de estudos e medidas adicionais de 

proteção do meio ambiente.   

Embora grande parte das medidas já seja resultado da construção dos CS, cabe, ao final 

da AAE, ajustes pontuais, determinação da escala temporal da medida, dos 

responsáveis, os custos envolvidos (opcional, mas importante) e as medidas de 

monitoramento. Pode-se, em alguns casos, estabelecer um “plano de ação” a fim de 

priorizar as ações estruturantes e as complementares. Assim como em todas as fases da 

AAE, é necessária e relevante a participação dos atores sociais a fim de aprovar as 

conclusões do estudo. Todavia, para o encerramento da AAE essa participação deve ir 
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além do Comitê de Acompanhamento, com a realização de uma Consulta Pública, 

aberta a toda a sociedade da região envolvida, para obtenção de sugestões finais, que 

vão consolidar e dar legitimidade às diretrizes e recomendações propostas. A Figura 11 

ilustra, a partir do modelo LIMA/COPPE/UFRJ, a abordagem metodológica proposta 

com a integração das visões setorial e territorial. 

Figura 11 – Ilustração Proposta Metodológica de AAE para os Setores Florestal e de 

Biocombustíveis Líquidos  

 

 

Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ (2008) 
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5 ESTUDO DE CASO: A AAE DOS PLANOS DE EXPANSÃO DA 

SILVICULTURA DE EUCALIPTO E DA CANA-DE-AÇÚCAR NO 

EXTREMO SUL DA BAHIA 

A metodologia proposta no Capítulo 4 foi aplicada na AAE realizada na Região do 

Extremo Sul do Estado da Bahia. A AAE dos Planos de Expansão da Silvicultura de 

Eucalipto e Biocombustíveis no Extremo Sul da Bahia foi uma iniciativa do Governo do 

Estado da Bahia por conta de crescentes conflitos socioambientais emergentes na 

região, reflexo do segundo ciclo de expansão dos plantios de eucalipto e da introdução 

do polo de biocombustíveis no Extremo Sul do estado. A AAE foi realizada no período 

de janeiro de 2009 a julho de 2010.  

O acesso às informações detalhadas desta AAE deve-se a participação do autor da 

presente pesquisa de tese como Coordenador Técnico. Dentre as diversas atribuições, 

alguns esclarecimentos de como se deu a minha participação na sua elaboração são 

necessários: 

 como parte da pesquisa de tese, sob a orientação do Prof. Emilio Lèbre La 

Rovere, o autor da presente tese foi responsável pela adaptação da metodologia 

criada pelo LIMA/COPPE/UFRJ para setores com espacialização de atividades 

de forma difusa no território, como foi o caso da AAE do Extremo Sul, 

possibilitando que a proposta metodológica apresentada no Capítulo 4 fosse 

aplicada a um caso real; 

 na coordenação dos profissionais que participaram da AAE; 

 na adequação, à metodologia, dos relatórios técnicos apresentados pelos 

profissionais envolvidos;  

 na coordenação dos debates com os tomadores de decisão, com a equipe técnica 

do licenciamento ambiental do órgão ambiental, com o  e com representantes 

setoriais sobre o andamento e os resultados da AAE;  

Desse modo, houve acesso diferenciado aos relatórios parciais e a dados e informações 

não publicados, o que facilitou a apresentação nesta tese. No total, foram 

disponibilizados cinco documentos intermediários (LIMA/COPPE/UFRJ, 2009, 2010a), 

um relatório final (LIMA/COPPE/UFRJ, 2010b) e um sumário executivo 

(LIMA/COPPE/UFRJ, 2010c), todos disponibilizados no sitio de internet do 

LIMA/COPPE/UFRJ e citados na Bibliografia. Optou-se por não disponibilizar todas as 
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tabelas completas em anexo, a fim de deixar o trabalho mais enxuto, que podem ser 

encontradas nesses relatórios. 

5.1 Região de Abrangência da AAE do Extremo Sul 

A área de estudo desta AAE engloba os 24 municípios que compõem a parte Sul do 

Estado da Bahia, na região Nordeste do Brasil, totalizando 3,3 milhões de hectares, cujo 

esboço é apresentado na Figura 12. Com uma população residente de 799.112 

habitantes, em 2010, ou 5,7% da população baiana, com densidade populacional média 

de 23 hab./km². Contribui com cerca de 5% do PIB Estadual, é uma região 

predominantemente rural e como todo território é heterogêneo e descontínuo 

LIMA/COPPE/UFRJ (2009).  

 

Figura 12 – Esboço da Área de Estudo da AAE do Extremo Sul 

Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ (2009) 

A região contém alguns dos elementos precursores do que viria a constituir o Brasil ― 

ali estão presentes as características naturais e a população que lhe deu sentido, caráter e 

nome ― a região do descobrimento do Brasil. Além disso, é reconhecida 

internacionalmente pela megabiodiversidade e presença de grande número de espécies 

endêmicas da flora e fauna. Está integralmente contida em um dos centros de 
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endemismos do bioma Mata Atlântica, que detêm recordes mundiais de diversidade e é 

um dos mais ameaçados pelo avanço da ocupação antrópica. 

O território apresenta um desenvolvimento com forte dependência em recursos naturais. 

Inicialmente pautado pela economia de subsistência, passou a ser uma região com foco 

na exploração de madeira, até que restasse apenas 6% da vegetação original. Desde a 

década de 80, a economia regional baseia-se na exploração da pecuária de baixo 

conteúdo tecnológico; na silvicultura de eucalipto, adaptada ao fornecimento de 

insumos para a produção de celulose; na atividade turística ao longo do litoral; na 

agricultura familiar de subsistência na parte continental, voltada basicamente para a 

fruticultura; e, mais recentemente, na exploração da cana-de-açúcar para produção de 

biocombustível. Esse processo gerou transformações na estrutura fundiária, definindo a 

grande propriedade (no estudo considerada acima de 500 ha) como padrão. 

Durante todo o processo de ocupação do Extremo Sul, poucas foram as iniciativas 

governamentais de planejamento territorial. A região está tensionada por disputas entre 

forças assimétricas que concorrem pelas melhores áreas para cultivo e que estão 

dispersas em todo o território. O setor privado, com maior força econômica, se expandiu 

para as áreas que maximizam os retornos sobre o capital investido. Esse desequilíbrio 

de forças sem regulação do Estado é apontado como uma das principais causas dos 

conflitos presentes na região. 

5.2 O Contexto da AAE do Extremo Sul  

A região tem 1,8 milhão ha ocupados com eucalipto e pastagem. Entre 1996 e 2005, a 

região experimentou o primeiro ciclo de crescimento da celulose, quando 270 mil ha de 

florestas plantadas substituíram áreas de pecuária e de produção de alimentos. Em 

alguns municípios, como Caravelas, o intenso crescimento das áreas plantadas ocupou 

praticamente toda a área agricultável, que passou de 100 ha para 80.000 ha, o que 

corresponde a 34% do município.  

Diante desse quadro, os conflitos se intensificaram. De um lado os pecuaristas e 

produtores de alimentos, com parcela significativa de agricultores familiares; e do outro 

os produtores de celulose, apoiados pela emergente classe de produtores florestais e 

pelo Governo do Estado da Bahia, que incentiva o desenvolvimento dessa cadeia 

industrial na região. Contra todos, se têm o grande contingente de trabalhadores rurais 
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desempregados, por conta da mudança da atividade agrícola, apoiados por organizações 

não governamentais de cunho socioambiental e outros movimentos sociais atuantes na 

região.  

No âmbito governamental, reações desarticuladas passaram a ocorrer nos governos 

municipais, com alguns estimulando o plantio florestal e outros restringindo ou mesmo 

proibindo a entrada da cadeia de celulose em seus territórios, p.ex., a proibição dos 

plantios de silvicultura para celulose por Lei Municipal em Porto Seguro e Canavieiras 

(Lei Municipal nº 826 de 14 de junho de 2007). Diante desse quadro, o setor ambiental 

estadual detecta a importância de estudos para planejar a ocupação, adequando seus 

objetivos e metas à capacidade de suporte da região e às limitações socioeconômicas.  

Uma de suas primeiras iniciativas nesse sentido foi o licenciamento ambiental da planta 

industrial da Veracel Celulose, em 2005, que condicionou a área de plantios, próprios 

ou fomentados, à critérios de ocupação do território: a área plantada não poderia 

ultrapassar o limite da área total do município de 15% dos municípios costeiros ou 20% 

dos municípios interiores (Resolução CEPRAM). O licenciamento ambiental, neste 

caso, coerente com a experiência brasileira, foi até então o único instrumento de gestão 

ambiental pública utilizado. Foi, também, o principal canal de diálogo para a exposição 

das inquietudes da população local com o avanço das florestas plantadas, quando da 

realização das audiências públicas do licenciamento, todavia insuficientes para lidar 

com as lacunas da ausência de planejamento do território.  

O estabelecimento de limites legais para a ocupação, da forma como foi feito, recebeu 

críticas em função do seu alcance limitado: a primeira refere-se ao seu viés de não 

considerar as áreas agricultáveis e as suas aptidões, o que não garantia que as áreas com 

melhor produtividade pudessem ser direcionadas a outros usos, como cultivo de 

alimentos; a segunda, a não consideração de aspectos referentes à conservação das 

florestas nativas, ao não qualificar as áreas potenciais para conservação da 

biodiversidade e conexão de fragmentos. 

A estrutura de comando e controle do órgão ambiental estadual apresentava dificuldades 

para controlar o desenvolvimento das atividades florestais na região. A prova disso foi 

dada pelo estudo “Silvicultura de eucalipto no Sul e Extremo Sul da Bahia: situação 

atual e perspectivas ambientais”, de 2008 (IMA, 2008). Com base em imagens de 
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satélites de alta precisão, tendo como ano base 2006, pela primeira vez foi feito um 

levantamento das áreas plantadas de cada empresa e confrontou-se com os dados do 

licenciamento. O principal resultado foi a constatação de que 37 mil ha plantados não 

estavam previstos no Licenciamento Ambiental, destacando um grave problema de 

comando e controle.  

O conflito latente na região recrudesce, em 2009, com a oficialização das intenções de 

novos investimentos privados nos setores de celulose e a intenção do governo estadual 

de estimular a criação de um novo polo de biocombustíveis. Os planos de investimentos 

tinham o objetivo de duplicar a capacidade de produção de duas unidades industriais de 

celulose da região. Isso levaria a um acréscimo de 297 mil ha de novas áreas de plantio, 

totalizando 710 mil ha de área plantada com silvicultura de eucalipto.  

Já no caso dos biocombustíveis, o governo planejava fomentar a instalação de um polo 

de biocombustíveis através do programa Bahiabio, capitaneado pela Secretaria de 

Estado de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária (SEAGRI). Para tal, o programa 

buscaria incentivar a produção de bioenergia, visando atender aos mercados interno e 

externo, sob 3 subprogramas: etanol, biodiesel e cogeração, e prevê: o desenvolvimento 

de oito polos para a produção de 7,4 bilhões de litros de etanol, em 870 mil ha; a 

produção de 773 milhões de litros de biodiesel, a partir de mamona, dendê, girassol, 

soja, amendoim e algodão; e a geração de 2,4 GW de potência instalada nas usinas de 

cogeração. No entanto, os subprogramas possuíam como metas específicas para a região 

do Extremo Sul a introdução de 300 mil ha de plantios de cana-de-açúcar.  

Diante do quadro de duplicação de um dos empreendimentos de celulose e a 

constatação de insuficiências na estrutura de comando e controle, a realização da AAE 

no Extremo Sul da Bahia surge como uma iniciativa governamental, capitaneada pela 

área ambiental do governo estadual, com o objetivo de avaliar integradamente os 

aspectos socioambientais e econômicos desse conjunto de planos de expansão. A 

decisão que se apresentava envolvia a identificação das oportunidades e riscos à 

sustentabilidade da região, a fim de subsidiar o processo de Licenciamento Ambiental 

da expansão da silvicultura de eucalipto e da cana-de-açúcar no Extremo Sul da Bahia. 

O licenciamento pretendia considerar os efeitos cumulativos dessas intervenções em 

sistemas ambientais de alta fragilidade, promovendo o acesso equitativo às 
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oportunidades e benefícios decorrentes das florestas industriais, reduzindo os conflitos 

com outras atividades econômicas, sobretudo com a agricultura familiar. 

O presente capítulo exemplifica a aplicação da metodologia da AAE adaptada aos 

setores florestal e de biocombustíveis, apresentada no Capítulo 4, por meio do estudo de 

caso do Extremo Sul da Bahia, indicando os resultados obtidos e as alternativas 

locacionais destacadas. A realização da AAE ficou a cargo de uma equipe técnica 

multidisciplinar (engenheiro florestal, engenheiro agrônomo, engenheiro hidráulico, 

advogado, biólogo, ecólogo, sociólogo, economista etc.) envolvendo, 

predominantemente, profissionais da região com experiência e conhecimento prévio 

sobre a região.  A metodologia tem cinco fases distintas: Marco Referencial, Quadro de 

Referência Estratégico, Diagnóstico Estratégico, Avaliação Ambiental de Cenários e 

Recomendações para os tomadores de decisão. Na Figura 13 são apresentados os 

detalhes do quadro metodológico da AAE. Em sequência, serão apresentados os 

principais resultados levantados em cada uma das fases: 

 

Figura 13 – Estrutura da AAE Extremo Sul 

Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ (2010) 
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5.3 Quadro de Referência Estratégico 

No Quadro de Referencia Estratégico buscou-se entender o espaço sociopolítico 

necessário à decisão. Foram identificados os aspectos normativos e legais restritivos à 

expansão dos setores florestal e de cana-de-açúcar; as necessidades institucionais; os 

processos participativos locais e regionais de maior influência; e os planos e programas 

governamentais e privados em andamento. 

Houve a identificação de grande variedade de leis e normas acerca dos aspectos 

ambientais no uso de terras agrícolas, reflexo dos inúmeros órgãos federais, estaduais e 

municipais reguladores da matéria. Destaca-se que isso vem ocasionando conflitos de 

normas e competências que dificultam melhor compreensão do panorama legal 

ambiental em vigor. Por fim, mostra que a legislação municipal, do ponto de vista 

ambiental, se limita aos sete maiores municípios da região e que há poucos planos 

diretores ou legislação urbanística aprovada. A conclusão é de que há forte lacuna na 

legislação sobre uso e ocupação do solo nos municípios da região.  

No que tange às necessidades institucionais, a AAE se limitou-se a avaliar, 

sinteticamente, os órgãos que integram as esferas federal, estadual e municipal, com a 

competência de planejamento e controle ambiental. Apontou que a complexidade das 

normas ambientais e suas constantes alterações, combinado com o número reduzido de 

funcionários nesses órgãos, têm dificultado a fiscalização e o deferimento dos processos 

de licenciamento ambiental em todos os níveis. 

No que tange à estrutura de planejamento, foi identificada, de acordo com a opinião de 

algumas autoridades municipais, lacuna no planejamento regional territorial, sinalizada 

pela ausência de um Zoneamento Ecológico-Econômico. Por outro lado, destacou-se a 

vontade de alguns municípios de transferir sua prerrogativa sobre o ordenamento do 

solo para o estado, invertendo a lógica constitucional, reflexo da insuficiência  gerencial 

desses municípios. 

O levantamento da percepção dos atores sociais e seus processos participativos, 

envolvendo pesquisa de campo, revelou um esgotamento da credibilidade dos canais de 

participação social tradicionais, como conselhos, fóruns e audiências públicas. Também, 

foi destacada a vontade de que as diretrizes socioambientais dos planos de expansão 

devam ser objeto de participação social efetiva, ou seja, que sejam incorporadas as 



 

 176 

demandas dos atores sociais locais. Por fim, foi diagnosticado uma série de demandas 

por políticas públicas, com o intuito de fortalecer atividades produtivas, além da cadeia 

de celulose e etanol, como a agroindústria da região.  

Com o entendimento dos processos participativos foi possível criar o Comitê de 

Acompanhamento da AAE, organizado pelo órgão ambiental, e responsável por garantir 

a participação direta dos atores sociais durante a realização da AAE. Essa estrutura 

ficou restrita às fases iniciais, cujos resultados do diagnóstico foram apresentados em 

duas reuniões na região de estudo com grande participação dos atores sociais. Nas fases 

finais, a Secretaria do Meio Ambiente, que assumiu a promoção das audiências e se 

tornou o interlocutor dentro do governo, transferiu o fórum de discussão para o 

CEPRAM, cuja estrutura paritária já estava pronta, assim como o hábito da participação 

era difundido. No entanto, por opção da Secretaria do Meio Ambiente, não houve de 

fato acompanhamento dos resultados parciais e finais da AAE por não terem sido 

submetidos a apreciação do conselho. Isso não permitiu que eles fossem avaliados pelos 

atores sociais locais, nem que suas sugestões fossem incorporadas. 

O levantamento das políticas, planos e programas foi feito com o intuito de possibilitar 

a “identificação dos possíveis conflitos e sobreposições, interações entre os processos, 

restrições impostas a outros usos e os componentes ambientais passíveis de 

interferências” (LIMA/COPPE/UFRJ, 2010). Foram identificadas dez iniciativas 

federais e oito estaduais dos mais diversos tipos. Apesar da importância, pouco avançou 

na avaliação das interações entre esses programas e os planos de expansão. 

5.4 Diagnóstico Estratégico 

No diagnóstico estratégico, onde se analisou o desenvolvimento da região, foram 

identificados os fatores críticos, os processos ambientais e as interações com o meio 

ambiente e com o bem-estar humano. Contou com descrições analíticas dos principais 

conflitos existentes com os setores da silvicultura e cana-de-açúcar e sua relação com o 

uso dos recursos naturais. Para isso, lançou mão de indicadores qualitativos e 

quantitativos.  

A análise teve como fio condutor uma abordagem antropocêntrica de exploração dos 

recursos naturais. Apesar de ter levado em conta as restrições ambientais da região e as 

necessidades de manutenção dos seus ecossistemas, a avaliação se pautou no 
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desenvolvimento das atividades econômicas e nos possíveis conflitos futuros pelo uso 

dos recursos naturais. As restrições foram apresentadas na forma de riscos e 

oportunidades para o desenvolvimento das cadeias produtivas da silvicultura e da cana-

de-açúcar sob bases sustentáveis.  

O diagnóstico estratégico mostrou que as principais atividades econômicas da região 

são a silvicultura para celulose, a pecuária de corte e leite, o turismo da região litorânea, 

a fruticultura, a agricultura familiar e a cacauicultura. Apesar de interagirem entre si, 

foram escolhidos como fatores críticos determinantes do desenvolvimento da região: a 

silvicultura, a cana-de-açúcar e a agropecuária (inclui a pecuária, a fruticultura, a 

agricultura familiar e a cacauicultura). Como o turismo está presente somente no litoral, 

foi considerado pouco relevante sua interação direta (positiva ou negativa) com a área 

de influência dos planos de expansão da silvicultura, mesmo sabendo que causa 

degradação ambiental. Esse é um exemplo importante de foco somente nas atividades 

econômicas que possuem forte interação com a decisão estratégica, característica 

importante de uma AAE do tipo setorial.  

Para cada um dos fatores críticos determinantes do desenvolvimento, foram 

identificados os condicionantes ambientais e econômicas que permitiriam o crescimento 

dessas cadeias produtivas e o desenvolvimento regional. Foram destacados os pontos 

fortes e fracos tanto dessas cadeias produtivas, como as pressões de outros setores. Tais 

análises proporcionaram a compreensão da situação atual da região e de sua dinâmica 

de desenvolvimento; as lacunas de informações; o entendimento das tensões e dos 

conflitos entre as cadeias produtivas; o uso dos recursos naturais; e a qualidade de vida 

da população. Foi possível identificar, por exemplo, como se deu o acirramento da 

disputa pelo espaço territorial e pelos recursos naturais com a chegada da silvicultura, 

recursos estes que antes eram apropriados, exclusivamente, pela pecuária extensiva e 

pelos pequenos agricultores familiares.  

A silvicultura no Extremo Sul da Bahia teve grande avanço durante as décadas de 70 e 

80 com os incentivos fiscais ao reflorestamento. Com a queda da agricultura tradicional 

(lavoura do cacau e mamão), o uso da terra passou a ter um novo perfil, com a 

implantação de programas de reflorestamento de grandes maciços de florestas de 

produção, com as espécies exóticas. A região passa a ser reconhecida como um polo de 

conhecimento tecnológico da silvicultura do eucalipto, que apresenta excelente 
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adaptação e produtividade florestal, cuja utilização se dá, em especial, na indústria de 

celulose e papel. Passou a ser uma das mais atrativas para florestas plantadas, atraindo 

investimentos na produção de celulose e sua cadeia integrada, beneficiando-se de uma 

infraestrutura criada para viabilizar a produção. 

As empresas do setor de Celulose e Papel apresentam estratégia de negócio inserida no 

mercado mundial, optando pela integração vertical, desde a fase de plantio, para garantir 

o fornecimento da matéria-prima básica a preço de custo e com confiabilidade. O 

Extremo Sul desponta como uma opção vantajosa para a produção de matéria-prima 

com foco no abastecimento de fábricas de papel, deixando para outros locais do Brasil e 

do mundo a fase de maior agregação de valor: a produção do papel. No entanto, a 

obtenção de matéria-prima florestal a preços competitivos permite, apenas, que as 

indústrias continuem a se posicionar, preponderantemente, como exportadora, não 

garantindo um incremento na sua participação no comércio internacional do setor. Faz 

parte dessa estratégia o padrão concentrador de terras adotado como referência para a 

expansão da base florestal no Extremo Sul. 

Até 2006, havia poucos, incompletos e imprecisos levantamentos oficiais sobre a área 

plantada de silvicultura no Extremo Sul. Atividades de pós-licenciamento ambiental 

eram escassas, deixando o Governo do Estado e as prefeituras locais sem uma visão da 

real dimensão da área ocupada pela silvicultura. Recorria-se a levantamentos das 

empresas e entidades setoriais. Nesse sentido, o órgão ambiental realizou um amplo 

diagnóstico sobre as áreas ocupadas e sua compatibilidade com as licenças ambientais 

expedidas. Tal trabalho, lança luz sobre questões básicas, como a real área plantada 

pelas empresas; atendimento ao Código Florestal, de 1965; as diferenças entre as áreas 

licenciadas e as realmente ocupadas; e foi importante para dar maior precisão ao 

diagnóstico estratégico e fundamentou as projeções dos cenários. Por exemplo, o 

levantamento constatou que uma área de eucalipto de 37.037 ha não era do 

conhecimento do órgão ambiental. 

A área total de eucalipto no Extremo Sul da Bahia foi estimada, para o ano de 2006, em 

412.845 ha, onde a distribuição nos municípios é mostrada na Tabela 23 e as áreas 

plantadas por empresa podem ser observadas na Figura 14. 
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Tabela 23 – Área de Plantio de Eucalipto por Município (ha) – Ano Base 2006 

Municípios Plantio Municípios Plantio 

 Alcobaça  50.517   Jucuruçu  78  

 Belmonte   19.372  Lajedão 3.934  

 Canavieiras  1.322  Mascote 3.802  

 Caravelas  80.510  Medeiros Neto 3.976  

 Eunápolis* 24.114  Mucuri*  56.662  

 Guaratinga  7.810  Nova viçosa 54.968  

 Ibirapuã  12.293  Porto Seguro 18.719  

 Itabela  8.108  Prado 7.656  

 Itagimirim  10.839  Santa Cruz Cabrália 25.957  

 Itamaraju  255  Santa Luzia 699  

 Itanhém  649  Teixeira de Freitas 16.158  

 Itapebi  942  Vereda 3.505  

Total (ha)  412.845  

Legenda: *Município sede de unidade industrial de celulose 

Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ (2010) 

O diagnóstico destacou aspectos da silvicultura que despertam conflito: (i) um manejo 

florestal voltado exclusivamente para abastecer as unidades industriais de celulose, 

limitando as possibilidades de uso múltiplo; (ii) fomento florestal, mesmo com 

conotação social e econômica sub aproveitado, não passa de 20% da produção da 

região; (iii) processo de formação de latifúndios sem diversificação da produção 

agrícola, com alto impacto na estrutura agrária local. 

No que tange à cana-de-açúcar, o plantio está localizado em duas áreas específicas: ao 

norte, de pouca representatividade; e a sudoeste, com mais intensidade, abrangendo os 

municípios de Medeiros Neto, Caravelas, Lajedão e Ibirapuã  (Figura 15). O 

Diagnóstico destacou que as áreas de ocupação a cana-de-açúcar apresentam forte 

concentração, padrão monocultural e grande participação de plantações terceirizadas. 

Além disso, apontou como críticas dos atores locais, o modelo de expansão agrícola 

com base na compra de áreas de pequenos produtores, sem que haja qualquer 

planejamento/restrição, no intuito de proteger a diversidade dos usos do solo, o que 

diminuiu a presença de agricultores familiares e populações tradicionais.  
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Figura 14 – Áreas Plantadas de Eucalipto, por Empresa. 

Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ (2009) 

A cadeia do etanol na região se mostrou pouco competitiva e distante dos padrões 

técnicos das grandes regiões produtoras. As principais fragilidades são: baixo nível de 

produtividade; isolamento dos grandes centros de consumo; e precária infraestrutura de 

escoamento. Com isso, a indústria do etanol na região apresenta sintomas de 

estagnação, sem condições de competir com os tradicionais centros de produção. 
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Figura 15 – Área plantada de cana para produção de etanol (2008) 

Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ (2009) 

Com relação à agropecuária, a cadeia produtiva de maior relevância em termos 

econômico-espacial é a pecuária bovina. Em 2006, 63% (ou 1,2 milhão de ha) da área 

dos estabelecimentos agropecuários da região estava ocupada com pastagens, a maior 

ocupação territorial dentre todas as atividades, inclusive do eucalipto (Figura 16). Em 

torno de 45% dos estabelecimentos agropecuários da região tinham como atividade 

principal a pecuária. No que concerne aos demais sistemas produtivos (lavouras 

temporárias e permanentes) houve um aumento de 10% para 14% da área ocupada, 

entre 1996 e 2006. A maior presença dessas lavouras é registrada nos municípios de 

Mucuri, Guaratinga e Itamaraju, onde também existe a presença forte da monocultura 

do eucalipto (Mucuri) e da pecuária (Guaratinga e Itamaraju). 
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Figura 16 – Aptidão Agrícola para as Pastagens e Áreas de Pastagens - 2007 

Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ (2009) 

As cadeias produtivas da agropecuária estão fragilizadas e suas remunerações parecem 

não ter condições de concorrer com a remuneração oferecida pela atividade florestal. No 

caso da pecuária, por exemplo, caracteriza-se por um rebanho de baixa especialização e 

com problemas estruturais, tais como: dificuldade de crédito, alto endividamento e falta 

de garantia de preço mínimo do governo. Já os cultivos de lavouras temporárias e 

permanentes têm foco na geração de pequenos excedentes para o atendimento do 
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mercado regional, baseado em pequenas áreas policulturais, também apresentando baixa 

rentabilidade. Essas cadeias sofrem com poucas unidades de beneficiamento, que 

permitiriam uma maior agregação de valor aos seus produtos. A consequência principal 

é que os baixos retornos financeiros tem desestimulado os produtores. Com o 

crescimento da rentabilidade dos plantios florestais e a garantia de recompra dada pelas 

empresas, o apelo para a mudança de atividade tem sido maior. Um indício dessa 

dinâmica está nas estatísticas de produção, que apresentam queda acentuada da 

pecuária, ao mesmo tempo em que houve crescimento da silvicultura. 

Em função das especificidades identificadas na região e das características do setores, já 

destacados no Capítulo 1, no diagnóstico foram detalhados os como Fatores Críticos 

Ambientais: Biodiversidade e Ecossistemas Terrestres, Recursos Hídricos, Solos, 

Dinâmica Socioeconômica, Dinâmica Territorial e Governança. Para cada um, foram 

levantados os principais riscos e oportunidades à manutenção dos atuais níveis ou 

melhorias das condições ambientais. Foram identificadas as potenciais relações de 

causalidade entre a perda da qualidade ambiental e as atividades econômicas 

estabelecidas, focando sempre na cadeia da celulose e do etanol.  

Essa é uma diferença fundamental para a abordagem territorial da AAE, que investiga 

as principais fontes de danos à qualidade ambiental de um determinado território. 

Também, investiga aspectos relacionados à estrutura de gestão ambiental, buscando 

entender as insuficiências locais e regionais. Apesar da tentativa de se identificar dados 

que corroborassem para a relação de causalidade entre as atividades econômicas e seus 

respectivos impactos ambientais, isso não foi possível no âmbito do diagnóstico. No 

entanto, foram destacados indícios de quais processos relacionados às cadeias 

produtivas da celulose e do etanol teriam relação com a queda da qualidade ambiental 

da região.  

No que se refere à biodiversidade terrestre, o Diagnóstico Estratégico indicou que, 

desde 1945, a cobertura vegetal foi reduzida de 85% para 6% de sua área original. Os 

remanescentes florestais estão em padrão de “arquipélagos”, cujos principais 

testemunhos estão nos parques e reservas da região. Apontou, também, que a principal 

causa de desmatamento foi a exploração madeireira, estimulada pela abertura da BR-

101 e sequencialmente à ocupação pela pecuária. O Diagnóstico expôs, ainda, que o 

padrão de ocupação da silvicultura atual, mesmo respeitando os espaços das áreas de 
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proteção (diferentemente do que ocorre nas áreas de pecuária), ao mesmo tempo em que 

ajuda a recuperar e manter fragmentos de florestas nativas, configura-se como forte 

empecilho à conexão dos fragmentos remanescentes. Assim, embora a silvicultura 

proteja os fragmentos, não é suficiente para avançar na recuperação da biodiversidade 

terrestre. 

Em se tratando dos recursos hídricos, apesar da grande disponibilidade de água 

superficial, a qualidade é precária e o acesso restrito. A ausência de tratamento de 

esgotos nas cidades e o uso indiscriminado de pesticidas nas lavouras e florestas são 

apontados como as principais causas que afetam a qualidade desses recursos. Sob o 

ponto de vista da disponibilidade, o Diagnóstico foi contrário à afirmação dos atores 

sociais locais de que a ausência de água se dá por conta dos plantios de eucalipto. 

Apesar do uso exclusivo de dados secundários, o Diagnóstico aponta para a existência 

de estudos comprobatórios de que o eucalipto funciona como regularizador de vazões, 

evitando cheias e secas. Argumentou-se que a ocupação pela pecuária é muito mais 

danosa ao balanço hídrico ao favorecer a lixiviação do solo. Os altos índices 

pluviométricos permitiriam a existência de eucalipto, sem que houvesse riscos à 

disponibilidade hídricas na região. 

No que tange ao fator crítico solos, foi realizado um levantamento detalhado das classes 

de usos a que estão submetidos. A relação entre a atividade econômica agrícola e as 

classes de solo e revelo, no estudo de aptidão edafoclimática realizado por NELY 

(2009), determinou uma escala de risco à erosão. Essa escala foi rebatida em SIG, 

gerando um mapa com as classes gerais de atributos físicos do solo e do meio, divididos 

em cinco classificações de “Risco de Erosão”: de muito alto, a muito baixo (Figura 17). 

Como conclusão, o Diagnóstico aponta que a pecuária é a atividade que oferece os 

maiores riscos. Já a silvicultura é a atividade econômica que apresenta os mais baixos 

riscos da região. 

Ao se analisar a “dinâmica socioeconômica” considerou-se as principais características: 

do setor primário da região e sua importância para a economia regional; das finanças 

municipais; os fatores que interferem na dinâmica demográfica da região; e a condição 

de vida da população. Neste último, analisou-se os indicadores de acesso aos serviços 

de saneamento básico, de saúde, mercado de trabalho e ocupação por setor econômico, 

renda e pobreza, e o índice de desenvolvimento humano (IDH). 
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Figura 17 – Mapa de Risco de Erosão 

Fonte: NELY (2009) 

A produção de riqueza por habitante (PIB/per capita) no Extremo Sul é menor do que a 

média estadual, a exceção dos municípios de Eunápolis, Itapebi, Mucuri, Ibirapuã e 

Lajedão, apesar da importância da região na produção de celulose para o Brasil. 

Enquanto no quadriênio 2006-2010, a renda per capita da Bahia evoluiu em 15,9%, a 

regional avançou 13,9%. Esses valores também foram investigados em nível municipal. 

Apesar de alguns municípios apresentarem superávits, de maneira geral, a atividade da 

silvicultura não melhorou a capacidade de investimento dos municípios, 

suficientemente para prover a região com infraestrutura econômico-social e de serviços 

básicos. Na realidade, há melhoria apenas na capacidade de investimentos dos 
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municípios sede das unidades industriais. A presença de plantios silviculturais, por si 

só, não garante repasse de recursos para os municípios e melhoria de sua capacidade de 

investimentos, aumentando a desigualdade intrarregional. 

O Diagnóstico apontou que a fase industrial da cadeia de celulose é forte geradora de 

empregos nos centros urbanos, perdendo somente para o turismo, em termos de 

capacidade de geração de empregos. Por outro lado, a fase de plantio oferece poucos 

empregos, concluindo que a indústria de celulose no Extremo Sul é considerada 

poupadora de mão de obra. Afirma, ainda, que os dados de ocupação e renda não 

refutam a hipótese do baixo impacto social dos complexos florestal-celulose, em termos 

de geração de ocupação e distribuição de renda. 

No que diz respeito ao desenvolvimento humano, considerando a evolução do IDH 

municipal, não se encontra evidência clara de que tenha uma relação direta com os 

investimentos produtivos no setor madeireiro/celulose. Por exemplo, o município com 

maior IDH é Eunápolis (sede de indústria de celulose) e isto não se explica só por 

investimentos do setor madeireiro/celulose, mas, também, pelo dinamismo do comércio 

e por ser um centro prestador de serviços. Por outro lado, o município de Mucuri (outro 

município-sede de indústria de celulose), embora tenha registrado um maior 

crescimento do IDH-M no período 1991-2000, seu valor ainda se manteve 

relativamente próximo aos valores de outros municípios da região, que receberam 

baixos investimentos em silvicultura. 

O desenvolvimento econômico da região dá indícios de que o modelo de plantio 

florestal intensivo-extensivo e pecuário-extensivo é despovoador do campo e impulsor 

de migrações campo-cidade. Todos os municípios perderam população rural e ganharam 

população urbana. Existe um “trade off” entre a aptidão florestal da região, com sua 

capacidade de produzir competitivamente celulose, e a constituição de um sistema 

agrário produtivo, socialmente mais inclusivo e diversificado em termos de padrão de 

usos da terra. 

Quanto à governança, o diagnóstico estratégico apresentou as principais características 

da estrutura de governança e governabilidade da região. De forma analítica, avaliou-se 

as fragilidades e as oportunidades, sempre com foco nos setores da celulose e etanol. O 

diagnóstico não identificou um sistema de governança formalmente instituído no âmbito 
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do segmento produtivo da silvicultura e cana-de-açúcar no Extremo Sul. O nível de 

governança alcançado pelo setor de celulose se resume à relação direta entre Governo 

Estadual e empreendedor privado, baseada na pactuação de compromissos e no 

direcionamento do investidor pelo governo. Este padrão de relacionamento, é típico de 

parceria público-privada, cujo foco é a captação de investimentos a partir de um elenco 

de oportunidades apresentado pelo gestor público, com alternativas locacionais 

associadas a um pacote de facilidades governamentais estabelecidas pelas secretarias de 

governo. 

Já o fator crítico “dinâmica territorial” adotou a diversidade como conceito chave para a 

análise das dinâmicas existentes no Extremo Sul da Bahia e sua interação com os 

setores florestal e de cana-de-açúcar. Esse fator crítico é o que mais se aproxima das 

características de uma AAE territorial pois tem capacidade de avaliar, integradamente, 

as influências de todos os tipos de uso do território e suas relações com os conflitos 

existentes.  

Segundo o diagnóstico estratégico “as cadeias produtivas da celulose e do etanol são 

organizadas de maneira concentrada, verticalizada, integrada em densos investimentos 

de capital e conhecimentos, segundo conceitos de rentabilidade, que tendem a diminuir 

o trabalho humano dos processos produtivos, além de necessitar de grandes extensões 

de terra para se implantar, formando imensos maciços homogêneos que reduzem 

drasticamente as possibilidades de ocupação humana no seu interior e adjacências.” 

Assim, há indícios de que o processo de concentração fundiária é um dos responsáveis 

pelos índices de desemprego e pobreza verificados no território e que essa concentração 

se intensificou ainda mais a partir da chegada da indústria da celulose. Um indicador 

disso é que a cada oito hectares transformados em eucaliptais, pode ter desempregado 

um trabalhador, o que afetaria o processo de migração campo-cidade. 

Uma questão fundamental identificada foi a de que o estabelecimento de atividades 

monoculturais, seja pela pecuária extensiva ou expansão da silvicultura, de fato reduziu 

a disponibilidade de terras agricultáveis para a reprodução para outros usos do território. 

Com a sobreposição de mapas foi possível verificar que as áreas com melhores 

condições edafoclimáticas para lavouras temporárias e permanentes vêm sendo 

ocupadas pela silvicultura (Figura 18). As áreas restantes, por terem condições menos 

propícias, necessitam de cuidados especiais para se atingir uma boa produtividade com 
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a agricultura, o que leva a maior pressão sobre os custos de produção e necessidade de 

serviços de extensão agrícola, estrutura essa longe de ser realidade na região.  

 

Figura 18 – Aptidão do Solo para Lavoura Temporária e a Ocupação da Silvicultura – 

ano base 2006 

Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ (2009) 

Na conclusão do diagnóstico estratégico há fortes indícios de um processo de exclusão 

da agricultura familiar ou outras atividades agrícolas produtoras de alimentos para 

regiões com menor produtividade. Os melhores solos, aqueles com melhores classes 

edafoclimáticas, estão sendo apropriados pela monocultura do eucalipto, aumentando as 

tensões entre os diversos atores. A região possui diversos conflitos também em função 
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da ausência de um processo de ordenamento e desenvolvimento territorial que valorize 

a diversidade, em seu sentido mais amplo. Na Tabela 24 é apresentada a relação entre os 

fatores críticos, processos estratégicos e indicadores.  

Tabela 24 – Relação entre fatores críticos, processos ambientais e indicadores na AAE 

do Extremo Sul 

Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ (2009) 

Fator Crítico Processo Ambiental  Indicador 

Agropecuária 

Expansão da Pecuária 
 Área de pasto por município  

 Rebanho bovino 

Penetração do modelo de 

monocultura via pecuária 
 Área de pastagens / área dos estabelecimentos agrícolas 

(2006) 

Variação da ocupação de 

área por outros cultivos 
 Área plantada com lavouras temporárias e permanentes por 

município, sem cana 

Biodiversidade e 

Ecossistemas 

Terrestres 

Alterações no uso e 

cobertura do solo 
 % de cobertura do solo por vegetação nativa  

 

Fragmentação florestal    % de fragmentos com área inferior a 100 ha  

Uso do solo nas APCB  % de ocupação de APCB por eucalipto e cana-de-açúcar 

Recursos Hídricos 
Disponibilidade hídrica  Indicador de Utilização da Potencialidade Hídrica (IUPH) 

Qualidade das águas  Índice de Qualidade das Águas Superficiais (IQAS) 

Solos Erosão  Risco de erosão dos solos 

Dinâmica 

Territorial 

Dinâmica de ocupação que 

busca a homogeneização do 

território 

 Índice Rural Territorial (IRT) (composto por 8 índices, 

dentre os quais concentração fundiária (Gini) 

Dinâmica 

Socioeconômica 

Estrutura produtiva 

 Crescimento do PIB Municipal 

 Distribuição setorial do PIB 

Comércio exterior  Participação regional nas exportações brasileiras 

Ocupação e renda 

 Taxa de desocupação 

 Grau de informalidade 

 % de pessoas de baixa renda 

 % de pessoas atendidas pelo Bolsa Família 

Finanças públicas  Receitas de transferências / receitas totais municipais 

Demografia 
 Taxa de crescimento demográfico 

 Rural e Urbano 

Infraestrutura social 

 IDH-M 

 Taxa de mortalidade infantil 

 Taxa de analfabetismo 

 Indicadores regionais de infraestrutura e serviços básicos 

Governança 

Mobilização e legitimidade  Nível de representatividade local e regional. 

Governabilidade  Formação de bases para instituição de sistema de governança 
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5.5 Objetivos de Sustentabilidade e Visão de Futuro 

A visão de futuro e os objetivos de sustentabilidade propostos na AAE correspondem à 

percepção e reflexão da equipe técnica, via entrevistas e vivência dos técnicos, bem 

como no conhecimento adquirido ao longo da elaboração desta AAE. Houve uma 

conexão com a visão de futuro expressa no planejamento estratégico do Governo da 

Bahia. Deveriam ter sido objeto de validação por parte do Comitê de Acompanhamento, 

para que fossem coerentes com a visão coletiva. Todavia, as reuniões do comitê de 

acompanhamento, de responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente, não foram 

realizadas. 

O Governo da Bahia tem como Visão de Futuro, ser um “Estado cuja população 

desfrute de qualidade de vida, equilíbrio social e étnico, produtor de bens e serviços de 

alto valor agregado, articulado nacional e internacionalmente”. Dentre os diversos 

atores direta ou indiretamente ligados à região de estudo e consultados na etapa do 

Quadro de Referência Estratégico, houve um consenso de que a região deve romper a 

estagnação econômica local, assegurando, contudo, a preservação dos ativos ambientais. 

Assim, eles esperam que “qualquer atividade industrial ou florestal que venha a se 

instalar na região, atue com práticas socioambientais rigorosas, de forma a não 

agravar a qualidade ambiental nem causar maiores prejuízos à saúde e ao bem-estar 

da população”. 

Os objetivos de sustentabilidade foram estruturados sobre três objetivos: “Reduzir a 

pobreza e melhorar a qualidade de vida na região”; “Recuperar a qualidade ambiental 

na região”; e “Promover a estruturação da governança local”. Para cada objetivo, 

foram indicados sub-objetivos para dar maior especificidade, com exemplos destacados 

na Tabela 25.  
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Tabela 25 – Exemplos de Objetivos de Sustentabilidade 

Macro Objetivo 1: Reduzir a pobreza e melhorar a qualidade de vida na região 

Garantir o acesso da população aos recursos naturais e serviços ambientais e promover a 

repartição dos benefícios da biodiversidade. 

Integrar a população local na atividade florestal e de produção da celulose, aumentando 

a geração de emprego e renda no setor. 

Equacionar conflitos associados ao uso da terra. 

Macro Objetivo 2: Recuperar a qualidade ambiental no Extremo Sul da Bahia 

Proteger a diversidade biológica com o incremento das atividades de pesquisa científica 

e ampliação da rede de áreas oficialmente protegidas. 

Respeitar as limitações e a capacidade de suporte ambiental, com vistas ao uso 

sustentável dos recursos naturais regionais e componentes da biodiversidade. 

Preservar o equilíbrio hídrico, de forma a garantir a disponibilidade da água para os 

diversos usos. 

Macro Objetivo 3: Promover a estruturação da governança local 

Fomentar uma visão de futuro para o processo de planejamento e garantir a participação 

da sociedade e demais atores com a adoção de critérios de transparência e formas de 

participação social. 

Melhorar a interação institucional entre as entidades públicas, principalmente as 

associadas à agricultura e ao meio ambiente. 

Aumentar e tornar eficiente as políticas de comando e controle da região e o processo de 

licenciamento ambiental dos plantios de eucalipto e cana-de-açúcar 

 

Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ (2010) 

 

5.6 Seleção de Alternativas Estratégicas / Construção dos Cenários 

No caso dos setores florestal e da cana-de-açúcar do Extremo Sul da Bahia, a escala dos 

planos de expansão das empresas ainda estava indefinida no momento da AAE. De 

concreto, somente o plano de duplicação de uma das empresas, já apresentado para o 

licenciamento ambiental. As outras empresas da região não definiram suas intenções de 

expansão, nem a dimensão, por vezes até negando investimentos futuros. No setor da 

cana-de-açúcar, o programa de governo específico para o setor se limitava a informar 

suas metas, sem especificar como, quando ou onde se daria a expansão. Como o 



 

 192 

principal objetivo da AAE era auxiliar a tomada de decisão ou ser um do licenciamento 

ambiental, tendo como pano de fundo as demandas futuras, optou-se por construir 

diferentes alternativas para os planos de expansão, variando sua magnitude e diferentes 

hipóteses econômicas e legais. Essas alternativas foram construídas pelos especialistas 

envolvidos na AAE, com participação do órgão ambiental.  

Vale destacar que a construção dos cenários não foi feita durante o processo de 

planejamento setorial, nem foi solicitado para que os planejadores o fizessem, o que 

PARTIDÁRIO (2007) considera como uma boa prática. Na AAE do Extremo Sul, 

foram dois os motivos que impediram esse procedimento: (i) os planos de expansão da 

silvicultura são demandas da iniciativa privada chanceladas pelas altas instâncias de 

Governo, não apresentando um processo formal de planejamento dentro das secretarias 

setoriais do governo; (ii) a secretaria de meio ambiente foi a única a se envolver no 

processo da AAE. Assim, não houve espaço para o estabelecimento desse canal de 

integração direta.  

A AAE do Extremo Sul trabalhou com três cenários de distribuição territorial dos 

planos de expansão da silvicultura e da cana de açúcar, até 2024, são eles: (i) cenário de 

referencia, ou linha de base, sem o licenciamento de novos projetos; (ii) cenário de 

desenvolvimento com baixa regulação territorial. Há duas variantes para esse cenário, a 

variante 1 (CD1), que considerou a consecução total dos planos de expansão da 

silvicultura; e a variante 2 (CD2), na qual os planos de expansão da silvicultura e do 

etanol são totalmente implementados; (iii) cenário de sustentabilidade, com planos de 

expansão dos dois setores submetidos a restrições legais e territoriais.  

Para cada cenário foram determinados metas de expansão. No entanto, somente valores 

absolutos para a expansão de monoculturas nesses cenário não são suficientes para a 

análise das ameaças e oportunidades. A ocupação territorial pode acontecer de várias 

maneiras, dependendo das condições legais impostas, das consequências diretas e 

indiretas e de como influenciam todos os fatores críticos. Assim, aplicou-se a 

metodologia sugerida no Capítulo 4 que explicita como a expansão da monocultura 

ficaria distribuída no território.  

Nos cenários de referência e de desenvolvimento, o rebatimento territorial foi realizado  

de forma sistemática, com a alocação de áreas conforme a classe de aptidão 
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edafoclimática e proximidade das plantas industriais, utilizando-se como dados de 

entrada: 

 Total da demanda por área plantada com eucalipto e cana-de-açúcar; 

 A área territorial municipal (independentemente de ser agricultável ou não); 

 Valores totais de aptidão edafoclimática para a silvicultura e para a cana-de-

açúcar, por município, em hectares; 

Área “disponível” por classe de aptidão edafoclimática silvicultura e cana-de-açúcar, ou 

seja, áreas antropizadas não ocupadas por eucalipto, florestas nativas, terras indígenas e 

Unidades de Conservação (Tabela 26). 

Tabela 26 – Área “disponível” por classe de aptidão climática para silvicultura e cana-

de-açúcar, em hectares 

Municípios 

Silvicultura Cana-de-açúcar 

Aptidão 

“muito boa” 

e “boa” 

Aptidão 

“regular” 

e 

“limitada” 

Total 

Aptidão 

“alta” e 

“média” 

Aptidão 

“baixa” 
Total 

Alcobaça   42.984   266   43.250  8.453 6.887 15.340 

Belmonte    18.394   6.593   24.987  5.472 22.639 28.111 

Canavieiras   20.869   742   21.611  5.031 17.421 22.452 

Caravelas   65.833   1.101   66.934  19.212 22.085 41.296 

Eunápolis   35.406   10.353   45.760  3.367 34.565 37.932 

Guaratinga   3.968   20.941   24.910  10.129 24.098 34.227 

Ibirapuã   23.976   24.213   48.189  11.996 22.141 34.137 

Itabela   18.381   -     18.381  422 16.962 17.383 

Itagimirim   14.317   19.522   33.839  18.043 2.625 20.668 

Itamaraju   16.679   -     16.679  5.155 28.200 33.354 

Itanhém   16.074   3.304   19.379  64 10.818 10.882 

Itapebi   1.988   3.316   5.304  20.660 8.523 29.183 

Jucuruçu   900   -     900  2.845 6.040 8.885 

Lajedão   12.931   37.709   50.640  10.145 6.784 16.929 

Mascote   87   -     87  12.939 947 13.886 

Medeiros Neto   25.486   14.163   39.649  8.340 25.129 33.470 

Mucuri   26.107   10.054   36.161  15.832 9.076 24.908 

Nova viçosa   31.273   97   31.370  13.116 1.232 14.348 

Porto Seguro   43.831   -     43.831  624 41.671 42.295 

Prado   40.312   -     40.312  1.520 28.651 30.172 

Santa Cruz Cabrália   29.393   -     29.393  - 23.819 23.819 

Santa Luzia   570   -     570  4.682 5.828 10.510 

Teixeira de Freitas   33.835   434   34.269  2.404 27.548 29.952 
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Vereda   6.235   -     6.235  1.684 14.085 15.769 

Total   529.831   152.809   682.640  182.134 407.774 589.908 

 

Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ (2010) 

 

5.6.1 Cenário de Referência (CR) 

O CR representa a continuidade do modelo de desenvolvimento e estrutura de 

governança, sem critérios de organização do território para os planos de expansão, 

limitando a pontual regulação governamental do licenciamento de projetos. Assim, o 

Extremo Sul da Bahia experimentará somente a expansão dos plantios já licenciados, 

para as duas monoculturas: 69.267 hectares de eucalipto a mais (27.982 ha de áreas já 

licenciadas e não ocupadas; 41.285 ha de crescimento vegetativo) e 30.625 mil hectares 

na produção de cana-de-açúcar (usina já licenciada). A área total ocupada seria de 

482.112 hectares de floresta plantada de eucalipto e 62.931 mil hectares de cana-de-

açúcar. A Figura 19 detalha os valores de expansão para o CR. 

 
 

Figura 19 – Composição da área total de silvicultura e cana-de-açúcar no CR, em 2024, 

em hectares  

 Silvicultura de eucalipto 

O rebatimento territorial do CR teve como hipótese a maximização dos retornos que os 

plantios poderiam dar para as atividades de silvicultura e cana-de-açúcar. Como 

mostrado no Capítulo 4, a maximização do retorno em plantios pode ser refletivo em 

maiores níveis de produtividade e menores custos de transporte dos produtos às 

unidades de processamento. Assim, quanto maior a aptidão edafoclimática para um 
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plantio específico, maior será a rentabilidade a área oferece. Da mesma forma, quanto 

mais próximo o plantio estiver  da unidade de processamento ou a existência de 

acessibilidade, menores serão os gastos com transporte. 

O custo da terra é uma importante variante nessa estrutura lógica. No entanto, a 

ausência de dados sobre a diferença de preços entre as diversas áreas de plantio, somada 

a grande complexidade de variáveis que influem na estrutura de preços foram as 

principais causas da AAE do Extremo Sul não considerar tais variações nas preferências 

adotadas para o modelo de alocações.   

Para o CR adotou-se a hipótese de poucas mudanças nas iniciativas de fomento às 

atividades agropecuárias da região. Isso refletiu na manutenção das áreas atuais de 

produção. Vale destacar que essa é uma hipótese válida pelo comportamento dos 

últimos anos dessas cadeias produtivas, conforme indicado no diagnóstico. 

São dois os vetores de expansão das áreas de silvicultura (69.268 ha) no CR: (i) as áreas 

já licenciadas das grandes empresas produtoras de celulose da região que ainda não 

foram plantadas, totalizando 27.982 ha (Veracel – 22.622 ha; Aracruz – 3.600 ha; 

Suzano 1.760 ha); e (ii) o crescimento vegetativo de 10% das áreas plantadas, 

totalizando 41.285 ha, assumindo a hipótese de que haveria um crescimento 

desvinculado dos plantios para a celulose.  

As áreas licenciadas das empresas foram alocadas de acordo com a proximidade 

geográfica das unidades industriais e a disponibilidade de áreas de aptidão 

edafoclimáticas, apresentadas na Tabela 26. Assim, foram separadas em “cluster sul”, 

com exclusividade de áreas da Suzano e Aracruz, e “cluster norte”, com exclusividade 

de áreas da Veracel. Observa-se que a Aracruz não possui planta industrial na região, 

escoa sua produção através de seu porto privado, localizado no Município de Caravelas. 

A simulação da distribuição das áreas começou pelo “cluster sul”. Devido a planta 

industrial da Suzano ser próxima a divisa dos municípios de Mucuri e Nova Viçosa, a 

escolha de qualquer um dos dois municípios para as novas áreas plantadas seria 

vantajosa para ela, assim como para a Aracruz, que possui porto nessa mesma região. 

Arbitrou-se Nova Viçosa, assim, alocando-se 5.360 ha de novas áreas (Aracruz – 1760   

e Suzano – 3600 ) ocupando prioritariamente as áreas com aptidão “Muito Boa” e 
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“Boa” para silvicultura, com vastas áreas “disponíveis” para a silvicultura (31.273 ha) 

(Tabela 26).  

O “cluster norte” é composto somente pela demanda da Veracel: 22.622 ha. A planta 

industrial fica em Eunápolis, município com 35.406 ha de áreas “disponíveis” (Tabela 

26), o que levou o a simulação a começar por ele. No entanto, por já ter ultrapassado o 

limite da Resolução CEPRAM
26

 (a ocupação está em 20,14% da área municipal), não 

há possibilidade legal de expansão. Os próximos municípios mais atrativos são Itapebi, 

Itabela e Itajimirim, que possuem áreas “disponíveis” (5.930 ha, 18.381 mil e 33.839 

mil) e estão enquadrados no critério CEPRAM . Nos municípios de Itagimirim e 

Itabela, mais próximos dos que não tem restrição, o modelo alocou até atingir o limite 

CEPRAM. Em Itapebi, próxima opção, o fator limitante foi a disponibilidade de áreas 

com aptidão edafoclimática. O resultado foi uma alocação de: 3.977 ha em Itagimirim; 

7.411 ha em Itabela; e 5.930 ha em Itapebi. Como não se atingiu as metas de expansão, 

o município de Belmonte foi a próxima escolha, também pela sua proximidade com a 

planta industrial. Os últimos 5.304 ha então alocados em Belmonte, totalizando 22.622 

ha.  

Resumidamente, o “cluster sul” ficou 5.360 ha de novas áreas no Município de Nova 

Viçosa e o “cluster norte” ficou com 22.622 ha distribuídos nos municípios de 

Itagimirim, Itabela, Itapebi e Belmonte, que permitiu atingir as metas do CR. Um 

fluxograma do modelo de distribuição das áreas pode ser visto na Figura 20.  

Além das áreas já licenciadas ainda não utilizadas, o cenário considerou um 

“crescimento vegetativo” das áreas de florestas, que seria uma iniciativa dos produtores 

florestais independentes. Adotou-se a hipótese de que esse crescimento não está 

vinculado aos grande projetos, consequentemente, está fora das regras do licenciamento 

dos grandes projetos de celulose. Assim, sua alocação territorial foi feita com base nas 

áreas atualmente ocupadas pela silvicultura.  

  

                                                 
26

 Conforme destacado no item 5.2, o licenciamento ambiental da Veracel envolveu um critério que 

estabeleceu limites de ocupação territorial dos plantios florestais, próprios ou fomentados. Segundo o 

critério, os plantios florestais da empresa não poderiam ultrapassar 20% da área total do município 

interiorano ou 15% em municípios litorâneos. No caso do Município de Eunápolis, a empresa não pode 

ter mais que 20% de plantios florestais. Essa resolução foi mantida nos CR e CD por ser uma ação 

“business as usual” da gestão ambiental da região. 
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Eunápolis 0 Limite CEPRAM Não 

Itagimirim 3.977 Limite CEPRAM Não 

Itabela 7.411 Limite CEPRAM Não 

Itapebi 5.930 Limite Aptidão Não 

Belmonte 5.304 
 

Atingiu Meta 

Total Cluster 

Norte 
22.622 

  

 

Figura 20 – Aplicação do Modelo de Alocação de Área  

Fonte: Elaboração própria 

O cálculo do “crescimento vegetativo” corresponde a 10% dos 412 mil ha plantados em 

2006, proporcionalmente em todos os municípios. A simulação da alocação dessas áreas 

não obedeceu as premissas anteriores, aplicando-se somente 10% das áreas de cada 

município (Tabela 27).  

 Cana-de-açúcar 

No caso da cana-de-açúcar, a alocação feita pela AAE se limitou a verificar os 

municípios com áreas de máxima aptidão para o seu plantio, localizados mais próximos 

da unidade industrial (as restrições impostas pelo CEPRAM não parasse aplicam aos 

plantios de cana-de-açúcar).  

Diferentemente dos plantios de eucalipto, a simulação considerou que a expansão teria 

um raio limitador de 30 km no entorno do município de Medeiros Neto (raio médio de 

distância dos plantios da unidade industrial). 

Os nomes das classes de aptidão para a cana-de-açúcar foram diferentes dos  utilizados 

para a silvicultura por terem tido como referência o ZAE da cana-de-açúcar (“alta”, 
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“média” e “baixa”), com diferenças para os parâmetros que determinam as melhores 

características para o plantio da cana. A alocação começou pelos municípios de 

Medeiros Neto, Mucuri e Itanhém, esgotando as áreas com aptidão “alta”. O restante, 

foi distribuído por áreas de aptidão “média” nos municípios de Lajedão, Ibirapuã e 

Caravelas. O resultado do modelo e a configuração territorial das áreas de silvicultura e 

cana-de-açúcar do Cenário de Referência estão representados na Tabela 27.  

Tabela 27 – Distribuição Territorial Municipal no Cenário de Referência (2024) 

Municípios 

Expansão 

silvicultura 

áreas 

licenciadas a 

ser ocupadas 

Expansão  

Silvicultura 

Crescimento 

Vegetativo 

Expansão  

Silvicultura 
Área Total 

Silvicultura 

Expansão  

Cana 

Área Total 

Cana 

Alcobaça    5.052  5.052 55.569 - 150 

Belmonte   5.304  1.938  7.242 26.614 - 80 

Canavieiras    132  132 1.454 - - 

Caravelas    8.051  8.051 88.561 918 6.918 

Eunápolis    2.411  2.411 26.525 - 3.200 

Guaratinga    781  781 8.591 - 260 

Ibirapuã    1.229  1.229 13.522 4.958 5.678 

Itabela  7.411  811  8.222 16.330 - 150 

Itagimirim  3.977  1.084  5.061 15.900 - 15 

Itamaraju    26  26 281 - 170 

Itanhém    65  65 714 2.048 2.678 

Itapebi  5.930  94  6.024 6.966 - 210 

Jucuruçu    8  8 86 - 320 

Lajedão    393  393 4.327 10.593 12.373 

Mascote    380  380 4.182 - - 

Medeiros Neto    398  398 4.374 5.784 12.944 

Mucuri    5.666  5.666 62.328 6.323 12.854 

Nova viçosa  5.360  5.497  10.857 65.825 - 2.610 

Porto Seguro    1.872  1.872 20.591 - 200 

Prado    766  766 8.422 - 160 

Santa Cruz 

Cabrália  

 

 2.596  2.596 28.553 

- 900 

Santa Luzia    70  70 769 - - 

Teixeira de 

Freitas  

 

 1.616  1.616 17.774 

- 340 

Vereda    351  351 3.856 - 720 

Total 27.982  41.285  69.267 482.112 30.625 62.931 

Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ (2010) 

 

5.6.2 Cenário de Desenvolvimento (CD) 

O cenário de desenvolvimento representa a alternativa de implementar os planos de 

expansão, sem qualquer restrição territorial e ambiental, além das já estabelecidas pelas 

leis existentes. Envolve duas variantes:  
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 Variante 1 (CD1): a expansão da silvicultura de eucalipto não tem critérios 

ambientais restritivos. Áreas de plantio passam de 412 mil hectares, em 2006, para 

710 mil hectares, em 2024, um crescimento de 72%. Esse crescimento tem relação 

com a consolidação dos planos de investimento das empresas de celulose da região, 

capturando, ao máximo, os estímulos governamentais 

 Variante 2 (CD2): as mesmas condições de silvicultura de eucalipto do CD1, 

acrescida das metas de plantio estipuladas pelo Bahiabio para a produção de etanol 

de cana-de-açúcar. A área plantada total de cana seria de 300 mil hectares, em 2024, 

em comparação com os atuais 32 mil, em 2009.  

O objetivo das duas variantes foi trazer à tona os riscos e as oportunidades dos planos 

de expansão do eucalipto com e sem a presença da concorrência da cana-de-açúcar. A 

seguir serão destacados os resultados do modelo de alocação territorial para as duas 

variantes. 

 Variante 1: A Silvicultura de Eucalipto (CD1) 

O modelo de rebatimento territorial aplicado ao CD seguiu a mesma lógica apresentada 

no CR. No entanto, outras hipóteses sobre o modelo florestal foram necessárias, a saber: 

 garantia de aquisição de áreas próprias e de fomento até o percentual de 20% da 

área de expansão; 

 fomento florestal será responsável por 14% das novas áreas, ou 15.000 ha; 

 desconsiderados os aumentos na produtividade florestal ou melhoria nos índices 

técnicos das unidades industriais;  

 utilização de forte mecanização na colheita e no plantio, o que levaria à 

ocupação de áreas mais planas;  

 localização dos novos complexos industriais no mesmo município existente; 

O CD1 refletirá os planos de expansão das empresas Veracel e Suzano no chamados 

vetores de crescimento. O plano de expansão da Veracel teve como base o Estudo de 

Impacto Ambiental da empresa apresentado no momento do Licenciamento Ambiental. 

Nele, todos os índices técnicos que justificam a demanda territorial para sua nova 

fábrica foram apresentados. Por outro lado, a expansão da Suzano teve como base as 

intenções apresentadas pela empresa em apresentações a investidores, o que foi 
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considerada como oportuna para se avaliar as implicações da sua base florestal na 

região. O vetor de expansão da Veracel celulose está caracterizado conforme Tabela 28.  

Tabela 28 – Áreas pretendidas pela Veracel para a expansão 

Usos Tipo Área (ha) 

Áreas para plantio de 

eucalipto 

Própria 92.000 

Fomentados (programa produtor florestal) 15.000 

Total área plantio eucaliptos 107.000 

Áreas não destinadas ao 

plantio de eucalipto  

Preservação Permanente Veracel 20.000 

Infraestrutura Veracel 10.000 

Preservação Permanente Fomentados 2.500 

Infraestrutura Fomentados 2.500 

Total Áreas não Destinadas Plantio Eucalipto fora reserva 

legal 
35.000 

Total geral 142.000 

Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ (2010) 

O CD1 considerou que as áreas já licenciadas seriam implantadas. Assim, a empresa 

contará com os 27.982 ha apresentados no CR e incorporará 107.000 ha desse ciclo de 

expansão. As áreas de APP e aceiros foram estimadas pelo EIA apresentado o 

licenciamento e não foram consideradas nos cenários. Também, vale destacar que não 

foram levadas em consideração as áreas de reserva legal, o que levou a sub estimativas 

de indicadores de áreas florestadas.  

As hipóteses de que o novo complexo industrial estaria localizado no mesmo lugar da 

planta atual da Veracel foi a alternativa mais natural a ser considerada. As áreas de 

plantio, continuariam se espalhando pelo território nos mesmos padrões, 

independentemente da localização da planta industrial. Assim, delimitou-se como o 

escopo avaliar somente os efeitos dos plantios florestais.  

O vetor de expansão da Suzano considerou as áreas licenciadas definidas no CR 

complementadas com as intenções de expansão, como comentado. A determinação dos 

valores absolutos para plantios florestais foi feita com base em estimativas das metas de 

produção apresentadas pela empresa. Estimando que a empresa apresentaria a mesma 

eficiência da Veracel, como apresentado no EIA, haveria necessidade de mais 121.000 

ha de plantios. 
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Além dessas as áreas, o CD1 também considerou o “crescimento vegetativo” das áreas 

de florestas já mostrado no CR. Assim, o total de áreas do Extremo Sul sob domínio do 

setor florestal cresceria em 297.268 ha, sendo: 

 Crescimento vegetativo 10%: 41.286 ha 

 Áreas Licenciadas das empresas: 27.982 ha 

 Nova Expansão da Veracel: 107.000 ha 

 Nova Expansão da Suzano: 121.000 ha  

O processo de alocação das novas áreas começou pelo “cluster norte” com as novas 

áreas da Veracel. Foi verificado que as áreas com aptidão edafoclimática “muito boa” e 

“boa” combinadas ao critério CEPRAM não foram suficiente para suprir as metas de 

crescimento do plano de expansão. A interseção dessas duas restrições permitiu a 

ocupação de 86.598 ha, distribuídos pelos municípios de Belmonte, Guaratinga, Itabela, 

Itajimirim, Itamaraju, Itapebi, Mascote, Prado e Santa Luzia. 

Seguiu-se para a ocupação de áreas com classificação “regular” e “limitada”, nos 

municípios que não apresentavam limitações do critério CERPAM. Os municípios de 

Guaratinga, Itamaraju, Itapebi, Mascote e Santa Luzia abrigaram, então, mais 79 mil ha, 

suficientes para atender toda a demanda do “cluster norte”. 

No “cluster sul” a expansão ficou restrita a somente três municípios. A inexistência do 

critério CEPRAM para esse cluster permitiu grande concentração de plantios em poucos 

municípios. Mucuri, Nova Viçosa, Caravelas e Vereda concentraram os 139 mil ha 

necessários, sendo a maioria nas áreas com melhores aptidão (130 mil). 

Da mesma forma que no CR, as áreas de crescimento vegetativo foram alocadas em 

cada município e levadas em consideração nos cálculos do critério  CEPRAM . Na 

Tabela 29 são apresentados os principais resultados da simulação e as informações 

determinantes. Neste CD1, as áreas de cana-de-açúcar são iguais às do CR.  
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Tabela 29 – Cenário de Desenvolvimento – Variante 1 (CD1) 

Municípios 
Expansão  

Cana 

Área Total 

Cana  

Expansão 

Silvicultura  

Área Total 

Silvicultura  

Alcobaça  - 150 5.052 55.569 

Belmonte   - 80 8.772 28.144 

Canavieiras  - - 132 1.454 

Caravelas  918 6.918 67.900 148.410 

Eunápolis  - 3.200 2.411 26.525 

Guaratinga  - 260 30.486 38.296 

Ibirapuã  4.958 5.678 1.229 13.522 

Itabela  - 150 7.179 15.287 

Itagimirim  - 15 4.502 15.341 

Itamaraju  - 170 36.955 37.210 

Itanhém  2.048 2.678 65 714 

Itapebi  - 210 14.514 15.456 

Jucuruçu  - 320 8 86 

Lajedão  10.593 12.373 393 4.327 

Mascote  - - 8.204 12.006 

Medeiros Neto  5.784 12.944 398 4.374 

Mucuri  6.323 12.854 38.388 95.050 

Nova viçosa  - 2.610 33.927 88.895 

Porto Seguro  - 200 1.872 20.591 

Prado  - 160 13.698 21.354 

Santa Cruz Cabrália  - 900 2.596 28.553 

Santa Luzia  - - 11.778 12.477 

Teixeira de Freitas  - 340 1.616 17.774 

Vereda  - 720 5.194 8.699 

Total 30.625 62.931 297.267 710.112 

Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ (2010) 

 Variante 2: As duas monoculturas atingindo suas metas (CD2) 

Nesta variante, houve uma convergência parcial entre as áreas com melhor aptidão para 

a silvicultura de eucalipto e cana-de-açúcar, o que poderia levar a conflitos de uso entre 

as duas monoculturas. Por conta disso, considerou-se a premissa de que os produtores 

rurais teriam preferência por mudar para a produção de cana, que oferece um fluxo de 

caixa de remuneração mais organizado do que a silvicultura. 

A expansão territorial da cana foi direcionada por dois clusters: ao norte e ao sul. E 

neles foram distribuídas as 11 usinas necessárias para a formação de 300 mil ha de 

plantio, tomando como base produtividades médias e pacotes tecnológicos para a 

produção de cana-de-açúcar para etanol já estabelecidos na região centro-sul do Brasil. 
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Além dessas áreas, também foi considerada a manutenção dos plantios existentes, ou 

seja, 32.306 ha, o que totalizou 332.306 ha plantados de cana no CD2. 

A alocação territorial da cana ocorreu de forma semelhante à silvicultura. No entanto, a 

existência do Zoneamento Agroecológico da Cana (ZAE) permitiu que o rebatimento 

territorial fosse feito com base em diretrizes do governo federal para essa cadeia 

produtiva. O ZAE utilizou critérios e restrições semelhantes ao mapeamento realizado 

pela AAE para o caso da silvicultura: exclusão de Áreas de Proteção Ambiental, Terras 

Indígenas e florestas nativas. Com a adoção de critérios edafoclimáticos, a AAE pode 

qualificar a expansão, distinguindo os usos do solo nas áreas alvo, sem ter que realizar 

exaustivo exercício de mapeamento da região, como foi feito para a silvicultura.  

O rebatimento territorial levou em consideração as melhores áreas de aptidão 

edafoclimáticas disponibilizadas pelo ZAE. Há em todo o Extremo Sul, 589 mil ha de 

áreas com permissão para a o plantio da cana, em sua maioria bem fragmentadas 

(Figura 21). Desse total, 157 mil ha são áreas de alta aptidão, 25 mil ha de média 

aptidão e 407 mil de baixa aptidão (Tabela 26). Para atingir a meta do plano, a alocação 

territorial avançou também nas áreas com baixa aptidão. 

Outro fator que merece destaque é a indicação pelo ZAE de que 445 mil ha, do total de 

áreas com permissão, estão ocupados com pecuária e 144 mil ha com agricultura. 

Apesar de não se levar em consideração esse aspecto no momento da alocação, esses 

valores foram importantes para avaliar os impactos nos indicadores socioeconômicos. 

O modelo de alocação adotou a hipótese de que a cana-de-açúcar se expandiria, 

preferencialmente, no seu eixo de crescimento histórico, tendo como âncora o 

município de Medeiros Neto. A presença de usinas nos municípios limítrofes do 

Espírito Santo e Minas Gerais foi avaliada como uma oportunidade, que poderia 

favorecer a formação de um grande polo interestadual de produção de etanol, 

viabilizado pela infraestrutura logística, o que elevaria a competitividade das usinas 

instaladas. No entorno de Medeiros Neto, os municípios de Caravelas, Ibirapuã, 

Itanhém, Lajedão, Teixeira de Freitas, Vereda e Itamarajú fariam parte desse cluster. 

Esse maciço teria 195 mil ha de cana plantada, o que ainda seria insuficiente para 

atingir as metas do programa. Dessa forma, foi necessário o estabelecimento de um 

segundo cluster na região norte, que possui áreas com boa aptidão disponíveis. 
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Figura 21 – Áreas com aptidão para a cana-de-açúcar, segundo o ZAE 

Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ (2010) 

O segundo cluster teve como âncora o município de Itagimirim, por conta da grande 

extensão de terra com boa aptidão. O eixo de crescimento norte se daria nos municípios 

cortados pela BR-101, são eles: Itabela, Eunápolis, Itapebi, Mascote, Canavieiras e 

Belmonte. No total, seriam ocupados 135 mil ha em áreas com boa, média e baixa 
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aptidão. Por fim, além dos dois clusters há 32.306 ha plantados, que permanecem na 

região com a mesma distribuição municipal, sem levar em consideração as diretrizes do 

ZAE. A Tabela 30 apresenta a distribuição municipal das áreas de cana e silvicultura, 

além de indicar a distribuição das área de aptidão da cana segundo o ZAE para o CD2, 

até 2024.  

Tabela 30 – Resultados do modelo de alocação territorial para o CD2 – em mil ha  

Municípios 

Áreas Permitidas pelo ZAE Área 

total 

plantad

a com 

cana 

Expans

ão 

Silvicultu

ra 

Área 

Total 

Silvicultu

ra 

Área 

monoculturas 

cana-de-

açúcar+silvicult

ura CD2 

Com de 

Pastagens  

Com  

Agricult

ura 

Total  

 Alcobaça  15,3 -  15,3 0,1 5,0 55,5 55,7 

 Belmonte   26,7 1,3 28,1 4,9 8,7 28,1 33,1 

 Canavieiras  20,5 1,8 22,4 20,4 0,1 1,4 21,8 

 Caravelas  0,9 40,3 41,2 43,5 67,9 148,4 191,9 

 Eunápolis  37,9 -  37,9 28,7 2,4 26,5 55,2 

 Guaratinga  34,2 -  34,2 0,2 30,4 38,2 38,5 

 Ibirapuã  0,01 34,1 34,1 31,0 1,2 13,5 44,6 

 Itabela  17,3 -  17,3 15,9 7,1 15,2 31,2 

 Itagimirim  20,6 -  20,6 18,8 4,5 15,3 34,1 

 Itamaraju  33,3 -  33,3 12,9 36,9 37,2 50,1 

 Itanhém  10,8 -  10,8 10,5 0,06 0,7 11,2 

 Itapebi  28,7 0,4 29,1 26,3 14,5 15,4 41,8 

 Jucuruçu  8,8 -  8,8 - - - - 

 Lajedão  3,4 13,4 16,9 17,1 0,3 4,3 21,4 

 Mascote  12,3 1,5 13,8 10,5 8,2 12,0 22,5 

 Medeiros Neto  30,2 3,2 33,4 37,4 0,3 4,3 41,8 

 Mucuri  2,7 22,2 24,9 6,5 38,3 95,0 101,5 

 Nova viçosa  0,02 14,3 14,3 2,6 33,9 88,8 91,5 

 Porto Seguro  42,2 -  42,2 0,2 1,8 20,5 20,7 

 Prado  30,1 -  30,1 0,1 13,6 21,3 21,5 

 Santa Cruz 

Cabrália  
23,8 -  23,8 0,9 2,5 28,5 29,4 

 Santa Luzia  8,4 2,1 10,5 - 11,7 12,4 12,4 

 Teixeira de 

Freitas  
20,6 9,3 29,9 27,5 1,6 17,7 45,3 

 Vereda  15,7 -  15,7 15,0 5,1 8,6 23,7 

 Total  445,6 144,2 589,9  332,3  297,2 710,1 1.042,4 

Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ (2010) 
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5.7  Avaliação Ambiental dos Cenários 

Os cenários de referência e de desenvolvimento (“business as usual”) foram avaliados 

sob o ponto de vista dos fatores críticos, utilizando os indicadores relacionados no 

diagnóstico. Estudos de cenários não permitem assumir uma factibilidade dos resultados 

nem determinar, com baixo nível de incerteza, seus impactos ambientais positivos e 

negativos. O rebatimento territorial dos cenários foi uma simulação possível, dentre 

diversas que poderiam ocorrer. Essa análise teve como intuito subsidiar uma reflexão 

sobre as oportunidades e ameaças associadas à estratégia de desenvolvimento, com base 

expansão intensiva das monoculturas de eucalipto e cana-de-açúcar. O resultado dos 

indicadores que serviram de base para a análise de cenários estão descriminados na 

Tabela 1, no Anexo. 

 Agropecuária 

Os indicadores utilizados para analisar a agropecuária mostraram-se sensíveis ao 

desdobramento territorial dos cenários. Considerou-se como premissa que 90% das 

novas áreas para silvicultura e cana, em média, ocuparam espaços da pecuária. A grande 

proporção de áreas de pecuária na região de baixa produtividade com baixa 

remuneração, como indicado no Diagnóstico Estratégico, foi a principal justificativa. 

No horizonte de 14 anos, os cenários sinalizaram relevantes variações negativas nas 

áreas ocupadas pela agropecuária. No total, as áreas de pastagens reduziriam 82 mil ha 

no CR, 260 mil ha no CD1 e 532 mil ha no CD2. Ao mesmo tempo, o rebanho teria 

redução de 170 mil cabeças (9%) no CR, 483 mil cabeças (26%) no CD1 e 903 mil 

cabeças (49%) no CD2. Apesar das estimativas conservadoras que não consideraram 

mudanças na produtividade média das área de pecuária, os cenários mostraram fortes 

riscos de redução expressiva dessa cadeia produtiva, o que poderia levar a uma maior 

vulnerabilidade dos pequenos e médios produtores da região. Os riscos dessa redução 

tenderiam a fortalecer os produtores detentores de maior capital, logo, e de menor 

vulnerabilidade. 

Sob a ótica das outras atividades agrícolas, as lavouras temporárias e permanentes 

também seriam afetadas. As áreas de lavoura teriam diminuição de 17 mil ha (7%) no 

CR, 67 mil ha (25%) no CD1 e 98 mil ha (37%) no CD2. O cenário desenha uma 

precarização das condições necessárias para a manutenção da agricultura familiar. 
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Conclui-se, portanto, que os cenários oferecem diferentes gradações de risco de 

mudanças estruturais na economia rural da região, sendo que nos CD1 e CD2 esse risco 

é considerado relevante.  

 Biodiversidade e Ecossistemas Terrestres 

Este fator crítico foi avaliado com base em dois eixos: (i) a pressão sobre o ambiente 

físico; (ii) o nível de proteção ambiental legal. O primeiro eixo retrata a combinação de 

quatro indicadores: (i.1) percentual de ocupação de eucalipto e cana-de-açúcar nas 

Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade (APCB); (i.2) taxa de 

desmatamento por município; (i.3) percentual de terras dedicadas a silvicultura e a cana 

de açúcar; e (i.4) percentual de fragmentos menores que 100 hectares de remanescentes 

florestais, por município. Cada indicador foi classificado em cinco categorias de 

criticidade, que variaram de 1 (baixa criticidade) a 5 (pressão crítica). A média simples 

dessas categorias é um índice agregado, que reflete o primeiro eixo.  

Já o segundo eixo foi determinado pelo grau de proteção da vegetação remanescente (e 

da biodiversidade associada) de cada município. Tem como indicador o percentual da 

área total municipal sob proteção de Unidades de Conservação (UC), seja de proteção 

integral ou uso sustentável. Esse indicador qualitativo tem três classificações, conforme 

o intervalo ao qual o município pertence: pouca expressividade (>0 a 5% do território 

municipal), expressiva (>5 a 20%) e muito expressiva (>20 a 50%). 

O  principal dado de entrada para o cálculo desses indicadores foi a determinação das 

áreas de plantio das monoculturas. O cruzamento das áreas ocupadas com monocultura 

e as APCB foi feito com base nas áreas de aptidão edafoclimáticas. A sobreposição 

dessas duas camadas, com o auxílio de ferramentas de SIG, permitiu estimar as 

interseções nessas áreas.  

A Tabela 31 mostra, a título de exemplo, o resultado da sobreposição das áreas 

ocupadas com silvicultura e cana-de-açúcar com as APCB, no CD2, para o município 

de Caravelas. Esse município foi escolhido por ter a maior área absoluta de monocultura 

nessa variante do CD. Cada coluna representa a ocupação por cana ou silvicultura das 

APCB, em para cada uma das faixas de prioridade para a conservação (“Alta”, “Muito 

Alta” e “Extremamente Alta”). Em função dos percentuais de ocupação foi calculada a 
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média ponderada da taxa de ocupação, onde o peso 1 foi atribuído às áreas de prioridade 

“Alta”, peso 2 às áreas “Muito Alta” e peso 3 às áreas de prioridade “Extremamente 

Alta”. No caso do município de Caravelas, a média ponderada ficou em 18,5%. O 

estudo atribuiu notas à essa média ponderada em função de cinco faixas de variação: 0 

 0%; 1  >0% a 5%; 2  >5% a 10%; 3  >10% a 30%; 4  >30% a 50%; e 5  

>50% a 100%.  Assim, o município de Caravelas ficou com nota 3. 

Tabela 31 – Áreas de silvicultura e cana-de-açúcar e percentual (%) de ocupação das 

APCB no Município de Caravelas no CD2 (em mil ha) 

Municípios 

Alta Muito Alta Extremamente Alta 

Total 

% de Ocupação 

Cana Eucalipto 
APCB 

Total 
Cana Eucalipto 

APCB 

Total 
Cana Eucalipto 

APCB 

Total 
Alta* 

Muito 

Alta 

Extr. 

Alta 

Média 

Ponderada 

 Caravelas  16,5 60,2 73,7 0  0 0  0 1,0 428,7 116,6 104 0 2,3 18,5 

* erro de aproximação das áreas ocupadas 

Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ (2010) 

Para os outros indicadores, adotou-se procedimento semelhante ao classificar: a taxa de 

desmatamento; o percentual de terras dedicadas à silvicultura e à cana de açúcar; e o 

percentual de fragmentos menores que 100 hectares do total remanescente, em função 

de classes de pressão. O município de Caravelas, por exemplo, apresentou nota máxima 

em todos esses indicadores (Tabela 32). 

Tabela 32 – Pressão Antrópica nas APCB do município de Caravelas ― CD2 

Município 
% saturação 

silvicultura 

+ cana 

Nota 

1 
% área 

desmatada 
Nota 

2 

% de terras 

silvicultura 

+ cana 

Nota 

3 

% 

fragmentos 

florestais < 

100 ha 

Nota 

4 

Balanço 

2 (Média 

notas 1, 

2, 3 e 4) 

Grau proteção 

biodiversidade 
Nota 

5 

Caravelas 18,5 3 96,6 5 81,0 5 84,7 5 5 5,1 2 

Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ (2010) 

No que se refere ao grau de proteção à biodiversidade, o indicador foi o percentual de 

áreas protegidas, em relação ao total da área municipal. Os municípios com pouca 

expressividade em termos de proteção por UC (>0 a 5% do território municipal) tiveram 

nota 1, os municípios com proteção expressiva (>5 a 20%), nota 2; e os com proteção 

muito expressiva (>20 a 50%), nota 3. Caravelas recebeu nota 2 (proteção expressiva) 

pois apresenta um percentual de 5,1%, do total da área municipal, sob UC. Com base 

nesses indicadores, os municípios foram classificados em quatro grupos: 
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 Grupo 1: de moderada a alta pressão antrópica combinado com reduzida ou 

inexistente proteção ambiental por UC; 

 Grupo 2: de moderada a alta pressão antrópica combinado com forte malha de 

proteção ambiental por UC. São, assim, municípios mais alinhados com a 

conservação da biodiversidade e com maiores barreiras à pressão das 

monoculturas; 

 Grupo 3: crítica ou extremamente crítica pressão antrópica combinada com 

reduzida ou inexistente proteção ambiental por UC. São os casos mais 

preocupantes do ponto de vista do risco a perda da biodiversidade; 

 Grupo 4: crítica ou extremamente crítica pressão antrópica combinada com forte 

malha de proteção ambiental por UC. Assim, são municípios com maior 

barreiras às pressões das monoculturas. 

Os resultados dos cenários indicam um crescimento no número de municípios na faixa 

de alta pressão antrópica e de baixo nível de proteção ambiental. Há, aumento da área 

plantada em diferentes classes APCB, com especial ênfase nas áreas de “extremamente 

alta” prioridade, com 74.000 ha no CR, 144.000 ha no CD1 e 263.000 ha no CD2. A 

classificação dos riscos à perda de biodiversidade está ilustrada na Figura 22 e Figura 

23, onde o CD2 é o mais crítico, com 14 municípios caracterizados como Grupo 4 e 

nove municípios como Grupo 3. Praticamente toda a região está sob riscos. 

Destaca-se, ainda, que apesar da maior pressão sobre APCB, os cenários não diferem 

em termos de desmatamento e fragmentação florestal. Isso se dá por conta da proibição 

de desmatamento em áreas nativas do bioma, adotada como hipótese básica em todos os 

cenários. Além disso, a expansão da silvicultura de eucalipto pode promover a redução 

do efeito de borda em florestas nativas, o que favorece maior conservação dos 

fragmentos nativos remanescentes. Quando comparados a situação do CR, onde 

pastagens dominam a região, o CD1 e o CD2 podem oferecer mais oportunidades para a 

conservação, pois permitem uma conexão física entre pequenos fragmentos florestais 

através das suas áreas de APP e RL, tendência esta não observada nas áreas de cana.  
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Figura 22 – Dispersão entre os municípios dos níveis de risco a biodiversidade nos 

cenários do Extremo Sul 

Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ (2010) 

Por fim, a expansão das florestas plantadas e cana-de-açúcar pode reduzir futuras 

oportunidades para a conexão de fragmentos florestais nativos, de acordo com os 

padrões de distribuição da biodiversidade regional. Essa redução se deve à ocupação 

concentrada das monoculturas, deixando apenas as áreas marginais para 

reflorestamento, como APP. Desta forma, esse modelo de expansão pode ser 

conflituoso com futuras políticas de conexão de fragmentos florestais. Um resumo dos 

indicadores para os três cenários pode ser visto nos relatórios finais disponíveis na 

internet, conforme endereço indicado na Bibliografia. 

 

 

Grupo 1 – Pressão antrópica moderada a alta, com reduzida ou inexistente proteção ambiental 

Grupo 2 – Pressão antrópica moderada a alta, com grau de proteção ambiental elevado  

Grupo 3 – Pressão antrópica crítica ou extremamente crítica, com grau de proteção ambiental elevado  

Grupo 4 - Pressão antrópica crítica ou extremamente crítica, com reduzida ou inexistente proteção ambiental  

 

CR CD1 CD2 
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CD2 

 

Figura 23 – Agrupamento de municípios segundo pressões antrópicas e grau de 

proteção da biodiversidade por UC – CR, CD1 e CD2 

Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ (2010) 
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 Recursos Hídricos 

No que diz respeito ao fator crítico recursos hídricos, os cenários não alteram 

significativamente seus indicadores. A disponibilidade hídrica foi calculada tendo como 

dados de entrada as alterações no uso da terra das bacias hidrográficas regionais. As 

mudanças nas parcelas ocupadas pela vegetação nativa, silvicultura e cana-de-açúcar 

foram consideradas vetores de alteração do regime fluvial, em quantidade e severidade 

da estiagem. Para isso, a base de informações foi a espacialização dos cenários, tendo 

como referencia as áreas de aptidão edafoclimáticas e as bacias hidrográficas onde estão 

inseridas. As bacias hidrográficas avaliadas foram: Pardo, Jequitinhonha, 

Buranhém/Jucuruçú, Itanhém e Mucuri. 

Além dos usos para agricultura e florestas, a demanda por água também considerou os 

usos industriais das cadeias da celulose e etanol e o crescimento vegetativo da 

população urbana e rural de toda a região. A evolução foi feita com base na taxa de 

crescimento médio da população e índices de consumo constantes ao longo do tempo. 

Obviamente que isso limita a análise de pressões aos recursos hídricos locais, no 

entanto, não é comum se ver, no escopo da AAE, complexos modelos que estimem os 

impactos demográficos de alteração da estrutura produtiva regional (THERIVEL, 

2010).  

A disponibilidade de água na região, de acordo com o indicador de potencial para a 

utilização de água, mesmo no CD2, não apresenta grandes variações regionais, que 

remetam a conflitos pelos recursos. Por exemplo, no CD2, a Bacia do rio Jequitinhonha 

apesar de ter a incorporação de 46.400 ha de cana e 24.100 ha de silvicultura, ambas em 

substituição a pastagens, não apresenta grandes ameaças, mesmo o indicador estando 

4,2 vezes maior que no CR. O caso mais crítico foi o encontrado na Bacia do rio 

Itanhém, que teve a substituição de 261.000 ha de pastagens, por 113.000 mil ha de 

eucalipto e 148.000 ha de cana. O indicador foi considerado elevado (ou seja, entre 20% 

e 30%), fazendo com que se admitisse a hipótese de “risco médio” para os usuários dos 

recursos hídricos dessa bacia. 

Quanto a qualidade dos recursos hídricos, o Índice de Qualidade das Águas de 

Superfície teve como base a demanda total para abastecimento urbano, rural, irrigação e 

indústrias. Essas demandas foram estabelecidas com base na espacialização dos cultivos 
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de cana e eucalipto. Apesar da sua natureza numérica, a qualidade das águas foi 

avaliada de forma qualitativa. Os resultados dos indicadores apontaram para a “piora” 

na qualidade das águas nas bacias dos rios Mucuri, Buranhém/Jucuruçu e Itanhém.  

 Solos 

Considerando os solos e topografia, a AAE indicou a grande variedade de relevos, 

permeabilidade e espessura dos solos da região, o que fez com que os riscos de erosão 

variassem em todo o território. Observa-se que a expansão da silvicultura pode ajudar a 

minimizar os processos de erosão já existente, ao passo que a da cana-de-açúcar pode 

ser uma ameaça, dependendo do uso do solo que será substituído.  

A região foi mapeada e classificada em um estudo a parte, com o intuito de subsidiar a 

AAE. Por esse mapeamento, as áreas foram classificadas de acordo com o risco a 

erosão, a saber: "muito alto", "alto", "moderado", "baixo" e "muito baixo". Esses riscos 

tem relação direta com o uso do solo que as áreas estão submetidas.  

Em todos os cenários, as áreas anteriormente ocupadas pela pecuária e substituídas por 

florestas tendem a mostrar uma melhora, passando de um risco "moderado" para 

"baixo". No CD2, as áreas substituídas por florestas são predominantemente as que 

tiveram riscos "muito baixo" e "baixo". Portanto, os efeitos dos planos de expansão para 

o solo são em sua grande maioria positivo. 

 Dinâmica Socioeconômica 

Este fator crítico foi analisado predominantemente de forma qualitativa, visto que os 

indicadores econômicos escolhidos só seriam passíveis de quantificação, tendo como 

base modelos econômicos, como a matriz input-output. A realização desses modelos 

representa um esforço incompatível com o escopo de uma AAE. 

No processo ambiental crescimento econômico, cujos indicadores são o PIB municipal, 

total e setorial, destaca-se que os municípios com as plantas industriais do complexo da 

celulose e do etanol, Eunápolis, Mucuri e Medeiros Neto, podem experimentar sensíveis 

aumentos do PIB, especialmente nos cenários CD1 e CD2. Para as estimativas, mesmo 

que qualitativas, o rebatimento territorial dos cenários não se mostrou suficiente para 
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subsidiar esta análise, principalmente do ponto de vista da cadeia do etanol, que não 

teve qualquer indicação sobre os locais de instalação das usinas. 

A análise do crescimento do PIB teve facilidade para captar os aspectos regionais do 

desenvolvimento das cadeias, mas parece ter sido insuficiente para captar as 

discrepâncias intrarregionais. Por exemplo, no CD2, o crescimento do PIB é 

acompanhado por uma maior diversificação da indústria em função do complexo de 

etanol, o que aumenta a resiliência da economia regional contra as flutuações nos 

mercados de commodities. Por outro lado, o aumento do PIB seria mínimo nos 

municípios que tem apenas áreas plantadas. Como consequência, melhora a capacidade 

de investimento apenas em municípios onde as plantas industriais estão situadas, 

aumentando a desigualdade em relação aos demais. Assim, a análise se limitou a 

mencionar as possíveis diferenças regionais que podem acontecer, sem indicar possíveis 

magnitudes para essa diferença. 

Do ponto de vista do processo ambiental emprego e renda, grande parte dos indicadores 

também foi avaliado sob o ponto de vista qualitativo. As taxas de desemprego 

municipal, os empregos informais, a desigualdade entre maiores e menores rendas e as 

famílias assistidas por programas de transferência de renda são indicadores 

independentes de espacialização da produção. Desse modo, a avaliação realizada na 

AAE teve como base o potencial de geração de emprego das cadeias produtivas e as 

oportunidades e ameaças para a estrutura de emprego da região. 

Por outro lado, para caracterizar o potencial de alteração da oferta de emprego, estimou-

se a geração de emprego líquido nas áreas rurais em função da troca de atividades 

agrícolas, por exemplo, da pecuária para a silvicultura do eucalipto. Para isso, buscou-se 

valores médios de geração de postos de trabalho nas fazendas da região para cada tipo 

de atividade e comparou-se com os índices teóricos das atividades agrícolas da cadeia 

da celulose e do etanol. Essa estimativa teve como base a espacialização dos planos de 

expansão. 

O indicador de empregos líquidos gerados em atividades agrícolas apresentou uma 

redução de 11.900 postos de trabalho no CD1. No CD2, o resultado líquido foi positivo, 

com cerca de 16.500 empregos. Além dos postos de trabalho perdidos, haveria relevante 

redistribuição dos empregos entre os municípios de um mesmo cluster. Por exemplo, no 



 

 215 

CD1, Guaratinga pode ter uma redução de 6.000 postos de trabalho, quase 50% da força 

de trabalho nas áreas rurais. Já Medeiros Neto pode experimentar um crescimento de 

quase 5.000 postos de trabalho nas suas áreas rurais. Conclui-se que reforçado por um 

sistema educacional inadequado, não há garantia de que os trabalhadores sejam 

facilmente absorvidos por outra atividade econômica no mesmo município ou em outro. 

Isto pode ser um fator catalisador dos movimentos migratórios intra e inter-regional. 

Do ponto de vista das finanças municipais, permanece a impossibilidade de avaliar os 

efeitos da expansão do ponto de vista quantitativo. Apesar disso, as estimativas 

qualitativas são elucidativas sobre as reais oportunidades vinculadas ao estabelecimento 

das cadeias produtivas da celulose e da cana. Destaca-se que a silvicultura e a cana-de-

açúcar tendem a melhorar a arrecadação apenas nos municípios onde estão estabelecidas 

as plantas industriais. Por exemplo, com a expansão da produção de celulose prevista no 

CD1, o orçamento do município de Eunápolis, que recepciona uma unidade industrial, 

poderia ter um aumento de 20% para 30%, em relação ao CR. No entanto, esse aumento 

não significa o fim dos problemas financeiros dos municípios, pois 90% dos impostos 

recolhidos pelas unidades industriais vão para Governo do Estado. O risco de maiores 

distanciamentos de investimentos entre os municípios da região, que estimular 

processos migratórios intermunicipais. 

Sob o ponto de vista do processo ambiental demografia, não se utilizou modelos que 

indicassem os efeitos demográficos dos planos de expansão, mesmo contando com a 

espacialização. Segundo a avaliação qualitativa, os complexos agroindustriais tendem a 

diminuir as populações rurais. Essa tendência está relacionada com as características de 

culturas que necessitam de grandes extensões de terra, mas empregam poucos 

trabalhadores. O CD1 amplia essa tendência, enquanto que no CD2, a produção de 

etanol requer mais trabalho sazonal. Assim, o CD2 experimentaria maiores movimentos 

migratórios das populações rurais de cidades vizinhas e outras regiões ou, até mesmo, 

causar um movimento contrário, de populações urbanas para áreas rurais. 

O processo ambiental infraestrutura social também foi avaliado. O tratamento dos 

indicadores (IDH, Taxa de mortalidade Infantil, Taxa de Analfabetismo e Índice de 

Serviços Básicos) foi feito de maneira regionalizada e não em nível municipal. Por 

exemplo, na estimativa do IDH-M, há indicação de que “embora ocorra um ligeiro 

aumento do IDH-M decorrente dos resultados obtidos, sobretudo na área de educação, 
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mantém-se ainda abaixo da média nacional (0,766 em 2000). A maior parte dos 

municípios apresenta, ainda, IDH-M inferior à média do Estado”. Conclui-se que a 

maior parte desse crescimento ocorrerá por conta do desenvolvimento econômico da 

região, sem relação com uma maior distribuição de riqueza ou ampliação da educação. 

Todas as melhorias em termos de redução das taxas de mortalidade e analfabetismo 

dependem mais do fortalecimento das políticas públicas de saúde e educação, do que do 

desenvolvimento de atividades econômicas. Assim, apesar da variação dos indicadores 

de bem-estar ter maior relação com programas governamentais, os péssimos níveis de 

infraestrutura social, combinado com um possível crescimento da população urbana, 

tende a oferecer maiores riscos de ruptura da ordem social em toda a região.  

A governança, assim como todos os demais fatores críticos de temas sociais, não 

abordou aspectos do rebatimento territorial em seus indicadores. Justificadamente, 

parece pouco provável que indicadores de governança usem diretamente a 

espacialização como input na avaliação. Avaliar cenários com base em indicadores 

quantitativos que reflitam as diversas formas de exercício do poder e as forças políticas 

locais para o futuro do território, não necessariamente refletiriam com maior 

clarividência as oportunidades e riscos das estratégias. Assim, a avaliação limitou-se à 

análise dos processos ambientais da governança: “mobilização e legitimidade” e 

“governabilidade”. 

Nesse contexto, o aumento da concentração da posse de terras pode estabelecer novas 

relações de poder entre os setores público e privado. Nos três cenários, acordos 

regionais coletivos ficariam ainda mais limitados devido à falta de coordenação e 

representatividade local (processo ambiental), inexistente atualmente e sem perspectivas 

de mudanças futuras. Destaca-se que a representatividade local e regional, por exemplo, 

permaneceria baixa. Organizações ambientalistas locais seriam uma das poucas que 

exerceriam alguma representatividade, mas com pauta limitada a interesses 

conservacionistas.  

Além disso, a região pode experimentar um recrudescimento dos conflitos de terra e 

acesso aos recursos naturais, com aumento do número de ações coletivas contra a 

expansão e de protestos contra a indiferença para com os problemas que já existem e 

tendem a piorar. Esse aspecto aumentaria as dificuldades para a manutenção da 

governabilidade da região. Uma das causas apontada seria a falta de respostas 
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adequadas por parte do governo estadual na gestão ambiental e territorial da região, 

sinalizando insuficiências na governabilidade. 

Por fim, o aumento das plantações florestais pode promover um redesenho do mapa das 

pressões sociais, motivada pela crescente demanda de natureza política e social. Por 

exemplo, o dualismo de duas centralidades políticas operando em rede: Porto Seguro - 

Eunápolis e Teixeira de Freitas - Itamaraju. Essa nova configuração representaria uma 

dificuldade a mais na governabilidade da região. 

Na análise do fator crítico dinâmica territorial, considerou-se a diversidade como 

conceito-chave para o desenvolvimento sustentável, tanto para os interesses difusos da 

sociedade, como para os interesses do Estado e do mercado. O processo ambiental 

relacionado foi a homogeneização dos usos do território, com o indicador Índice Rural 

Territorial. Sua característica quantitativa foi abdicada em detrimento de uma análise 

qualitativa, assim como os outros indicadores sociais já apresentados. Diferentemente 

da maioria dos fatores críticos, aqui a análise foi feita de maneira regional, não 

necessitando dos valores encontrados no modelo de rebatimento territorial. 

A análise englobou todos os aspectos da dinâmica socioeconômica e os traduziu em 

função de novas configurações territoriais. Por exemplo, no CD2, a expansão da 

produção provavelmente irá ocorrer, de acordo com os planos das empresas, por meio 

de aquisição de terras (85%). O resultado será um aumento de concentração de terras, o 

que poderia levar ao deslocamento dos agricultores familiares e seus dependentes para 

áreas urbanas ou outras regiões rurais. Os efeitos sobre o emprego serão ainda maiores 

se as aquisições estiverem concentradas em propriedades menores que 50 hectares, visto 

a região ainda manter grande contingente de de pequenos agricultores.  

Além disso, o padrão de desenvolvimento representado no CD2 leva ao estabelecimento 

de uma competição por terra e mão-de-obra que pode elevar os custos de produção em 

ambos os setores. A região pode perder população. A concentração de renda tende a 

aumentar e pode criar três categorias sociais diferentes: (i) classe média urbana e rural; 

(ii) trabalhadores urbanos; (iii) e trabalhadores rurais sazonais, a maioria da força de 

trabalho, mas que capturariam a menor parte da renda. Assim, o Índice Territorial Rural 

pode se deteriorar quando avaliado regionalmente, o que representaria uma queda nas 

condições de vida, com aumento da pobreza e da violência nas cidades. 
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5.8 Cenário de Sustentabilidade 

Após a avaliação das estratégias propostas pelos planos  e seus reflexos sobre os fatores 

críticos, na AAE do Extremo Sul avaliou-se uma nova estratégia com base na mudança 

pontual no modelo institucional. Foi proposta a adoção de um novo paradigma para o 

uso e ocupação do solo no Extremo Sul da Bahia, estabelecido por um novo quadro 

institucional e de comando e controle. Nessa estratégia alternativa, sinalizada nesse 

novo cenário, o CS, o Estado surgiria como regulador da ocupação territorial dos planos 

de expansão, além das forças de mercado, que eram os únicos vetores considerados nos 

cenários anteriores. O fortalecimento da governabilidade e da governança do Extremo 

Sul levaria ao balanceamento dessas forças. O Estado exerceria seu papel de fomentador 

e direcionador dos investimentos, na perspectiva de maximizar os benefícios sociais. 

Nesse novo cenário, buscou-se compreender os efeitos da imposição de restrições 

sociais e ambientais, por meio de um hipotético critério de uso e ocupação do solo. A 

partir dessa simulação, sinalizou-se com uma série de diretrizes e recomendações a 

redução de conflitos para uma ocupação mais sustentável da região. 

No CS pretendeu-se assegurar a coexistência e a sinergia entre as atividades agrícolas 

tradicionais e o complexo de celulose e etanol, preservando as áreas de seus diferentes 

usos. A ocupação territorial por todas as atividades seguiu o conceito de diversidade de 

usos e respeitou as restrições sociais e ambientais, estabelecidas por medidas 

regulatórias de uso do solo. As restrições serão operacionalizadas, essencialmente, pela 

limitação das permissões (licenciamento ambiental e diretrizes para a ocupação 

territorial) e incentivos (econômicos) para a expansão das grandes monoculturas 

(silvicultura, cana-de-açúcar) e da pecuária, de acordo com as características 

socioambientais de cada município. 

Nos CR, CD1 e CD2, o ordenamento territorial se restringia a imposição de limitações à 

expansão com base em um percentual sob a área total do município, limitada somente 

aos municípios da área de influência da Veracel (critério CEPRAM). No CS, o órgão 

ambiental sinalizou com a adoção de critérios comuns de ordenamento territorial a 

todos os municípios de forma a garantir que as terras com melhores produtividades não 

fossem monopolizadas pelas monoculturas. Esses critérios teriam que ser adotados na 
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tomada de decisão pelo demandante da AAE, ou seja, o órgão ambiental no âmbito do 

Licenciamento Ambiental dos planos de expansão. 

Esse seria um primeiro passo para o fortalecimento, em especial, das práticas agrícolas 

tradicionais no Extremo Sul. Tal medida compulsória não seria única e nem suficiente 

para garantir a diversidade pretendida. Pelo contrário, sua adoção isolada poderia ter o 

efeito de desestimular todas atividades produtivas no meio rural. Assim, medidas 

adicionais de estimulo, parcerias entre público e público, público e privado foram 

apontadas como possível solução para os conflitos da região.  

Conforme dito anteriormente, os critérios estabelecidos no CS limitam a expansão 

territorial, por município, para cada classificação de aptidão edafoclimática, excluídas 

as regiões com restrições legais ou alvo de políticas de conservação já implementadas 

ou em vias de implementação. Esses limites foram estabelecidos com base nas cinco 

classificações de aptidão edafoclimática para lavouras temporárias: "muito bom", 

"bom", "regular", "limitado", "marginal". A escolha das lavouras temporárias, e não as 

permanentes, resulta do fato de que é o grupo que sofre mais restrições na região e, ao 

mesmo tempo, engloba o maior número de culturas alimentares que sustentam a 

agricultura familiar na região. Destaca-se a limitação técnica e instrumental para uma 

determinação mais acurada das áreas agricultáveis, podendo, em função da imprecisão 

do mapeamento, estarem superdimensionadas. 

No que tange às áreas com limitação de ocupação com monoculturas constam:  

 Unidades de Conservação de Proteção Integral;  

 Terras indígenas demarcadas; 

 Áreas com fragmentos de vegetação nativa remanescentes. Neste caso, em 

função das limitações da análise, considerou-se somente os fragmentos 

preservados;  

 Áreas com menos de 10 km de distância do litoral. Apesar da permissão legal, 

salvo os municípios contemplados na resolução CEPRAM para o licenciamento 

da Veracel, optou-se pelo princípio da manutenção desses espaços, também, 

para as atividades de turismo; e 

 Áreas de Preservação Permanente dos maiores rios da região.” 

(LIMA/COPPE/UFRJ, 2010) 
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A Figura 24 mostra a disposição das zonas de exclusão, as classes de aptidão e a atual 

ocupação florestal. 

 

Figura 24 – Classes de aptidão edafoclimáticas e zonas de exclusão. 
Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ (2010) 

Uma análise de sensibilidade desses critérios foi realizada com base em três 

combinações de ocupação do território: CS1, mais restritiva; CS2, intermediário; CS3, 

mais flexível (Tabela 33).   
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Tabela 33 – Limites hipotéticos de expansão da silvicultura e cana-de-açúcar no 

Cenário de Sustentabilidade (mil hectares) 

Aptidão 

edafoclimática 

Limites Territoriais para o uso do solo pela silvicultura e cana-de-

açúcar 

CS1 CS2 CS3 

(%) Área (%) Área (%) Área 

Muito Boa 0 0 5 0,1 10 0,2 

Boa 5 0,5 10 1,1 15 1,4 

Regular 20 14,6 25 23,0 30 33,3 

Limitada 60 132,1 65 144,9 70 156,8 

Marginal 70 222,3 80 255,9 90 288,3 

Total  369,5  424,9  480,0 

Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ (2010) 

Foram explorados os limites superiores de ocupação territorial para cada variante. No 

entanto, não houve uma sistematização para alocação das novas áreas. As três variantes 

do CS apresentaram limitações para a expansão de florestas e de cana-de-açúcar, que 

variam entre 496 mil e 675 mil hectares, sem levar em conta as áreas já ocupadas. O 

novo ciclo de expansão aconteceria em regiões com maiores limitações edafoclimáticas. 

As áreas de produtividade limitada poderiam ser exploradas pela silvicultura e cana-de-

açúcar, pois há tecnologias adaptadas a essas condições. As áreas com melhor aptidão 

seriam destinadas, principalmente, à manutenção da diversidade de usos, portanto, 

menos vulnerável à homogeneização do uso da terra.  

A Tabela 34 apresenta um resumo comparativo das simulações no CD2 e CS3. Mostra 

que mesmo com as restrições impostas no CS3, ainda há áreas suficientes com menor 

aptidão edafoclimática ("limitada" e "marginal") para atender às demandas da cadeia 

florestal e da cana-de-açúcar. As áreas com boas condições de solo e clima ("muito 

bom", "bom" e "regular") seriam reservadas, com base em políticas públicas para a 

diversificação dos usos do território, tais como a produção de alimentos e conexão de 

fragmentos florestais, como defendido pelas políticas de conservação da biodiversidade. 

  



 

 222 

Tabela 34 – Comparação das simulações da ocupação pela silvicultura e cana-de-

açúcar, por município (em mil ha) 

 

CD2 CS3     

Municípios 

Total 

Novas 

Áreas  

Meta dos 

Planos 

Muito 

Boa 
Boa Regular Limitada Marginal 

Novas 

Áreas  

Total de 

áreas 

permitida 

Alcobaça 5,0  55,7 - - 0,3 - 0,1 0,4 51,0 

Belmonte 13,6  33,1 - - - 0,1 8,9 9 28,4 

Canavieiras 20,5  21,8 - 0,7 2,3 6,6 11,9 21,5 22,8 

Caravelas 105,4  191,9 - - - - - 0 86,5 

Eunápolis 27,9  55,2 - - - 4,7 9,3 14 41,3 

Guaratinga 30,4  38,5 - - 0,4 - 6,7 7,1 15,1 

Ibirapuã 31,6  44,6 - - 1,5 1,9 - 3,4 16,4 

Itabela 22,9  31,2 - - 0,4 0,3 8,7 9,4 17,6 

Itagimirim 23,2  34,1 - - 4,7 7,2 8,4 20,3 31,1 

Itamaraju 49,7  50,1 - 0,4 - 15,4 7,4 23,2 23,6 

Itanhém 9,9  11,2 0,1 0,3 4,7 13,8 81,3 100,2 101,4 

Itapebi 40,6  41,8 - - 1,5 6,3 37,6 45,4 46,5 

Jucuruçu -    0,4 - - - 4,2 21,1 25,3 25,6 

Lajedão 15,7  21,4 - - 7,3 - - 7,3 13,0 

Mascote 18,7  22,5 - - - 2,4 21,4 23,8 27,6 

Medeiros 

Neto 30,7  41,8 - - 7 42,7 12,2 61,9 73,0 

Mucuri 38,3  101,5 - - - 0,2 3,6 3,8 66,9 

Nova Viçosa 33,9  91,5 - - - - 0,1 0,1 57,6 

Porto Seguro 1,8  20,7 - - - 5,8 3,1 8,9 27,8 

Prado 13,6  21,5 - - - 3,6 - 3,6 11,4 

Santa Cruz 

Cabrália 2,5  29,4 - - 0,4 1,2 - 1,6 28,4 

Santa Luzia 11,7  12,4 - - 0,1 7,5 7,5 15,1 15,7 

Teixeira de 

Freitas 28,8  45,3 - - 1,9 18,2 18,2 38,3 54,7 

Vereda 19,5  23,7 0,1 - 0,8 14,7 20,8 36,4 40,6 

Total  597,2  1041,3 0,2 1,4 33,3 156,8 288,3 480,0 924,0 

Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ (2010) 

Apesar de os números apresentados indicarem a possibilidade de um novo ciclo de 

expansão coexistente com outras atividades agrícolas, ignoram a situação atual de uso 

do solo. Os números não apontam as dificuldades perante a remota opção de 

redireccionamento dos plantios atuais em direção ao que é proposto como situação 

ideal. Essa foi a principal justificativa apontada para se fazer um rebatimento das áreas 

já plantadas e indicar as possíveis dificuldades para se adotar essa estratégia alternativa.  
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A Tabela 35 apresenta um balanço do grau de ocupação de todas as áreas passíveis de 

expansão pela silvicultura e cana-de-açúcar, observando os percentuais estabelecidos na 

Tabela 33. Chama a atenção o fato de que grande parte das áreas com aptidão 

edafoclimática “muito boa” e “boa” já estavam ocupadas pelo eucalipto e pela cana em 

2006. 

Tabela 35 – Percentual de ocupação com eucalipto por classe de aptidão edafoclimática 

para lavouras temporárias 

Municípios 
Aptidão Edafoclimática 

MUITO BOA BOA REGULAR LIMITADA MARGINAL 

Alcobaça 0,0% 52,6% 11,5% 99,7% 34,3% 

Belmonte   0,0% 100,0% 28,9% 38,6% 16,3% 

Canavieiras 0,0% 0,0% 0,1% 8,2% 2,1% 

Caravelas 0,0% 65,5% 48,6% 42,6% 0,0% 

Eunápolis 0,0% 29,8% 35,0% 15,4% 5,4% 

Guaratinga 0,0% 40,4% 19,1% 0,0% 5,4% 

Ibirapuã 0,0% 23,7% 27,5% 5,2% 0,0% 

Itabela  0,0% 0,0% 25,1% 6,8% 5,4% 

Itagimirim 0,0% 75,9% 18,3% 13,9% 10,7% 

Itamaraju 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Itanhém 0,7% 0,0% 0,0% 2,5% 0,2% 

Itapebi 0,0% 100,0% 4,8% 0,0% 0,3% 

Jucuruçu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Lajedão 0,0% 15,8% 12,9% 14,0% 0,0% 

Mascote 0,0% 0,0% 0,0% 20,7% 10,7% 

Medeiros Neto 0,0% 26,6% 3,4% 6,3% 8,5% 

Mucuri 57,7% 62,4% 63,2% 0,0% 24,5% 

Nova Viçosa 0,0% 64,4% 35,3% 0,0% 34,3% 

Porto Seguro 0,0% 17,6% 35,4% 4,5% 7,9% 

Prado 0,0% 16,7% 0,0% 14,9% 0,0% 

Santa Cruz Cabrália 0,0% 60,2% 23,9% 48,5% 0,0% 

Santa Luzia 0,0% 0,0% 6,0% 1,3% 6,0% 

Teixeira de Freitas 0,0% 34,5% 21,6% 14,1% 4,5% 

Vereda 2,7% 50,5% 0,0% 10,2% 0,8% 

Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ (2010) 
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Figura 25 – Aptidões edafoclimáticas com as áreas de exclusão e a ocupação atual com 

cana-de-açúcar (UC de proteção integral e suas respectivas zonas de amortecimento) 

Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ (2010) 

Enquanto os critérios do CS fossem aplicados somente para as novas áreas, haveria 

margem de expansão em praticamente todos os municípios. No entanto, quando se 

adota os critérios em seu sentido mais restritivo, para áreas já ocupadas, haveria a 

necessidade de remanejamento de grande contingente de plantios. A grande maioria das 

áreas ocupadas pelos plantios de silvicultura apresentam aptidão “muito boa” e “boa”. A 

opção restante para o novo ciclo de expansão seria a ocupação das áreas de classe 

“limitada” e “marginal” ou o desvio de curso da expansão para outras regiões fora da 
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área de estudo. Por exemplo, de acordo com simulações em CS3 (Tabela 36), seria 

possível a utilização de até 480 mil hectares para monoculturas, dos quais 93% seriam 

em áreas com "limitada" e "marginal" aptidão edafoclimática. Dessa forma, a região 

teria a capacidade de absorver 80% das metas de expansão estipuladas pelos planos. O 

excedente, que não poderia ser alocado no Extremo Sul, seria deslocado para as regiões 

adjacentes, como o Sudoeste Baiano, onde existe grande número de áreas degradadas 

disponíveis. Os casos mais representativos ocorrem em Alcobaça, Caravelas, Eunápolis, 

Mucuri, Nova Viçosa, Santa Cruz Cabrália e Teixeira de Freitas. Neles, a grande 

quantidade de áreas não compatíveis entre o que é esperado e a ocupação atual levaria a 

uma situação mais conflituosa entre empresas, governos e movimentos sociais. 

Tabela 36 – Ocupação atual da silvicultura segundo aptidão lavoura temporária – CS3 

Municípios 
Áreas Disponíveis 

MUITO BOA BOA REGULAR LIMITADA MARGINAL Total 

Alcobaça 0 -30.978 392 -16 110 -30.492 

Belmonte   0 0 33 156 8.993 9.182 

Canavieiras 0 793 2.334 6.624 11.989 21.740 

Caravelas 0 -39.777 -13.210 4 0 -52.983 

Eunápolis 0 -4.159 -1.846 4.739 9.376 8.110 

Guaratinga 0 -238 418 0 6.766 6.946 

Ibirapuã 0 -369 1.553 1.929 0 3.113 

Itabela  0 0 405 312 8.758 9.475 

Itagimirim 0 -670 4.710 7.291 8.492 19.822 

Itamaraju 0 476 0 15.432 7.447 23.356 

Itanhém 133 344 4.702 13.820 81.343 100.342 

Itapebi 0 0 1.512 6.386 37.673 45.570 

Jucuruçu 0 0 0 4.220 21.142 25.362 

Lajedão 0 -117 7.393 99 0 7.375 

Mascote 0 1 25 2.493 21.498 24.017 

Medeiros Neto 47 -1.201 7.007 42.760 12.235 60.847 

Mucuri -439 -22.961 -15.812 219 3.688 -35.305 

Nova Viçosa 0 -40.572 -153 0 117 -40.609 

Porto Seguro 0 -76 -1.123 5.819 3.129 7.748 

Prado 0 -194 0 3.610 0 3.416 

Santa Cruz Cabrália 0 -9.646 466 1.294 0 -7.887 

Santa Luzia 0 1 145 7.503 7.572 15.220 

Teixeira de Freitas 0 -4.918 1.906 18.277 18.293 33.557 

Vereda 110 -1.107 841 14.723 20.855 35.423 

Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ (2010) 
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Após essa avaliação, foi indicada uma série de medidas que acompanhariam os critérios 

de ordenamento territorial propostos, configurando um modelo mais sustentável para a 

gestão de recursos naturais. Essas medidas constam no Plano de Ação proposto no final 

da AAE, cuja reprodução completa está na Tabela 2, no Anexo. Vale destacar que esse 

plano de ação tem relação com todos os fatores críticos utilizados e envolve 

recomendações para outras esferas de governo e não somente para o órgão ambiental. 

Um modelo mais sustentável de produção não depende única e exclusivamente da ação 

dos envolvidos no Licenciamento Ambiental, mas de um trabalho integrado com outras 

esferas de governo. A opção por um amplo plano de ação tem relação com a proposta de 

um novo paradigma de governança para a região, cuja principal característica é a 

integração entre as esferas governamentais em torno de um objetivo comum. 

Somada à recomendação da AAE de restrição de áreas com boa aptidão para a adoção 

de políticas de diversificação da produção agrícola, sugere-se programas de incentivo 

para o estabelecimento de florestas de uso múltiplo. Para tal, destaca a necessidade de 

apoiar a criação de novos mercados consumidores de madeira. Para as empresas, 

sugere-se, entre outras coisas, um rearranjo do seu padrão de utilização da matéria-

prima, tendo em conta as várias possibilidades de utilização da madeira. Sugere-se, para 

isso, a inclusão aos planos de expansão de medidas para a diversificação dos usos da 

madeira, a saber: (i) incentivos estaduais e municipais à adoção de percentuais máximos 

para a aquisição contratual de madeira produzida nas áreas fomentadas, reservando 

parte da demanda das empresas para ser adquirida no mercado da madeira; (ii) 

promoção da instalação de indústrias que utilizem madeira, ou seus co-produtos, como 

matérias-primas; (iii) licenciamento dependente da adoção de uma gestão sustentável 

das áreas reservadas a produção de madeira. Nas áreas em que a expansão das 

plantações é permitida, condicionantes para a descentralização da produção teriam que 

ser cumpridas via sistemas de fomento florestal e não por meio de arrendamento ou 

compra das terras, o padrão atual. 

A AAE também recomendou que o Governo do Estado integre ao seu programa de 

fortalecimento da agricultura familiar, critérios de ordenamento territorial, com base em 

sistemas cooperativos que coordenem o acesso aos incentivos das políticas públicas e ao 

mercado, garantindo inovação e diversificação. Neste sentido, o aumento do nível de 
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formação e informação pode consolidar melhorias da qualidade da cadeia de 

abastecimento. 

No âmbito do Governo Federal, sugere-se o fortalecimento do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC) na região. O Governo do Estado e os municípios 

podem focar no fortalecimento do desenvolvimento de corredores ecológicos, 

integrando essa política a critérios de ordenamento territorial e em amplo plano de 

gestão da paisagem, associado a programas de monitoramento e controle regionais. 

Também, foi proposta a adoção de uma estratégia de conservação ambiental integrada 

nos três níveis de governo (Federal, Estadual e Municipal) e aprovado pelo atores 

locais. Finaliza sugerindo a criação de "consórcios municipais para a gestão da 

biodiversidade", com gestão participativa, negociada pelos municípios e mediado pelo 

Governo do Estado. A execução dessas recomendações é dificultada pela falta de 

suporte técnico e infraestrutura nos municípios. 

Esses exemplos que constam do plano de ação reforçam que a AAE não se limitou a 

esfera da tomada de decisão do licenciamento ambiental e considerou outros aspectos 

necessários para atingir uma cadeia de produção mais sustentável. A AAE se tornou, de 

certa forma, um grande aglutinador das propostas de desenvolvimento da região. Sua 

abordagem setorial-territorial permitiu dar enfoque à cadeia da celulose e do etanol, sem 

ignorar seus efeitos em outros setores sem se aprofundar em análises sobre outros usos 

do território, embora tenha permitido maior espacialização dos riscos e oportunidades.  

5.9 Análise crítica  

O objetivo da apresentação do estudo de caso neste Capítulo 4 foi verificar a 

aplicabilidade e a viabilidade da metodologia proposta no Capítulo 3 em um caso real. 

O próximo passo será, então, a análise crítica dos pontos positivos e negativos do 

modelo teórico. Essa lógica fortalece o modelo, na medida em que é confrontado com 

uma realidade político-institucional, de planejamento setorial e uma gama de 

informações que nem sempre apresentam condições ideais para a execução de um 

instrumento dessa natureza. 

Do ponto de vista da execução técnica da metodologia, o Marco Referencial e o Quadro 

de Referência Estratégico se mostraram importantes ao indicar a lacuna da legislação 
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ambiental e territorial para a região de estudo, que são fundamentais para os setores 

florestal e de biocombustíveis líquidos. A análise confirmou que as legislações são 

genéricas em nível federal e estadual, não capturando as especificações do meio 

ambiente local e regional. Há poucos parâmetros que determinem as formas de 

exploração dos recursos naturais, que garantam uma qualidade ambiental mínima da 

região. Também, não há qualquer limite determinando o quanto os setores florestal e de 

biocombustíveis líquidos podem se apropriar de um recurso natural. Assim, o quadro de 

referência estratégico foi importante ao indicar as lacunas que precisam ser preenchidas 

com outros instrumentos de planejamento e monitoramento, por exemplo, padrões de 

qualidade, zoneamentos etc. A AAE é resultado desse entendimento do órgão ambiental 

em função das lacunas deixadas pela inexistência de instrumentos de planejamento 

ambiental para a região. A demanda sobre os municípios e estruturas de planejamento 

público face a ausência de informações e dados primários (exceto leis) fez com que 

essas fases tivessem como base entrevistas com os atores sociais e autoridades 

representativas. 

A participação social ficou restrita às fases iniciais da AAE. Não houve 

acompanhamento dos resultados parciais e finais por não terem sido submetidos a 

apreciação do Comitê de Acompanhamento. Isso não permitiu que os resultados fossem 

avaliados pelos atores sociais locais, nem que as suas sugestões fossem incorporadas. 

Eventualmente, a incorporação das demandas dos atores sociais da região e a 

legitimidade da AAE ficou comprometida. 

A fase de diagnóstico foi importante para confirmar a teoria de PARTIDÁRIO (2007) 

de que a estratégia de focar somente em fatores críticos que interagem diretamente com 

o objeto da avaliação se mostrou poupadora de tempo e recursos. A escolha dos fatores 

críticos se mostrou correta e tornou a análise mais eficiente, visto que foram suficientes 

para abordar as questões mais impactantes dos setores florestal e biocombustíveis. Os 

sete "fatores críticos" e vinte e sete indicadores podem ser considerados o limite 

máximo para uma AAE, sob o risco de perder o foco e/ou estender muito a análise. Por 

exemplo, não considerar o turismo, que ocupava uma faixa territorial distinta das 

plantações de eucalipto (na maioria das vezes) e tinha pouca interação com o 

desenvolvimento dos novos plantios, não comprometeu o estudo dos principais pontos 
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de conflito e foi importante para evitar que houvesse maiores investimentos com o 

levantamento de informações.  

A ausência de informações estruturadas sobre a região fez com que o diagnóstico 

avançasse em seu papel de identificar e analisar apenas os fatores estratégicas e passou 

a ter informações mais amplas sobre as questões importantes para região, o que justifica 

o tempo demandado e o tamanho do documento. Com isso, a AAE qualificou a 

percepção dos tomadores de decisão sobre o estado atual do ambiente regional e 

cumpriu a expectativa das partes interessadas. Nesse sentido, a adoção da AAE no 

Brasil, confirmada por esse estudo de caso, oferece a oportunidade de ser uma 

ferramenta de conscientização as questões socioambientais, econômicas e institucionais 

relevantes sob a perspectiva do objeto da AAE. 

Outro fato que ficou demonstrado no diagnóstico foi a precariedade de informações, 

fator comum em estudos de avaliação de impactos. A principal base de dados utilizada 

foi o censo agropecuário, a mais importante sobre o meio rural, em nível municipal. 

Apesar de confiável e precisa, seu intervalo de divulgação decenal impede a 

identificação do processo de transformação da região. Essa incompatibilidade temporal 

dos dados foi um obstáculo à compreensão das relações de causalidade das 

transformações, prejudicando, principalmente, a avaliação dos fatores críticos 

“dinâmica socioeconômica” e “dinâmica territorial”. Nesse sentido, é importante que 

essas lacunas de informações sejam expostas na AAE a fim de esclarecer os níveis de 

incerteza das análises. 

Por outro lado, ficou clara a importância de se ter informações históricas e atualizadas 

sobre a ocupação territorial da agricultura, como o levantamento sobre os plantios 

florestais no Extremo Sul da Bahia, realizado previamente pelo órgão ambiental. Esse 

trabalho possibilitou diferenciar as áreas plantadas de cada empresa, permitindo a 

compreensão dos rebatimento territorial da expansão de cada um dos grandes projetos 

de celulose na região. Sem ele, os custos e o tempo de realização da AAE seriam bem 

superiores. Isso reforça a necessidade de Zoneamentos como ferramenta de apoio para 

AAE dos setores de florestas e biocombustíveis líquidos. 

Também, a recomendação de que o diagnóstico deve descrever e analisar os principais 

aspectos relacionados à estrutura produtiva da cadeia de silvicultura, cana-de-açúcar e 
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pecuária e os principais concorrentes por espaço se mostrou importante e viável. Neste 

caso, se limitou a apontar as práticas usuais de uso dos recursos naturais e as interações 

entre os principais atores das cadeias produtivas da região. Dessa análise surgiram os 

aspectos estratégicos relacionados à cadeia produtiva da silvicultura e cana-de-açúcar 

no Extremo Sul da Bahia, entendendo sua evolução e indicando os vetores que explicam 

sua dinâmica. Isso foi fundamental para indicar os processos estratégicos sem que 

houvesse necessidade de uma análise extensa e minuciosa das cadeias produtivas.  

A metodologia permitiu investigar a importância do desenvolvimento da atividade 

florestal e da cana-de-açúcar para o Extremo Sul, descrevendo como, simultaneamente, 

é fortalecedora do PIB e desagregadora de outras atividades produtivas. Assim, não se 

limitou a avaliar seu potencial enquanto atividade geradora de empregos e que colabora 

para o aumento da produção econômica, mas, também, buscou entender as 

fundamentações das críticas dos setores, que não estavam contemplados pela geração de 

riqueza dessas cadeias. A análise descortinou o grau de vulnerabilidade das atividades 

agrícolas tradicionais frente ao desenvolvimento florestal e dos biocombustíveis 

identificando os elos mais fracos das cadeias produtivas. Pode-se perceber que já havia 

forte vulnerabilidade da cadeia da pecuária (leiteira e de corte) por conta de dificuldades 

tecnológicas e organizacionais (baixa produtividade e baixo retorno financeiro). O 

fortalecimento de uma dada cadeia mais estruturada pode alterar o perfil produtivo de 

toda uma região, como foi a silvicultura no sul da Bahia, levando a uma desestruturação 

das atividades tradicionais. Esse tipo de análise não é escopo de um EIA e, portanto, 

não tinha sido realizada até então. Isso demonstrou que a metodologia proposta no 

diagnóstico forneceu importantes subsídios à avaliação dos impactos dos cenários de 

expansão das atividades florestais e de cana-de-açúcar, não se limitando a uma 

caracterização dos aspectos econômicos e produtivos da região.  

Do ponto de vista ambiental, os fatores críticos e a abordagem da análise propostos no 

diagnóstico permitiram identificar potenciais relações de causalidade entre vetores de 

degradação (atividades econômicas) e a perda da qualidade ambiental. A metodologia 

permitiu focar nas vulnerabilidades ambientais, que eventualmente seriam 

causas/consequência do desenvolvimento florestal e dos biocombustíveis, deixando de 

lado os aspectos ambientais cuja ameaça advém de outras atividades humanas, por 

exemplo, a ameaça do turismo aos ecossistemas costeiros. A principal ameaça dos 
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plantios florestais e cana-de-açúcar era a criação de barreiras à consecução da política 

ambiental de formação de corredores ecológicos. Uma vez as áreas sendo ocupadas por 

plantios, dificilmente poderão ser compatíveis com as políticas de conservação da 

biodiversidade.  

Quanto à elaboração dos cenários, o desafio metodológico de simular a ocupação 

territorial da silvicultura e da cana-de-açúcar não comprometeu a natureza expedita e 

estratégica da AAE. Os critérios baseados em classificações edafoclimáticas, em escalas 

suficientemente precisas (1:100.000), permitiram uma boa aproximação dos efeitos de 

cada estratégia na avaliação ambiental dos cenários, sem necessidade de rebuscados 

modelos matemáticos. As informações quantitativas fornecidas pelas simulações, em 

nível municipal, foram suficientes para contrastar opções de ocupação territorial dos 

plantios e seus efeitos sobre os fatores críticos.  

Por outro lado, há algumas insuficiências no modelo de alocação que podem causar 

vieses. Por simplificação, não foram considerados os preços da terra no processo de 

escolha das novas áreas de plantio. Essa variável pode ser relevante, principalmente, nas 

áreas com melhor aptidão agrícola prontas para plantio (áreas com pasto) e próximas as 

rodovias. O resultado é que a expansão das áreas florestais nos cenários de 

desenvolvimento poderia estar um pouco superestimada nas áreas com melhor aptidão 

(maior concentração nessas áreas). Outra insuficiência do modelo está na imprecisão 

para determinar o tamanho das áreas de APP e RL, necessárias considerar para a 

expansão de todos os empreendimentos. A ausência de um mapeamento preciso das 

APP e de um controle das RL averbadas fez com que fossem realizadas estimativas 

grosseiras, o que pode ter subestimado a área total que estaria sob influência dos 

plantios florestal e cana-de-açúcar. Por outro lado, também estaria subestimada a 

contribuição para a recuperação de áreas degradadas pelas atividades, visto os 

percentuais médios de áreas protegidas recuperadas serem bem maior do que os setores 

de agropecuária. 

Mesmo diante das limitações e simplificações do modelo de alocação territorial, seus 

resultados forneceram um bom panorama das ameaças da expansão dessas atividades 

econômicas ao meio ambiente e aos aspectos sociais da região, enfatizando  as ameaças 

e conflitos intrarregionais.  
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Com os cenários simulando o rebatimento territorial dos planos de expansão foi 

possível avaliar o grau de ameaça à biodiversidade terrestre para cada município. Essa 

avaliação capturou dois aspectos importantes: a fragmentação da vegetação e a grau de 

vulnerabilidade das áreas importantes para a conservação da biodiversidade. Distinguiu-

se os municípios que apresentavam maior vulnerabilidade e quais estariam mais 

ameaçados por eventuais barreiras à conexão dos fragmentos remanescentes. A 

avaliação permitiu criar uma escala de prioridades de atuação, em função dos 

municípios mais vulneráveis, e não uma atuação uniforme para todo o território, como 

previsto na Lei Federal 11.428 de 2006, a Lei da Mata Atlântica (impedir o 

desmatamento). Subsidiou, dessa forma, uma proposta de atuação mais estratégica, 

priorizando quais áreas devem ser evitadas pela silvicultura e cana-de-açúcar, em 

benefício da biodiversidade, mesmo antes do estabelecimento de uma política pública 

concreta de recuperação da biodiversidade. 

A avaliação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos também foi facilitada pelo 

rebatimento territorial dos cenários, permitindo identificar as pressões sobre as bacias e 

sub-bacias hidrográficas, em um contexto de ausência de planos de bacia. Foi possível 

estimar, de forma qualitativa, a magnitude da mudança dos indicadores de demanda e 

qualidade, por bacia, em função da mudança no uso do solo. No entanto, as ameaças à 

disponibilidade hídrica podem ter sido subestimadas, por conta da hipótese de 

constância no regime de chuvas, o que não é garantido em um contexto de mudanças 

climáticas.  

Do ponto de vista socioeconômico, os cenários permitiram estimativas sobre a 

magnitude da substituição das áreas de lavouras temporárias, permanentes e pecuária 

por silvicultura e cana-de-açúcar. Esse aspecto foi fundamental para estimar os efeitos 

agregados da perda de áreas de agropecuária, na estrutura produtiva da região. Uma das 

principais ameaças se refere a desestruturação dessas frágeis cadeias produtivas, o que 

levaria a sensíveis variações na geração de emprego no meio rural e diferenças no 

mercado de trabalho entre os municípios (estímulo à migração). Apesar de ter tido a 

possibilidade de estimar os efeitos sobre a concentração fundiária (seriam necessárias 

hipóteses sobre tamanho de fazendas compradas), essa prospecção se deu apenas do 

ponto de vista qualitativo.  
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Do ponto de vista da segurança alimentar, a substituição em larga escala de plantios de 

lavouras temporárias e permanentes eleva os riscos de desabastecimento de produtos do 

Extremo Sul ou de efeitos inflacionários nos alimentos da região. No entanto, como não 

houve um mapeamento das principais áreas de produção de alimentos ou da origem de 

todos os produtos alimentícios, não se pode fazer uma estimativa mais precisa da 

magnitude desses efeitos ou do rebatimento territorial das ameaças. Também, não foi 

possível criar zonas de exclusão para a agricultura familiar/produção de alimentos. 

Porém, todos esses aspectos foram indicados como fundamentais, sendo recomendada a 

elaboração de estudos econômicos específicos.  

Diante do que foi visto nos cenários, o estudo de caso indicou que um dos principais 

conflitos relaciona-se ao padrão monocultural de ocupação dos plantios das matérias 

primas. Evitar esse conflito envolve o estabelecimento de parâmetros mínimos para a 

ocupação do solo por essas atividades. Essa situação é ainda pior por estar em um 

contexto de ausência de instrumentos de ordenamento territorial e de planejamento 

ambiental com visão regional, que pudessem atuar nesse sentido. A aplicação da 

metodologia proposta no estudo de caso ofereceu alternativas ao padrão de ocupação 

territorial, com medidas que podem reduzir conflitos. As restrições territoriais para o 

plantio de eucalipto estariam relacionadas ao potencial produtivo das terras, onde 

quanto maior o potencial das terras, maior deveria ser a diversidade de usos, ou seja, as 

áreas de eucalipto e cana-de-açúcar seriam restritas nessas áreas. Isso evitaria a face 

mais cruel da monocultura: relegar as atividades de menor lucratividade (geralmente 

produção de alimentos) às áreas de pior produtividade, fato este já ocorrido ao longo do 

processo histórico de ocupação da silvicultura na região.  

O estudo de caso demonstrou que a metodologia proposta foi útil ao apresentar e avaliar 

alternativas para a expansão da base florestal, até então não apresentada em nenhuma 

instância de discussão. Na ausência de instrumentos que planejam o território, a 

metodologia facilitou a escolha de formas alternativas de minimizar conflitos 

territoriais, que poderiam ser adotadas no licenciamento ambiental, com base no 

estabelecimento de condicionantes à expansão florestal. Foi sugerido um modelo de 

gestão mais inclusivo, com critérios em função da vulnerabilidade das áreas. Por 

exemplo, as empresas teriam limites previamente acordados de ocupação, em função da 

maior aptidão edafoclimática. Poderiam, também, ser estabelecidos, para áreas de 
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aptidão edafoclimática, padrões de produção a partir do fomento florestal em níveis 

superiores aos atuais, ou mesmo atuar estimulando novos sistemas produtivos, como a 

integração entre lavoura e floresta. 

No que tange ao momento e contexto de aplicação do instrumento, o processo decisório 

envolvendo o estudo de caso merece destaque pela sua peculiaridade. As tensões entre 

os atores locais, que já vinham desde o estabelecimento dos primeiros projetos florestais 

da região, se tornaram crescentes com a expectativa de novos empreendimentos 

florestais e de biocombustíveis, eclodindo no início do processo de licenciamento 

ambiental dos novos projetos. As secretarias setoriais do governo do estado colaboram 

com essas tensões ao definirem suas políticas de estímulo sem levar em consideração as 

demandas e limitações regionais. Na ausência de critérios de ordenamento territorial, o 

órgão ambiental buscou na AAE um instrumento de apoio ao planejamento ambiental, 

tentando harmonizar as demandas setoriais de expansão da silvicultura, da cana-de-

açúcar e de outras atividades produtivas, às restrições ambientais no processo decisório 

do licenciamento ambiental. Nesse sentido, não se trata de abordagem tradicional, e 

recomendada, na qual a AAE é desenvolvida no contexto do planejamento setorial, 

contando com o apoio do órgão ambiental e influenciando diretamente na tomada de 

decisão. 

Subsidiado pela AAE, o processo de decisão no contexto do licenciamento ambiental 

pode objetivar um modelo equitativo, eficiente e sustentável para a gestão de recursos 

naturais, do ponto de vista regional. Foi oferecida uma visão integrada dos efeitos 

cumulativos da ocupação territorial pelas monoculturas do eucalipto e da cana-de 

açúcar, não apenas do ponto de vista de um projeto, mas levando em consideração um 

conjunto de empreendimentos. As estratégias estabelecidas por outros planos e 

programas setoriais também foram integradas, com o objetivo de alcançar em uma 

maior sinergia entre as diversas políticas públicas nos diferentes níveis de governo e que 

afetam a região.  

Com objetivos mais amplos, a AAE do Extremo Sul sugeriu mudanças no modelo de 

exploração dos recursos naturais, buscando integrar os aspectos socioambientais, com 

acesso mais equitativo às oportunidades e benefícios decorrentes de florestas plantadas. 

Por ter sido realizada no âmbito do órgão estadual de meio ambiente, todas as sugestões 

poderiam ser operacionalizadas, tanto no âmbito do licenciamento ambiental 
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(condicionantes e compensações), quanto por meio de um diálogo aberto e transparente 

com as empresas.  

Levando-se em consideração a ausência de instrumentos de planejamento nas esferas 

territorial, setorial ou mesmo ambiental e apesar do processo da AAE ter transcorrido 

durante o licenciamento ambiental de uma das empresas produtoras de celulose, seus 

resultados ainda assim poderiam ser relevantes para o licenciamento. No entanto, teriam 

sido mais efetivos se tivesse sido realizada antes do início do licenciamento, isso porque 

o melhor momento para a inclusão das diretrizes ocorre exatamente na discussão do 

Termo de Referência dos Estudos de Impacto Ambiental para os grandes projetos. 

Nesse sentido, a metodologia indicaria quais as questões iriam merecer maior 

profundidade e quais os limites de ocupação territorial para os empreendimentos. 

Também seria possível a adoção de recomendações nas condicionantes da licença. 

Mesmo assim, a metodologia de AAE aqui proposta se mostrou útil e na Tabela 37 há 

indicação de uma série de diretrizes que foram propostas no estudo de caso que 

poderiam ter sido incorporadas como condicionantes à Licença Prévia dos 

empreendimentos.  

Tabela 37 – Exemplos de diretrizes da AAE compatíveis com o Licenciamento 

Ambiental 

 Estabelecer um percentual máximo para produção própria de madeira das empresas de 

celulose, complementando com aquisições de produções de terceiros; 

 Condicionar a expansão à manutenção das atividades florestais tradicionais nas áreas de 

Reserva Legal e APP, como a extração da piaçava, já exigidos na certificação florestal; 

 Estabelecer as áreas prioritárias para corredores ecológicos (como não existem estudos 

determinando as áreas prioritárias, inicia-se com a conexão das principais UC); 

 Determinar ações de restauração da biodiversidade associada aos tabuleiros costeiros, 

particularmente as mais ameaçadas; 

 Ampliar as áreas de vegetação nativa para a formação de bolsões de conservação da 

biodiversidade. 

 Priorizar a conectividade das APP e RL, com estabelecimento de metas pactuadas o 

licenciamento ambiental; 

 Proteger os fragmentos de vegetação nativa remanescentes na matriz de eucalipto, 

minimizando o efeito de borda, com adoção de práticas de manejo menos agressivas ao 

ambiente natural, considerando, em especial, a redução do uso de insumos agrícolas e 

agroquímicos na lavoura de eucalipto; 

 Criar bosques dispostos em meio à matriz das monoculturas e enriquecimento dos mesmos 

com dispersão das sementes por espécies da fauna, com base em estudos específicos de 

ecologia da paisagem para determinar o tamanho e disposição. 

 Implementar processo de capacitação e desenvolvimento humano e institucional no âmbito da 

regional e municipal, compartilhando informações e experiências exitosas a sistemas de 

gestão, governança e governabilidade de outros segmentos e temas sociais; 

Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ (2010) 
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No entanto, os desdobramentos do licenciamento ambiental mostraram, na prática, que 

as recomendações da AAE não necessariamente são incorporadas à Licença Prévia. A 

possibilidade do licenciamento ambiental impedir ou remanejar o padrão de ocupação 

do plano de expansão da Veracel Celulose teve seu fim com a concessão de Licença 

Prévia, com a portaria INEMA n. 2.253, de 12 de março de 2012, ou seja, poucos meses 

depois da conclusão da AAE. Segundo a portaria, a empresa obteve autorização (com 

prazo de quatro anos) para ampliação de sua unidade fabril de celulose em 1.500.000 

toneladas secas ao ano (com localização já determinada) e para a formação de mais 

93.000 ha de base florestal, distribuída por 14 municípios. Na Licença ficou indicada a 

existência de condicionantes, mas sem especificá-las. Alegou-se que todas elas estão 

listadas no processo de licenciamento, do qual o público não tem acesso. Abaixo está a 

transcrição da Portaria: 

“PORTARIA No 2253 DE 13 DE MARÇO DE 2012. O Diretor Geral do INSTITUTO 

DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA, (...), RESOLVE: Art. 1.o - 

Conceder LICENÇA PRÉVIA, válida pelo prazo de 4 (quatro) anos, à VERACEL 

CELULOSE S/ A, (...) para ampliação da unidade fabril de celulose branqueada de 

eucalipto com capacidade nominal de produção de 1.500.000tsa/ano na Fazenda 

Brasilândia e uma base florestal com efetivo plantio de 93.000 hectares distribuída nos 

municípios Belmonte, Canavieiras, Encruzilhada, Guaratinga, Itabela, Itapetinga, 

Itagimirim, Itarantim, Itapebi, Maiquinique, Macarani, Mascote, Porto Seguro, 

Potiraguá, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos condicionantes 

constantes da íntegra da Portaria que se encontra no referido Processo. (...) Art. 3o - 

Esta Licença refere-se a análise de viabilidade ambiental de competência do Instituto 

do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA, cabendo ao interessado obter a 

Anuência e/ou Autorização das outras instâncias no âmbito Federal, Estadual ou 

Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais. Art. 4o - 

Estabelecer que esta Licença, bem como cópias dos documentos relativos ao 

cumprimento dos condicionantes, sejam mantidos disponíveis à fiscalização do INEMA 

e aos demais órgãos do Sistema Estadual de Meio Ambiente – SISEMA”. Fonte: 

INEMA (2012) 

Como visto, não foi encontrado qualquer informação nos canais oficiais do executivo, 

dos órgãos colegiados e de controle sobre todo o processo de licenciamento e, 
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principalmente, sobre quais condicionantes (modelo de gestão, distribuição geográfica, 

tecnologia etc.) foi emitida a Licença Prévia. De modo que, sem essas informações não 

foi possível avaliar com precisão o grau de penetração dos subsídios da AAE nas 

decisões do licenciamento ambiental.  

Somente com base na portaria pode-se inferir que a Licença acatou a proposta 

locacional do EIA, que escolheu a alternativa de plantio nos municípios listados, 

excluindo-se Eunápolis e Santa Cruz Cabrália (LIMA/COPPE/UFRJ, 2010). Não houve 

qualquer indicação sobre restrições de ocupação da silvicultura por município ou 

qualquer parâmetros sobre escolha das áreas passíveis de ocupação (proposta 

recomendada pela AAE), restando somente alguns condicionantes estabelecidos por 

regulamentos pontuais, prévios ao licenciamento, como o limite de fomento em 20% da 

área do estabelecimento rural auto imposto pelas empresas; as Leis Municipais de 

Canavieiras (Lei Municipal nº 826 de 14 de junho de 2007) e Porto Seguro, que impede 

novos plantios de silvicultura por tempo indeterminado e Resolução  nº. 1.239/96 que 

permite plantios da Veracel Celulose no máximo 20% da área dos municípios 

continentais e 15% dos litorâneos. 

A integração entre as equipes da AAE e do licenciamento não parece ter sido um dos 

motivos para não se levar em conta suas diretrizes. Desde os primeiros resultados, 

houve integração e participação do corpo técnico do licenciamento através de reuniões 

entre os membros das equipes, cujas estratégias e resultados foram sugeridas em comum 

acordo entre os participantes das duas equipes. Assim, pode-se dizer que houve respaldo 

técnico para um futuro alinhamento das diretrizes da AAE ao licenciamento ambiental. 

As diretrizes foram apresentadas aos representantes do setor florestal baiano 

(Associação Baiana das Empresas de Base Florestal - ABAF) em reunião organizada 

pela Secretaria do Meio Ambiente. Não houve pronunciamento sobre as diretrizes 

propostas, cujos resultados seriam estudados pelo setor para que houvesse uma 

discussão posterior, encontro esse que nunca aconteceu. Em sequência, a mudança geral 

no comando do órgão ambiental, capitaneada pela Secretaria do Meio Ambiente, levou 

a uma nova estrutura de diretores, inclusive no comando do licenciamento. Há, 

portanto, indícios de que o arranjo institucional para a integração dos resultados da 

AAE ao licenciamento não tenha permanecido. 
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Destaca-se que, apesar de haver disponibilidade da Secretaria de Meio Ambiente para 

diálogo com os setores produtivos, não houve a mesma prática com os atores sociais 

locais. O Comitê de Acompanhamento da AAE poderia ter colaborado para a melhoria 

da qualidade da participação social, negligenciada em outros processos, segundo 

levantamento dos processos participativos. Apesar de não ser garantia de resolução dos 

conflitos, o fórum estabelecido pela AAE tende a ser adequado por envolver entidades 

públicas e níveis estratégicos de decisão capazes de estruturar políticas públicas 

eficientes, além das medidas de compensação exigidas das empresas no ato do 

licenciamento. 

Nesse sentido, este estudo de caso mostra também que mesmo sem atingir todas as 

potencialidades de uma AAE, quando inserida no processo de decisão setorial, sua 

adoção para subsidiar o órgão estadual de meio ambiente é possível e desejável, desde 

que o instrumento tenha seu escopo restrito a alguns setores e regiões estratégicos. A 

oportunidade de utilização é reforçada pela ausência de instrumentos de planejamento 

ambiental que abordem as questões setoriais e territoriais de forma estratégica. 

Apesar de não substituir a importância de um planejamento territorial que leve em 

consideração todos os aspectos do território (ZEE), o estudo de caso confirmou que a 

metodologia proposta tem condições de fomentar importantes contribuições para 

harmonizar territorialmente o desenvolvimento das atividades florestal e de 

biocombustíveis com outras atividades produtivas e a demanda de conservação 

ambiental. Mesmo sem se aprofundar nas demandas territoriais de todos os setores 

produtivos, ao impor apenas restrições de ocupação para florestas e cana-de-açúcar e 

compartilhar as melhores áreas com outros usos, a AAE preenche, parcialmente, lacuna 

deixada pela ausência de planejamento territorial e não suprida pelo licenciamento 

ambiental.  

Também, mostrou efetiva interação entre a metodologia proposta de AAE e o 

Zoneamento Agroecológico da cana-de-açúcar, ao construir os cenários de alocação 

considerando as áreas indicadas pelo ZAE. Houve, nesse sentido, complementaridade 

entre os dois instrumentos que, reunidos, identificaram alternativas mais amigáveis para 

o uso dos recursos naturais.  
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Pode ser depreendida da aplicação da metodologia que o uso do instrumento nos setores 

florestal e biocombustíveis apresentou dificuldades técnicas pela ausência de dados 

precisos e atualizados, principalmente, de interação político-institucional. As 

dificuldades técnicas foram superadas com o uso de métodos de aproximação, com 

resultados satisfatórios, que não comprometeram a qualidade das conclusões e 

subsidiaram, adequadamente, a tomada de decisão. Todavia, trouxe à tona a limitação 

da AAE enquanto instrumento voluntário, cuja aplicação depende, na maioria das vezes, 

da boa vontade política de algumas lideranças. Quando o contexto institucional se 

alterou, o potencial da metodologia de AAE de influenciar a decisão se reduz, tornando 

periféricas suas contribuições.  

Quando comparado com as experiências internacionais nos setores correspondentes, 

mostradas no Capítulo 3 (AAE Biocombustíveis da Colômbia e AAE Plano Nacional 

Mestre de Florestas do Vietnam), há características técnicas que diferenciam a 

abordagem adotada na AAE Extremo Sul. Os casos internacionais focaram sua análise 

em planos nacionais, o que justifica o menor detalhamento dos indicadores, da 

avaliação dos impactos e das propostas. Além disso, não utilizam a técnica de cenários 

como base para identificar alternativas e avaliar os impactos ambientais. Outra 

diferença importante é o pequeno rebatimento territorial das propostas e das suas 

consequências ambientais.  

A comparação com a AAE do Plano Florestal Máster do Vietnam mostra que por estar 

mais focada em uma única região, a AAE Extremo Sul conseguiu capturar 

especificidades locais que fugiram do foco de uma avaliação mais ampla. As análises da 

AAE do Extremo Sul puderam ser feitas de forma mais detalhadas, fundamentada em 

indicadores menos qualitativos e retrataram melhor a realidade específica da região. Por 

outro lado, a AAE do Vietnam pode avaliar, do ponto de vista setorial, os impactos do 

modelo de produção florestal estimulado pelas políticas públicas em diversas regiões, o 

que ofereceu uma ótima visão sobre quais ações são responsáveis pela degradação dos 

fatores críticos. Por estar direcionada a um Plano Florestal em nível nacional, as ações 

propostas tiveram um alcance maior. O que se pode destacar é que as duas abordagens 

são complementares.  

No que tange a AAE de Políticas, Planos e Biocombustíveis da Colômbia, há algumas 

semelhanças com a AAE Extremo Sul na abordagem da avaliação das áreas vulneráveis 
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da biodiversidade. Foram feitos cruzamentos de áreas sensíveis com as áreas de melhor 

aptidão edafoclimática para os cultivos. Apesar da abrangência estadual e nacional, 

houve a possibilidade de se discutir as especificidades locais do ponto de vista da 

biodiversidade. Porém, limitou a avaliação de outros importantes aspectos do ponto de 

vista social (geração de emprego, dinâmica territorial, migrações, alterações de outras 

atividades econômicas). Se do ponto de vista geográfico a AAE Políticas, Planos e 

Biocombustíveis da Colômbia foi mais ampla e com enfoque em um único setor, a AAE 

do Extremo Sul sacrificou a amplitude territorial de atuação, em detrimento de uma 

avaliação mais local e voltada a sustentabilidade de duas cadeias produtivas na região. 

Da comparação com os dois exemplo pode-se concluir que o estudo de caso apresentou 

maior detalhamento das análises; uso de indicadores mais específicos; maior 

rebatimento territorial da análise das alternativas estratégicas; uso da ferramenta de 

cenários como base para a avaliação de impactos ambientais; e maior detalhamento das 

ações do ponto de vista do ordenamento territorial. Por outro lado, houve semelhança 

nos fatores críticos; tipos de impacto ambiental destacados; e em algumas ações 

estruturais propostas. O maior detalhamento do rebatimento territorial dos planos de 

expansão permitiu ampliar os subsídios ao licenciamento ambiental dos projetos de 

silvicultura e cana-de-açúcar, mesmo em um contexto de carência de instrumentos de 

ordenamento territorial. Os exemplos internacionais, por outro lado, se limitaram a 

abordagem tradicional, mas subsidiaram as políticas nacionais de florestas e 

biocombustíveis.  
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O objetivo principal desta pesquisa de tese foi propor e avaliar em estudo de caso uma 

nova estrutura  metodológica de Avaliação Ambiental Estratégica, adotada de forma 

que permitisse sua utilização nos setores florestal e de biocombustíveis, diante da 

perspectiva de enfrentar os desafios do modelo setorial de ocupação do território, 

harmonizando as tensões dos processos de expansão face à proteção ambiental e às 

vulnerabilidades sociais. Para isso, investigou-se o processo de planejamento desses 

setores, visando avaliar como são abordadas as questões ambientais e suas 

consequências na escolha de áreas para os planos de expansão, com vistas ao plantio de 

suas respectivas matérias primas. 

A primeira motivação para o desenvolvimento do trabalho de tese foi a constatação de 

que apesar dos setores florestal e de biocombustíveis serem considerados, do ponto de 

vista global, como modelos de desenvolvimento atrativos para a transição a uma 

economia de baixo carbono, do ponto de vista local e regional apresentam vários 

elementos contraditórios a uma produção sustentável. As ameaças advindas de sua 

cadeia de produção envolvem dificuldades em contribuir com as estratégias para a 

conservação da biodiversidade; o monopólio de uso do território e dos recursos naturais; 

a concentração fundiária; a criação de barreiras aos usos múltiplos dos recursos hídricos 

e a sua descaracterização, a dificuldade de ser um vetor de redução de desigualdade 

social; e, por fim, as preocupações com seus efeitos sobre a segurança alimentar. 

A preocupação com os aspectos da sustentabilidade desses setores ganha maior 

repercussão por conta de sua grande representatividade econômica e territorial na 

maioria das regiões brasileiras. As perspectivas de crescimento para as próximas 

décadas indicam um avanço significativo dessa importância, o que aumenta as 

preocupações com a intensificação e o avanço dos conflitos pelo uso dos recursos 

naturais.  

Nesse contexto, o planejamento ambiental público não tem conseguido lidar de forma 

satisfatória com os impactos que emergem dos planos de expansão empresarial, ao 

mesmo tempo em que há uma profusão de políticas setoriais que estimulam novos 

projetos. Não obstante os instrumentos de gestão ambiental público estabelecidos pela 

PNMA tenham a atribuição de harmonizar o uso dos recursos naturais e minimizar os 
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conflitos, sua eficácia é limitada. Dentre os principais instrumentos, o de maior 

repercussão é o Licenciamento Ambiental, cujo escopo se restringe à avaliação de 

aspectos pontuais de projetos estruturantes e seu enquadramento a regras gerais (leis e 

regulamentos), que nem sempre levam em consideração as especificidades 

socioambientais regionais referentes aos impactos indiretos e cumulativos de diversos 

projetos. Essa mesma lógica negligencia a avaliação integrada ou a análise de a uma 

estratégia regional, o que não permite captar conflitos com as estratégias para a 

conservação da biodiversidade, a concentração fundiária, a desigualdade social e a 

segurança alimentar. 

A influência dos instrumentos de planejamento territorial não foge a essa regra, já que 

não tem sido eficientes para influenciar a decisão setorial e fazer valer sua prerrogativa 

de ordenar o território e harmonizar as diferentes demandas por uso dos recursos 

naturais. Apesar de ainda não existirem avaliações definitivas sobre a influência dos 

zoneamentos na mudança desse padrão concentrador e excludente, ainda prevalece o 

modelo em que a iniciativa privada direciona (direta ou indiretamente) a exploração 

concentrada de terras com foco em ganhos de produtividade. Assim, as áreas 

selecionadas são homologadas pelo poder público, ao mesmo tempo em que sua 

expansão é estimulada por políticas públicas setoriais, independentemente de diretrizes 

de ordenamento territorial.  

A situação atual não reforça a visão de desenvolvimento sustentável, ao combinar a 

justiça social e a prudência ambiental proposta por SACHS (2004), via integração de 

estratégias globais, regionais e, principalmente, locais. Nesse sentido, os instrumentos 

de gestão ambiental e setorial tem o papel fundamental de conectar essas estratégias. No 

entanto, o que se vê é o oposto, o planejamento da ação local se sobrepõe (baseado em 

projetos e seu respectivo licenciamento ambiental), sem que se leve em consideração os 

efeitos regionais. Já as ações setoriais são planejadas em nível nacional, sem se conectar 

com as necessidades locais. A atuação local acaba ocorrendo após fato consumado, 

depois da decisão sobre um determinado empreendimento já ter sido tomada em todos 

os outros níveis e esferas de planejamento, dificultando eventuais alterações. Nesse 

sentido, confirma-se a primeira hipótese de que os instrumentos públicos de gestão 

ambiental e de ordenamento territorial não tem sido suficientes para conferir maior 



 

 243 

sustentabilidade aos planos de expansão dos setores de biocombustíveis e florestas no 

Brasil. 

O quadro-problema indica a pertinência de se utilizar instrumentos de planejamento que 

harmonizem as diversas visões de desenvolvimento. Assim, esta tese levanta a segunda 

hipótese de que a Avaliação Ambiental Estratégica pode contribuir para a 

sustentabilidade da expansão dos setores de biocombustíveis e florestas plantadas 

integrando visões territorial e ambiental. Para confirmá-la, foi proposta uma adaptação 

metodológica da AAE que pudesse ser adotada no contexto institucional desses setores, 

e adequada para garantir a incorporação de critérios de sustentabilidade como 

condicionante nas instâncias de decisão, ou seja, nos programas de investimento dos 

setores florestal e de biocombustíveis.  

A adaptação metodológica proposta foi testada em um estudo de caso realizado no 

Extremo Sul da Bahia, envolvendo programas de investimento de um complexo de 

produção de celulose e biocombustíveis, que possibilitou validar tecnicamente a 

abordagem adotada. O modelo permitiu avaliar como diferentes políticas públicas 

influenciam no rebatimento territorial dos plantios, identificando os riscos de cada 

opção à biodiversidade e ao tecido social. Ao mesmo tempo, se apresentou como um 

espaço estruturado para a discussão das opções com os diferentes atores sociais 

envolvidos e para a incorporação da percepção e opinião desses atores, gerando, por 

fim, diretrizes e recomendações para o estabelecimento de uma estrutura regional de 

ordenamento territorial mais sustentável.  

No que tange aos aspectos técnicos, o estudo de caso confirmou que o modelo de 

avaliação ambiental de cenários, com rebatimento territorial de políticas restritivas de 

uso do solo, combinado com os fatores críticos escolhidos (agropecuária, 

biodiversidade, recursos hídricos, solos, dinâmica territorial, dinâmica socioeconômica 

e governança) ofereceu importantes informações sobre as questões determinantes para a 

região. Foi possível verificar que critérios de ordenamento territorial, com base nas 

aptidões edafoclimáticas, permitem a escolha de opções que envolvem menores riscos à 

biodiversidade e aos conflitos por áreas de alta produtividade.  

Ainda no aspecto técnico, o ZAE trouxe grandes benefícios ao pré-determinar as áreas 

disponíveis para a cana-de-açúcar, não havendo necessidade de levantamento específico 
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sobre as áreas de aptidão edafoclimática mais atraentes, poupando tempo e recursos, 

além de facilitar a construção dos cenários de expansão. Sob o ponto de vista 

institucional, o ZAE clarificou o pacto feito com a área ambiental de quais áreas não 

fariam parte dos planos de expansão. Ficou a cargo da AAE complementar o 

planejamento ao avaliar as alternativas de ocupação sob o ponto de vista de indicadores 

socioambientais não avaliados anteriormente, buscando as opções mais sustentáveis.  

Do ponto de vista institucional, o momento (timing) da aplicação da AAE no estudo de 

caso, em paralelo ao licenciamento de um dos empreendimentos, não comprometeu os 

resultados técnicos ou impediu a utilização dos resultados como subsídio ao 

licenciamento ambiental. Caso houvesse interesse, ainda havia tempo hábil para 

eventualmente incorporar as diretrizes e recomendações às condicionantes da Licença 

Prévia. A mudança da equipe de decisores nas instituições ambientais foi decisiva 

diante da capacidade de influenciar do instrumento. Apesar das limitações de “timing”, 

os resultados da AAE podem subsidiar novos processos de licenciamento ambiental 

dessa natureza, na Bahia ou em outras regiões do País. 

Por outro lado, por ter sido realizada unilateralmente pelos responsáveis pela 

formulação e execução da política ambiental estadual, a AAE não influenciou o 

processo decisório de políticas públicas dos setores florestal e de biocombustíveis e dos 

planos de investimento privados. Esse quadro institucional não permitiu a 

transversalidade da variável ambiental. No entanto, apesar da falta de estrutura para 

recepcionar o instrumento no processo de tomada de decisão desses setores, 

principalmente do ponto de vista estadual, constatou-se que essa abordagem é uma das 

poucas opções possíveis para a introdução da AAE sem mudanças estruturais (leis ou 

decretos).  

A validação da AAE nos setores florestal e de biocombustíveis evidencia os potenciais 

benefícios da utilização da metodologia, auxiliando, em especial: 

 na promoção do desenvolvimento sustentável regional, integrando as questões 

estratégicas da biodiversidade e do desenvolvimento socioeconômico, ao 

processo de tomada de decisões sobre a viabilidade dos planos de expansão de 

florestas e biocombustíveis; 
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 na compreensão do contexto político e legal que relaciona as atividades florestal 

e de biocombustíveis com a conservação e proteção da biodiversidade e do 

desenvolvimento local; 

 no envolvimento dos atores sociais relevantes para além da breve discussão do 

licenciamento ambiental, aumentando sua participação e contribuição, além do 

aumento da transparência do processo decisório; 

 na criação de oportunidades de revisão das fronteiras das áreas de plantio 

florestal e de biocombustíveis, visando atender aos múltiplos interesses, tanto 

comerciais e econômicos, quanto de conservação, da proteção da biodiversidade, 

do compartilhamento do uso dos recursos naturais e da concentração fundiária; 

 na identificação de pontos positivos e negativos de diferentes modelos de 

produção e de ocupação territorial; 

 no encadeamento de ações ambientalmente estruturadas; 

 na determinação de padrões máximos de ocupação territorial por cadeia 

produtiva, mesmo na ausência ou insuficiência de políticas de ordenamento 

territorial; 

 no licenciamento ambiental que leve em consideração os aspectos cumulativos 

de cultivos agrícolas; 

 no uso da AAE para outros setores da agroindústria brasileira; 

Ainda assim, algumas dificuldades foram encontradas na utilização da metodologia, 

sobretudo relacionado a falta de informação e de dados atualizados históricos sobre: 

 a estrutura da agricultura familiar, bem como a localização dos bolsões de 

produção de alimentos; 

 os processos de licenciamento ambiental municipal de atividades agrícolas; 

 as áreas de Reserva Legal e de APP dos empreendimentos e de toda a região 

 as áreas com fomento florestal; 

 a estrutura fundiária da região e o preço da terra; 

 a estrutura econômica e de empregos no nível municipal e regional;  

 o estado da biodiversidade em todos os níveis; 

 a qualidade dos recursos hídricos locais. 

Além disso, vale destacar que o estudo de caso falhou na tarefa de incorporar as 

contribuições dos atores sociais locais, apesar de ser considerada parte fundamental da 
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metodologia proposta. Isso derivou em um processo de AAE com pouca 

representatividade dos anseios da população local. 

Diante dos benefícios e das dificuldades encontradas na aplicação do estudo de caso, 

pode-se confirmar a segunda hipótese de que a Avaliação Ambiental Estratégica pode 

contribuir para a sustentabilidade da expansão dos setores de biocombustíveis e 

florestas plantadas integrando visões territorial e ambiental. Apesar disso, alguns 

avanços futuros seriam importantes para minimizar tais dificuldades na aplicação da 

metodologia, a fim de melhor indicar escalas de prioridade de atuação como, por 

exemplo: o desenvolvimento do Zoneamento Ecológico-Econômico, com escalas mais 

precisas, a fim de garantir um bom conhecimento sobre o estado atual do território; a 

construção de um banco de dados atualizado sobre a ocupação territorial; os indicadores 

econômicos locais e o fomento florestal; estudos de campo para caracterizar a 

fragmentação florestal e os ativos remanescentes. 

Além disso, foi possível identificar limitações da própria metodologia proposta, como a 

necessidade do julgamento de especialistas e das partes interessadas, atribuindo forte 

subjetividade às análises, intensificada diante das incertezas em relação às informações 

disponíveis, tanto sobre as condições sociais, quanto sobre a aptidão edafoclimática, as 

tecnologias de plantio, o preço da terra e a magnitude da relação entre empresas e 

fomentados.  

No entanto, considera-se que essas limitações possam ser amenizadas e até mesmo 

eliminadas. Alguns aspectos seriam supridos nos respectivos EIA, onde a coleta de 

dados e informações vão além de dados secundários, uma prerrogativa da AAE. Do 

ponto de vista institucional, a falta de integração com o planejamento setorial tornou as 

decisões mais conflituosas e não foram reconhecidas pelos setores em sua tomada de 

decisão. Assim,  recomenda-se: 

 Ampliação do escopo dos cenários de expansão, incorporando outros aspectos 

relacionados aos custos de produção, que afetam a escolha de novas áreas, como 

o preço da terra, qualidade da infraestrutura das estradas;  

 As condições edafoclimáticas podem ser alteradas pelas mudanças climáticas; 

Incorporação de cenários de médio prazo alternativos que possam simular essas 

alterações;  
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 Adaptação na etapa de análise de consequências do uso de ferramentas de 

auxílio à tomada de decisão, que permita a consideração de incertezas, a partir 

da experiência de especialistas e da percepção de diferentes atores sociais, de 

forma mais transparente e precisa. 

 Atribuição de pesos na análise dos impactos ambientais, não apenas para 

diferenciar os critérios, mas, também, para diferenciar as áreas de maior 

vulnerabilidade por conta de outras atividades agrícolas com grande valor social, 

como a agricultura familiar; 

 Efetiva participação para todos os atores sociais envolvidos durante todo o 

processo da AAE, culminando no Licenciamento Ambiental. Os canais pode ser 

variados, mas deve ter como objetivo ser um processo interativo em que as 

observações dos atores sociais sejam realmente consideradas, incorporando-as e, 

quando não aceitas, justificar.  

Para garantir que haja integração das diretrizes da AAE ao processo decisório setorial, e 

não somente ambiental como aconteceu no estudo de caso, recomenda-se a adoção de 

regulamentação específica. A forma como foi encaminhada a Avaliação Ambiental de 

Áreas Sedimentares (AAAS), no setor de Petróleo, pode ser uma alternativa a ser 

adotada nos setores de agroenergia e florestas no âmbito federal. Portarias no âmbito do 

Conselho Interministerial de Açúcar e Álcool (CIMA), no caso do etanol, da Comissão 

Executiva Interministerial do Biodiesel (CEIB), e portaria conjunta do MAPA e MMA, 

no caso de florestas, seriam suficientes para incorporar a AAE ao modelo de 

planejamento setorial, sem que haja a necessidade de alterações nas Leis Federais. O 

momento da adoção do instrumento pode ser, tanto em paralelo à formulação das PPP 

(como uma abordagem estratégica), quanto como avaliação dos riscos e oportunidades 

de PPP já propostas (como uma abordagem AIA), prioritariamente a primeira 

alternativa.  

Em nível estadual, a integração pode acontecer a exemplo dos Núcleos de Gestão 

Ambiental (NGA) das Secretarias de Estado estruturantes, em Minas Gerais, conforme 

destacou-se no Capítulo 3. O NGA ofereceria uma estrutura aos moldes do que 

PARTIDÁRIO (2007) indicou como “ninho da AAE”. Assim como em nível federal, os 

estados podem utilizar tanto a abordagem estratégica quanto a de base AIA.  
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Do ponto de vista ambiental do planejamento do setor ambiental, a AAE do Extremo 

Sul indicou ser útil como instrumento direcionador do licenciamento ambiental, embora 

suas informações não tenham sido usadas. Por outro lado, o planejamento ambiental 

estaria mais fortalecido com a adoção de ZEE integrados nas escalas estadual e 

regional. Nesse sentido, a AAE poderia ser um instrumento mais eficiente e objetivo.  

A utilização da Avaliação Ambiental Estratégica nos setores de biocombustíveis e 

florestas é um tema muito vasto, que possui várias dimensões: a técnica, a econômica, a 

social e político-institucional. Representa um tema de maior amplitude e pouco 

avançado no Brasil: a integração entre o planejamento ambiental e setorial. Muitas 

pesquisas e estudos ainda precisam e podem ser feitos no sentido de se ampliar sua 

compreensão e viabilizar a aplicação da AAE no Brasil e compreender as limitações das 

práticas atuais, de forma a se obter o máximo possível de benefícios, a saber: 

 Complementar o modelo de alocação territorial proposto com outras variáveis 

determinantes para a escolha das áreas de plantio, como os preços da terra 

rebatidos territorialmente; 

 Estudos socioeconômicos visando a determinação de como se dá a influência 

das atividades de plantio florestal e biocombustíveis sobre as outras atividades 

agropecuárias; 

 Estudos econômicos visando a atualização de matrizes input-output em nível 

municipal a fim de determinar com maior clareza os efeitos econômicos da 

chegada de grandes complexos industriais; 

 Estudos visando a determinação do impacto socioeconômico (geração de renda, 

empregos e tributos, dinâmica territorial e segurança alimentar) das atividades 

de silvicultura e biocombustíveis. Especialmente no caso da segurança alimentar 

local, o modelo utilizado neste trabalho é bastante simplificado e as estimativas 

obtidas derivam de hipóteses muito generalistas que podem ser bastante 

refinadas; 

 Elaboração de ZEE para as regiões com maior conflito pela terra (grupo de 

municípios) em escalas 1:100.000 ou menor; 

 Desenvolvimento de metodologias de integração entre as escalas Estadual, 

Regional e Municipal dos ZEE; 

 Desenvolvimento de metodologias para a participação social (formação de 
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grupos de discussão e realização de audiências públicas, consulta pública dos 

documentos para revisão, realização de workshops de avaliação, entre outros), 

específicas para otimizar a participação social; 

 Desenvolvimento de critérios de eficiência e eficácia da AAE adaptados ao 

contexto institucional brasileiro; 

Por fim, a proposta metodológica apresentada pode ser compartilhada com vários países 

com semelhante contexto institucional, em especial os da América Latina, que têm 

produção agrícola significativa, e por outros setores com rebatimento territorial difuso, 

como a agricultura.  
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ANEXO I - TABELAS 

 

Tabela 1 – Matriz-Síntese da Situação Atual, Cenário de Referência e Cenários de Desenvolvimento  

 

 

  

Fator 

Crítico 

Processo 

Estratégico 
Indicador Situação em 2006 CR CD1 CD2 

A
g

ro
p

e
c
u

á
ri

a
 

Expansão da 

Pecuária 

 Área de pasto 

por município 

 Rebanho Bovino 

 O Extremo Sul possui 1,2 milhão 

de ha de pastagens, apresentando 
tendência de queda na última 

década. A produtividade média é de 

1,70 cabeças por ha, tendo 1,8 
milhão de cabeças. 

 Haveria uma perda de 82 mil ha de 

pastagens. Total restante de pasto 

seria de 1,1 milhão de ha. 

 Essa perda de área corresponde a 

uma queda de 9% do rebanho 
bovino, ou seja, 170 mil cabeças, 

mantendo-se produtividade da 

situação atual. 

 Haveria uma perda de 260 mil ha de 

pastagens. Total restante de pasto 

seria de 943 mil ha. 

 Essa perda de área corresponderia a 

uma queda de 26% do rebanho 
bovino, ou seja, 483 mil cabeças, 

mantendo-se produtividade da 

situação atual. 

 Haveria uma perda de 532 mil ha de 

pastagens. Total restante de pasto 

seria de 672 mil ha. 

 Essa perda de área corresponderia a 

uma queda de 49% do rebanho 
bovino, ou seja, 903 mil cabeças, 

mantendo-se produtividade da 

situação atual. 

Penetração do 

modelo de 

monocultura via 

pecuária 

 Área de 

pastagens/área 

dos 
estabelecimentos 

agrícolas (2006) 

 Proporção das áreas de pastagem 

diminuiu entre 1996 e 2006. 

 Em 2006, as áreas de pasto 
correspondiam a 75% das áreas dos 

estabelecimentos agrícolas. 

 Queda na proporção para 69%.  Queda acentuada para 58%. 
 Queda substancial, deixando a 

proporção em 42%. 

 Os municípios que apresentam 

maiores áreas proporcionais, acima 

de 80% da área municipal, são: 
Eunápolis (86%), Guaratinga 

(86%), Ibirapuã (92%), Itagimirim 

(98%), Itamaraju (81%), Itanhém 
(94%), Jucuruçu (88%), Lajedão 

(92%), Medeiros Neto (96%), 

Teixeira de Freitas (82%) e Vereda 
(94%). 

 Os municípios que apresentam 

maiores áreas proporcionais, acima 

de 80% da área municipal, são: 

Eunápolis (82%), Guaratinga 
(85%), Ibirapuã (80%), Itagimirim 

(90%), Itamaraju (81%), Itanhém 

(91%), Jucuruçu (88%), Medeiros 
Neto (90%), Teixeira de Freitas 

(80%) e Vereda (93%). 

 Os municípios que apresentam 

maiores áreas proporcionais, acima 
de 80% da área municipal, são: 

Eunápolis (82%), Ibirapuã (80%), 

Itagimirim (91%), Itanhém (91%), 
Jucuruçu (88%), Medeiros Neto 

(90%), Teixeira de Freitas (80%) e 

Vereda (82%). 

 Os municípios que apresentam 

maiores áreas proporcionais, acima 

de 80% da área municipal, são: 
Itanhém (82%) e Jucuruçu (88%). 

Variação da 

ocupação de 

área por outros 

cultivos 

 Área plantada 

com lavouras 

temporárias e 

permanentes por 

município 
(2006), sem cana 

 Área de lavouras temporárias e 

permanentes cresceu, entre 1996 e 

2006, cerca de 10%, saindo de 161 
para 179 mil ha. No entanto, nos 

últimos anos houve estagnação. 

 Redução das áreas de lavoura 

temporária e permanente da ordem 

de 8,8 e 9 mil ha, respectivamente, 

restando 63 mil ha de temporárias e 

185 mil ha de permanentes, perda 
de 7% da área. 

 Redução das áreas de lavoura 

temporária e permanente da ordem 

de 36 e 31 mil ha, respectivamente, 

restando 35 mil ha de temporárias e 

163 mil ha de permanentes, perda 
de 25% da área. 

 Queda nas áreas de lavoura 

temporária e permanente da ordem 

de 53 e 45 mil ha, respectivamente, 

restando 19 mil ha de temporárias e 
150 mil ha de permanentes, 

correspondendo a uma perda de 

37% da área. 
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Alterações no 
uso e 
cobertura do 
solo 

 % de cobertura 

do solo por 

vegetação nativa 

 21 dos 24 municípios com mais de 

80% de redução da cobertura por 

vegetação nativa. 

 Municípios com maiores índices de 

desmatamento: Lajedão, Medeiros 
Neto e Mascote com 99%; Ibirapuã 

e Itanhém com 97%. 

 21 dos 24 municípios com mais de 

80% de redução da cobertura por 

vegetação nativa. 

 Lajedão, Medeiros Neto, Mascote, 

Ibirapuã e Itanhém permanecem 
com taxa de desmatamento próxima 

a 100%. 

 idem CR  idem CR 

Alterações no 
uso e 
cobertura do 
solo 

 % de cobertura 

do solo por 

vegetação nativa 

  Municípios com maior % de 

cobertura de vegetação nativa: Sta. 

Cruz Cabrália, 33%; Porto Seguro, 

29%; Prado, 24%; Canavieiras, 
Itabela e Itamaraju 20%.  

  Municípios com maior % de 

cobertura de vegetação nativa: Sta. 

Cruz Cabrália, 30,4%; Porto 
Seguro, 26,3%; Prado, 21,1%; 

Canavieiras, Itabela e Itamaraju 

16,9%. 

 idem CR  idem CR  

Alterações no 
uso e 
cobertura do 
solo 

 % de cobertura 

do solo por 

vegetação nativa 

 Manutenção/regeneração de cerca 

de 7.000 ha de APP e 15.000 de 

RL. 

 Manutenção/regeneração de cerca 

de 7.000 ha de APP e 15.000 de 

RL.  

 Manutenção/regeneração de cerca 

de 35.000 ha de APP e 60.000 ha de 

RL 

 Manutenção/regeneração de cerca 

de 65.000 ha APP e 120.000 ha RL 

Fragmentação 
florestal  

 Percentual de 

fragmentos com 

área inferior a 

100 ha.  

 Vegetação nativa extremamente 

fragmentada, com predomínio de 

manchas de vegetação com menos 

de 100 ha. 

 Em 17 dos 24 fragmentos, mais de 
90% possuem menos de 100 ha. 

 Os municípios com maior número 

de fragmentos de vegetação com 

mais de 100 ha são: 

 S.Cruz Cabrália: n=48 

 Itamaraju: n=58 

 Belmonte: n=60 

 Caravelas: n=62 

 Porto Seguro: n=68  

 Vegetação nativa extremamente 

fragmentada, predomínio de 

manchas menores de 100 ha. 

 Municípios com menores 
percentuais de fragmentos florestais 

menos de 100 ha: 

 Belmonte: 70,3% 

 Canavieiras: 71,7% 

 Mascote: 72,5% 

 Sta. C.Cabrália: 76,8% 

 Santa Luzia: 76,8% 

 Todos os demais municípios 

permanecem com percentuais acima 
de 80% de fragmentos com menos 

de 100 ha. 

 idem CR  idem CR 
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Uso do solo 
nas APCB 

 % de ocupação 

de APCB pro 

eucalipto e cana-
de-açúcar 

 Pressão antrópica moderada a alta 

nas APCB em decorrência da 

presença da cana-de-açúcar e, 

principalmente, da silvicultura. 

 Municípios com maior taxa de 
ocupação de APCB: 

 Teixeira Freitas: 18,8% 

 Mucuri: 27% 

 Ibirapuã: 27,8% 

 Caravelas: 29,9% 

 Nova Viçosa: 31,3% 

 Alcobaça: 34,9  

  idem Situação Atual 

 Pressão antrópica moderada a alta 

nas APCB em decorrência da 

presença da cana-de-açúcar e, 

principalmente, da silvicultura 

 Municípios com maior taxa de 
ocupação de APCB: 

 Alcobaça: 34,9 

 Mucuri: 47,6% 

 Vereda: 34,6% 

 Nova Viçosa: 48,7% 

 Mascote: 50,8% 

 Caravelas: 52,5% 

 Pressão antrópica moderada a alta 

nas APCB em decorrência da 

presença da cana-de-açúcar e 

silvicultura 

 Municípios com maior taxa de 
ocupação de APCB: 

 Mucuri: 47,6% 

 Nova Viçosa: 48,7% 

 Vereda: 52,2% 

 Ibirapuã: 57,7% 

 Mascote: 64,9% 

 Caravelas: 66,7% 
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e
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Disponibilidad
e hídrica 

 Indicador de 

Utilização da 
Potencialidade 

Hídrica (IUPH) 

 IUPH: 

 Pardo = 2,4% 

 Jequitinhonha = 0,8% 

 Buranhem-Jucuruçu =10,9% 

 Itanhém =10,9% 

 Mucuri = 8,3% 

 As demandas totais nas sub-bacias 

oscilam entre 4,8% e 10,9% da 
vazão média dos rios e entre 3% e 

28% da disponibilidade hídrica. 

 Sub-bacias dos rios Pardo e 

Jequitinhonha, com IUPH menor a 

5% para o horizonte atual e futuro, 
não geram tensão significativa 

sobre o recurso hídrico. 

 Sub-bacia dos rios Buranhém – 

Jucuruçu, com IUPH dentro do 
patamar aceitável (5% a 10%) de 

comprometimento da produção 

hídrica potencial, não deve 
apresentar conflitos significativos 

pelo uso dos recursos hídricos. 

  Sub-bacias dos rios Itanhém e 

Mucuri, com IUPH elevado (acima 
dos 10%), podendo ocorrer 

conflitos no uso do recurso hídrico 

em locais críticos.  

 Sub-bacias dos rios Pardo, 

Jequitinhonha e Buranhém/ 
Jucuruçu, apresentam uma elevação 

reduzida na estimativa do IUPH para 

o CD1, quando comparada ao CR. 

 Sub-bacias dos rios Itanhém e 
Mucuri, apresentam moderadas 

diferenças do IUPH quando 

comparadas com o CR. Mesmo 
assim, e por conta da tendência de 

crescimento das outras demandas, 

será necessário uma fiscalização 
atuante verificando que os usos 

sejam estritamente iguais aos 

outorgados, eliminando qualquer uso 
não autorizado pela entidade 

competente. 

 Sub-bacia do rios Pardo, idêntico 

ao CD1. 

 Sub-bacia do rio Jequitinhonha, 

apresenta diferença marcada nas 
estimativas do IUPH para o CD2, 

quando comparadas ao CR. 

 Sub-bacia dos rios 

Buranhém/Jucuruçu, apresenta uma 
elevação reduzida na estimativa do 

IUPH para o CD2, quando 

comparada ao CR. 

 Sub-bacia do rio Itanhém apresenta 
o IUDH (relação 

demanda/disponibilidade) mais 

desfavorável (59%). O incremento 
do IUPH quando comparadas com 

o CR é considerado médio. 

 Sub-bacia do rio Mucuri, o CD2 é 

idêntico ao CD1. 
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Qualidade das 
águas 

 Índice de 

Qualidade das 

Águas 

Superficiais 
(IQAS) 

 Homogeneidade quanto à qualidade 
das águas. 

 As águas superficiais mostram 

contaminação orgânica (DBO5) 
decorrentes do lançamento de 

esgotos urbanos não tratados. 

 As bacias dos rios Pardo, 

Jequitinhonha e Buranhém/ 

Jucuruçu apresentam 
estimativas do IQAS para os 

dois horizontes abaixo do valor 

crítico (igual a 100%), apesar 
de estimativas de alguns dos 

indicadores utilizados na 

avaliação tenham resultado 
acima dos respectivos limites 

para a Classe 2. 

 As bacias dos rios Itanhém e 
Mucuri apresentam estimativas 

do IQAS para o horizonte 

futuro acima do valor crítico 
(igual a 100%). 

 A bacia do rio Pardo não 

apresenta diferença sensível do 

IQAS, quando comparado com o 
CR. 

 Nas bacias dos rios 

Jequitinhonha, Buranhém/ 

Jucuruçu e Itanhém são 

esperadas pequenas variações 

(pioras) do IQAS, quando 
comparadas com o cenário de 

referência. 

 Na bacia do rio Mucuri é 
esperado um aumento do IQAS 

(piora) para o CD2, quando 

comparado com o CR. 

 Sub-bacia do rio Pardo o CD2 é idêntico ao 
CD1. 

 Sub-bacia do rio Jequitinhonha, apresenta a 

maior variação do indicador da qualidade 
da água (piora) ultrapassando o limite 

considerado ideal. 

 Sub-bacia dos rios Buranhém/Jucuruçu são 

esperadas variações médias (pioras) do 

IQAS, quando comparadas com o CR, 

mantendo-se dentro do limite de qualidade 
aceitável. 

 Sub-bacia do rio Itanhém apresenta 

pequena variação do IQAS, quando 
comparado ao CR, ambos acima do limite 

máximo aceitável. 

 Sub-bacia do rio Mucuri o CD2 é idêntico 
ao CD1. 

S
o

lo
s
 

Erosão 
 Risco de Erosão 

dos Solos  

 Os solos ocupados pela 
silvicultura revelam o predomínio 
da Classe de risco ‘muito baixo’ 
com pequena proporção de 
‘risco baixo’, na parte leste da 
área e de ‘risco moderado’ a 
‘risco baixo’ nas menores áreas 
localizadas a Oeste.  

 As áreas antes ocupadas 
pela pecuária e substituídas 
pela silvicultura apresentam 
melhora no indicador, 
passando de risco 
“moderado” para risco 
“baixo”. 

 Proporção pouco se 
alteraria, mantendo-se as 
áreas com maior 
sensibilidade à erosão 
aquelas encontradas nas 
áreas a oeste da área de 
estudo. 

 As áreas antes ocupadas 
pela pecuária e substituídas 
pela silvicultura serão 
basicamente as de risco a 
erosão “baixo” e “muito 
baixo”, apresentando melhora 
ainda maior dos indicadores 
nos 297 mil ha a serem 
ocupados. 

 A perspectiva de recuperação 
e/ou regeneração das áreas 
de APP e RL apresentaria 
ainda melhores indicadores 
para os solos da região. 

 As áreas com maior risco à 
erosão permanecem as 
mesmas, já que estas ainda 
ficam destinadas à pecuária, 
mantendo-se na porção oeste 
da área de estudo, 
principalmente nos relevos 
com maior aclive. 

 As áreas substituídas pela silvicultura 
são basicamente as de risco a erosão 
“baixo” e “muito baixo”, apresentando 
melhora ainda maior nos 297 mil ha a 
serem ocupados. 

 A perspectiva de recuperação e/ou 
regeneração das áreas de APP e RL 
apresenta ainda melhores indicadores 
para os solos da região. 

 As áreas com maiores risco 
permanecem as mesmas, aquelas 
destinadas à pecuária, mantendo-se na 
porção oeste, principalmente nos 
relevos com maior aclive. 

 A entrada da cana se daria, 
basicamente, em regiões planas, no 
caso de mecanização, ocupadas pela 
pecuária e com ‘baixo risco’. 

 Regiões em que a cana substituísse 
lavouras permanentes levariam a maior 
vulnerabilidade à erosão, podendo 
aumentar a classe de risco à erosão. 
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Estrutura 
Produtiva 

 Crescimento do 
PIB municipal 

 Incremento do PIB após a 

implantação e expansão da 

silvicultura 

 Com exceção dos municípios de 

Eunápolis, Itapebi, Mucuri e 
Lajedão todos os demais 

apresentaram PIB per capita 

inferior à média estadual (R$ 
8.047,35, em 2005) 

 A área econômica Norte, entre 

1999 e 2005, apresentou a maior 
taxa de crescimento do PIB 

municipal: Eunápolis e Itapebi. 

 A taxa de crescimento do PIB 
regional se manterá no patamar de 

5 a 7,5% enquanto que nos 

municípios sedes das unidades 
industriais haverá uma elevação do 

PIB na faixa de 5 a 10%:Eunápolis, 

Mucuri, Medeiros Neto, Itanhém e 
Ibirapuã, nos demais será muito 

residual. Teixeira de Freitas e Porto 

Seguro apresentam taxas de 
crescimento do PIB relativamente 

altas, decorrentes da atividade 

turística. Este acréscimo, a exceção 
do turismo, não necessariamente 

significará maior distribuição da 

renda, visto não haver indícios de 
desconcentração e complexificação 

do tecido produtivo. A região 

elevará sua participação no PIB 

estadual de 5,2 para 5,5%. 

 Os municípios sede das indústrias 

de celulose deverão apresentar 

significativo aumento de seu PIB, 
bem como os municípios com as 

maiores áreas plantadas destinadas 

à silvicultura de eucalipto. 

 Nos municípios sedes das unidades 

industriais de produção de celulose e 

etanol, haverá uma acentuada 
elevação do PIB. Os municípios 

com ampliação de áreas de 

silvicultura ou cana-de-açúcar 
apresentam uma acentuada elevação 

do PIB, enquanto nos demais o 

aumento será muito residual. 

Estrutura 
Produtiva 

 Distribuição 

Setorial do PIB 

 Em 2007, o PIB regional 

correspondia a 5,2% do PIB 
regional e se distribuía por setor 

econômico da seguinte forma: 

agropecuária – 15,6%, Indústria – 
28,8% e serviços –55,6%. 

 Do ponto de vista industrial, o 

percentual de PIB mais importantes 
está na Silvicultura Norte, com 

43,2% (Eunápolis) e na Sul, com 

57,2% (Mucuri). 

 Em termos do PIB da agropecuária 

são: Turística e Pesqueira (25,7%) e 

Canavieira (28,4%). 

 Porto Seguro, Canavieiras e 

Teixeira Freitas se destacam na 

formação do PIB de serviços, com 
percentuais acima de 72%. 

 Tendência de redução do PIB 
agrícola de 15,6% (2006) para 

valores entre 10% a 12%, 

 Ligeiro crescimento do PIB 
industrial de 28,8% (2006) para 30 

a 32%, com concentração nas áreas 

de Silvicultura Norte e Silvicultura 
Sul, sendo Mucuri, Eunápolis, 

Itapebi Medeiros Neto e Ibirapuã 
os mais beneficiados. 

 O PIB comercial e de serviços 

passa de 55,6% (2006) para 58,0%. 

 As outras áreas econômicas 

mantém mesmo patamar do PIB 

setorial.  

 Crescimento da concentração do 
PIB industrial nas áreas Norte e 

Sul, com Mucuri e Eunápolis os 

mais beneficiados. 

 As outras áreas econômicas 

mantêm o mesmo patamar de 

distribuição do PIB setorial. 

 Os municípios com altas taxas de 

área plantada com eucalipto, 
também, deverão apresentar 

aumento do PIB agrícola. 

 Nos demais, aumento do PIB será 
muito residual, seguindo o ritmo 

atual, com incremento das 

disparidades regionais. 

 Crescimento da concentração do 

PIB industrial nas áreas Norte e Sul, 

com Mucuri e Eunápolis os mais 
beneficiados. 

 As outras áreas econômicas mantêm 

o mesmo patamar de distribuição do 
PIB setorial. 

 Destaca-se o deslocamento da 

produção de cana para outras áreas 
de bom potencial (Norte, p. ex.) e 

um aumento do PIB industrial nos 
municípios onde estão instaladas as 

usinas de álcool. 

 Aumento do PIB agrícola nos 
municípios onde já há altas taxas de 

áreas plantadas de cana e eucalipto. 
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Comércio 
Exterior 

 Participação 
regional nas 
exportações 
brasileiras 

 Elevação de 4%, em 1991, 
para 17%, em 2006. 

 Estimativa para 2010: 20% do 
valor total das exportações 
nacionais. 

 Ampliação, ainda que reduzida, da 
participação regional nas exportações 
de celulose, de 20% (projeção para 
2010) para 25%, sem riscos imediatos 
de redução das cotações, a julgar 
pelas tendências de mercado. 

 A região poderá iniciar um processo 
de redução nas exportações 
nacionais quando da introdução de 
novas regiões produtoras. 

 Toda a produção de etanol se destina 
ao consumo regional, diminuindo a 
dependência local e baiana. 

 Ampliação da participação 
regional nas exportações 
brasileiras de celulose, sem 
riscos imediatos de redução 
das cotações. 

 Ampliação da participação 
regional nas exportações 
brasileiras de celulose, 
sem riscos imediatos de 
redução das cotações. 

 No que tange ao etanol, a 
maior parte de sua 
produção deverá se 
destinar ao consumo 
regional, diminuindo a 
dependência local e 
baiana da importação 
deste biocombustível, 
podendo, também, 
alavancar um incremento 
das exportações. 

Ocupação e 
Renda 

 Taxa de 
desocupação 

 Grau de 
informalidade 

 Percentual de 
pessoas de 
baixa renda 

 Percentual de 
pessoas 
atendidas 
pelo Bolsa 
Família 

 Taxa de desocupação: 16,4% 
na região e nas áreas 
econômicas: Norte 18,1%; 
Litorânea 17,4%; Centro-oeste 
16,2%; Sul 13,1%; Sudoeste 
16,5%. 

 Grau de Informalidade: 67,4% 
para a região e nas áreas 
econômicas: Norte 64,8%; 
Litorânea 70,3%; Centro-oeste 
67,4%; Sul 61,9%; Sudoeste 
73,5%. 

 48,7% do total da população 
recebem até 1 salário mínimo, 
com acentuada variação num 
intervalo de 33,9% (Porto 
Seguro) a 84,2% (Mascote). 

 Em 2007, o percentual de 
pessoas atendidas pelo Bolsa 
Família era de 36,9%, 
variando nas áreas 
econômicas de 31,5% na Sul, 
a 40,36 na Sudoeste. 

 Taxa de desocupação entre 16,4 
(2000) a 18% e grau de informalidade 
entre 67,4% (2000) a 70%, em 
decorrência da baixa 
integração/germinação das atividades 
dinâmicas (celulose e etanol) com a 
economia regional e do processo de 
urbanização que se acentua, devido à 
concentração das propriedades rurais 
destinadas à silvícola e cana. 

 Manutenção do percentual de 
trabalhadores que recebem até 3 
salários mínimos (na faixa de 83 a 
84%), inferior ao percentual do 
conjunto do Estado, permanecendo 
os mesmos limites de acumulação. 

 Ampliação de pessoas atendidas pelo 
Bolsa Família de 36,2% (2007) para 
40,0%, redução de até 5% no 
percentual de pessoas consideradas 
na categoria “pobres absolutos” 
aumentando, a diferença quando 
comparado com o percentual do 
Estado. 

 A ampliação da área 
produtiva nos atuais 
patamares tecnológicos de 
mecanização não sinaliza 
para uma redução relativa 
da taxa de desocupação, o 
que poderá preservar o 
nível de informalidade e o 
aumento de dependentes 
dos programas 
compensatórios, a menos 
que na linha da 
responsabilidade social das 
empresas criem 
oportunidades de 
capacitação e de fomento 
ao empreendedorismo de 
pequeno porte. 

 A expansão do fomento no 
âmbito da integração 
vertical agricultura/indústria, 
pode amenizar a taxa de 
informalidade e de 
desocupação. 

 

 A ampliação da área 
produtiva nos atuais 
patamares tecnológicos de 
mecanização na atividade 
de silvicultura na produção 
de cana-de-açúcar não 
sinaliza para uma redução 
relativa da taxa de 
desocupação, podendo 
preservar o nível de 
informalidade e o aumento 
de dependentes dos 
programas 
compensatórios, a menos 
que sejam encontradas 
alternativas de alocação 
dessa mão-de-obra 
deslocada. 

 A expansão do fomento na 
produção de celulose ou 
do arrendamento na cana-
de-açúcar pode amenizar 
a taxa de informalidade e 
de desocupação. 
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Finanças 
Públicas 

 Receitas de 
transferências 
/receitas 
totais 
municipais 

 A relação entre as 
transferências federais e 
estaduais/receitas totais 
municipais na região encontra-
se na faixa de 84,1%. 

 As áreas econômicas Sul e 
Litorânea são aquelas que 
detêm os menores 
percentuais, ou seja, 79,8% e 
79,0%, respectivamente. Nas 
demais, os percentuais 
situam-se em torno de 90,0%, 
a saber: Norte 90,0%; Centro-
oeste 89,0%; e Sudoeste 
90,1%. 

 Na arrecadação nos municípios sedes 
das indústrias incremento entre 5 a 
10%, comparativamente à linha de 
base. 

 Com a inclusão de uma usina etanol a 
arrecadação no município sede 
incremento entre 15 a 20%. 

 Ligeiro declínio do grau de 
dependência dos recursos externos 
de 87,7% para a faixa de 85%, devido 
ao aumento da arrecadação 
estimulada pela implantação do polo 
de etanol (Canavieira) e aumento da 
produção de celulose na área 
Silvicultura Norte. 

 Com a ampliação da 
produção de celulose a 
arrecadação nos municípios 
sedes das indústrias poderá 
estar entre 20 a 30%. 

 Com a inclusão da usina 
etanol, também a 
arrecadação no município 
sede sofrerá incremento 
entre 15 a 20%. 

 Com a ampliação da 
produção de celulose a 
arrecadação nos 
municípios sedes das 
indústrias poderá estar 
entre 20 a 30%. 

 Com a inclusão da usina 
etanol, também a 
arrecadação no município 
sede sofrerá incremento 
entre 30 a 35%.  

Demografia 

 Taxa de 
crescimento 
demográfico 

 Rural e 
Urbano 

 No período 2000-2007 a taxa 
de crescimento demográfico 
anual da região (0,88% a.a.) 
se situa inferior à do Estado 
(1,07% a.a.). 

 Quando se analisa por 
domicilio há diferenças no 
comportamento dessa taxa: 
população urbana (1,59 a.a.), 
inferior à do Estado (1,85% 
a.a.), rural (–1,19% a.a.), 
superior à do Estado (–0,65% 
a.a.). 

 Nada indica que a silvicultura 
combinada com o cultivo de cana-de-
açúcar mude as tendências de 
redução da população rural, em 
função da degradação das condições 
para a agricultura familiar continuarem 
ocorrendo. Esta tendência está 
associada às características dos 
cultivos com grandes extensões de 
terra, pouco absorvedores de mão-de-
obra e com o processo de 
urbanização que é cada vez mais 
importante. 

 Declínio da taxa de crescimento 
demográfico anual de 0,88% a.a. para 
a faixa de 0,75% a 0,80% a.a. 
motivada, em grande parte, pela 
continuidade da migração rural-
urbana, que se intensificará. 

 Amplificação da tendência 
vista no CR, não tendo 
indícios de que a expansão 
da silvicultura mude as 
tendências de redução da 
população rural. 

 Amplificação da tendência 
vista no CD1, não tendo 
indícios de que a 
expansão da silvicultura e 
da cana-de-açúcar mude 
as tendências de redução 
da população rural. 
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Fator 
Crítico 

Processo 
Estratégico 

Indicador Situação Atual (2006) CR CD1 CD2 

D
in

â
m
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a
 S

o
c

io
e

c
o

n
ô

m
ic

a
 

Infraestrutura 
Social 

 IDH-M 

 Taxa de 
Mortalidade 
Infantil 

 Taxa de 
Analfabetismo 

 Indicadores 
regionais de 
infraestrutura 
e serviços 
básicos 

 Mesmo com crescimento 
constatado em todos os 
municípios pesquisados o IDH-
M ainda encontra-se abaixo da 
média nacional (0,766) no ano 
de 2000. 

 Redução significativa do 
coeficiente de mortalidade 
infantil, no período 2000/05, de 
43,8 para 26,6 por mil crianças 
nascidas vivas. 

 Taxa de analfabetismo geral 
(26,7%) ligeiramente superior 
àquela registrada no Estado 
(24,3%), no ano de 2000. 

 A região tem carências de 
infraestrutura e serviços e as 
melhorias ocorrem a taxas 
modestas. 

 Embora ocorra um ligeiro 
aumento do IDH-M decorrente 
dos resultados obtidos, 
sobretudo, na área de 
educação, mantém ainda 
abaixo da média nacional 
(0,766 em 2000). Maior parte 
dos municípios ainda com 
IDH-M inferior à média do 
Estado. 

 Em decorrência do 
crescimento da taxa de 
urbanização permitindo maior 
acesso das famílias aos 
serviços de saúde e 
programas de vacinação, 
p.ex., projeta-se redução da 
mortalidade infantil. O índice 
projetado para a região se 
situa na faixa de 15 a 20 por 
mil (2,7 por mil, ano 2000). 

 Pelo mesmo motivo há 
redução da taxa de 
analfabetismo, ficando no 
intervalo entre 18% a 20%. 

 Os indicadores regionais de 
infraestrutura e serviços 
básicos crescerão a taxas 
modestas, mantendo-se as 
atuais carências (transportes, 
comunicações, saneamento) e 
de serviços básicos 
(educação, saúde, lazer, 
cultura). Os índices 
apresentados pelos 
municípios continuarão 
inferiores aos valores da 
capital do Estado. 

 As eventuais melhorias em 
termos de qualidade de vida, 
redução de mortalidade e de 
taxa de analfabetismo, bem 
como de outros indicadores de 
bem-estar estão mais 
diretamente na dependência de 
um fortalecimento do SUS e de 
ampliação de outros programas 
sociais que do incremento da 
área com silvicultura e da 
produção de cana-de-açúcar. 

 As eventuais melhorias em 
termos de qualidade de vida, 
redução de mortalidade e de 
taxa de analfabetismo, bem 
como de outros indicadores 
de bem-estar estão mais 
diretamente na dependência 
de um fortalecimento do SUS 
e de ampliação de outros 
programas sociais que do 
incremento da área com 
silvicultura e da produção de 
cana-de-açúcar. 
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Fator 
Crítico 

Processo 
Estratégico 

Indicador Situação Atual (2006) CR CD1 CD2 

G
o

v
e
rn

a
n

ç
a
 

Mobilização & 
Legitimidade 

Nível de 
representativida
de local & 
regional. 

 Concertação social regional 
limitada por conta da 
desarticulação e ausência de 
sentido de lugar e 
pertinência. 

 Emergem duas centralidades 
políticas operando em rede: 
Porto Seguro- Eunápolis; e 
Teixeira de Freitas – 
Itamaraju. 

 Interlocução com setor 
silvicultura ainda capitaneada 
por organizações 
ambientalistas e/ou externas 
à região. 

 Concertação social regional 
limitada por conta da 
desarticulação e ausência de 
sentido de lugar e pertinência. 

 Emergem duas centralidades 
políticas operando em rede: 
Porto Seguro – Eunápolis; e 
Teixeira de Freitas – Itamaraju. 

 Interlocução com setor 
silvicultura ainda capitaneada 
por organizações 
ambientalistas e/ou externas à 
região. 

 Evolução da pauta de assuntos 
conduzidos pelos diversos 
fóruns regionais, incorporando 
temas correlatos à silvicultura. 

 Ampliação do Fórum Florestal 
com escopos específicos para 
a área norte, estimulando sua 
importância como instância de 
gestão. 

 Ampliação de plantios fora da 
região do Extremo Sul motivará 
a inserção de novos atores 
sociais interessados. 

 O Fórum Florestal relativizado 
com o surgimento de novas 
instâncias e formas de 
representação em todo o 
espaço regional, conduzidas 
por atores com interesse no 
desenvolvimento sustentável. 

 As representações e o poder 
público local alcançam 
elevado nível de protagonismo 
no desenvolvimento e na 
gestão ambiental.  

G
o

v
e
rn

a
n

ç
a
 

Governabilida
de 

Formação de 
bases para 
instituição de 
sistema de 
governança. 

 A atuação pública 
governamental evolui 
lentamente, com a 
implementação da Gestão 
Ambiental Compartilhada, em 
parte do Extremo Sul 

 O foco da ação 
governamental será o 
comando e controle, sem 
inovações conceituais, 
limitando a gestão a um 
aspecto reducionista. 

 O governo estadual ainda 
relativamente ausente dos 
processos regionais de 
mobilização e 
desenvolvimento regionais. 

 A atuação pública 
governamental evolui 
lentamente, com a 
implementação da Gestão 
Ambiental Compartilhada, em 
parte do Extremo Sul 

 O foco da ação governamental 
será o comando e controle, 
sem inovações conceituais, 
limitando a gestão a um 
aspecto reducionista. 

 O governo estadual ainda 
relativamente ausente dos 
processos regionais de 
mobilização e desenvolvimento 
regionais. 

 Licenciamento florestal será 
realizado por 06 municípios 
estratégicos, liderando a gestão 
ambiental local. 

 Base legal municipal relativa ao 
ordenamento territorial estará 
em desenvolvimento. 

 Efeitos e externalidades 
geradas com a ampliação 
exponencial de áreas 
produtivas exige do poder 
público desenvolvimento 
institucional e formação de 
capital humano. 

 A consolidação de dois 
territórios distintos, além da 
formação de um sub-território 
marginal, oferece nova 
espacialização de poder 
exigindo do governo estadual 
e federal tratamento distinto, 
configurando duas agendas 
políticas. 

 Potencialização de conflitos 
sociais e socioambientais, 
requerendo do poder público a 
implementação de programas 
focados em desenvolvimento 
sustentável, como alternativas 
à ausência de gestão 
ambiental plena e 
regionalizada.  
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Fator 
Crítico 

Processo 
Estratégico 

Indicador Situação Atual (2006) CR CD1 CD2 

G
o

v
e
rn

a
n

ç
a
 

Governabilida
de 

Formação de 
bases para 
instituição de 
sistema de 
governança. 

   

 A gestão ambiental local 
(municípios) será ampliada 
ocupando espaços de poder 
antes resguardados pelo 
governo estadual, atendendo 
às pressões locais por 
aumentando do poder de 
negociação com os sistemas 
produtivos. No entanto, esta 
estratégia de governança é de 
baixa eficácia no tratamento 
integrado dos temas regionais. 

D
in

â
m

ic
a
 T

e
rr

it
o

ri
a
l 

Dinâmica de 
ocupação que 
busca a 
homogeneizaç
ão do território 

 Índice Rural 
Territorial (IRT) 
(composto por 8 
índices) 

Índice Rural Territorial = 0,38522. 
É o quinto no ranking da Bahia, 
que demonstra ser uma região 
com elevada prioridade de ação. 

Composição: 

1. Índice de Desenvolvimento 
Social (IDS) = 1,045 

2. Índice de Agricultores 
Familiares (IAF) = 0,137 

3. Índice de Famílias Assentadas 
(IFAs) = 0,045 

4. Índice de Famílias Acampadas 
(IFA) = 0,077 

5. Índice de Organização Social 
(IOS) = 1,89 

6. Índice de base física e 
Ambiental (IBA) = 0,8 

7. Índice de Reparos Sociais (IRS) 
= 1 

8. Índice de Gini = aumento de 
0,575 (1970) para 0,747 (1995), 
demonstrando um decréscimo 
de número de estabelecimento 
rurais menores e o aumento de 
estabelecimentos maiores. 

IDS = Índice 
Desenvolvimento Social 
(Melhor) 

 

IDS = Índice 
Desenvolvimento Social 
(Melhor) 

 

IDS = Índice 
Desenvolvimento Social 
(Melhor) 

 

IAF= índice de Agricultores 
Familiares (Melhor) 

 
IAF= índice de Agricultores 
Familiares (Melhor) 

 

IAF= índice de 
Agricultores Familiares 
(Melhor) 

 

IFAs= índice de Famílias 
Assentadas (Melhor) 

 
IFAs= índice de Famílias 
Assentadas (Melhor) 

 
IFAs= índice de Famílias 
Assentadas (Melhor) 

 

IFA = Índice de Famílias 
Acampadas (Pior)  

IFA = Índice de Famílias 
Acampadas (Pior) 

 
IFA = Índice de Famílias 
Acampadas (Pior) 

 

IOS = índice de 
Organização Social 
(Melhor) 

 

IOS = índice de 
Organização Social 
(Melhor) 

 

IOS = índice de 
Organização Social 
(Melhor) 

 

IBA = Índice de Base 
Física e Ambiental (Pior) 

 
IBA = Índice de Base 
Física e Ambiental (Pior) 

 
IBA = Índice de Base 
Física e Ambiental (Pior) 

 

IRS = Índice de Reparos 
Sociais (Pior) 

 
IRS = Índice de Reparos 
Sociais (Pior) 

 
IRS = Índice de Reparos 
Sociais (Pior) 

 

Índice de Gini = deve 
aumentar, repercutindo a 
maior concentração da 
terra (Pior) 

 

Índice de Gini = deverá 
aumentar, repercutindo a 
maior concentração da 
terra (Pior) 

 

O Índice de Gini deverá 
aumentar, repercutindo 
a maior concentração da 
terra (Pior) 

 

IRT médio  → IRT médio   IRT médio   
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Tabela 2 – Plano de Ação da AAE Extremo Sul 

 

Ações Programáticas Responsável 
Prioridad

e 

Macro Objetivo Reduzir a pobreza e melhorar a qualidade de vida no Extremo Sul da Bahia 

Sub-Objetivo 

 Promover as vocações econômicas da região em articulação com o setor público, nos diferentes níveis de Governo (federal, estadual e municipal), garantindo a coexistência e 

sinergia entre as atividades do turismo, da agricultura familiar, da agropecuária e do cacau com a cadeia da celulose e sucroalcooleira, reservando espaços de ocupação aos 

diversos usos do território compactuados entre todos os atores sociais locais. 

 Garantir o acesso da população aos recursos naturais e serviços ambientais e promover a repartição dos benefícios da biodiversidade. 

Linha de ação Estruturação da Política de Ordenamento Territorial do Extremo Sul da Bahia 

 Desenvolver estudo técnico-científico para embasar proposta de uma taxa de ocupação territorial sustentável (nos aspectos econômico, social e ambiental) por silvicultura 

de eucalipto e demais monoculturas em áreas agricultáveis dos municípios da região, visando garantir a segurança alimentar e a agricultura familiar. O ZEE e/ou demais 
instrumentos de planejamento devem subsidiar a formulação da política de ordenamento territorial: 

 Determinar, com base em indicadores edafoclimáticos, ambientais, territoriais, econômicos e sociais, os percentuais máximos de ocupação por florestas plantadas e 
cana-de-açúcar em áreas agricultáveis dos municípios, conforme exemplificado no Cenário de Sustentabilidade: 

 Considerar as áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade (UC e corredores ecológicos) e para garantia da quantidade/qualidade dos recursos hídricos. 

 Estabelecer, dentre as áreas prioritárias para a conservação, o caráter de interdição e de restrição ao uso do solo sob a justificativa da preservação de paisagens e sítios de 

grande valor turístico, histórico e cultural, tendo como base uma política estadual estruturada de conservação da biodiversidade. 

 Considerar a vulnerabilidade social das áreas com grande densidade de ocupação pela agricultura familiar. 

 Mapear as áreas com maior densidade de pequenas propriedades, determinando uma amostra pesquisada diretamente para determinação do modo de posse e de uso 

da propriedade e avaliação do potencial produtivo (fatores) e capacidade econômica, inclusive cadastral, no banco de fomento produtivo da região. 

 Definir padrões mínimos tecnológicos e de manejo para uma produção sustentável. 

 Incluir critérios para a concessão de crédito agrícola, isenção de ITR, seguro safra, preço mínimo de recompra, pagamento de serviços ambientais. 

 Considerar no ZEE e, mais tarde na política de ordenamento territorial, as políticas (federal e estadual) de estímulo ao desenvolvimento das atividades com intensivo 

uso do solo, impedindo contradições, em consonância com os objetivos de conservação da biodiversidade e com o objetivo maior de redução da pobreza e a melhoraria 
da qualidade de vida. 

SEMA, SEPLAN, 
SEAGRI e outras 

Secretarias de Estado, 
em especial as 

relacionadas como o 

ZEE, Governo Federal, 

Prefeituras, Órgãos 

Ambientais, 

Representações 
Setoriais, ONG e 

Empresas 

1 

 Discutir e negociar um Projeto de Lei para uma Política de Ordenamento Territorial do Extremo Sul da Bahia, subsidiado, em especial, pelas propostas do ZEE, com 
base em uma proposta aberta e não somente um processo de homologação, de forma que se enquadre as demandas locais: 

 Estabelecer institucionalidades territoriais que assegurem o cumprimento de um ACORDO, que será elevado à categoria de Lei estadual por mensagem do Executivo. 

 Negociar com parlamentares/partidos a fim de que haja acordos e para que a proposta de ordenamento tenha valor jurídico real e ultrapasse os nuances políticos. 

 Estabelecer integração com as autoridades federais competentes. 

 Estabelecer critérios técnicos e políticos e negociar com a Assembleia, enfrentando o lobby de diversos grupos interessados em caminhos dicotômicos, se não houver 

acordos com o governo estadual. 

 Negociar com as prefeituras locais a vinculação das determinações da lei estadual em leis municipais. 

 Prever estímulos para as prefeituras, seja com financiamento para a elaboração dos respectivos planos diretores ou pela redistribuição dos ganhos com impostos (ICMS – 
Verde), que deve estar vinculado a mesma lei estadual. 

Casa Civil, Secretarias 
de Estado, Governo 

Federal (MMA, MDA, 

Ministério Defesa e da 

Integração Nacional, 

CDA, INCRA), Órgãos 
Ambientais, Prefeituras 

ONG, Setor Produtivo, 

Associações setoriais, 
Movimentos Sociais 

2 

Macro Objetivo Reduzir a pobreza e melhorar a qualidade de vida no Extremo Sul da Bahia 
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Sub-Objetivo 

 Desenvolver a produção regional e o fornecimento de insumos para a atividade de papel e celulose, aumentando a geração de emprego e renda. 

 Maximizar a retenção e distribuir ampla e justamente os benefícios econômicos da cadeia da celulose na região, direcionando os investimentos para a melhoria da qualidade de 

vida da população. 

 Integrar a população local na atividade florestal, aumentando a geração de emprego e renda no setor. 

Linha de ação Programa de fortalecimento da economia florestal e dos agentes do mercado da madeira 

 Criar e implantar programa governamental de estímulo ao fomento florestal, manutenção de funções ecológicas e gestão de biomassa de múltiplas finalidades, com foco 

produtivo, social e ecológico: 

 Negociar com as empresas um percentual máximo para produção própria de madeira das empresas de celulose, complementando com aquisições no mercado de madeira e 

limites máximos das obrigações de venda da produção florestal dos fomentados para as empresas – se, e somente se, houver outras opções para a venda dessa produção 
local para outros usos. 

 Rever o modelo de remuneração dos produtores florestais, tendo como base os preços de venda da celulose. O preço deve estar diretamente relacionado com o conteúdo 
de celulose contido na madeira e não simplesmente com o m3 de madeira vendido, incorporando os ganhos de produtividade à remuneração do produtor florestal. 

 Estabelecer parcerias com universidades e centros de pesquisa a fim de transmitir conhecimento silvicultural aos produtores florestais, dando maior autonomia a sua 
produção. 

 Apoiar a cadeia moveleiras existentes por meio de alocação de tecnologia e realizar estudo de mercado da cadeia moveleira que possibilite agregar o conhecimento local e 
a capacitação necessária às oportunidades do mercado moveleiro. 

 Reestruturar a cadeia moveleira via disseminação de tecnologia e de processos de fabricação, com base em parcerias com outros grandes centros, promovendo a complementaridade 
de seus produtos; avaliar aporte de possíveis rearranjos tributários a fim de dar competitividade à Bahia, frente aos seus concorrentes diretos; rever sistema de arrecadação tributária 

considerando as áreas de plantios nos municípios, visando uma distribuição tributária mais justa. 

 Estruturar a cadeia dos produtos madeireiros para a construção civil, estabelecendo critérios de utilização, como percentual mínimo de madeira regional nas obras de 

infraestrutura e condicionando o uso da madeira de eucalipto. 

 Estimular o estabelecimento de empresas moveleiras de outras regiões ou fomentar o empreendedorismo local. 

 

SEMA, SEAGRI, 

SICM, FAPESB, 
Prefeituras, ABAF, 

Universidades, Centros 

Pesquisa públicos e 
privados, Associação 

Produtores, Setor 

Produtivo (industrial, 
madeireiro), Empresas 

Consultoria, SEBRAE, 

CEF 

1 

 Realizar estudos de viabilidade econômica da geração de energia elétrica a partir de resíduos de madeira, para avaliar a competitividade para a instalação de usinas 
termelétricas (UTE) nos leilões de energia: 

 Prever atuação do Governo Estadual com estímulos para reduzir o custo médio de geração/transmissão, fomentando a instalação de UTE à biomassa que sejam 
competitivas nos leilões de energia; condicioná-las a ter percentuais mínimos de aquisição de matéria-prima (pallets/resíduos da silvicultura) dos produtores florestais, 

participando do mercado de madeira regional. 

 

SEINFRA, Prefeituras, 
Institutos e Fundações 

Pesquisa, Univers., 

Associações Setoriais e 
Setor Prod. Madeira. 

2 

Linha de ação Plano de fortalecimento da infraestrutura social  

 Criar uma agenda de prioridades de investimentos, segundo as demandas regionais, definidas no âmbito do Conselho do Território de Identidade, envolvendo os atores 
relevantes, com execução a cargo do Governo do Estado ou na figura de Consórcios Públicos, com objetivos específicos, para a execução de grandes projetos de 

infraestrutura e responsáveis pela gestão de setores fundamentais para a ação pública na região.  

 

SEPLAN, Casa Civil 1 

 Implantar ações de modernização para maior eficiência dos poderes locais, tanto para ser parceiro de programas estaduais e federais de provimento de infraestrutura social, 

como para, com recursos próprios, complementar estes benefícios. 

 

SAEB, Governo 
Federal e Prefeituras 

2 
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Macro Objetivo Reduzir a pobreza e melhorar a qualidade de vida no Extremo Sul da Bahia. 

Sub-Objetivo Promover o fortalecimento da agricultura familiar e não-familiar do Extremo Sul da Bahia. 

Linha de ação Programa de reestruturação e fortalecimento da gestão da agricultura familiar.  

 Realizar estudo específico sobre a agricultura familiar identificando, entre outros, as culturas, localização, potencialidades edafoclimáticas, vulnerabilidades, organização 
social, cadeia de distribuição, oportunidades e ameaças: 

 Promover o realinhamento das políticas de incentivo à agricultura familiar com base em premissas pactuadas com os atores sociais locais, desvinculando as ações de 
fomento de programas de Regularização Fundiária e Reforma Agrária e garantindo intervenção intensa de 8 a 10 anos dos projetos, com divulgação dos seus resultados 

de forma transparente. 

 Estimular gestões produtivas heterodoxas, como na linha associativa e de economia solidária, como a criação de cooperativas de trabalho com controle dos próprios 

trabalhadores e supervisão dos sindicatos municipais de trabalhadores na agricultura. 

 Adaptar as exigibilidades do crédito rural às características dos empreendimentos da agricultura familiar, fazendo com que os agricultores mais necessitados sejam mais 

bem atendidos. 

 Estabelecer metas, finais e intermediárias, para viabilização da unidade produtiva rural familiar, em bases empresariais, por meio da elevação da renda, valorização 

patrimonial e aumento da produtividade e especialização produtiva, com objetivo estratégico de tornar o agricultor familiar empresário rural. 

 Promover o incremento de investimentos na criação de estrutura para a comercialização de produtos, na logística e nos serviços de apoio e extensão (fortalecimento da 

EBDA, p.ex.). 

 Promover a demanda regional (privada e institucional) por produtos da agricultura familiar, com o estabelecimento de demanda firme pelos produtos, via aumento 

percentual das compras governamentais, estabelecendo metas graduais de penetração em mais 10%, até 2012; mais 20%, até 2014; e mais 30% até 2016. 

 Promover ações de capacitação técnica e gerencial e de fomento ao empreendedorismo de pequeno porte, com a implementação de projetos sociais em parceria público-

privado, cuidando para que essas ações não sejam seletivas. 

 Aumentar a intensidade da assistência técnica aos agricultores da região, o que perpassa por um grande aumento na capacidade de atendimento da EBDA. 

 

SEAGRI, Governo 

Federal, CDA, 
Prefeituras, FETAG, 

FAEB, PRONAF, 

Sindicatos de 
Trabalhadores, 

Associações de 

Pequenos Produtores, 
Instituições Financeiras 

Públicas (BNB, BB), 

Universidades, EBDA, 
SEBRAE. 

1 

Macro Objetivo Reduzir a pobreza e melhorar a qualidade de vida no Extremo Sul da Bahia. 

Sub-Objetivo Equacionar conflitos associados ao uso da terra. 

Linha de ação Programa de intensificação das ações de reforma agrária e regularização fundiária . 

 Integrar os programas de reforma agrária do Governo Federal (INCRA) com os do Governo Estadual, dentro de uma estratégia única, com metas conjuntas e pactuadas com 

os atores sociais locais. As metas devem ser de curto, médio e longo prazo e estar vinculadas a um plano de ação: 

 Identificar, mensurar e qualificar a demanda por terras de agricultores familiares locais sem-terra e formular programa destinado a este público-alvo especificamente, 

evitando o atendimento a demandas criadas com finalidade política e clientelista. 

 Definir as áreas passíveis de assentamento com base no levantamento do ZEE, que identificará as áreas mais aptas para a formação de polos de produção de alimentos 

pela agricultura familiar ou aquelas que já possuam forte presença da agricultura familiar. 

 Estimular que as novas áreas sejam pactuadas com os movimentos sociais de luta pela reforma agrária, com base em acordos que devem ser construídos a fim de estancar 

os conflitos, tanto do lado dos movimentos sociais, quanto dos proprietários rurais. 

 Estimular que a aquisição de novas áreas para reforma agrária ocorra por intermédio de entidades representativas dos agricultores não familiares, facilitando o diálogo 

com os proprietários, estabelecendo critérios justos para a compra, podendo ter como base preços de mercado e pagamentos com instrumentos de maior liquidez (evitar 
títulos com pouca liquidez, como Títulos da Dívida Agrária, que tornam o processo pouco atrativo);  

 

 

Casa Civil, SEAGRI, 
SEPLAN, Governo 

Federal, Prefeituras, 

INCRA, CDA, 
Associações de 

Pequenos Produtores, 

Movimentos Sociais, 
FETAG e Movimentos 

Sociais, Entidades dos 

Agricultores Não 
Familiares, Centros de 

Pesquisa Públicos 

 

2 
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Ações Programáticas Responsável 
Prioridad

e  

 Fortalecer a parceria do IMA com o INCRA e incluir a participação de universidades e escolas técnicas rurais a fim de estabelecer assentamentos com práticas 

sustentáveis de produção. Nessa parceria, todas as informações sobre os assentamentos devem ser compartilhadas entre os órgãos; atuar na regularização fundiária dos 

estabelecimentos agrícolas, cadastrando as propriedades rurais, georeferenciando-as e averbando as áreas de Reserva Legal e preservando as APP, podendo ter caráter 
voluntário, em um primeiro momento. 

Privados, 

Universidades, Escolas 

Técnicas.  
2 

Macro Objetivo Reduzir a pobreza e melhorar a qualidade de vida no Extremo Sul da Bahia 

Sub-Objetivo 

Identificar as vocações econômicas e promover sua articulação com o setor público, garantindo a coexistência e sinergia entre as atividades do turismo, cacau e agropecuária com a 

cadeia da celulose. 

Incrementar a arrecadação municipal, reduzindo a dependência de transferências governamentais. 

Linha de ação Programa de diversificação da economia regional 

 Efetuar estudos de pré-investimento e promover a entrada de unidades industriais mais complexas na cadeia da celulose (papel), da cana-de-açúcar (química verde) e da 

indústria de alimentos (sucos, doces, frigoríficos, derivados de leite, chocolates);  SICM, SEAGRI, 

BAHIAPESCA, 

Prefeituras, Governo 
Estadual, Setores 

Produtivos (industrial e 

madeireiro) 

2 
 Negociar com as empresas de celulose a manutenção das atividades florestais tradicionais nas áreas de Reserva Legal e APP, como a extração da piaçava, já exigidos na 

certificação florestal, transformando em condicionante à expansão das empresas, levando a mudanças na filosofia das empresas e na forma de operação e manejo;  

 Efetuar estudos de pré-investimento e fomentar a pesca e a aquicultura, com o fortalecimento das associações de pescadores e colônias de pesca, com a eliminação de 

intermediários, bem como a implantação de infraestrutura de armazenamento e transporte;  
3 

 Estimular a formação de parcerias entre as Prefeituras, lideradas pelo Governo do Estado, onde cada contraparte deve entrar com capital de risco em criação de polos 

agroindustriais, hortas comunitárias, arranjos produtivos locais , além de outras iniciativas. As prefeituras podem entrar com as áreas para as instalações industriais.  

Linha de ação Sub-Programa de apoio ao turismo regional. 

 Integrar as ações de desenvolvimento do turismo regional, apoiando atividades turísticas que garantam a qualidade ambiental/paisagística e sociocultural a partir de uma 

política de valorização do patrimônio paisagístico, natural, cultural e imaterial do território, com foco nas áreas litorâneas. Deve-se fomentar o turismo, ao lado de artesanato, 

semi-artesanato e serviços voltados para o turismo, com o desenvolvimento de pacotes de estímulos a cada um desses setores. 

SUDETUR, Prefeituras, 

IMA, Entidades 

Culturais, Pequenas 
Empresas e 

Associações de 

Turismo 

3 

Linha de ação Sub-Programa de fortalecimento da cadeia da pecuária de corte e de leite. 

 Realizar estudos pertinentes que verifiquem potencialidades para a penetração em novos mercados de laticínios e de carne bovina: 

 Estabelecer um plano de ação de penetração nos mercados alvo, caso os estudos mostrem viabilidade, em parceria com as associações do setor, identificando 

oportunidades e estabelecendo estratégias. 

 Promover esforços para a delimitação de zona de produção pecuária especializada, com aporte de alta tecnologia, visando a produção de genética avançada e de 

espacialidades voltada para o mercado nacional e internacional. 

 Estabelecer direcionamento para avanços tecnológicos, com vistas ao atendimento dos requisitos dos mercados alvo. 

 Estabelecer metas para a certificação dos frigoríficos e para o rastreamento do rebanho e como a cadeia da carne regional não depende de produtos regulados e 
fiscalizados, anteriormente deve-se trabalhar a questão da regularização de matadouros e da cadeia de distribuição, pois de nada adianta ampliar e modernizar para atender 

mercados remotos, sem lastro local. 

 Promover a verticalização da cadeia produtiva com o intuito de agregar valor aos produtos exportados. 

 Promover o direcionamento do crédito para a intensificação e modernização do modelo de produção da pecuária. 

 Formular parcerias estratégicas com universidades e empresas de pesquisa para melhoria tecnológica da pecuária regional. 

SEAGRI, ADAB, 

ABAF, Governo 
Estadual e Prefeituras, 

FAEB, SEBRAE, BNB, 

BB Universidades, 
Centros de Pesquisa, 

Empresas de 

Consultoria, 
Associações Pequenos 

Produtores 

1 

 Utilizar as estruturas do fomento florestal para estimular o sistema cooperativo de integração da produção florestal com a pecuária e sistemas que pratiquem a economia 

solidária ou a representem e apoiem, fortalecido com mecanismos que acionem ações coletivas e políticas públicas. 
 2 
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Ações Programáticas Responsável 
Prioridad

e  

Linha de ação Sub-Programa de fomento ao uso de sistemas agrosilvipastoris 

 Fomentar estudos sobre sistemas agrosilvipastoris adaptados às condições regionais, procurando preencher a lacuna de conhecimento sobre esses sistemas. SEAGRI, EBDA, 

Setores Produtivos, 

Prefeituras, 

Universidades, 
Associação Produtores, 

Centros de Pesquisa e 

Desenvolvimento 

1 

 Estabelecer metas de produtividade média dos produtores (3 cabeças/ha, segundo Kichel et al., 2003), factíveis e em função da estratégia de especialização da cadeia 

regional, recria e engorda, e definir como atingir.  
2 

 Adotar ações que promovam a integração lavoura-pecuária, com foco em diferentes sistemas produtivos de grãos, fibras, carne, leite, bioenergia e outros, na mesma área, em 

plantio consorciado, sequencial ou rotacionado. 
3 

Linha de ação Sub-Programa de fortalecimento da cadeia do cacau  

 Determinar as áreas potenciais para o desenvolvimento da cacauicultura. CEPLAC, Governo 

Estadual, Univers., 

Centros de P&D, 
Instituições Financeiras 

Públicas e Privadas 

2 

 Emitir a validação das tecnologias já conhecidas, mediante documento oficial (em estudo), permitindo aos bancos a liberação de crédito. 3 

Macro Objetivo Recuperar a qualidade ambiental do Extremo Sul da Bahia. 

Sub-Objetivo Evitar a perda e a fragmentação da vegetação nativa e a alteração da qualidade ambiental dos ecossistemas continentais. 

Linha de ação Programa de apoio à manutenção/ampliação da área de vegetação nativa e da biodiversidade  

 Desenvolver estudo de conectividade baseado em ecologia da paisagem, visando o estabelecimento de corredores ecológicos: 

  Estabelecer metas de ampliação da vegetação nativa e formação de corredores ecológicos, p ex: aumentar em x% o número de fragmentos florestais com mais de 100 ha 

nos municípios do Extremo Sul, até 2020. 

 Capitanear articulações com o setor produtivo, silvicultura e cana-de-açúcar, para o estabelecimento de corredores ecológicos. 

 Valer-se de mecanismos de sequestro de carbono para implementar os corredores ecológicos, a exemplo dos Parques de Carbono (RJ). 

 Promover a articulação de ações da esfera governamental com as do terceiro setor, a exemplo do Projeto “Corredor Ecológico Monte Pascoal – Pau-Brasil”, de iniciativa 
do TNC, CI, IBio e outros. 

 Direcionar um percentual de recursos financeiros provenientes de compensações ambientais dos processos de licenciamento, compatível com as necessidades e metas de 

recuperação da qualidade ambiental de áreas prioritárias para a formação de corredores ecológicos. 

 Integrar os objetivos e metas de conexão dos fragmentos florestais (ainda a determinar) no futuro processo de planejamento territorial do governo estadual para a 

conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável (pode ser no contexto do ZEE). 

IMA, CEPRAM, 

ICMBio, SEMA, 

Prefeituras, Empresas, 
ONG, Universidades, 

Terceiros Setor, 

Iniciativa Privada 

(silvicultura e cana) 

1 

 Estabelecer um programa ou projeto para expansão das matas nativas sobre os tabuleiros costeiros: 

 Contemplar a restauração da biodiversidade associada a estes ambientes, particularmente as mais ameaçadas, com ações fomentadas por condicionantes e Termos de 

Compromisso nos processos de licenciamento ambiental. 

 Ampliar as áreas de vegetação nativa nas propriedades ocupadas pela silvicultura e cana-de-açúcar para a formação de bolsões significativamente relevantes do ponto de 

vista da conservação da biodiversidade e processos ecológicos, envolvendo, inclusive, o remanejamento de áreas produtivas. 
 

 Conferir às cabrucas status diferenciado, mediante publicação de instrumento legal (Resolução CEPRAM, Leis), para efeito de conservação ambiental, levando em 

consideração a sua importância na estruturação de uma matriz permeável para os ambientes florestais remanescentes, com impedimento de corte raso. 
2 

 Criar mecanismo financeiro e respectiva estrutura institucional que compense os produtores rurais pelos serviços ambientais provenientes da conservação de florestas – 

Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais, com recursos de um Fundo Estadual de Financiamento Florestal, a ser criado por legislação específica; a exemplo do 

programa de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação (REDD), para as regiões intactas, alvo de desmatamento. 
 

 

3 
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Ações Programáticas Responsável 
Prioridad

e  

Linha de ação Sub-Programa de ampliação e recuperação da qualidade ambiental de APP e RL 

 Estabelecer um programa compartilhado de gestão das Reservas Legais e APP: 

 Aumentar a extensão e o grau de conectividade das APP e RL, com estabelecimento de metas pactuadas com os atores sociais locais, prevendo: 

 Aumentar em x% a área de APP e RL legalizada e em recuperação, até 2020. 

 Reduzir a taxa de desmatamento em, ao menos, 30% a cada três anos, até 2020. 

IMA, ICMBio, 

Terceiros Setor, 
Iniciativa Privada 

(silvicultura e cana) 

1 

 Aprimorar o manejo de fragmentos florestais nas propriedades da silvicultura, prevendo: 

 Manter faixa lindeira de eucalipto não passível de corte entre as áreas plantadas e matas nativas. 

 Eliminar aceiros (e/ou vias de circulação) junto à borda das matas nativas. 

 Proteger os fragmentos de vegetação nativa remanescentes na matriz de eucalipto e cana-de-açúcar, minimizando o efeito de borda, com adoção de práticas de manejo 
menos agressivas ao ambiente natural, considerando, em especial, o banimento do uso do fogo na pré-colheita, no caso de cana-de-açúcar, e a redução do uso de insumos 

agrícolas e agroquímicos na lavoura de eucalipto. 

 Impedir a expansão da cana-de-açúcar em áreas não mecanizáveis, proibindo a queima na colheita. 

 Criar bosques dispostos em meio à matriz das monoculturas e enriquecimento dos mesmos com espécies zoocóricas (dispersão das sementes por espécies da fauna), com 

base em estudos específicos de ecologia da paisagem para determinar o tamanho e disposição. 

Linha de ação Sub-Programa de apoio à redução da pressão antrópica nas Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade (APCB) 

 Realizar estudos para o estabelecimento de Áreas Prioritárias para a Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade para o estado da Bahia: 

 Remanejar áreas produtivas, priorizando a recomposição de habitats onde ocorram espécies da flora e fauna de relevante interesse a conservação. 

 Disciplinar a ampliação das áreas de silvicultura e cana-de-açúcar nos municípios, impondo limites de ocupação das APCB. 

 Coibir o desmatamento e corte seletivo de espécimes florestais em projetos de assentamento de reforma agrária, bem como eliminação de atividades de caça e tráfico de 

animais silvestres. 

 Ampliar as áreas de vegetação nativa de propriedades da silvicultura, cana-de-açúcar e pecuária para a formação de territórios significativamente relevantes do ponto de 

vista da conservação da biodiversidade e processos ecológicos. 

IMA, IBAMA, 
ICMBio, Terceiro 

Setor, Iniciativa Privada 

(silvicultura e cana) 

1 

Linha de ação Sub-Programa de controle de espécies exóticas invasoras e melhoria da qualidade da vegetação nativa 

 Ampliar as atividades de pesquisa voltadas para identificação de espécies nativas, como alternativa ao uso de espécies exóticas invasoras/potencialmente invasoras, 
estabelecendo metas, como: realizar levantamento para conhecimento satisfatório da distribuição e impactos ao meio ambiente de, ao menos, x% das espécies invasoras, até 

2020: 

 Realizar diagnósticos visando identificar a ocorrência e a distribuição de espécies exóticas invasoras nas áreas protegidas, com a indicação dos impactos causados e as 

medidas necessárias para o seu controle, mitigação ou erradicação. 

 Elaborar e regulamentar listas estaduais oficiais das espécies da flora e fauna ameaçadas de extinção e invasoras de Mata Atlântica. 

 Criar, implementar e gerenciar um banco de dados que permita o acompanhamento da evolução de espécies invasoras, atualização e disponibilização da informação, 

inclusive por meio de consultas públicas. 

 Estruturar e operacionalizar um plano de prevenção, controle, monitoramento e erradicação de espécies exóticas, com a participação de universidades, museus, centros de 

pesquisa e jardins botânicos. 

 Elaborar, periodicamente, relatórios de avaliação da situação das espécies exóticas invasoras, com a caracterização das regiões atingidas, bem como da evolução dos 
impactos. 

MMA, IMA, SEMA, 
ICMBio, terceiro setor, 

universidades) 

3 
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Ações Programáticas Responsável 
Prioridad

e  

Sub-Objetivo  Apoiar e fornecer subsídios para a gestão de Unidades de Conservação.  

Linha de ação Programa de melhoria da gestão ambiental das Unidades de Conservação (UC) 

 Elaborar, revisar e implementar planos de manejo, com base em parcerias firmadas com o terceiro setor e a iniciativa privada: 

  Elaborar, revisar e implementar plano de manejo para todas as UC do Extremo Sul, até 2020. 

 Elaborar e implementar o zoneamento ambiental das zonas de amortecimento de todos os PARNA do Extremo Sul, até 2020. 

IMA, CEPRAM, 
IBAMA, ICMBio, CI 

Brasil, SOSMA, TNC, 
WWF,  

1 

 Criar, estruturar e fortalecer os conselhos gestores de UC, com metas de longo prazo, para: 

 Implementar conselhos gestores em todas as UC do Extremo Sul, até 2015. 

 Aumentar em x %/ano o aporte de recursos financeiros para a criação e efetivação de conselhos gestores nas UC, até 2020. 

 Implementar programa de capacitação de gestores de UC, até 2015. 

 Normatizar a composição, competências, estruturas funcionais e os direitos e deveres dos conselheiros, até 2012. 

 Fornecer às UC aparelhamento técnico, material e humano para que os conselhos gestores sejam criados e operem com efetividade, até 2012. 

 Promover a continuidade administrativa, manutenção da memória institucional e aprendizado organizacional, até 2020. 

IMA, CEPRAM, 
IBAMA, ICMBio, CI 

Brasil, SOSMA, TNC, 

WWF, Flora Brasil, 
IESB, Universidades 

1 
 Formular políticas e diretrizes de longo prazo, com a implementação de metas que traduzam uma Política de Estado, para: 

 Elaborar, revisar e/ou implementar os planos de manejo da totalidade de UCPI e UCUS, até 2018. 

 Estabelecer plano formal de trabalho e padrões de procedimento e desempenho, até 2012. 

 Estabelecer indicadores de desempenho e referenciais comparativos para balizamento de melhorias de gestão, até 2012. 

 Promover a estruturação física de todas as UC, com a aquisição de bens e equipamentos, até 2015. 

 Promover a certificação ambiental de UC, até 2015. 

 Promover a gestão compartilhada com a iniciativa privada, até 2014. 

Sub-Objetivo Proteger a diversidade biológica com o incremento das atividades de pesquisa científica e ampliação da rede de áreas oficialmente protegidas. 

Linha de ação Programa de fortalecimento do Sistema Estadual de Unidades de Conservação 

 Capacitar técnica e financeiramente as UC de Uso Sustentável para efetivar o processo de transformação de Zona Conservação Vida Silvestre (ZCVS) e Zona de Preservação 

de Vida Silvestre (ZPVS), em UC Proteção Integral. 

IMA, IBAMA, 

ICMBio, CI Brasil, 
SOSMA, TNC, WWF, 

Flora Brasil, IESB, 

Universidades 

3 

 Inventariar, mapear e proceder ao diagnostico ambiental das ZCVS e ZPVS, prevendo: elevar x% das ZCVS e ZPVS a UCPI, até 2020. 

Linha de ação Programa de ampliação da rede oficial de áreas protegidas 

 Implementar estudos para a criação de novas e ampliação e recategorização das UC existentes, considerando uma distribuição espacial mais equilibrada, com possibilidade 

de inclusão dos mais variados ecossistemas regionais, sobretudo os mais frágeis e ameaçados e que não se encontram representados no sistema de áreas oficialmente 
protegidas: 

 Identificar e engajar as partes interessadas, buscando localizar os atores de influência que possam se unir com objetivo de conservar a biodiversidade local, como o 
Projeto IBA BirdLife, Comitês Bacias Hidrográficas. 

 Compilar os dados disponíveis sobre possíveis objetos de conservação e fatores de ameaça e oportunidade para a conservação, como geomorfologia, distribuição de 

espécies, tipo de uso da terra. 

IMA, IBAMA, 

ICMBio, CI Brasil, 
SOSMA e TNC, Flora 

Brasil, IESB, 

Universidades 

3 
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Ações Programáticas Responsável 
Prioridad

e  

 Determinar metas de conservação para os objetos selecionados, tais como porcentagem, área, números de indivíduos por espécie: 

 ampliar em x% o sistema de UC do Extremo Sul, até 2020, de modo a proteger o mais satisfatoriamente possível a diversidade de ecossistemas. 

 ampliar em x% a participação das RPPN na proteção do bioma Mata Atlântica no Extremo Sul, até 2020. 

 Avaliar a representatividade das UC existentes a luz dos objetos de conservação e metas atingidas (análise de lacunas). 

 Integrar iniciativas governamentais com os estudos de áreas prioritárias para a criação de novas UC no sul da Bahia, elaborados pela Flora Brasil, IESB e CI Brasil. 

 Adotar estímulos para o fortalecimento da conservação ambiental em terras privadas. 

 Aprimorar e os mecanismos de reconhecimento da importância das RPPN e simplificar os procedimentos de criação de RPPN. 

 Articular iniciativas da esfera governamental ao “Programa de Incentivo a RPPN da Mata Atlântica” da CI, SOSMA e TNC. 

 Aumentar a participação relativa das UCPI com relação às UCUS. 

IMA, IBAMA, 
ICMBio, CI Brasil, 

SOSMA e TNC, Flora 

Brasil, IESB, 

Universidades 

3 

 Adotar princípios de planejamento sistemático de conservação – representatividade, complementaridade, insubstituibilidade, eficiência, flexibilidade, vulnerabilidade –, para 

a seleção de áreas protegidas: 

 Alinhar metas estaduais de conservação da biodiversidade com as metas de conservação de nível nacional e as defendidas pela Convenção sobre Diversidade Biológica 

(CDB), sempre que pertinente e possível: 

 Estabelecer prioridade para UCPI, em detrimento de UCUS, que não contam para a meta de conservação nacional (10% do bioma). 

 Adotar iniciativas de co-gestão de ativos ambientais e de desenvolvimento de projetos com articulação e integração de processos sob a responsabilidade das agências 

federal e estadual de meio ambiente. 

IMA, CEPRAM, 

ICMBio 
2 

 Implementar os instrumentos de gestão como ICMS Ecológico, Serviços Ambientais e Empregos Verdes para incentivar os municípios a manter remanescentes florestais 
conservados, dentre outros benefícios ambientais. 

Assembleia Legislativa, 

IMA, CEPRAM, 

ICMBio 

1 

Linha de ação Programa de regularização fundiária no interior de UC  

 Direcionar percentual adequado dos recursos provenientes de medidas compensatórias para a solução de questões fundiárias em UC de proteção integral: 

  Promover a resolução de x% dos conflitos fundiários com proprietários de terras no interior de UC, até 2020; 

SEMA, IMA, 

CEPRAM, ICMBio 
1 

Linha de ação Programa de estímulo ao estabelecimento e à operacionalização de mosaicos de UC   

 Estabelecer articulações efetivas e permanentes entre a iniciativa privada, o terceiro setor e o poder público para a estruturação e fortalecimento de mosaicos de UC: 

 Definir, revisar e oficializar, em legislação especifica, a estrutura de mosaicos que envolvam todas as UC do Extremo Sul, até 2015. 

SEMA, IMA, 

CEPRAM, ICMBio 
2 

Sub-Objetivo Ampliar o conhecimento científico sobre os padrões regionais de distribuição da biodiversidade, ambientes únicos e insubstituíveis e espécies raras, endêmicas e ameaçadas. 

Linha de ação Programa de ampliação do conhecimento  

 Elaborar ‘Plano de Ação Estadual para a Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção’ com a finalidade de definir ações in situ e ex situ para conservação e 
recuperação de espécies ameaçadas: 

 Criar e direcionar linhas de fomento para a pesquisa científica e inventários de recursos naturais em áreas com conhecimento deficitário. 
 

 

MMA, IMA, SEMA, 

ICMBio 
2 
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Ações Programáticas Responsável 
Prioridad

e  

 Identificar e proteger espécies da fauna e flora de relevante interesse para a conservação da biodiversidade e que não estejam efetivamente protegidas pelo atual sistema de 
UC (“espécies-lacuna”), propondo metas de conservação de espécies (análise de lacunas). 

 Avaliar o status de conservação de todas as espécies endêmicas, raras e ameaçadas de plantas e animais vertebrados e invertebrados de ocorrência regional e criar base de 
dados georreferenciada amplamente acessível, via internet, da biodiversidade regional, até 2013. 

 Criar banco de dados para armazenar e sistematizar as informações relativas a todas as autorizações de plantio: controle de 100% do processo de armazenamento e 

sistematização das informações georeferenciadas e alfanuméricas relativas às autorizações de plantio e averbação de RL, até 2015. 

 Elaborar e dar publicidade a ‘Lista Estadual Oficial das Espécies Ameaçadas de Extinção’, com a finalidade de reconhecer as espécies, para efeitos de restrição de uso, 
priorização de ações de conservação e recuperação de populações, até 2012. 

 Publicar ‘Livro Vermelho das Espécies Ameaçadas de Extinção’, contendo, entre outros, a caracterização, distribuição geográfica, estado de conservação e principais fatores 

de ameaça à conservação das espécies integrantes da Lista Estadual Oficial, até 2012. 

MMA, IMA, SEMA, 

ICMBio 
2 

Linha de ação Programa de mitigação e adaptação às mudanças climáticas para a conservação da biodiversidade 

 Realizar estudos sobre os efeitos das mudanças climáticas sobre a flora e fauna, procurando definir novos padrões de distribuição geográfica à luz dos cenários futuros de 

clima: 

 Definir estratégias de mitigação e adaptação às mudanças climáticas para a conservação da biodiversidade, até 2013. 

 Associar as metas de conservação da biodiversidade ao programa estadual de redução das emissões de gases de efeito-estufa, focando as ações no aumento da extensão 

das áreas florestadas. 

 Articular o conhecimento adquirido da influência das mudanças climáticas sobre a flora e fauna às iniciativas relacionadas à definição de novas áreas para a conservação 

da biodiversidade, até 2013. 

MMA, IMA, SEMA, 

ICMBio, terceiro setor, 

universidades 

3 

Sub-Objetivo Respeitar as limitações e a capacidade de suporte ambiental, com vistas ao uso sustentável dos recursos naturais regionais e componentes da biodiversidade. 

Linha de ação Programa de fortalecimento das redes de ações para a conservação, uso sustentável e repartição de benefícios da diversidade biológica 

 Identificar, planejar e implementar ações de apoio à conservação dos componentes da agrobiodiversidade que possam garantir a manutenção dos modos de vida sustentáveis, 

segurança alimentar e saúde da população: 

 Implantar estratégias de geração de renda e melhoria da qualidade de vida em todas as UC do Extremo Sul, até 2020 

 Incorporar nos programas de comunicação, educação e conscientização pública a importância da diversidade biológica e da necessidade de sua conservação, uso 
sustentável e repartição de benefícios. 

 Aumentar a participação da sociedade civil organizada na elaboração e consecução de políticas públicas relacionadas à conservação da biodiversidade e recursos naturais. 

 

 

 

MMA, IMA, SEMA, 
ICMBio, Terceiro 

Setor,  

Universidades 

2 
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Ações Programáticas Responsável 
Prioridad

e  

Sub-Objetivo 
 Preservar o equilíbrio hídrico, de forma a garantir a disponibilidade da água para os diversos usos.  

 Manter os níveis de qualidade da água dentro dos respectivos padrões de uso. 

Linha de ação Programa de manutenção da qualidade dos recursos hídricos 

 Criar e operacionalizar todos os Comitês de bacia do Extremo Sul, com formulação dos seus respectivos planos de bacia, integrados aos outros instrumentos de planejamento 
em desenvolvimento na região: 

 Promover audiências públicas para discussão junto à sociedade de eventual revisão dos usos potenciais dos recursos hídricos, bem como das políticas e ações propostas 

nos Planos de Recursos Hídricos e Planos de Bacias Hidrográficas. 
IMA, INGÁ, 
CONERH, Prefeituras, 

EBDA, MPE, 
Prefeituras, Órgãos 

Ambientais EMBASA, 

Universidades, Centros 
de Pesquisa, Empresas 

1 
 Realizar estudos aprofundados das principais fontes de poluição dos recursos hídricos da região: 

 Priorizar a construção e/ou complementação dos sistemas de tratamento de esgoto dos principais centros urbanos, com metas a serem observadas. 

 Adotar um amplo programa de preservação e/ou recomposição da mata ciliar, inclusive em áreas pasto e cana-de-açúcar, em parceria com as empresas de celulose, que 
darão apoio e treinamento para uma força tarefa regional, acompanhado de metas progressivas de recomposição e preservação. 

 Estabelecer programas de treinamento e assessoria técnica e legal aos setores da sociedade, usuários dos recursos hídricos, com limitações financeiras impeditivas para o 

desenvolvimento pleno de suas atividades produtivas, com apoio dos escritórios regionais dos órgãos ambientais. 

Macro Objetivo Promover a estruturação da governança no Extremo Sul da Bahia 

Sub-Objetivo 
Fomentar uma visão de futuro para o processo de planejamento e garantir a participação da sociedade e demais atores com a adoção de critérios de transparência e formas de 

participação social. 

Linha de ação Programa de fomento à participação e parcerias 

 Estabelecer, pelo setor privado, linhas de ação socioambiental e estratégias empresariais apoiadas em decisões definidas nas instâncias de gestão, como resposta ao 
desenvolvimento dos segmentos produtivos, densificação da economia e redesenho de ocupação e uso da terra promovidos pela expansão de plantios e implantação de 

unidades industriais. 

 Buscar integração de estratégias empresariais às diretrizes de desenvolvimento definidas no âmbito do CODES ExSul, oportunizando o desenvolvimento das vocações 
regionais, desenvolvimento dos segmentos produtivos, densificação da economia e redesenho de ocupação e uso da terra promovidos pela expansão de plantios e 

implantação de unidades industriais. 

 Apoiar a criação e formação de duas instâncias sub-regionais – Costa do Descobrimento e Costa das Baleias , de modo a elevar a capacidade de interação social e resposta 

à questões específicas locais. 

 Orientar a estratégia do posicionamento empresarial frente ao ambiente social e institucional onde atua a empresa, com base em diretrizes de ação governamental para a 
governança; 

CODES – ExSul, Gov. 
Federal e Estadual, 

Prefeituras, Setores 

Produtivos, 
Proprietários Rurais, 

Associações de 

Pequenos Produtores 
ABAF, Representante 

do Setor 

Sucroalcooleiro 

2 

 Facilitar a participação pública em fóruns e conselhos visando obter sinergia na implementação de ações, principalmente de cunho socioambiental: 

 Criar um ambiente público no âmbito do CODES ExSul. 

 Implantar sistema de informação gerencial e avaliação de efetividade de organizações de governo acessíveis publicamente. 

 Estimular a participação da sociedade civil na gestão socioambiental, com a inserção nos conselhos e fóruns. 

Governo  2 
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Ações Programáticas Responsável 
Prioridad

e  

Sub-Objetivo 
 Promover maior transparência em torno do uso e aplicação de recursos financeiros pelos municípios. 

 Melhorar o processo de informação e comunicação com os agentes sociais locais. 

Linha de ação Programa de melhoria da informação e comunicação 

 Desenvolver ambiente eletrônico de governança regional suportada em ferramenta de tecnologia da informação, com objetivo de controle social de acordos, parcerias e ações 
definidas no âmbito do CODES ExSul, podendo integrar infraestrutura de comunicação empresarial, do terceiro setor e governamental, e utilizando critérios de 

hierarquização de acesso a funcionalidades. 

Governo federal, 
Ministério da Justiça 

Governo Estadual, 

SAEB, Prefeituras, 

ONG, Soc.Civil e 

Atores Locais, 
Set.Produtivos  

3 
 Promover a criação de estruturas de governabilidade para apoiar a governança: públicas governamentais, OSCIP ou OS;  

 Criar sistema de comunicação e interação pró-ativa com outras instâncias e estabelecimento de redes sociais abertas e includentes. 

Sub-Objetivo Melhorar a interação institucional entre as entidades públicas, principalmente as associadas à agricultura e ao meio ambiente. 

Linha de ação Programa de modernização da gestão ambiental 

 Instituir licenciamento ambiental municipal para as atividades agrícolas, pecuárias e silvicultoras no território municipal, até 2012, substituindo o licenciamento ambiental 
estadual, sob acordo de capacitação técnica, jurídica, operacional e institucional. 

 Reconhecer o ZEE como instrumento de ordenamento territorial necessário à gestão ambiental do Extremo Sul da Bahia, criando um marco de regulação que permita a 
assunção do licenciamento pelo poder público local. 

 Utilizar os procedimentos de licenciamento e acompanhamento estadual para implementar processo de capacitação e desenvolvimento humano e institucional no âmbito 
da regional e municipal: 

 Compartilhar informações estratégicas e experiências exitosas a sistemas de gestão, governança e governabilidade de outros segmentos e temas sociais. 

 Constituir marco legal e institucional, sob planejamento estratégico, com objetivo de seleção pública de organização social para capacitação técnica e assunção de 

contrato de gestão. 

 Estruturar e equipar as administrações públicas municipais para a realização do licenciamento ambiental no âmbito local/regional, para a gestão das áreas protegidas e 

para as ações de monitoramento e fiscalização. 

 Compatibilizar ações previstas no planejamento dos órgãos públicos e ações decorrentes de medidas compensatórias e de mitigação de impactos dos diversos 

empreendimentos a serem implantados na região, buscando o envolvimento dos órgãos colegiados e da sociedade civil na definição de prioridades, com vistas à 
ampliação de benefícios e à redução de redundâncias. 

 Promover a gestão integrada e participativa dos recursos de compensação dos empreendimentos na Câmara de Compensação. 

 Implementar sistema de licenciamento ambiental para segmentos da agropecuária, aquicultura, silvicultura, agrosilvicultura, pesca e extrativismo: 

 Critérios técnicos localmente adaptados. 

 Padrão tecnológico melhor disponível e viável por sistema produtivo. 

 Modelos de referência para uso da terra. 

 Licenciamento conjunto (conforme previsto em lei) e aplicação de Termo de Compromisso de Responsabilidade Ambiental (TCRA). 

 Integrar os resultados obtidos no licenciamento, fiscalização e monitoramento a fim de verificar se os dados constantes nas licenças se refletem no campo no que se refere 
à regularização ambiental, como Reserva Legal e APP protegidas. 

 Verificar sistematicamente o cumprimento de condicionantes, em espacial, no que se refere à regularização ambiental como, p. ex., existência de Reserva Legal e APP 

protegidas. 

 Revisar a dotação orçamentária dos municípios para a implementação dos instrumentos de planejamento, regulação e fiscalização do ordenamento territorial-fundiário. 

 

SEMA, IMA, 

Prefeituras Municipais, 

CODES Extremo Sul 

1 
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 Promover modernização em diversas áreas, tanto em pessoal, quanto na utilização de processos informatizados de gestão, em função do aumento da arrecadação 

municipal, que trará expansão na capacidade dos investimentos em infraestrutura e serviços urbanos das cidades e melhoria na qualidade de atendimento das necessidades 
da população, face ao aumento da urbanização e da necessidade de melhoria no acesso aos serviços sociais. 

 Promover a articulação de todos os programas e projetos governamentais nas diversas instâncias administrativas públicas e privadas, procurando racionalizá-los para 

aumentar-lhes a eficiência individual e coletiva;  

Prefeituras e 

Consórcios Municipais, 

CODES ExSul 
2 

 Diminuir da burocracia e minimizar os custos para a averbação das áreas de RL: 

 Estabelecer programas para diminuir os custos do georreferenciamento de precisão e a preparação da documentação técnica requisitada. 

 Estabelecer parcerias/convênios com entidades nacionais e internacionais a fim de adquirir e disponibilizar, gratuitamente, imagens de satélite atualizadas, em escala de 
maior precisão (1:25.000 ou mais precisas), de todo território do Extremo Sul. 

SEI, SEPLAN, SEMA 3 

Sub-Objetivo  Aumentar e tornar eficiente as políticas de comando e controle da região e o processo de licenciamento ambiental dos plantios de eucalipto e cana-de-açúcar. 

 Implementar sistema de auto-avaliação ambiental de programas, projetos e ações da SEAGRI e órgãos integrantes a partir de protocolos instituídos até 2012, realizando 

diretamente a análise, avaliação e encaminhamento do licenciamento ambiental. 

MMA, IMA, SEMA, 

SEAGRI, EBDA, 

FETAG e FAEB 

1 

 Aumentar o controle e a fiscalização sobre a averbação de RL e proteção de APP. 

 Instituir uma Linha de Base regional formada pelo conjunto de dados, avaliações, resultados de monitoramento, imagens de satélite e similares, destinado a oferecer meios 

de licenciamento para a segmentos da agropecuária, aquicultura, silvicultura, agrossilvicultura, pesca e extrativismo. 
2 

 Criar unidades regionais gestoras de auto-avaliação para licenciamento aportando serviços de orientação à para produtores rurais, por meio de programa estabelecidos com as 

representações de produtores agrícolas.  

Sub-Objetivo  Melhorar o conhecimento sobre o Extremo Sul, tanto sob a perspectiva ambiental, quanto social.  

 Levantar, sistematizar e analisar periodicamente os dados socioeconômicos e ambientais dos municípios, com vistas a acompanhar as relações de causalidades da opção de 

desenvolvimento econômico local e seus reflexos nos indicadores sociais e ambientais. 

 Desenvolver ferramentas de tecnologia da informação que disponibilizem, sem custos, os dados da região, com vistas à viabilização de pesquisas acadêmicas sobre a região. 

EPLAN, SEI, SEPLAN 

Universidades 

3 
 Analisar e Identificar as tendências dos usos d'água, visando a distribuição equitativa do recurso dentre os usuários potenciais. 

 Implantar a instrumentação e observação contínua de variáveis hidrológicas e ambientais, em pelo menos doze bacias hidrográficas do Extremo Sul, distribuídas em 

unidades de teste, sendo: 

 Duas bacias hidrográficas pilotos para cada um dos principais usos da terra esperados (silvicultura e cana-de-açúcar). 

 Duas bacias hidrográficas de contraste para cada uma das bacias pilotos anteriores, uma em área com vegetação nativa preservada e outra em área de pastagem. 

UNIVERSIDADE, 

UFBA, EAD, INGÁ, 

IMA 

Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ (2010) 


