
INSTRUMENTOS NORMATIVOS PARA A 
AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Aline Siqueira Tavares de Lima1, Laís Roberta Galdino de Oliveira2, Betânia Maria Filha Soares Bacelar3, Darla Maria 
de Medeiros4, Taís Saraiva de Melo Pinheiro5e Rosângela Gomes Tavares6



_____________
1. Aluna de Engenharia Agrícola e Ambiental do Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Av. Dom Manoel 
de Medeiros, s/ n, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171-900. E-mail: alinetavares_eng@yahoo.com.br
2. Aluna de  Engenharia Agrícola e Ambiental do Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Av. Dom Manoel 
de Medeiros, s/ n, Dois Irmãos Recife, PE, CEP 52171-900. E-mail: laisgaloliveira@hotmail.com
3. Aluna de Engenharia Agrícola e Ambiental do Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Av. Dom Manoel 
de Medeiros, s/ n, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171-900. E-mail: betaniabacelar@hotmail.com
4. Aluna de  Engenharia Agrícola e Ambiental do Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Av. Dom Manoel 
de Medeiros, s/ n, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171-900. E-mail: darlamms2000@yahoo.com.br
5. Aluna de Engenharia Agrícola e Ambiental do Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Av. Dom Manoel 
de Medeiros, s/ n, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171-900. E-mail: tais.smp@gmail.com
6. Professora Assistente do Departamento de Tecnologia Rural, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Av. Dom Manoel de Medeiros, s/n, 
Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171-900. E-mail: rgtrosinha@hotmail.com

Introdução

O homem interage com o ambiente à sua volta, 
modificando-o e transformando-o de acordo com suas 
necessidades. À medida que o homem foi adaptando o 
meio ambiente às suas exigências progressistas, criando 
novas habitações, novas formas de energia, explorando 
desordenadamente os recursos naturais, foi causando 
uma série de impactos ao meio ambiente.

 Segundo a legislação brasileira considera-se impacto 
ambiental "qualquer alteração das propriedades físicas, 
químicas e biológicas do meio ambiente causada por 
qualquer forma de matéria ou energia resultante das 
atividades humanas que direta ou indiretamente, 
afetam: I - a saúde, a segurança e o bem estar da 
população; II - as atividades sociais e econômicas; III -
a biota; IV - as condições estéticas e sanitárias do meio 
ambiente; e V - a qualidade dos recursos ambientais".
[1]
   No contexto mundial, o conceito de impacto 
ambiental, surgiu no período da revolução industrial,
devido ao aumento populacional e ao grande aumento 
no consumo per capita. Entretanto, a implementação de 
sistemáticas para a avaliação de impactos ambientais 
teve início somente na década de 60. 

Um dos primeiros países a determinarem 
dispositivos legais para a definição de objetivos e 
princípios da política ambiental foi os Estados Unidos, 
através da Lei Federal denominada "National 
Environment Policy Act - NEPA", ou seja, a política do 
meio ambiente dos Estados unidos, aprovada em 1969. 

A partir das repercussões da aplicação do NEPA, 
organismos internacionais como ONU (Organização
das Nações Unidas), BID (Banco Interamericano de 
Desenvolvimento) e BIRD (Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento) passaram a exigir 
em seus programas de cooperação econômica a 
observância dos estudos de avaliação de impacto 
ambiental. 

No Brasil, no âmbito federal, o primeiro dispositivo legal 
associado à Avaliação de Impactos Ambientais deu-se por 
meio da aprovação da Lei Federal 6.938, de 31.08.1981.[2]

Desta forma, passou-se a exigir que todos os 
empreendimentos potencialmente impactantes 
procedessem, dentre outras obrigações: a identificação dos 
impactos ambientais; a caracterização dos efeitos 
negativos; a definição de ações e meios para mitigação dos 
impactos negativos. 

O presente artigo irá discorrer a respeito da Legislação 
Básica que antecede a Avaliação de Impactos Ambientais 
na forma de Instrumentos Normativos da Avaliação de 
Impactos Ambientais no Brasil.

Material e métodos

Foram feitos levantamentos bibliográficos utilizando 
consulta a literatura e sites referentes à legislação ambiental
brasileira. 

Resultados e Discussão

A primeira experiência de Avaliação de Impacto 
Ambiental (AIA) no Brasil aconteceu antes da existência de 
uma legislação que a tornasse obrigatória e definisse 
critérios e procedimentos básicos para a sua realização. Em 
1972, para efeito de financiamento do projeto da 
Hidroelétrica de Sobradinho (Fig. 1), o Banco Mundial 
exigiu a realização de uma AIA [3].

A primeira lei de âmbito federal que menciona a AIA, 
mesmo sem definições e critérios, é a Lei n° 6 803/80, 
estabeleceu de forma clara e objetiva a necessidade da AIA 
para os empreendimentos industriais. Porém, a AIA surge 
efetivamente com a Lei n° 6. 938/81, que marcou uma 
mudança no sistema legal de proteção ao meio ambiente, 
estabelecendo a Política Nacional do Meio Ambiente 
(PNMA). Essa lei designa a competência do Conselho 
Nacional do meio Ambiente (CONAMA) para instituir 
normas e critérios para o licenciamento das atividades.

Porém, a AIA inseriu-se somente no processo de 



licenciamento de atividades e empreendimentos ativo 
ou potencialmente poluidores ou geradores de 
degradação ambiental, com o Decreto n° 88.351/83. 
Sete anos depois, surgiu o Decreto n° 99.274, este 
manteve a AIA como parte integrante do licenciamento 
e especificou as informações que devem compor o 
documento, tais como, diagnóstico ambiental da área, 
descrição de ação proposta e suas alternativas, além da 
identificação, análise e previsão dos impactos positivos 
e negativos.

Posteriormente, a Resolução CONAMA n° 01/86 
estabeleceu critérios básicos e diretrizes para o uso e 
implementação da AIA, como instrumento do 
Programa Nacional do Meio Ambiente (PNMA). Essa 
resolução determina os tipos de atividades 
modificadoras do ambiente que dependem da 
aprovação da AIA e do respectivo Relatório de
Impacto Ambiental (RIMA), por órgão estadual 
competente, ou federal, em caráter supletivo [3]. Um 
ano depois, através da Resolução CONAMA n° 05, 
passou a ser obrigatória a AIA em estabelecimentos 
potencialmente danosos ao Patrimônio Espeleológico 
Nacional, ou seja, conjunto de elementos bióticos e 
abióticos, socioeconômicos e históricos-culturais, 
subterrâneos ou superficiais, representados pelas 
cavidades naturais subterrâneas ou a estas associadas. 

A AIA antes da Constituição Federal de 1988 tinha 
caráter infraconstitucional, pois não era prevista nas 
Constituições Federais de 1824, 1891, 1934, 1946 e 
1967. Entretanto, a partir de 1988 passou a ser uma 
imposição constitucional, prevista no seu art. 225 § 1º, 
IV. Além disso, a nova constituição destina um dos 
seus capítulos ao meio ambiente (Título VIII, da 
Ordem Social; Capítulo VI, do Meio Ambiente), 
contudo, limitou-se aos preceitos de ordem geral. Desta 
forma, cabem aos Estados e aos Municípios o 
estabelecimento de normas específicas para a 
efetivação das AIAs, entretanto, essas normas não 
podem contradizerem a legislação federal, e no caso 
dos municípios, também a estadual (Fig. 2). A partir 
desse ponto, grande parte das Constituições Estaduais 
consagrou a exigência do estudo de impacto ambiental 
para o licenciamento de atividades potencialmente 
poluidoras. Em Pernambuco, está no art. 215 da 
Constituição Estadual o tratamento constitucional da 
matéria.

No mesmo ano da criação da nova lei Federal, criou-
se a Lei n° 7. 661, que no seu artigo sexto, aborda a 
questão das alterações das características naturais das 
zonas costeiras.

Ao contrário da Resolução CONAMA n° 01/86, a 
Resolução n° 10/90 (também do CONAMA), que foi 
regulamentada pela lei no 99.274, entende que AIA 
deve ser utilizada apenas para projetos que, pelo seu 
vulto e pela incerteza quanto aos seus possíveis 
impactos, exijam estudo especial, mais detalhado e, 
conseqüentemente, mais demorado; por outro lado, 
para empreendimentos menores, bem como para os 
que, dada a sua repetitividade, têm já conhecidos os 
seus principais impactos, a AIA pode ser substituída 

por medidas de prevenção e controle dos danos ambientais
[3].

É interessante notar que em 1994, em consonância com a 
Resolução supracitada, a Secretaria de Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo, por meio da resolução SMA 42/94, 
normatizou os procedimentos para licenciamento ambiental 
das atividades modificadoras do meio ambiente, incluindo 
algumas previstas no artigo 2º da Resolução CONAMA nº 
01/86, do Estado de São Paulo, ao criar o Relatório de 
Análise Preliminar (RAP) como documento inicial que 
permite tornar dispensável a elaboração do Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA) e do RIMA, substituindo-os por 
licenças.[4]

A Resolução CONAMA no 237/1997 veio para mudar 
essa realidade, pois tornou obrigatório o licenciamento 
ambiental, através do órgão ambiental competente, para 
atividades potencialmente degradadoras e/ou poluidoras. 
Nessa mesma resolução, o artigo 3º definiu que quando a 
degradação for significativa, o licenciamento “dependerá 
de prévio estudo de impacto sobre o meio ambiente 
(EIA/RIMA), (...) ao qual será garantida a realização de 
audiências públicas...”. Essa é a fase de consulta pública 
acerca do empreendimento em análise e dos estudos 
apresentados, que pode se dar de diferentes maneiras e em 
diversas etapas. 

No Brasil, o único mecanismo formal de consulta 
pública é a audiência pública, realizada ao final do 
processo da AIA com o objetivo de informar o público 
sobre o projeto e seus impactos e também de informar tanto 
aos responsáveis pela decisão como o proponente do 
projeto sobre as expectativas e eventuais objeções do 
público, de forma a que elas possam ser consideradas como 
um critério da decisão. 

O EIA é o estudo amplo que envolve desde a 
caracterização do empreendimento e do seu local (meio 
físico, biótico, socioeconômico) à avaliação monetária de 
recursos. O RIMA, por sua vez, apresenta dados 
semelhantes ao EIA, só que expressos de forma mais 
sucinta e objetiva, contendo também uma avaliação 
valorativa que identifique se o mesmo é ou não nocivo ao 
meio ambiente, além de propor medidas mitigadoras.

Esses instrumentos, impostos por força de lei, no âmbito 
dos princípios da prevenção e da precaução, como é o caso 
do EIA/RIMA, não têm por finalidade impedir o 
desenvolvimento de atividades econômicas e sociais. E sim, 
de identificar, predizer e interpretar os efeitos e impactos
negativos e positivos decorrentes dessas atividades. Esse
controle preventivo é de fundamental importância, pois 
requer uma atuação conjunta do Poder Público, da 
sociedade civil e da comunidade científica, que devem se 
harmonizar em um objetivo único: aliar o desenvolvimento 
social e econômico à preservação do meio ambiente e da 
própria espécie humana. Para isso, faz-se necessário o 
princípio da participação. Todo cidadão deve ter acesso a 
informações ambientais e participar do processo de tomada 
de decisões por parte do Estado. 
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Figura 1. Barragem de Sobradinho, localizada no estado da Bahia.

Figura 2. Fluxograma do SISNAMA.

Figura 3. Fluxograma da evolução da legislação brasileira com relação à Avaliação de Impactos Ambientais.




