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RESUMO 

 

 

 Este trabalho tem por objetivo estudar o instrumento denominado Avaliação 

Ambiental Estratégica (AAE) aplicado ao contexto brasileiro, para descobrir (1) se a AAE 

pode ser efetiva no sentido de influenciar de fato a tomada de decisão e alterar a cultura 

governamental em relação ao meio ambiente; (2) quais fatores podem influenciar a 

efetividade; e (3) de que forma a dimensão jurídico-institucional pode influenciar a 

efetividade. Para tanto, este trabalho fará, em primeiro lugar, um referencial teórico sobre a 

AAE e sua efetividade, adotando a premissa de que efetividade, para os efeitos deste trabalho, 

é o mesmo que ―a influência real da AAE no processo de tomada de decisão e a alteração da 

visão governamental a respeito do meio ambiente‖ – o que pode por consequência promover o 

desenvolvimento sustentável. Esta primeira parte também apresentará as vantagens, 

obstáculos e boas práticas da AAE de acordo com a literatura, e brevemente descreverá a 

institucionalização da AAE no Brasil e na Holanda (como um exemplo de caso bem 

sucedido). Na segunda parte, será apresentado um estudo de caso da AAE feita para o 

Programa de Geração Hidrelétrica de Minas Gerais (PGHMG), a fim de verificar sua 

efetividade e quais fatores tiveram influência sobre ela. O terceiro tópico então extrairá lições 

do caso PGHMG, especialmente considerando a dimensão jurídico-institucional da AAE, e 

como ela pode influenciar sua efetividade. A questão a ser respondida, nesta terceira parte do 

trabalho, é se uma norma aberta que dá ampla oportunidade para o governo decidir se, quando 

e como implementar a AAE (como no caso PGHMG) é a regra ideal no contexto brasileiro. A 

hipótese deste trabalho é de que a AAE tem a potencialidade de ser efetivamente utilizada no 

processo de tomada de decisão governamental brasileiro e alterar a visão governamental a 

respeito do meio ambiente, possuindo o condão de promover o desenvolvimento sustentável, 

apesar de ter de superar obstáculos consideráveis relacionados a questões políticas e 

institucionais; para ser implementada em escala nacional, ainda segundo a nossa hipótese, é 

necessário desenvolver normas mais restritivas em relação à discricionariedade 

administrativa, de forma a criar um procedimento de AAE obrigatório pelo governo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação Ambiental Estratégica; Efetividade; Instituições; 

Discricionariedade. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 This work aims to study the instrument called Strategic Environmental 

Assessment (SEA) applied in the Brazilian context, to discover (1) if SEA in Brazil can be 

effective in the sense of actually influencing decision-making and change the environmental 

culture regarding the environment; (2) which factors can influence this effectiveness; and (3) 

in which way the legal-institutional dimension can influence effectiveness in Brazil. To do so, 

this work will first make a literature overview about SEA and effectiveness, adopting the 

premise that effectiveness, for the proposals of this work, is equal to ―real influence of SEA in 

decision-making processes and change of governmental view regarding the environment‖ – 

which may consequently promote sustainable development. This first part will also describe 

the main advantages, challenges and good practices of SEA presented by literature, and 

briefly describe SEA institutionalization in Brazil and the Netherlands (as an example of a 

successful case). In the second part, it will present a case study of the SEA made for 

Hydroelectric Generation Program of Minas Gerais (PGHMG), to verify its effectiveness and 

which factors have interfered in it. The third topic will then extract lessons learned from the 

PGHMG case, especially concerning the legal-institutional dimension of SEA, and how it can 

influence SEA effectiveness. The question to be answered, in the third part of this work, is 

whether an open rule that gives plenty of opportunity for the government to decide if, when 

and how to implement SEA (as in the PGHMG case) is the ideal rule in the Brazilian context. 

Our hypothesis is that SEA has the potential to be used effectively in the decision making 

process of the Brazilian government and to alter the governmental view regarding the 

environment, having the power to promote sustainable development, despite having to 

overcome considerable obstacles related to policy and institutional issues; to be implemented 

in a national scale, still according to our hypothesis, it is necessary to develop more restrictive 

rules regarding administrative discretion, in order to create an obligatory SEA procedure by 

the government. 

 

KEYWORDS: Strategic Environmental Assessment; Effectiveness; Institutions; Discretion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A questão ambiental vem ganhando cada vez mais espaço nas agendas 

governamentais ao redor do mundo. Nas últimas décadas do século XX, os cientistas 

passaram a alertar com bastante veemência a respeito do fenômeno do aquecimento global, e 

das consequências nefastas que este poderia trazer à Natureza e à Humanidade. Aliados a este 

alerta, fenômenos climáticos cada vez mais extremos – enchentes, furacões, deslizamentos e 

secas – avisam sobre este futuro sombrio que está cada dia mais próximo. 

 É difícil apontar quando se iniciou esta preocupação global com a proteção do 

meio ambiente, mas é certo que a Convenção de Estocolmo, de 1972, marcou o início oficial 

desta discussão em âmbito internacional, com o estabelecimento do princípio da coordenação 

internacional para a proteção do meio ambiente (Princípio 20 da Declaração de Estocolmo). 

Após este evento, dois importantes marcos podem ser apontados: o Relatório Brundtland, de 

1983, que indicou a grave degradação ambiental existente no planeta e a estreita relação entre 

economia e meio ambiente, e o primeiro relatório do IPCC, de 1990, que confirmou a 

existência do fenômeno do aquecimento global como uma ameaça à Humanidade. O grande 

marco internacional para a proteção ambiental, no entanto, foi a Eco-92, na qual, entre outras 

importantes ações, se consagrou o Princípio do Desenvolvimento Sustentável (Princípio 4 da 

Declaração do Rio). 

 Na esfera nacional, diversas normas foram criadas no final do século XX visando 

à proteção ambiental. Os principais marcos que podem ser apontados, de maneira não 

exaustiva, são: a Política Nacional do Meio Ambiente, de 1981 (que estabeleceu a 

responsabilidade civil ambiental e instituiu o licenciamento ambiental), a Lei da Ação Civil 

Pública, de 1985 (que regulamentou a atuação de entidades na defesa do meio ambiente), a 

Constituição Federal de 1988 (que erigiu a proteção ambiental a norma constitucional), a Lei 

dos Crimes Ambientais, de 1998 (que estabeleceu a responsabilidade penal e administrativa 

ambiental), a Lei do SNUC, de 2000 (que estabelece os regimes protetivos de unidades de 

conservação) e, recentemente, o Código Florestal de 2012 (que, substituindo o código de 

1965, regulamenta a proteção das florestas brasileiras). 

 Como se vê, são diversas as normas regulamentando a forma pela qual o Estado 

brasileiro atuará de maneira a proteger o meio ambiente. Porém, não existe um instrumento 

legal que determine a inserção da variável ambiental no próprio planejamento do Estado. 
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 Vale dizer, não basta, para proteger o meio ambiente, o Estado agir de maneira 

reativa, defendendo a Natureza de ataques de terceiros. É preciso mais do que isso: é preciso 

uma ação proativa, de inserção da questão ambiental no dia-a-dia governamental, de maneira 

que as decisões por ele tomadas sejam baseadas também na utilização racional dos recursos 

naturais, hoje tão escassos. É preciso que se evitem os impactos, antes mesmo que estes 

ocorram, em consonância com o princípio da prevenção
1
 e da precaução

2
 já consagrados por 

nosso ordenamento jurídico. 

 O licenciamento ambiental – que foi implantado inicialmente no Estado de São 

Paulo em 1976, e na esfera federal foi instituído pela PNMA em 1981, sendo posteriormente 

regulamentado pela Resolução CONAMA 237/1997 – é uma tentativa de se prever e 

consequentemente evitar impactos ambientais de atividades potencialmente poluidoras. Por 

meio deste instrumento, o Estado busca avaliar, antes da implantação do empreendimento, 

quais os seus potenciais impactos socioambientais, propondo medidas para que tais impactos 

sejam prevenidos, mitigados ou compensados. 

 No entanto, atualmente se nota que tal instrumento – que é de fato muito 

importante para a proteção ambiental no País – não é suficiente para que o planejamento 

estatal dê conta de todas as complexas questões envolvendo a variável ambiental, e para que 

os impactos ambientais sejam de fato evitados. Com efeito, não basta propor medidas 

preventivas, mitigatórias e compensatórias para que a questão ambiental seja satisfatoriamente 

abordada; é preciso pensar um nível acima, no nível de planejamento sobre a necessidade ou 

não de se implantar determinados empreendimentos em determinados locais, e sobre a 

possibilidade de se pensar em alternativas para a implantação deste empreendimento – ações 

que não são possíveis no âmbito de processos de licenciamento ambiental, que avaliam 

empreendimentos com projetos prontos e acabados. 

 Não basta, por exemplo, que se avaliem os impactos ambientais da duplicação da 

rodovia BR-116 no trecho que liga São Paulo a Curitiba. É preciso que se pergunte se a 

política de transportes do governo federal deverá priorizar rodovias ou outras formas de 

                                                 
1
 Segundo definição de Milaré (2013, p. 263), ―aplica-se este princípio [...] quando o perigo é certo e quando se 

tem elementos seguros para afirmar que uma determinada atividade é efetivamente perigosa. [...] Diante da 

pouca valia da simples reparação, sempre incerta e, quando possível, excessivamente onerosa, a prevenção é a 

melhor, quando não a única, solução‖. 
2
 Segundo definição de Milaré (2013, p. 264 e 265), ―a invocação do princípio da precaução é uma decisão a ser 

tomada quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os 

possíveis efeitos sobre o ambiente, a saúde das pessoas ou dos animais ou a proteção vegetal possam ser 

potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido. [...] A ausência de certeza 

científica absoluta não deve servir de pretexto para procrastinar a adoção de medidas efetivas capazes de evitar a 

degradação do meio ambiente‖. 
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transporte (como o ferroviário, por exemplo), e caso se opte por rodovias, quais são as 

rodovias prioritárias, quais deverão ser recapeadas e duplicadas, e quais projetos deverão ser 

abandonados, não somente sob o ponto de vista ambiental, mas também mercadológico e 

social. A partir daí, então, é que se pensará se e como o projeto de duplicação da BR-116 

deverá ser elaborado. 

 Neste contexto é que foi concebido, na área de planejamento ambiental, o 

instrumento denominado Avaliação Ambiental Estratégica. Este instrumento objetiva avaliar 

as vantagens e desvantagens ambientais, sociais e econômicas de alternativas diversas de 

políticas, planos e programas governamentais, visando a embasar o planejamento consciente 

do governo, antes que se comece a pensar nos impactos ambientais de projetos específicos de 

empreendimentos. 

 Até o momento, a AAE vem sendo realizada de maneira voluntária no Brasil 

(SÁNCHEZ, 2008, p. 01), sendo um instrumento ainda novo e pouco utilizado se comparado, 

por exemplo, com o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), que é utilizado no País há 

aproximadamente três décadas. Desta forma, ainda surgem dúvidas em relação à possibilidade 

de a AAE, caso introduzida concretamente na esfera federal, ser de fato utilizada como base 

para as decisões governamentais – especialmente considerando o contexto político e 

institucional brasileiro, no qual questões ambientais são dificilmente incorporadas no dia-a-

dia do governo, sendo vistas como obstáculos mais do que como prioridades. 

 Desta feita, a primeira pergunta desta pesquisa será a seguinte: 

 

  

 

 

 Tomou-se por base a definição de efetividade – que, como se verá ao longo deste 

trabalho, tem diversos sentidos – como a consideração, de fato, dos elementos da AAE na 

tomada de decisão do governo, e a consequente mudança de visão governamental a respeito 

da inserção do fator ambiental no dia-a-dia do planejamento. A definição de efetividade da 

AAE como promoção do desenvolvimento sustentável, que boa parte da literatura adota, 

mostra-se difícil, senão impossível, de aferir no caso concreto, uma vez que o conceito de 

desenvolvimento sustentável engloba diferentes nuances, não sendo unânime na literatura ou 

mesmo em tratados e normas. Assim sendo, decidiu-se por adotar a régua da efetiva utilização 

da AAE na tomada de decisão governamental e da mudança da cultura governamental, pois 

neste caso, é certo que a variável ambiental está sendo ao menos considerada na decisão. 

A implantação da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) no contexto brasileiro 

pode ser efetiva no sentido de influenciar de fato a tomada de decisão 

governamental e alterar a visão governamental sobre a questão ambiental? 
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Destarte, pode-se afirmar, por consequência, que a AAE tem o condão de gerar efeitos 

positivos no que tange ao desenvolvimento sustentável, e que seria interessante a implantação 

deste instrumento na esfera federal. 

 Respondendo-se a esta primeira pergunta, passa-se a responder à segunda: 

 

 

 Essa segunda pergunta é essencial para que se entenda o que pode provocar uma 

maior ou menor efetividade – no sentido de consideração da AAE na tomada de decisão 

governamental e mudança de valores decisórios. No contexto brasileiro, diversas pesquisas 

demonstram que a questão ambiental é normalmente vista como um obstáculo ao 

desenvolvimento econômico, e por isso, tende a ser negligenciada (MALVESTIO, 2013, p. 

36). Neste sentido, investigar quais elementos institucionais poderiam obstaculizar a efetiva 

utilização da AAE no contexto brasileiro se mostra interessante, especialmente para fins de se 

pensar num eventual modelo de implantação futura da AAE em esfera federal, a fim de 

superar estes obstáculos. 

 Sobre este tópico, uma terceira pergunta de interesse desta pesquisa é: 

 

 

  

 

 Com efeito, para se pensar num modelo de implantação em esfera federal da 

AAE, é preciso também se pensar na questão da norma que instituirá o instrumento, e qual 

forma e conteúdo ela deverá adotar para ser mais efetiva institucionalmente. Assim sendo, a 

dimensão jurídica-institucional
3
 pode englobar questões como a competência dos órgãos para 

a implantação da AAE, a definição legal do instrumento, a extensão da regulamentação etc. 

Dentre os diversos tópicos que poderiam ser abordados nesta dimensão, escolheu-se por 

abordar a influência do grau de abertura da norma sobre a efetividade do instrumento dentro 

do contexto institucional brasileiro. Neste sentido, entende-se por ―dimensão jurídica-

institucional‖, para os fins deste trabalho, como o grau maior ou menor de discricionariedade 

conferida pela norma ao administrador; esta pergunta responderá, assim, se esta dimensão 

jurídica-institucional influencia numa maior ou menor efetividade do instrumento, tanto no 

                                                 
3
 O nome desta dimensão foi adotado conforme sugestão dada pela Prof.ª Dr.ª Ana Maria Nusdeo em banca de 

qualificação realizada em 07 de agosto de 2014. 

Quais fatores podem influenciar a efetividade da AAE no contexto brasileiro? 

 

De que forma a dimensão jurídica-institucional (discricionariedade conferida 

pela norma ao administrador para elaborar e utilizar a AAE) pode influenciar a 

efetividade deste instrumento no contexto brasileiro? 
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que tange a uma norma que obrigue ou não a elaboração da AAE pelo governo, quanto a uma 

norma que obrigue ou não a utilização da AAE no dia-a-dia governamental.  

 Assim, as três principais perguntas da pesquisa podem assim ser resumidas: 

 

 

 

 

 

 A hipótese deste trabalho é de que a AAE tem a potencialidade de ser 

efetivamente utilizada no processo de tomada de decisão governamental brasileiro e alterar a 

visão governamental a respeito do meio ambiente, possuindo o condão de promover o 

desenvolvimento sustentável, apesar de ter de superar obstáculos consideráveis relacionados a 

questões políticas e institucionais. Para ser implantada em escala nacional, ainda segundo a 

nossa hipótese, é necessário desenvolver normas mais restritivas em relação à 

discricionariedade administrativa, de forma a criar um procedimento de AAE obrigatório pelo 

governo. 

 O método a ser utilizado para a realização desta pesquisa será o qualitativo, sendo 

que a pesquisa se dividirá em três partes: uma parte teórica (revisão de literatura, legislação e 

relatórios oficiais sobre AAE e sua efetividade), uma parte empírica (construção e avaliação 

do estudo de caso da AAE do Programa de Geração Hidrelétrica de Minas Gerais – AAE-

PGHMG), e, por fim, a avaliação final das conclusões que se podem extrair do caso concreto 

para o contexto brasileiro, especialmente no que se refere à dimensão jurídica-institucional. 

 Na primeira etapa, a revisão de literatura será feita tanto sobre os aspectos 

jurídicos quanto sobre os aspectos técnico-ambientais a respeito de AAE, sendo que as 

perguntas a serem respondidas serão: 

  

 

 

 

 

 Serão analisados, também, outros documentos existentes a respeito de AAE: no 

âmbito internacional, selecionou-se a descrição do modelo holandês, apontado como um 

instrumento razoavelmente operacional e efetivo (SADLER, 1996, p. 66); e no âmbito 

nacional, buscou-se verificar projetos de lei sobre o assunto (na esfera federal e em Minas 

O que é uma AAE? 

Quais suas vantagens e obstáculos?  

Quais são as boas práticas de AAE apontadas pela literatura? 

O que a torna efetiva? Como aferir a sua efetividade? 

A implantação da 

Avaliação 

Ambiental 

Estratégica (AAE) 

no contexto 

brasileiro pode ser 

efetiva? 

Quais fatores 

podem 

influenciar a 

efetividade da 

AAE no 

contexto 

brasileiro? 

De que forma a 

dimensão jurídica-

institucional pode 

influenciar a 

efetividade deste 

instrumento no 

contexto brasileiro? 
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Gerais) e outros relatórios institucionais e estudos. Analisando estes documentos, procurar-se-

á responder aos seguintes questionamentos: 

 

 

 Na segunda etapa, será realizado o estudo de caso a respeito da AAE-PGHMG. A 

eleição do método do estudo de caso se justifica porque, conforme explica Yin, geralmente 

―[...] os estudos de caso representam a estratégia preferida quando se colocam questões do 

tipo ‗como‘ e ‗por que‘, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando 

o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real‖. 

(YIN, 2001, p. 19). Considerando, assim, que este estudo busca entender como se deu o caso 

concreto mineiro, para a partir destes achados, entender como a AAE poderia ser implantada 

em um contexto nacional, concluiu-se que o estudo de caso seria a forma ideal de 

desenvolvimento desta pesquisa. 

 A pesquisa empírica a ser desenvolvida, por ter como base um estudo de caso, 

possuirá a estrutura-tipo aberta ou paradoxal – em outras palavras, a partir do corpus 

empírico, retiraremos as proposições ou resultados teóricos da pesquisa. Isto porque, em 

estudos de caso como este, não se fala em amostra, mas sim em análise aprofundada do caso 

escolhido, especificando-se do que ele é composto e quais são as suas características. Com 

isso, se quer dizer que o estudo de caso faz uma abordagem ampla do seu objeto de análise (o 

caso concreto), para, a partir deste, extrair ideias e teorias. Não há a necessidade de 

generalização empírica a todo o universo de análise como tal (como, por exemplo, a 

generalização dos achados empíricos da AAE-PGHMG a todas as outras AAE já realizadas 

no Brasil), mas apenas de generalização analítico-teórica das descobertas da pesquisa (PIRES, 

2008, p. 161). 

 A escolha de se estudar de forma aprofundada a AAE-PGHMG se deu por 

diversos fatores.  

 O primeiro, a possibilidade de se entender a aplicação e o funcionamento deste 

instrumento no contexto brasileiro – já que são poucos os Estados brasileiros que começaram 

a se utilizar da AAE, e ainda de maneira muito incipiente (cf. MALVESTIO, 2013) – e o fato 

de que esta AAE tem por objeto de estudo um programa de governo, e não um projeto 

estruturante (como a maioria das AAEs no Brasil, como será demonstrado no capítulo 

seguinte).  

Como a AAE é regulamentada na Holanda e no Brasil?  

Como ela vem sendo utilizada nestes dois países? 
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 O segundo, o fato de que esta AAE analisa projetos hidrelétricos, assunto de 

especial relevância no País atualmente, considerando a necessidade de expansão energética 

brasileira nos próximos anos para promover o crescimento econômico
4
, em face dos 

consideráveis impactos que empreendimentos hidrelétricos podem proporcionar ao meio 

socioambiental nos quais são instalados.  

 O terceiro, a proximidade do Estado de Minas Gerais com o estado no qual esta 

pesquisa é desenvolvida (São Paulo), facilitando o acesso a entrevistados.  

 O quarto, a facilidade de acesso às informações relacionadas à AAE-PGHMG, 

uma vez que o documento foi integralmente disponibilizado na internet
5
, sendo inclusive 

objeto de outros estudos de caso na área de Ciências Ambientais (cf. FINK, 2010). 

 O quinto e último, a particularidade existente em relação à regulamentação do 

instrumento da AAE no Estado de Minas Gerais: neste Estado, foram criados Núcleos de 

Gestão Ambiental (Decreto Estadual 43.372/2003) em diversas secretarias estratégicas (a 

exemplo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SEDE), com coordenação da 

Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, de modo a garantir 

uma melhor interação entre os setores governamentais. 

 Considerando que esta avaliação foi concluída no ano de 2007, o presente estudo 

poderá fazer uma comparação entre o processo decisório governamental existente antes e 

depois da AAE-PGHMG, observando se, com o passar dos anos, ele vem sendo efetivamente 

utilizado no planejamento governamental e vem alterando a cultura governamental a respeito 

da inserção da questão ambiental no dia-a-dia do planejamento, e quais seriam os fatores a 

influenciar esta efetividade – dentre eles, a questão do grau de discricionariedade conferida 

pela norma ao administrador para utilizar a AAE no dia-a-dia do governo. 

 Assim sendo, o caso mineiro será construído de maneira geral conforme as 

seguintes fontes que serão percorridas: (i) documentos que compõem a AAE-PGHMG; (ii) 

estudos de caso que já foram feitos a respeito desta mesma AAE-PGHMG na área de ciências 

ambientais; e (iii) entrevistas com os atores relacionados ao caso, tais como servidores das 

agências governamentais mineiras que trabalharam e/ou que ainda trabalham com a AAE 

                                                 
4
 Neste sentido, vide o Plano Decenal de Expansão de Energia 2022, no qual se aduz que, de 2013 a 2022, os 

projetos hidrelétricos previstos resultarão num acréscimo de 19.917 MW. Segundo o estudo, ―as usinas 

hidrelétricas, que já compõem o maior conjunto de empreendimentos de geração do SIN, ainda apresentam 

grande potencial a ser explorado e suficiente para permanecer como a fonte predominante no atendimento à 

crescente demanda de eletricidade do país‖ (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA; EMPRESA DE 

PESQUISA ENERGÉTICA, 2013, p. 85 e 90). 
5
 Mediante contato com a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, foram 

disponibilizados via Google Drive todos os documentos referentes à AAE já digitalizados. 
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(Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico), bem como funcionários da empresa que elaborou a AAE 

(Arcadis) e de uma importante empresa de produção energética de Minas Gerais (CEMIG). 

 O estudo de caso buscará responder, então, à seguinte pergunta, que será crucial 

para as conclusões da pesquisa: 

 

 

 

 

 Para aferir a influência da AAE-PGHMG na tomada de decisão governamental, 

foram criados dois critérios concretos. O primeiro deles diz respeito às recomendações 

elaboradas no relatório da AAE-PGHMG, as quais deveriam, em tese, ser adotadas ou ao 

menos consideradas pelo governo em seu processo de planejamento. Neste sentido, a seguinte 

pergunta foi elaborada: 

 

 

 

 De fato, as recomendações feitas pela AAE-PGHMG são os indicativos do que 

deverá ser feito pelo Governo e empreendedores de forma a gerar energia hidrelétrica com o 

menor impacto ambiental possível no futuro. Neste sentido, é preciso que se verifique se as 

recomendações feitas na AAE estão sendo aplicadas no caso concreto – pois caso não 

estejam, será demonstrado que a AAE-PGHMG é um documento sem efetividade.  

 Assim, serão verificadas no documento final da AAE-PGHMG quais foram as 

recomendações feitas, e se tais recomendações, sete anos após a conclusão da avaliação, estão 

sendo implantadas.  

 Outro critério concreto criado a fim de verificar se a AAE-PGHMG está sendo 

utilizada no dia-a-dia governamental se traduz na seguinte pergunta: 

 

 

 

 Entende-se como aderência a utilização das informações existentes na AAE-

PGHMG nas AIAs posteriores, feitas sobre empreendimentos hidrelétricos específicos, de 

forma que o estudo ambiental fique não só mais completo, mas também mais econômico e 

menos demorado. Assim, por um lado, a aderência dos estudos ambientais certamente 

A AAE-PGHMG foi efetiva no sentido de influenciar de fato a tomada de 

decisão governamental e alterar a visão governamental sobre meio ambiente? 

Quais os fatores que influenciaram esta efetividade? 

 

As recomendações feitas pela AAE-PGHMG estão sendo 

consideradas no processo decisório mineiro? 

As avaliações de impacto ambiental (AIA) dos empreendimentos hidrelétricos 

posteriores à AAE-PGHMG foram aderentes a esta? 
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indicará que a AAE está sendo efetivamente utilizada, cumprindo seu propósito de auxiliar e 

enriquecer estudos posteriores, eventualmente aprimorando projetos e minorando seus 

impactos. Ainda, há uma dedução lógica de que, se a AIA se utiliza de informações já 

disponíveis e análises já feitas na AAE, ele está poupando tempo e dinheiro que seriam gastos 

para buscar estas mesmas informações em seu bojo, evitando duplicação de trabalho e, ainda, 

com a vantagem de manter a coerência de conteúdo entre as duas formas de avaliação.  

 Assim, para responder a esta questão, serão analisadas as AIAs de alguns 

empreendimentos hidrelétricos cujos estudos iniciaram-se depois da conclusão da AAE-

PGHMG, a fim de localizar referências feitas a esta avaliação, e de que forma tais referências 

foram colocadas (apenas formalmente ou se as informações foram realmente relevantes e 

utilizadas). 

 Quanto à efetividade como mudança da visão governamental sobre o meio 

ambiente, por ser este um fator abstrato, a única forma de se verificá-lo é por meio da 

percepção dos entrevistados a respeito do assunto. Por isso, foram feitas perguntas aos 

entrevistados que buscaram responder à seguinte questão central: 

 

 

 

 Respondidas estas três questões (cumprimento das recomendações, aderência das 

AIAs às AAEs e mudança de visão do governo), pode-se afirmar se a AAE-PGHMG é efetiva 

ou não. Respondendo-se a esta pergunta, poder-se-á passar a analisar quais fatores 

influenciaram sua efetividade ou inefetividade. Neste sentido, outra importante pergunta a ser 

respondida pelo estudo de caso diz respeito à dimensão jurídica-institucional e sua influência 

na efetividade da AAE-PGHMG.  

 Vale dizer, sabendo-se que a legislação mineira confere ao administrador um grau 

amplo de discricionariedade para utilizar a AAE-PGHMG
6
, e considerando os achados feitos 

durante a pesquisa acerca da efetividade concreta da AAE-PGHMG e os fatores que a 

influenciaram, será possível responder à seguinte pergunta: 

 

 

 

                                                 
6
 Considerando a inexistência de normas obrigando o administrador a implantar a AAE em políticas, planos e 

programas de governo. 

A dimensão jurídica-institucional influenciou de que forma na 

efetividade/inefetividade da AAE-PGHMG? 

 

A experiência de elaboração da AAE-PGHMG alterou a forma pela qual o governo 

insere a questão ambiental no planejamento atualmente? 
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 As hipóteses existentes a respeito desta dimensão jurídica-institucional são as 

seguintes: (i) a AAE não é efetiva, sendo que a norma não exige que o administrador a utilize 

(o que implica numa suposição de que a ampla discricionariedade estaria prejudicando a 

efetividade do instrumento); ou (ii) a AAE é efetiva, sendo que a norma não exige que o 

administrador a utilize (o que poderia demonstrar que a ampla discricionariedade pode ajudar 

na efetividade do instrumento, permitindo uma abertura maior para o experimentalismo e o 

aprendizado do órgão). 

 Concluindo-se pela efetividade ou inefetividade deste instrumento em Minas 

Gerais, bem como verificando a influência da dimensão jurídica-institucional neste resultado, 

será possível se pensar, numa terceira etapa e à guisa de conclusão, sobre a seguinte questão: 

 

 

 

 Esta parte final necessariamente se debruçará sobre a seguinte questão: 

 

 

 

 Para tanto, será feito um levantamento da literatura existente na área do Direito e 

da Ciência Política sobre o grau ideal de discricionariedade que a norma deve conferir ao 

Poder Executivo, comparando-a com a literatura existente na área de Ciências Ambientais 

sobre o grau desejável de abertura das normas que regulamentam a AAE, a fim de verificar, a 

partir da teoria e à luz das conclusões do caso concreto, qual seria o modelo ideal no atual 

contexto brasileiro para uma eventual implantação da AAE em escala nacional. 

 Em suma, o trabalho será dividido da seguinte forma: 

Qual seria o grau ideal de discricionariedade administrativa conferida pela norma 

para que uma futura utilização de AAE em escala nacional seja efetiva? 

Quais lições se podem aprender do modelo mineiro para que a AAE possa ser 

efetiva no contexto brasileiro? 
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 Como se verá, este estudo possui relação intrínseca com o campo de 

conhecimento do Direito e Desenvolvimento. Antes de tudo, vale esclarecer que o Direito e 

Desenvolvimento é um campo vasto que abrange diversas áreas; neste sentido, estudos nesta 

área variam desde temas como as instituições formais e a maneira pelas quais elas deverão 

funcionar de modo a promover um maior desenvolvimento econômico, até temas sociais 

como, por exemplo, a proteção das mulheres contra abusos e a ineficiência de normas que vão 

de encontro a valores sociais intrínsecos, passando por tópicos como o imperialismo e a 

crítica que se faz ao próprio discurso do Direito e Desenvolvimento (PRADO, 2010, p. 01 e 

02). 

 Um ponto em comum, no entanto, em relação a todos estes temas, é a abordagem 

da questão do papel do Direito no desenvolvimento de um País. Por isso então que o estudo 

do Direito e Desenvolvimento abrange perguntas como: O que é o desenvolvimento? A 

edição de leis influencia o desenvolvimento de um País? Se sim, de que forma? 

 Na segunda e terceira perguntas acima se insere a pesquisa em questão. Com 

efeito, nesta pesquisa se busca compreender se um instrumento previsto em lei – a Avaliação 

Ambiental Estratégica – poderá ser efetivo no sentido de ser de fato utilizado no dia-a-dia 

governamental e mudar a visão de governo sobre o meio ambiente, gerando efeitos positivos 

no que tange à variável ambiental, tendo o condão de promover, por consequência, o 

desenvolvimento sustentável. Com efeito, a influência da edição de normas na efetividade de 

um instrumento é uma pergunta tipicamente feita no campo do Direito e Desenvolvimento, e é 

estudada por diversos autores deste campo
7
. 

 Portanto, atestado que o estudo da Avaliação Ambiental Estratégica no contexto 

brasileiro está devidamente inserido no campo de conhecimento do Direito e 

Desenvolvimento, passaremos a seguir a descrever este instrumento. 

 

 

                                                 
7
 Sobre o assunto, alguns autores e obras relevantes: SABEL, Charles. ―Minimalism and experimentalism in the 

administrative state‖, In Georgetown Law Journal, vol. 100, n. 1, Nov/2011; BOVENS, Mark; 

SCHILLEMANS, Thomas, e HART, Paul. (2008), ―Does Public Accountability Work? An Assessment Tool‖. 

Public Administration, Vol. 86, nº. 1., pp. 225-242; SUNSTEIN, Cass (1990). ―Paradoxes of the Regulatory 

State‖. The University of Chicago Law Review Vol. 57, No. 2, pp. 407-441; FUKUYAMA, Francis. ―What is 

governance?‖ Working paper. Washington, DC: Center for Global Development, 2013; POSNER, Richard A. 

―Creating a legal framework for economic development‖. In The World Bank research observer, vol. 13, n. 1, 

Feb/1998; OHNESORGE, John K. M. ―Developing development theory: law & development orthodoxies and 

northeast Asian experience‖. In Legal studies research paper series, University of Wisconsin Law School, n. 

1024, July/2006. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 O que é AAE 

 

 

 No contexto brasileiro, a implantação de empreendimentos utilizadores de 

recursos naturais ou capazes de provocar poluição ou degradação ambiental passa 

necessariamente por um processo de licenciamento ambiental
8
. 

 Neste procedimento, normalmente o órgão ambiental requisitará do empreendedor 

a realização de estudos para verificar os impactos que a implantação daquele empreendimento 

ou atividade trará ao meio ambiente, a fim de que tais impactos sejam evitados, mitigados ou 

compensados.  

 Bem assim, a Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) é um instrumento criado 

para avaliar atividades ou empreendimentos com o potencial de causar degradação ambiental, 

não sendo aplicáveis para políticas, planos e programas governamentais (PPPs).  

 Desta forma, no que concerne a importantes obras de infraestrutura – como obras 

de transporte, energia e saneamento, capazes de causar significativo impacto ao meio 

ambiente -, num primeiro momento, o governo analisa as alternativas mais atrativas sob o 

ponto de vista político, e decide, assim, pela implantação de um determinado projeto; e, num 

segundo momento, é realizado o licenciamento ambiental deste projeto. Verifica-se, então, 

que a questão ambiental é inserida dentro do planejamento governamental apenas depois que 

a decisão pela implantação de determinado projeto já foi tomada.  

 Com efeito, os estudos ambientais são realizados de maneira reativa, e não 

proativa; alternativas relacionadas ao projeto – como o local de sua implantação, o uso de 

tecnologias e o momento de implantação – já foram decididas quando o estudo ambiental 

começa, o que reduz a possibilidade de qualquer mudança (EGLER, 2001, p. 178). De fato, é 

possível que alternativas interessantes já tenham sido eliminadas – sem estudo ambiental – 

quando a AIA de projetos se inicia; e por outro lado, qualquer mudança de localidade ou de 

escolha técnica só poderia ocorrer caso se voltasse a fases anteriores de planejamento (LEE; 

WALSH, 1992, p. 130). Pretendia-se que os estudos ambientais fossem uma ferramenta de 

                                                 
8
 Lei Complementar 140/2011, artigo 2º, inciso I: ―Licenciamento ambiental: o procedimento administrativo 

destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou 

potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental‖ (BRASIL, 2011). 
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mudança nos pontos de vista e comportamentos institucionais; porém, eles se tornaram peças 

informacionais que são meramente consultadas pelo órgão governamental, e não participam 

do sistema de planejamento (BINA, 2007, p. 592). 

 Assim sendo, a variável ambiental, que não é o principal foco do tomador de 

decisão (THERIVEL, 2004, p. 20), não se insere neste planejamento político do governo, e é 

pensada mais profundamente apenas no processo de licenciamento ambiental do projeto que 

concretizará o planejamento (SÁNCHEZ, 2008, p. 08). 

 Assim, quando se enxergou que estudos ambientais de projetos não têm o condão 

de ser um mecanismo de suporte ao processo decisório que inclua a variável ambiental, surgiu 

a ideia de se criar a AAE (PARTIDÁRIO, 2003, p. 02).  A AAE, nas palavras de Partidário: 

―...é um processo sistemático e contínuo de avaliação da qualidade e das 

consequências ambientais de visões, e intenções alternativas, de 

desenvolvimento incorporadas em iniciativas de política, planos e 

programas, assegurando a integração efetiva de considerações biofísicas, 

econômicas, sociais e políticas, o mais cedo possível nos processos públicos 

de tomada de decisão‖ (PARTIDÁRIO, 2003, p. 11, tradução nossa). 

 

 Esta forma de avaliação de impacto se diferencia das avaliações tradicionais – 

especialmente do chamado Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
9
 – porque não avalia projetos 

específicos, mas sim PPPs. De fato, a AAE vai além de uma análise técnica a respeito da 

implantação de um empreendimento e suas consequências socioambientais; ela verifica os 

impactos socioambientais da implantação de toda uma política, plano ou programa de 

determinado setor governamental, realizando uma análise a curto, médio e longo prazo, 

observando a interação desta com outras PPPs e com projetos que estão sendo implantados, 

sopesando vantagens e desvantagens de sua implantação sob a ótica ambiental, social e 

econômica.  

 A AAE visa a superar, assim, os problemas de timing, subjetividade das decisões 

e incerteza das informações que existem em sede de PPPs (PARTIDÁRIO, 2003, p. 02 e 03). 

Com efeito, a questão do timing é suprimida pela inserção da variável ambiental no momento 

correto – antes de a decisão final a respeito da implantação de um projeto ser tomada. Afinal, 

―a AAE é uma ferramenta para melhorar a ação estratégica, não uma observação post-hoc‖ 

dos efeitos desta ação (THERIVEL, 2004, p. 20, tradução nossa); e por isso, deve ser utilizada 

o quanto antes no processo decisório. A questão da subjetividade das decisões pode ser 

amainada pela existência da AAE, uma vez que ela torna público o processo de decision 

                                                 
9
 O EIA seria o instrumento mais completo de avaliação ambiental existente atualmente na legislação brasileira, 

e é exigido para avaliar atividades ou empreendimentos capazes de provocar significativo impacto ambiental, 

conforme o artigo 3º da Resolução CONAMA 237/1997. 
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making, tornando-o mais accountable e exigindo, assim, uma motivação concreta e válida a 

respeito das escolhas feitas no processo. E também a questão da incerteza das informações 

pode ser melhorada pela AAE, já que este instrumento obrigatoriamente fará com o que o 

governo reflita a respeito de suas PPPs, realizando um planejamento mais concreto e tornando 

as informações a respeito do processo de decision making mais claras e exatas. 

 A AAE objetiva, assim, promover a inserção da sustentabilidade no processo de 

tomada de decisão (AGRA FILHO, 2002, p. 113), e deve ser a base para a criação de PPPs 

que efetivamente consideram a questão ambiental, promovendo princípios e práticas 

sustentáveis (PARTIDÁRIO, 2003, p. 04).  

  

 

2.2 Vantagens da implantação da AAE 

 

 

 Como se vê, a AAE é um instrumento que, se inserido no contexto brasileiro, 

poderia sanar uma omissão existente no arcabouço institucional: a inexistência de 

instrumentos que procuram inserir a variável ambiental na tomada de decisão governamental 

a respeito de políticas, planos e programas. Com efeito, esta é a principal vantagem apontada 

pela literatura para a implantação da AAE, visto que, caso esta não exista, como já dito, não 

haverá uma avaliação pormenorizada dos impactos ambientais de PPPs, e a inserção da 

variável ambiental na decisão final ficará bastante prejudicada. 

 A AAE busca promover, assim, o desenvolvimento sustentável, no sentido de 

procurar equilibrar o crescimento econômico com a proteção ambiental e a qualidade de vida 

da população. Isto porque, como já dito, os estudos ambientais feitos para projetos específicos 

tem seu escopo limitado justamente porque não avaliam políticas públicas, se limitando a 

avaliar os impactos ambientais de empreendimentos específicos. A sua utilização faz com que 

questões ambientais sejam sopesadas em conjunto com questões econômicas e sociais em 

uma esfera de decisão superior e anterior à tomada de decisão quanto à implantação de 

projetos específicos. A AAE representa, assim, a ―transição da agenda convencional de 

proteção ambiental para a agenda de sustentabilidade‖ (AGRA FILHO, 2002, p. 107). 

 Neste sentido, uma das vantagens da AAE consiste em que esta promove maior 

abertura à análise de alternativas técnicas e locacionais, uma vez que, conforme explicado 

acima, quando da realização de estudos ambientais tradicionais como o EIA, já se decidiu 

sobre a implantação das PPPs, restando apenas a análise socioambiental da implantação de 
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um projeto específico, praticamente não havendo abertura à análise de alternativas (AGRA 

FILHO, 2002, p. 104). A AAE tem o condão, assim, de inserir no processo decisório a 

consideração de alternativas que podem ser mais benéficas ao meio ambiente (AGRA FILHO, 

2002, p. 106). Por consequência, uma AAE deverá diminuir tanto a quantidade quanto a 

complexidade do EIA (FISCHER, 2003, p. 162).  

 Ainda, a AAE possibilita uma avaliação sistemática e horizontal dos impactos 

ambientais de PPPs – em outras palavras, permite que se verifiquem as consequências 

ambientais da implantação de PPPs, não de maneira isolada, mas em conjunto com outras 

PPPs já em execução ou ainda a serem executadas. A AAE avalia, assim, os efeitos 

cumulativos e sinérgicos de PPPs (MALVESTIO, 2013, p. 16; SÁNCHEZ, 2008, p. 11), o 

que é positivo, uma vez que a análise projeto por projeto pode ignorar o impacto que um 

projeto terá no outro, e pequenas intervenções, se pensadas coletivamente, podem resultar 

num impacto significativo que não seria analisado individualmente (LEE; WALSH, 1992, p. 

131). Assim sendo, com a utilização da AAE, espera-se que haja menos problemas na tomada 

de decisão em camadas inferiores (projetos) (FISCHER, 2003, p. 162). 

 Para além da inserção da variável ambiental na tomada de decisão, a AAE traz 

ainda outras vantagens. Uma que se pode enumerar é a maior transparência nos processos 

decisórios, com a consequente abertura destes espaços à participação popular. Ora, a AAE é 

um processo que gera diversos documentos, todos à disposição não apenas da população, mas 

também do próprio governo e do Ministério Público, facilitando a sua atuação. 

 Neste sentido, existe a possibilidade de, por meio de audiência pública, a 

população conhecer e dar a sua opinião a respeito da avaliação. A possibilidade de consulta e 

participação popular na tomada de decisão aumenta, desta forma, a transparência do governo, 

buscando evitar decisões puramente políticas (AGRA FILHO, 2002, p. 206). Por 

consequência, a AAE, ao informar o público sobre impactos ambientais de decisões políticas, 

pode até mesmo reduzir o risco de litigância, através da abertura de diálogo com os atores 

afetados, evitando atrasos (FUNDINGSLAND TETLOW; HANUSCH, 2012, p. 17). Trata-

se, portanto, de um instrumento indutor da democracia, de inclusão social e de um maior 

accountability do governo em face de seus governados. 

 Cumpre destacar também que a realização de uma AAE para PPPs ainda gera um 

incentivo a um maior planejamento por parte dos setores governamentais, uma vez que, para 

elaborar a AAE, será preciso refletir sobre quais PPPs serão implantados, de que maneira, 

com quais recursos etc. Desta forma, a AAE é vantajosa não só para o meio ambiente, mas 

para a eficiência do governo, sendo que a elaboração de AAEs possibilita uma visão das 
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necessidades setoriais e identificação prévia de áreas prioritárias (que, de outra forma, poderia 

não ocorrer), melhorando o planejamento governamental. Therivel (2004, p. 29) assinala que 

a AAE poderá promover a robustez e efetividade da PPP, evitando impactos imprevistos, 

agilizando a eventual aprovação da PPP por auditores, melhorando a compreensão dos 

tomadores de decisão sobre a PPP e tornando-os mais confiantes e conhecedores sobre 

sustentabilidade. Mesmo para os casos – comuns – em que o planejamento não existe, a AAE 

o promove, pois cria esta demanda pela sua elaboração (MALVESTIO, 2013, p. 168). Neste 

sentido, a AAE pode fortalecer a capacidade de instituições no processo decisório, 

melhorando o aprendizado sobre a elaboração e implantação de políticas públicas (LOBOS; 

PARTIDARIO, 2014, p. 39). 

 A AAE tem o condão de promover, ainda, uma integração entre órgãos 

governamentais, melhorando a comunicação entre instituições que terão de pensar em 

conjunto no seu planejamento a fim de evitar interferências ou trabalhos repetidos (AGRA 

FILHO, 2002, p. 207), abrindo espaço para o diálogo e aprendizado institucional 

(FUNDINGSLAND TETLOW; HANUSCH, 2012, p. 17). 

 Para além da promoção da integração e planejamento governamental, a AAE pode 

mudar a cultura governamental, inserindo o fator ambiental no processo decisório e mudando 

os valores institucionais (LOBOS; PARTIDARIO, 2014, p. 39). Com efeito, a AAE pode 

fazer com que os órgãos setoriais aprendam a inserir a variável ambiental no seu dia-a-dia e, 

mais do que isso, aprendam a enxergá-la como uma variável relevante e necessária. A AAE 

pode ser, então, um instrumento capaz de promover a consciência ambiental daqueles que 

participam do planejamento (FUNDINGSLAND TETLOW; HANUSCH, 2012, p. 17). 

 Importa ainda aduzir que uma interessante vantagem da AAE é a possibilidade de 

redução do tempo e do custo de implantação de projetos (FISCHER, 2003, p. 162). Vale 

dizer, considerando que a AAE é feita numa etapa inicial de planejamento, é possível gastar 

mais tempo na sua elaboração, podendo se demorar mais na etapa de planejamento de 

alternativas diversas com a participação da população (EGLER, 2001, p. 10). Assim, a AAE 

pode tornar a AIA de projetos mais robusta, através da previsão de possíveis impactos e 

identificação da necessidade de aprofundamento de estudos futuros, da investigação de 

eventuais problemas estratégicos que possam surgir relacionados à implantação do projeto, e 

consequentemente, da elaboração de estudos específicos com menor tempo e custo 

(PARTIDÁRIO, 2003, p. 04).  

 Assim sendo, com mais tempo para se planejar, os custos futuros que poderiam 

advir de um mau planejamento podem ser minimizados, e os estudos ambientais dos projetos 
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concretizadores das PPPs podem ser aperfeiçoados; a AAE pode se dedicar a verificar  

impactos ambientais a longo prazo e abrangentes (envolvendo diversas fontes de impacto) e 

auxiliar na prevenção e mitigação de impactos previstos em estudos específicos (AGRA 

FILHO, 2002, p. 206). As AIAs de projetos, em consequência, levarão menor tempo e 

custarão menos. 

 As vantagens, portanto, que podem ser verificadas pela implantação da AAE 

segundo a literatura especializada, são: (i) a inserção da variável ambiental na tomada de 

decisão; (ii) a abertura à avaliação de alternativas técnicas e locacionais, bem como de 

impactos sinérgicos e cumulativos de outras PPPs; (iii) a participação popular e a 

transparência no processo decisório; (iv) o incentivo ao planejamento governamental e à 

interação entre órgãos; (v) a mudança de cultura do governo, através da promoção de sua 

consciência ambiental; e (vi) a redução de custos e tempo de implantação de 

empreendimentos futuros. 

 

 

2.3 Entraves à implantação de AAE 

 

 

 Embora bastante vantajosa a princípio, existem alguns obstáculos e entraves que 

podem dificultar a implantação de uma AAE. 

 Inicialmente, destaca-se que a implantação efetiva da AAE poderá ser 

obstaculizada pela falta de comprometimento político (PARTIDÁRIO, 1996, p. 39), tanto no 

sentido das possíveis dificuldades em se aprovar uma legislação que implemente um 

instrumento de avaliação ambiental de PPPs, quanto do risco da não-utilização adequada deste 

instrumento no dia-a-dia governamental. Ora, a criação deste instrumento certamente passaria 

por grande resistência política, pois tornaria o processo decisório mais transparente (o que 

nem sempre é desejado pelo político, por abrir espaço a influências diversas
10

) e geraria a 

necessidade de se considerar a variável ambiental no processo decisório governamental – 

variável esta que, normalmente, é vista como um obstáculo para o desenvolvimento 

(OPPERMANN, 2012, p. 78).  

                                                 
10

 Neste sentido, cf. EGLER, 2001, p. 08: ―Tornar previamente público os objetivos de uma política, plano ou 

programa não é um procedimento usual daqueles que são responsáveis pela elaboração desses documentos. 

Usualmente, esses detalhes das PPPs são mantidos em caráter restrito, de forma a evitar reações adversas durante 

seu processo de formulação, ou devido à natureza sensível de alguns deles (planos econômicos são bons 

exemplos de uma área sensível)‖. 
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 Por este mesmo motivo é que, mesmo se a lei fosse de fato aprovada, aplicá-la 

seria mais um desafio, havendo o risco de o instrumento da AAE se limitar a ser apenas uma 

―resposta política‖ (OLIVEIRA; MONTAÑO; SOUZA, 2009
11

 apud MALVESTIO, 2013, p. 

17) aos anseios de proteção ambiental da sociedade civil, tornando-se uma ―lei que não 

pega‖
12

; a AAE poderia não ser inserida no processo de planejamento, e a dinâmica de 

implantação das PPPs poderia permanecer a mesma, influenciada fortemente por grupos de 

interesse econômicos
13

. Neste sentido, até mesmo a participação pública pode ser limitada e 

meramente formal (PARTIDÁRIO, 1996, p. 39), o que diminui os efeitos que a AAE poderia 

produzir. 

 Outra dificuldade que pode ser indicada é relacionada ao momento de inserção da 

AAE no processo decisório. Ora, as AAEs feitas em níveis menores de planejamento (para 

planos e programas, e não para políticas) e AAEs feitas como forma de suprir deficiências de 

estudos ambientais de projetos específicos podem ser problemáticas, já que são elaboradas 

quando todas as grandes decisões já foram tomadas, e têm o seu poder de influência na 

definição de estratégias seriamente prejudicado. Infelizmente, este é um problema comum das 

poucas experiências de AAEs desenvolvidas no Brasil (MALVESTIO, 2013, p. 177)
14

, como 

será visto mais adiante. Também existe outro problema em relação ao tempo: a elaboração de 

                                                 
11

 OLIVEIRA, I. S. D.; MONTAÑO, M.; SOUZA, M. P. Avaliação Ambiental Estratégica. São Carlos: 

Suprema, 2009. 
12

 Neste sentido, cf. MCALLISTER, 2008, p. 12,: ―Studies of Brazilian legal culture reveal the extent to which 

the cultural dimension of the rule of law has been lacking. Brazilians often quip that some laws simply ‗stay on 

paper‘ (ficar no papel) and that ‗some laws catch on, and other don‘t (há lei que pega, e lei que não pega). 

Moreover, Brazil is the land of the jeito, by which those with political and social connections have ways to get 

around or ‗bend the law‘ (Rosenn 1971: 514-23). The jeito, which includes not only conventional corruption but 

also situations in which a public servant deviates from the law because it is unrealistic or unjust, has been the 

norm rather than the exception in many areas of law (ibid.: 515-16)‖.  
13

 Sobre o assunto, um relatório do Tribunal de Contas da União de 2009, que analisou processos de 

licenciamento ambiental no âmbito do IBAMA, aponta que existe um excesso de condicionantes nas licenças 

ambientais expedidas pelo órgão, e que um dos fatores que influencia este problema é a pressão política sofrida 

pelo órgão para que os empreendimentos sejam por ele aprovados (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 

2009, p. 43). A partir desta constatação, podem-se extrair duas hipóteses: (i) o excesso de condicionantes seria 

para que eventuais complementações do estudo ambiental, que deveriam ser prévias à licença, sejam feitas em 

etapa posterior do licenciamento – e por isso, as licenças prévias (que atestam a viabilidade ambiental do 

empreendimento) são concedidas com estudos incompletos, ou seja, sem que se saibam quais os efeitos que 

aquela obra trará ao meio ambiente; ou (ii) o excesso de condicionantes seria para postergar a realização de 

medidas preventivas que estavam previstas em etapas anteriores do licenciamento – ou seja, as licenças de 

instalação (que autorizam a construção) e operação (que autorizam o funcionamento) são expedidas sem que 

medidas que evitam ou mitigam impactos ambientais tenham sido cumpridas. Em qualquer um dos casos, 

verifica-se que a finalidade do licenciamento ambiental, que é a de prevenir, mitigar e compensar impactos 

ambientais, está sendo prejudicada. Em outras palavras, o órgão cede à pressão política pela aprovação rápida de 

empreendimentos sem que a finalidade do licenciamento seja devidamente cumprida. 
14

 No contexto brasileiro, o uso de AAE sem uma lei que estabeleça seus objetivos contribui para uma prática 

inconsistente, acabando por reduzir a AAE ao papel de mero suporte ao licenciamento de projetos específicos, o 

qual definitivamente não é o seu papel (MALVESTIO, 2013, p. 35). 
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uma AAE cujo objeto esteja limitado a um determinado período pode torná-la rapidamente 

desatualizada e inútil para o planejamento (LEE; WALSH, 1992, p. 135). 

 Ademais, o objeto da AAE – a política, plano ou programa feito pelo órgão 

setorial – muitas vezes é impreciso e incerto; ao mesmo tempo em que isso é uma 

oportunidade de desenvolvimento da PPP com a inserção da variável ambiental, isto se mostra 

como um grande desafio. Sobre este ponto, a literatura aponta alguns obstáculos para a 

elaboração da AAE. O primeiro deles é a dificuldade de obtenção de dados sobre PPP 

(OPPERMANN, 2012, p. 78), e a necessidade de maior detalhamento sobre o planejamento 

para que a AAE seja elaborada (EGLER, 2001, p. 13 e 14). O segundo deles é a ordem de 

elaboração de planos, programas e projetos; os três não necessariamente são elaborados nesta 

ordem (SÁNCHEZ, 2008, p. 10), e até mesmo etapas são puladas (THERIVEL, 2004, p. 25), 

o que torna tanto a AAE quanto a própria PPP inconsistente. Em terceiro lugar, é possível que 

as decisões governamentais se assemelhem a políticas, planos e programas ao mesmo tempo 

(MALVESTIO, 2013, p. 24), ou que ações estratégicas sejam nominadas erroneamente 

(THERIVEL, 2004, p. 25), dificultando ainda mais o trabalho de elaboração da AAE. Em 

último lugar, planos e programas dificilmente são elaborados sem contradições, sendo que 

diferentes planos já em vigor podem apresentar incompatibilidades entre eles (SÁNCHEZ, 

2008, p. 11), tornando a elaboração da AAE uma tarefa quase impossível.  

 Ainda, podem ser apontados obstáculos referentes aos problemas estruturais dos 

órgãos ambientais, especialmente no Brasil, que a exemplo de outros países em 

desenvolvimento, sofre pela falta de infraestrutura
15

 – o que dificulta sobremaneira a 

realização e a análise da AAE. Falta de experiência (PARTIDÁRIO, 1996, p. 39) e falta de 

especialistas (OPPERMANN, 2012, p. 78) são apontados como entraves à implantação da 

AAE.  

 Problemas de coordenação da atuação entre órgãos e invasão de competências 

também podem ocorrer, atrapalhando a elaboração e a implantação do instrumento (EGLER, 

2001, p. 14). Pode haver sobreposição de setores diferentes em uma única política, 

dificultando a implantação da AAE (THERIVEL, 2004, p. 25). Relacionado a este problema, 

está o fato de que órgãos setoriais resistem em inserir em sua agenda questões que não são 

                                                 
15

 Neste sentido, cf. MCALLISTER, 2008, p. 01-02: ―Environmental law in developing countries is also often a 

story of failed regulatory agencies. The regulatory agencies that are charged with implementing and enforcing 

environmental laws are chronically underfunded and understaffed. Agency salaries tend to be low, and 

corruption is a constant concern. Regulatory approaches for pollution control and natural resource management 

that succeed in developed countries seem inadequate or unworkable. Environmental agencies in developing 

countries often do not have the capacity to implement and enforce the most basic and essential components of 

environmental law‖. 
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parte de sua especialidade, e a questão ambiental é claramente uma delas (MALVESTIO, 

2013, p. 172). 

 Um problema que surge é relacionado à precisão das diretrizes e da metodologia 

para a elaboração e implantação da AAE. Vale dizer, como toda atividade de análise de 

impacto futuro, a AAE é uma atividade imprecisa, e por isso, é difícil definir princípios, 

procedimentos e uma metodologia que acomode todas as suas incertezas (EGLER, 2001, p. 

09). Com este quadro, é possível que haja confusão entre a forma de elaboração da AAE e de 

outros estudos ambientais (como o EIA), uma vez que algumas avaliações autodenominadas 

AAE na verdade são apenas partes de uma AAE, ou grandes EIAs (que analisam projetos, e 

não PPPs). Neste sentido, alguns autores apontam para a necessidade de padronização da 

metodologia para que o sistema se torne mais maduro (MALVESTIO, 2013, p. 116 e 117); 

especialmente no contexto brasileiro, em que este instrumento é relativamente novo, o 

desconhecimento e a pluralidade de metodologias podem dificultar o processo. 

 Os custos econômicos da realização da AAE também são um entrave, uma vez 

que um estudo tão complexo e abrangente tem um tempo e um gasto considerável, e podem 

faltar recursos para elaborá-lo – embora este custo em tese trará um barateamento dos futuros 

estudos ambientais que terão de ser realizados para a implantação dos projetos (SÁNCHEZ, 

2008, p. 10). 

 Um risco que pode perpassar a elaboração e a implantação da AAE é o da 

confidencialidade do planejamento e da falta de transparência, especialmente no Brasil, em 

que há o costume de manter em segredo a elaboração de políticas, sendo que planos e 

programas nem sempre são formalizados para evitar o recebimento de críticas ou porque são 

de fato questões delicadas e estratégicas que não podem ser abertas (EGLER, 2001, p. 08; 

SÁNCHEZ, 2008, p. 10). Desta forma, sem ter um planejamento formal no qual a AAE 

poderá se basear, a elaboração da AAE fica definitivamente comprometida.  

 Por fim, pode ser apontado outro risco relevante em relação à AAE: a falta de 

monitoramento da sua implantação (PARTIDÁRIO, 1996, p. 39). A princípio, o 

monitoramento é problemático em diversos países, o que talvez demonstre uma falha do 

instituto per se (MALVESTIO, 2013, p. 126). A literatura aponta os seguintes motivos para 

não se realizar o monitoramento: (i) a falta de coordenação do monitoramento da AAE com 

outros processos de monitoramento existentes; (ii) a falta de percepção de vantagens diretas 

relacionadas ao monitoramento; (iii) a falta de dinheiro e pessoal para realizá-lo; (iv) a falta 

de integração entre órgãos governamentais; (v) a falta de compromisso dos envolvidos; e (vi) 

a falta de uma norma determinando sua realização (MALVESTIO, 2013, p. 173). A falta de 
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monitoramento é problemática, pois a AAE, sem acompanhamento de sua implantação, acaba 

por não ser utilizada e ficar desatualizada – a AAE é um processo que embasa a tomada de 

decisão governamental por um longo período, e não pode se bastar na elaboração de um 

documento único e inerte. 

 Em suma, os principais entraves apontados pela literatura para a elaboração e 

implantação de uma AAE são: (i) falta de comprometimento político, tornando o instrumento 

uma ―lei que não pega‖; (ii) elaboração tardia da AAE, em momento no qual as grandes 

decisões estratégicas já foram tomadas; (iii) imprecisão de PPPs; (iv) problemas estruturais de 

órgãos governamentais; (v) problemas de coordenação da atuação entre órgãos; (vi) falta de 

padronização da elaboração da AAE, que pode não atingir a finalidade para a qual foi criada; 

(vii) falta de recursos para a elaboração da AAE; (viii) falta de transparência no planejamento; 

e (ix) falta de monitoramento dos resultados da AAE. 

 

   

2.4 Requisitos para boas práticas de AAE 

 

 

 Finda a análise das principais vantagens e possíveis entraves à implantação da 

AAE, este trabalho passará a descrever o que, segundo a literatura especializada, é necessário 

estar presente num processo de AAE para que esta possa cumprir devidamente o seu objetivo 

de inserir a variável ambiental no processo de tomada de decisão governamental. Resolveu-se 

por abordar estes requisitos de acordo com quatro grandes temas que devem ser pensados 

quando da introdução da AAE em um sistema de planejamento: (a) o contexto (adaptação do 

processo da AAE ao sistema de planejamento existente); (b) o aprendizado (criar mecanismos 

que façam com que a experiência da AAE gere mudanças culturais); (c) a participação pública 

(colaboração do público no processo); e (d) o acompanhamento (monitoramento da AAE após 

a conclusão do estudo). 

 Decidiu-se por não analisar os requisitos de boas práticas da AAE que se 

relacionassem com a qualidade do estudo em si. Isto porque requisitos metodológicos de boas 

práticas – como apresentação de objetivos, justificativas, baseline, indicadores etc. – não são 

do escopo deste trabalho e são mais relacionados a estudos dentro da área de Ciência 

Ambiental. 
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2.4.1 Importância do contexto 

 

 

 Como já se disse, a impossibilidade de uma AIA de projetos em influenciar 

escalas mais altas de decisão, de políticas, planos e programas, foi o que provocou a criação 

da AAE. Neste sentido, nos primeiros anos de desenvolvimento da teoria sobre AAE, 

altamente influenciada pela experiência prévia em AIA de projetos e pela filosofia positivista 

e racionalista, pensou-se na AAE como um grande ―estudo prévio‖ de impactos ambientais de 

PPPs.  

 Com efeito, a avaliação ambiental surgiu do paradigma técnico-racional, segundo 

o qual o decision making deveria ser baseado em questões objetivas, por uma dedução lógica, 

comparando-se alternativas baseadas em análises científicas (LOBOS; PARTIDARIO, 2014, 

p. 36). Em outras palavras, pensou-se na AAE como um instrumento de verificação dos 

possíveis impactos e medidas mitigatórias correspondentes da implantação de uma PPP, a fim 

de informar o tomador de decisão, para que esse tomasse a melhor decisão de maneira 

racional, sopesando os prós e contras daquela PPP. A ideia era que as decisões seriam 

melhoradas apenas através da produção de informações suficientes a respeito de seus 

impactos ambientais (FUNDINGSLAND TETLOW; HANUSCH, 2012, p. 17). 

 Neste modelo, os elaboradores da AAE deveriam ser neutros e informar o 

planejador, sendo que os valores ideológicos estariam apenas no processo político; haveria, 

assim, um processo de elaboração da AAE separado do processo de tomada de decisão 

(LOBOS; PARTIDARIO, 2014, p. 37). Lobos e Partidário (2014, p. 38) definem os 

pressupostos do modelo técnico-racional da seguinte forma: 

a) as decisões são tomadas por um único agente, por um processo decisório 

explícito, organizado e estruturado; 

b) há certo grau de certeza sobre as consequências das decisões (relação causal 

linear entre ações humanas e consequências ambientais); 

c) separação entre a dimensão técnica e decisional: basta informar sobre as 

consequências de uma decisão para que esta se torne ―melhor‖; e 

d) o único conhecimento útil é o objetivo: as decisões políticas devem ser 

baseadas cientificamente e racionalmente deduzidas. 

 Porém, logo se percebeu que este não era um modelo satisfatório. A realidade do 

planejamento político é diferente, e não necessariamente uma avaliação ambiental objetiva, 

técnica e racional é suficiente para influenciar a tomada de decisão (FUNDINGSLAND 
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TETLOW; HANUSCH, 2012, p. 17). A sociedade pós-moderna na qual vivemos demanda 

mecanismos que comportem diferentes visões sobre o mesmo problema, num processo 

contínuo de negociação e formação de consenso (FISCHER, 2003, p. 157 e 158). A 

sustentabilidade, por si só, é um conceito que comporta diferentes visões de mundo, não 

havendo uma única resposta objetiva que a defina completamente, especialmente no caso 

concreto. Ademais, é ilusório se pensar que a informação que o tomador de decisão tem para 

realizar o planejamento é completa; é muito difícil uma pessoa possuir o conhecimento de 

todos os pontos de vista sobre determinado assunto (teoria da racionalidade limitada) 

(FELDMAN; KHADEMIAN in AHMED; TRIANA, 2008, p. 55 e 56). 

 Assim, a AAE passou a ser influenciada por teorias pós-modernas, pós-

positivistas e de planejamento colaborativo (FUNDINGSLAND TETLOW; HANUSCH, 

2012, p. 17), passando a incorporar elementos como ―análise da política, teoria do 

planejamento e teoria do aprendizado social‖ (LOBOS; PARTIDARIO, 2014, p. 38, tradução 

nossa), ―janelas de oportunidade‖, ―sistemas de crenças‖, ―frame reflection‖ (DEELSTRA et 

al., 2003, p. 523-526, tradução nossa), ―administração adaptativa‖ e ―administração inclusiva‖ 

(FELDMAN; KHADEMIAN in AHMED; TRIANA, 2008, p. 53, tradução nossa). Começou-

se a admitir que é necessária uma abordagem política e colaborativa da AAE, pois não há 

como escapar do poder ou da confrontação de valores na aplicação de uma AAE em uma 

PPP; os tomadores de decisão precisam ser envolvidos na discussão sobre meio ambiente, e 

não ser meramente informados sobre ela (BINA, 2007, p. 594). Abandonou-se, por outro 

lado, a ideia de um processo decisório linear lógico, de uma decisão única proferida por uma 

só pessoa; o processo decisório é ―interativo, dinâmico e complexo‖ (LOBOS; 

PARTIDARIO, 2014, p. 38, tradução nossa).  

 Para esta nova corrente, a solução não está mais em confrontar os tomadores de 

decisão com informações a respeito de impactos ambientais, mas em convencê-los, em 

estágios iniciais da política, a desenvolver iniciativas mais sustentáveis (BINA, 2007, p. 593). 

Com efeito, a AAE precisa ser pensada sobre um modelo não ideal de planejamento, no qual 

o tomador de decisão escolhe uma alternativa politicamente vantajosa e ―desenha‖ os 

objetivos da PPP em torno dela, e uma nova alternativa só é realmente considerada se existem 

pessoas batalhando por ela (THERIVEL, 2004, p. 24, tradução nossa). Neste sentido, a AAE 

deverá inverter essa ordem, primeiro definindo os objetivos (sustentáveis) da política para 

depois pensar em alternativas. 

 Foi então que surgiu a ideia – central na literatura – que a AAE é um processo, e 

não um estudo (BINA, 2007, p. 594; SADLER, 1996, p. 165). Ela deve ser continuamente 
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utilizada, consultada e adaptada ao longo da implantação da PPP, que também não se dá em 

um momento específico, mas de maneira contínua. Por isso é que o instrumento que a avalia 

também deve ser a ela adaptado, e por isso, ser também contínuo; deve-se ―adotar 

procedimentos flexíveis e adaptáveis [...] para uma efetiva integração e influência da AAE no 

‗processo decisório real‘‖ (LOBOS; PARTIDARIO, 2014, p. 38, tradução nossa)
16

. 

 Vários requisitos de boas práticas da AAE se relacionam a esta ideia de AAE 

como processo. 

 Em primeiro lugar, os estudos ambientais dos projetos específicos devem ser 

vistos como uma ―complementação‖ da AAE (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2002, 

p. 19), no sentido de a AAE ser prévia e fornecer uma base inicial para os estudos ambientais, 

e não ser deixada de lado após a sua conclusão, mas ser continuamente utilizada nos estudos 

ambientais de projetos relacionados às PPPs. A isso se deu o nome de tiering, que pode ser 

explicado em três aspectos: cada estudo ambiental deve ser feito no seu devido momento; 

deve ser considerado em seu devido momento; e deve considerar o estudo anteriormente feito, 

sem repetição ou contradição (LEE; WALSH, 1992, p. 132). O conceito de tiering é 

importante para que sejam tomadas melhores decisões e para que os recursos sejam mais bem 

alocados, uma vez que as avaliações serão feitas no momento adequado e com o nível de 

detalhamento exigido para cada etapa (SÁNCHEZ; SILVA-SÁNCHEZ, 2008, p. 516). 

 Em segundo lugar, importa pensar na adaptação da AAE ao processo de 

planejamento, visto que o papel e os objetivos da AAE variam conforme o contexto de 

planejamento e tomada de decisão no qual ela é aplicada, sendo ela influenciada por fatores 

sociais, econômicos, culturais, políticos, dentre outros (FUNDINGSLAND TETLOW; 

HANUSCH, 2012, p. 16 e 17). Assim, se a AAE é feita para uma política, ela deve ser mais 

estratégica, pensando em questões mais abertas como ―por que‖ e ―o quê‖; se ela é feita para 

um plano ou programa, já se torna mais específica, respondendo a perguntas como ―onde‖, 

―quando‖ e ―como‖. Para cada objeto de planejamento, uma forma de AAE deverá ser 

pensada. 

                                                 
16

 Fischer (2003, p. 161) faz um contraponto apontando que: ―Simply arguing for more flexibility raises the 

question whether decision makers are not simply provided with an excuse for not changing anything in existing 

practice. (…) it may be unrealistic or at least doubtful to assume that actor configurations can actually be fully 

and clearly mapped and analysed. (…) at least in terms of a better consideration of the physical environment, 

structured EIA-based approaches can be successful‖. E depois (2003, p. 163) concluindo que: ―Communicative 

rationality by definitionem is bound to fail, as only the interests of those present in the process can be considered. 

A structured and systematic approach to SEA should therefore be applied‖. De fato, parece válido se pensar no 

seu alerta, no sentido de não se usar a flexibilidade e a complexidade do processo como desculpa para deixar a 

opinião do grupo de interesse mais influente dominar o debate e manter o planejamento inalterado. 
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 Em terceiro lugar, vale considerar a importância do timing da AAE: esta 

ferramenta deve estar integrada e adaptada às etapas do planejamento, de maneira que seja 

feita quando ainda é capaz de influenciar a tomada de decisão, e atue assim em todas as fases 

do planejamento – desde a política até o projeto. Para isso, é preciso estabelecer ―mecanismos 

para garantir a tomada de decisão integrada‖ à AAE, como a elaboração de um ―quadro 

organizacional‖ para que haja interação entre a AAE e o planejamento (PARTIDÁRIO, 2003, 

p. 17, tradução nossa).  

 Em quarto lugar, um ponto fundamental para uma AAE ser bem sucedida é a 

consideração das responsabilidades dentro dos órgãos governamentais (AGRA FILHO, 2002, 

p. 115), sendo que se recomenda que a AAE seja de responsabilidade das agências condutoras 

da tomada da decisão estratégica (AGRA FILHO, 2002, p. 126) para que o instrumento esteja 

devidamente inserido no processo daquela agência e seja de fato utilizado por ela. 

 Em quinto lugar, deve-se, também, pensar e desenvolver, de maneira integrada 

com a AAE, os objetivos da PPP. Com efeito, é preciso ―trabalhar com o processo de 

planejamento para estabelecer uma visão clara sobre qual é o futuro desejado, e quais os 

objetivos de desenvolvimento da política e do planejamento associados que devem ser 

atingidos‖, integrando entre estes objetivos a sustentabilidade (LOBOS; PARTIDARIO, 

2014, p. 39, tradução nossa). 

 Em sexto lugar, é preciso entender o processo decisório (FUNDINGSLAND 

TETLOW; HANUSCH, 2012, p. 17). De fato, entender e mapear funções e momentos de 

decisão no processo de planejamento passou a ser essencial, uma vez que a AAE tem que 

funcionar durante todo o processo decisório, nos momentos corretos, e auxiliar o debate entre 

diferentes atores (BINA, 2007, p. 593 e 594). Alguns autores alertam que questões 

relacionadas ao papel e forma de debates sociais, que fundamentalmente envolvem valores e 

prioridades, são entraves à efetividade da AAE; assim, um entendimento amplo dos processos 

causais que podem ser utilizados para atingir os propósitos da AAE são pré-requisitos para 

sua efetividade (CASHMORE et al., 2004, p. 297). 

 Só seguindo estes requisitos é que a AAE deixa de ser reativa (como seria uma 

AIA de projetos) e passa a ser proativa (inserida de fato no planejamento): a situação ideal é 

aquela na qual não há diferença entre a AAE e o processo de planejamento, e que o meio 

ambiente está sendo considerado na tomada de decisão, alterando a PPP (FUNDINGSLAND 

TETLOW; HANUSCH, 2012, p. 17 e 18). Assim é que o modelo de AAE como produtora de 

informações é ultrapassado: a AAE deve ser vista como um elemento que contribui para a 
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formação da política, tornando o processo decisório em si o objeto da análise (e não mais os 

impactos ambientais derivados da PPP) (LOBOS; PARTIDARIO, 2014, p. 39). 

 É por isso que a literatura é praticamente unânime em defender uma 

regulamentação mínima da AAE (PARTIDÁRIO, 2003, p. 17). Já que ela deve ser adaptada 

ao seu contexto, não seria útil uma norma que determinasse com detalhes como ela deverá ser 

elaborada. Essa norma seria mais um entrave à sua aplicação do que beneficial de fato. É 

preciso se criar instrumentos que sejam flexíveis a diferentes valores, forças atuantes e 

incertezas do processo (PARTIDÁRIO, 1996, p. 34).  

 Os autores divergem quanto ao que deveria constituir esta regulamentação 

mínima. Sánchez (2008, p. 16) defende que a norma deverá ser a mais flexível possível, 

especialmente em comparação com estudos ambientais de projetos, que por possuírem normas 

mais rígidas descrevendo todas as etapas a serem seguidas, abrem uma possibilidade maior de 

contestação judicial. Malvestio (2013, p. 178), por sua vez, defende que deve haver uma 

regulamentação mínima do procedimento da AAE, para que ela não se descaracterize e seja 

fiel ao seu propósito. Oliveira, Montaño e Souza
17

 (2009 apud OPPERMANN, 2012, p. 14) 

entendem que é necessária uma ―base conceitual sólida‖ para que o instrumento não fique 

isolado e sem comunicação com os tomadores de decisão. Agra Filho (2002, p. 127 e 128), 

por sua vez, entende que os procedimentos deverão ser flexíveis para abranger as diferentes 

fases de planejamento na qual a AAE pode atuar; por outro lado, algumas ações preliminares 

devem ser adotadas, relacionadas mormente à transparência e à interação governamental. 

Chanchitpricha e Bond (2013, p. 68) aduzem que o quadro regulatório deverá ser no sentido 

de definição de responsabilidades, e não de guias de ―como fazer‖ a AAE, que seria mais 

procedimental. Partidário (2003, p. 17, tradução nossa), por fim, afirma que deverá haver uma 

―base legal, política pública, requisitos ou ordens administrativas‖ para a realização da AAE; 

é preciso ainda que se estabeleça um ―quadro de padrões de qualidade, critérios e objetivos‖, a 

fim de que se avaliem as razões para se realizar a PPP, bem como os seus impactos. Em outro 

trabalho (1996, p. 49), ela também afirma que um guia metodológico garantiria maior 

flexibilidade no procedimento.  

 

 

2.4.2 Importância do aprendizado 

 

                                                 
17

 OLIVEIRA, I. S. D.; MONTAÑO, M.; SOUZA, M. P. Avaliação Ambiental Estratégica. São Carlos: 

Suprema, 2009. 
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 A importância do aprendizado está relacionada com a necessidade de alteração da 

visão institucional das agências governamentais para que seja inserida a questão ambiental no 

planejamento (SADLER, 1996, p. 165). Com efeito, é preciso que se enxergue a realização da 

AAE de maneira positiva, como uma forma de se prevenir problemas ambientais 

(MALVESTIO, 2013, p. 182). Enxergando-se desta forma, a AAE poderá promover uma 

mudança de atitude através da superação de ideias preconcebidas e da inserção de novas 

rotinas no processo diário de planejamento (PARTIDÁRIO, 2003, p. 17). 

 Alguns autores apontam que é a mudança na maneira de pensar dos planejadores 

que participaram do processo que faz com que a AAE gere sustentabilidade (THERIVEL, 

2004, p. 207). Neste sentido, treinamento e direcionamento podem ser necessários (LEE; 

WALSH, 1992, p. 136), para mostrar as vantagens de se conduzir a AAE para os tomadores 

de decisão (ORTOLANO in AHMED; TRIANA, 2008). 

 Por conta da importância do aprendizado para a AAE atingir os seus objetivos de 

influir no processo decisório, parte da literatura recomenda que se façam as primeiras 

avaliações voltadas apenas ao aprendizado, para então se pensar como fazer a AAE em suas 

nuances metodológicas e técnicas (BINA, 2007, p. 602). Com efeito, a curva de aprendizado é 

importante, pois a AAE é um procedimento relativamente novo e há uma incerteza inerente 

quando se trata de PPPs amplas, feitas em áreas amplas em intervalos de tempo amplos 

(THERIVEL, 2004, p. 30). 

 Porém, Ebrahim (in AHMED; TRIANA, 2008, p. 176) alerta que às vezes a 

informação produzida pela AAE não gera aprendizado, pois o processo de produção de 

informação pode ser apenas simbólico (para legitimar uma política, por exemplo). De fato, 

aprender, no contexto político, pode ser uma tarefa difícil por quatro motivos: (1) existem 

muitos atores envolvidos no processo; (2) há diferentes esferas de atuação entre a elaboração 

e a aplicação da política; (3) há um intervalo de tempo razoável entre a elaboração e a 

aplicação da política; e (4) é também difícil estabelecer relações causais entre a aplicação da 

política e seus impactos (EBRAHIM in AHMED; TRIANA, 2008, p. 176). Novamente o 

contexto, englobando questões como a cultura política, expectativas individuais, políticas 

públicas existentes, práticas e condições, é um fator relevante para a produção de aprendizado 

(CHANCHITPRICHA; BOND, 2013, p. 69) 

 São três as etapas de aprendizado que pode ser produzido pela AAE, em ordem de 

grandeza: (1) o aprendizado técnico, segundo o qual instrumentos da PPP são alterados sem 

que se mudem seus objetivos; (2) o aprendizado conceitual, segundo o qual objetivos e 
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estratégias políticas são redefinidas pela AAE; e (3) o aprendizado social, que engloba os dois 

primeiros, mas com o envolvimento e o aprendizado de stakeholders (EBRAHIM in 

AHMED; TRIANA, 2008, p. 176). 

 

 

2.4.3 Importância da participação pública 

 

 

 A importância da participação pública é inerente à sociedade democrática em que 

vivemos. Porém, especialmente em relação à AAE, ela se torna ainda mais importante como 

forma de fomentar o diálogo construtivo, a fim de superar assimetrias de discurso (economia 

vs. meio ambiente) e aumentar a reflexão e o aprendizado entre atores com crenças diferentes 

(LOBOS; PARTIDARIO, 2014, p. 45). O que determina o sucesso da AAE, muitas vezes, é a 

possibilidade de discussão pública dos objetivos, opções e conflitos gerados por uma decisão 

estratégica (PARTIDÁRIO, 2003, p. 42). Ademais, a participação de grupos de interesse pode 

promover a responsabilidade coletiva no desenvolvimento de uma política sustentável 

(PARTIDÁRIO, 1996, p. 38).  

 Neste sentido, cumpre destacar que a possibilidade de participação pública está 

diretamente relacionada com a existência de um sistema político de tomada de decisão 

governamental estruturado, aberto e accountable – ou seja, com o fato de que as decisões 

tomadas no âmbito dos órgãos governamentais são abertas à população e sujeitas a controle 

público, e que o processo de decision making é divulgado, não bastando apenas informar 

publicamente a decisão final tomada, mas também o que levou o governo a esta decisão. A 

AAE depende da existência deste sistema, pois se baseará em informações cedidas pelo 

governo para avaliar a PPP sob a ótica ambiental. 

 Com efeito, conforme Blair (in AHMED; TRIANA, 2008, p. 142), políticas 

sustentáveis precisam de eleitores que possam responsabilizar os tomadores de decisão, e por 

isso, a transparência é uma qualidade essencial. Por outro lado, a participação pública é um 

aspecto importante para a promoção de accountability, sendo que o principal motor do 

accountability ambiental é uma sociedade civil organizada (BLAIR in AHMED; TRIANA, 

2008, p. 146 e 148).  
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2.4.4 Importância do acompanhamento 

 

  

 Porém, não bastará que a AAE seja adaptada ao seu contexto, promova o 

aprendizado e a participação pública se não houver o acompanhamento de sua implantação e 

resultados. Com efeito, o acompanhamento é necessário por quatro fatores: (1) as incertezas 

naturais geradas pelo processo de elaboração e implantação da AAE em uma PPP; (2) as 

divergências que podem surgir na implantação dos projetos relacionados à PPP; (3) as 

ocorrências inesperadas que também podem surgir no processo de implantação; e (4) a 

possibilidade de se realizar um feedback das ações previstas em face das realizadas, 

promovendo o aprendizado (GACHECHILADZE-BOZHESKU; FISCHER, 2012, p. 22). 

 De acordo com Gachechiladze-Bozhesku e Fischer (2012, p. 24 e 25), que fizeram 

um estudo acerca das práticas de acompanhamento em AAE, tal acompanhamento deverá ser 

composto das seguintes fases: monitoramento, avaliação, gerenciamento e comunicação. Na 

fase de monitoramento, procura-se conhecer as consequências da aplicação da PPP avaliada 

pela AAE, verificando mudanças e ações realizadas. Este monitoramento poderá ser baseado 

em indicadores feitos na própria AAE ou em suas recomendações, e pode-se tentar usar dados 

e arranjos já existentes para monitorar sem muito custo (tempo e dinheiro).  Sobre este tópico, 

o uso de políticas públicas e estratégias de sustentabilidade como ―critérios e mecanismos 

para avaliar a importância e determinar a aceitabilidade‖ de uma PPP também já foi defendido 

pela literatura (PARTIDÁRIO, 2003, p. 17, tradução nossa). 

 Continuando sua análise, Gachechiladze-Bozhesku e Fischer (2012, p. 25) 

aduzem que a segunda fase do acompanhamento – a avaliação – consiste em estruturar, 

analisar e avaliar a informação obtida no monitoramento, em paralelo com a revisão da AAE. 

A terceira fase – gerenciamento – busca resolver efeitos imprevistos, melhorar o 

conhecimento sobre ações efetuadas e garantir a utilização da AAE (o que pode gerar 

resistência política). E a última fase – comunicação – visa a informar governo e população a 

fim de receber feedback sobre a implantação da PPP e da AAE. 

 Os autores concluem dizendo que a utilização destes mecanismos poderá trazer 

consequências positivas como: melhora ambiental e de gerenciamento, publicidade favorável, 

atendimento das expectativas ambientais dos atores, consciência ambiental, melhoria da 

imagem, reputação e relações públicas do governo. Eles dizem, por outro lado, que esse 

acompanhamento terá que superar problemas como: o compromisso institucional com o tema, 

a falta de conhecimento sobre o que é AAE e sobre como é o monitoramento da AAE, e a 
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falta de previsão formal, guia metodológico e recursos para fazê-lo. Para superar esses 

problemas, é preciso que o governo esteja consciente da importância do acompanhamento: 

mostrar as vantagens do acompanhamento faz com que ele se torne mais atrativo a quem 

deveria fazê-lo (GACHECHILADZE-BOZHESKU; FISCHER, 2012, p. 29). 

 Finda a descrição dos requisitos de boas práticas de AAE previstos na literatura 

especializada, passaremos a verificar o conceito e a forma de aferição da efetividade de uma 

AAE no caso concreto. 

  

 

2.5 Efetividade da AAE 

 

 

 No âmbito do direito, de acordo com Calsing, ―a efetividade de uma norma é a 

sua aceitação pela comunidade e seu uso contínuo e real‖ (CALSING, 2012, p. 295). 

Adaptando as ideias de Barroso (2003), a autora afirma que a efetividade pressupõe normas 

executáveis, coerentes com valores sociais, meios e objetivos claros, e consequências para o 

não-cumprimento (que podem ser, mas não necessariamente precisam ser sanções) 

(CALSING, 2012, p. 298). A autora conclui dizendo que se deve buscar sempre a máxima 

efetividade da norma (sua concretização), sendo que normas inefetivas normalmente existem 

quando são contrárias aos valores, à economia ou à classe dominante (CALSING, 2012, p. 

300). 

 No campo da administração pública, a efetividade pode ser aferida quando ―o 

projeto tem efeitos (positivos) no ambiente externo em que interveio, em termos técnicos, 

econômicos, socioculturais, institucionais e ambientais‖ (UNICEF
18

, 1990 apud COSTA; 

CASTANHAR, 2005, p. 973). Outra definição relaciona a efetividade com ―a avaliação das 

transformações ocorridas a partir da ação‖ (SOUZA
19

, 2008 apud SANO; MONTENEGRO 

FILHO, 2013, p. 39). 

 Já no âmbito da ciência ambiental, a efetividade de uma AAE é definida de 

diversas formas. 

 Para Therivel (2004, p. 194), como é impossível aferir se uma PPP é sustentável, a 

verificação da efetividade da AAE deverá se dar de três formas: (1) verificar se houve 

                                                 
18

 UNICEF. Guide for monitoring and evaluation. New York: Unicef, 1990. 
19

 SOUZA, W. J. Responsabilidade social corporativa e Terceiro Setor. Brasília: Universidade Aberta do Brasil, 

2008. 
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sugestão de mudanças; (2) verificar se as mudanças são para tornar a PPP mais sustentável; e 

(3) verificar se as mudanças foram incorporadas na PPP. Efeitos indiretos também podem ser 

verificados, como o aprimoramento do conhecimento sobre o ambiente analisado, sobre o 

processo de AAE ou da PPP; a promoção da transparência e do accountability governamental; 

e o surgimento de ideias para melhorar a PPP  (THERIVEL, 2004, p. 195). 

 Já de acordo com Cashmore et. al., não há a necessidade de haver consequências 

práticas ambientalmente melhores; só a existência de previsões a favor do meio ambiente gera 

decisões mais racionais. Com efeito, para estes autores, julgamentos de valor são inevitáveis e 

processos de decisão têm caráter político; por isso, a efetividade deve ser medida como a 

tentativa de alterar (sutil e profundamente) as estruturas decisórias e padrões de avaliação. A 

AAE, nesse sentido, é uma ferramenta que influencia resultados: a alteração de valores, a 

transparência e o accountability, e a facilitação de deliberação sobre questões de política 

ambiental. Os critérios de verificação da efetividade devem ser, portanto, a influência 

substancial da AAE nas ações dos stakeholders, a sua inclusão nos processos decisórios e a 

legitimidade de valores socioambientais (CASHMORE et al., 2004, p. 299). 

 Segundo Sadler, ―o termo ‗efetividade‘ se aplica caso algo funcione como 

pretendido e atinja o(s) propósito(s) para o(s) qual(is) foi desenvolvido‖ (SADLER, 1996, p. 

37, tradução nossa). Para o autor, ―o teste decisivo de performance bem sucedida neste 

contexto é se melhores decisões irão surgir e se os objetivos ambientais serão atingidos‖ 

(SADLER, 1996, p. 37 e 38, tradução nossa). 

 Como se percebe, os conceitos de efetividade encontrados são diferentes, mas se 

aproximam no sentido de promover a ideia de um instrumento cumprindo o objetivo para o 

qual ele foi desenhado
20

. A divergência existe quanto ao que é objetivo da AAE: se é de fato 

alterar o meio em que está inserida (promovendo o desenvolvimento sustentável), ou se 

também criar efeitos secundários, como a mudança de comportamento e a promoção da 

transparência. 

 Neste sentido, a princípio, a classificação de Sadler sobre os tipos de efetividade 

da AAE parece englobar os diferentes conceitos para verificar se uma AAE é de fato efetiva. 

De fato, de acordo com o autor, há três principais distinções que se pode fazer para avaliar a 

efetividade de uma AAE (SADLER, 1996, p. 39): 

                                                 
20

 Baseando-se na ideia de flexibilidade da AAE num mundo pós-moderno, Fundingsland Tetlow e Hanusch 

(2012, p. 20) afirmam que não existe um conceito absoluto de efetividade; esta variará conforme o contexto e o 

ponto de vista, e não se pode afirmar categoricamente que uma AAE é efetiva. Porém, entendemos que esta é 

uma visão que impossibilita os estudos sobre efetividade da AAE, e por isso, adotaremos outra visão de 

efetividade. 
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a) processual: o processo de avaliação ambiental está em conformidade com 

princípios e diretrizes estabelecidas?; 

b) substantiva: o processo de avaliação ambiental atinge seus objetivos, por 

exemplo, baseia a tomada de decisão bem informada e resulta em proteção ambiental?; e 

c) transativa: o processo de avaliação ambiental atinge seus resultados com menor 

tempo e custo possíveis, isto é, é efetivo e eficiente? 

 Porém, estas três formas de efetividade ainda não englobam todos os tipos 

possíveis de efetividade: Chanchitpricha e Bond adicionam uma quarta espécie de efetividade, 

qual seja, a efetividade normativa – relacionada ao grau de aprendizado proporcionado pelo 

estudo. Assim, adotando-se a definição destes autores para os fins deste trabalho (por se 

entender que esta é mais ampla e engloba diferentes aspectos da efetividade de uma AAE), 

define-se a efetividade da AAE como  

―[...] a extensão pela qual: ela funciona (procedimentalmente); seus achados 

contribuem para a tomada de decisão do desenvolvimento de um projeto ou 

de uma PPP, e recebe a aceitação e satisfação de stakeholders importantes, 

na base dos recursos utilizados (transativamente); atinge seus objetivos 

pretendidos (substantivamente); stakeholders podem aprender, melhorar seu 

conhecimento, e mudar sua visão (normativamente), quando a ferramenta 

e/ou o processo de avaliação de impactos é implantado‖ 

(CHANCHITPRICHA; BOND, 2013, p. 67, tradução nossa).  

 

 Sobre estes quatro tipos de efetividade, é preciso destacar alguns pontos. Em 

primeiro lugar, há diversos estudos acerca da efetividade processual na área das Ciências 

Ambientais, nos quais se discutem as metodologias e os procedimentos utilizados em 

determinadas AAEs de modo que estas sejam elaboradas de maneira satisfatória. Este não 

será o escopo deste trabalho, visto que este é um assunto mais voltado às Ciências 

Ambientais, e já foi profundamente estudado em outros trabalhos.  

 Decidiu-se que o foco deste trabalho será mais voltado ao que acontece após a 

elaboração da AAE; mais especificamente, o estudo da efetividade substantiva, procurando 

saber se a AAE, no contexto brasileiro, consegue atingir o seu objetivo de influenciar a 

tomada de decisão governamental. Também se avaliará a efetividade normativa, a fim de se 

observar se este instrumento consegue promover um aprendizado e uma mudança na visão 

institucional de forma a inserir a variável ambiental no dia-a-dia do governo. 

 Optou-se por não avaliar o objetivo mais amplo da efetividade substantiva da 

AAE – a promoção da proteção ambiental e do desenvolvimento sustentável -, por se entender 

que estas questões são muito mais complexas e até mesmo subjetivas, sendo difícil – senão 
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impossível – aferir, num caso concreto, se certo instrumento foi determinante, isoladamente, 

para a promoção do desenvolvimento sustentável.  

 Por outro lado, decidiu-se que apenas a verificação da influência da AAE na 

tomada de decisão e na mudança da visão institucional já seria suficiente para se afirmar, por 

consequência, que esta teria ao menos o condão de gerar efeitos positivos no que tange à 

promoção do desenvolvimento sustentável. Com efeito, a mera existência deste instrumento e 

sua utilização e influência no aprendizado já indicariam que, ao menos, a variável ambiental 

está sendo levada em consideração no planejamento governamental brasileiro. 

 Também se decidiu por não avaliar a efetividade transativa, visto que a avaliação 

da eficiência também é uma atividade complexa que envolve inúmeros fatores tanto dentro 

quanto fora do processo da AAE, que podem tornar um processo decisório mais ou menos 

custoso ou demorado. Por exemplo, avaliar se uma AAE é eficiente implicaria em verificar se 

o processo decisório custou mais aos cofres públicos, e mais do que isso, implicaria em 

avaliar se o eventual aumento do custo correspondeu a um benefício equivalente. Como se 

percebe, trata-se de avaliação complexa, que valeria um estudo por si só apenas para se 

estabelecer os critérios de verificação, correndo ainda o risco de cair na subjetividade. 

 Assim, escolhida a efetividade substantiva e a normativa como os elementos a 

serem analisados neste trabalho, passa-se a verificar a forma pela qual se pode aferir esta 

efetividade. 

 Van Doren et. al. (2013) criaram uma escala de avaliação da efetividade 

substantiva da AAE com base na teoria do planejamento, que se mostra bastante útil. Para os 

autores, existem seis degraus de efetividade da AAE; cada degrau superado abre caminho 

para o próximo degrau, e uma AAE substancialmente efetiva o será quando tiver atingido 

todos os seis degraus. São eles (VAN DOREN et al., 2013, p. 122-124): 

a) familiaridade: a AAE foi consultada no processo de tomada de decisão; 

b) consideração: a AAE foi utilizada como referência para a discussão de 

alternativas da decisão; 

c) consentimento: os atores envolvidos são influenciados, aprendem com a AAE e 

alteram sua visão sobre a PPP; 

d) conformidade formal: a PPP é alterada para melhorar a questão ambiental; 

e) conformidade comportamental: a PPP alterada é implantada conforme 

discutido; e 

f) conformidade final: a PPP gera proteção ambiental. 
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 Chanchitpricha e Bond (2013, p. 70) criaram uma checklist para verificar a 

efetividade sob as quatro óticas anteriormente citadas (procedimental, substantiva, normativa 

e transativa). Para a efetividade normativa, os seguintes tópicos devem ser checados: 

 a) ajuste do quadro da PPP conforme a mudança de visão sobre o objeto;  

 b) desenvolvimento de um processo de aprendizado;  

 c) mudanças em aspectos relevantes da política; e  

 d) melhoria da qualidade de vida. 

 Percebe-se que os pontos (a), (c) e (d) possuem mais relação com a efetividade 

substantiva, e estão englobados no conceito de degraus de efetividade criado por Van Doren 

et. al.. (tópicos e, d e f, respectivamente); por isso, decidiu-se por utilizar apenas o item (b) 

para se verificar a efetividade normativa, qual seja, o desenvolvimento de um processo de 

aprendizado. De fato, este é o elemento mais ligado à efetividade normativa, vez que se 

relaciona com a ideia de que ―stakeholders podem aprender, melhorar seu conhecimento, e 

mudar sua visão‖ (CHANCHITPRICHA; BOND, 2013, p. 67, tradução nossa) sobre o objeto 

analisado. 

 Concluída a análise sobre a efetividade da AAE, passaremos a verificar as 

diferentes tentativas de implantação da AAE no Brasil e, de maneira exemplificativa, a 

implantação da AAE na Holanda. 

 

 

2.6 Modelos de implantação da AAE 

 

 

 A AAE está sendo aplicada em diversos países, tais como EUA, Canadá, Grã-

Bretanha, Holanda, Suécia, Austrália e África do Sul, e é amplamente aceita e apoiada por 

bancos multilaterais de desenvolvimento, especialmente o Banco Mundial
21

. No Brasil, a 

AAE está sendo implantada, ainda de maneira muito incipiente, em estados como São Paulo, 

Bahia e Minas Gerais. Passaremos a detalhar, a seguir, como este instrumento está sendo 

pensado no contexto brasileiro, e analisaremos, também, a experiência holandesa, como um 

exemplo de AAE bem sucedida de acordo com a literatura. 

 

                                                 
21

 Um exemplo é o Relatório 40995-BR do Banco Mundial, denominado ―Licenciamento ambiental de 

empreendimentos hidrelétricos no Brasil: uma contribuição para o debate‖, de 28.03.2008, no qual se recomenda 

a realização de AAE para um grupo de projetos hidrelétricos a serem implantados dentro de uma mesma bacia 

(vol. I, p. 07).  
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2.6.1 A AAE no Brasil 

 

 

 No Brasil, como já dito anteriormente, não há nenhuma norma que defina a forma 

de implementação da AAE em escala nacional. O que existem são experiências voluntárias de 

aplicação da AAE em alguns casos isolados, sendo que tais experiências são feitas de forma a 

seguir tendências vindas do exterior, atender a exigências de agências de investimento (como 

o Banco Mundial), responder à demanda da sociedade, ou mesmo para que o setor privado 

consiga prever melhor as contingências envolvidas no processo de implantação de projetos 

(PELLIN et al., 2011, p. 29; SILVA et al., 2014, p. 04).  

 Neste tópico serão analisados os esforços governamentais no sentido de uma 

institucionalização da AAE, tanto no âmbito federal como no do estado de Minas Gerais 

(objeto do estudo de caso feito nesta pesquisa), bem como será descrito o estado atual das 

experiências voluntárias de AAE feitas no Brasil de acordo com a literatura. 

 Quanto às tentativas de institucionalização da AAE, vale lembrar que o Ministério 

do Meio Ambiente fez, em 2002, um estudo denominado ―Avaliação Ambiental Estratégica‖, 

no qual se fez uma revisão de literatura a respeito do tema e se abordou possibilidades de 

introdução da AAE no Plano Plurianual, no setor de energia elétrica e de transportes 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2002, p. 75, 79, 81 e 82). 

 Em 2004, o Tribunal de Contas da União publicou acórdão no qual se 

recomendou que o Ministério do Meio Ambiente divulgasse o instrumento, capacitasse 

setores governamentais e organizasse debates a respeito do PL 2.072/2003, que tramitava à 

época e tratava da AAE; que o Ministério do Planejamento verificasse a possibilidade de 

adoção da AAE no Plano Plurianual; e que os órgãos que causassem impactos ambientais 

significativos fossem orientados a utilizar a AAE em seu planejamento (TRIBUNAL DE 

CONTAS DA UNIÃO, 2004, p. 15). Segundo Silva et al. (2014, p. 04), alguns cursos de 

capacitação foram conduzidos pelo Ministério do Meio Ambiente a respeito da AAE. 

 Em 2006, a Resolução nº 4/2006 do Ministério do Planejamento determinou a 

criação de grupo de trabalho para avaliar a implantação da AAE no Plano Plurianual. No 

entanto, com a mudança do PPA de sua base territorial para uma base temática, a ideia de 

utilização da AAE no PPA foi abandonada (OPPERMANN, 2012, p. 68 e 69). 

 Em 2008, um workshop feito pelo Ministério do Planejamento em conjunto com o 

Ministério dos Transportes buscou avaliar a possibilidade de uma AAE para o Plano Nacional 
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de Logística e Transportes (PNLT). No entanto, este esforço também não rendeu frutos, visto 

que o guia metodológico que foi elaborado sequer foi publicado, e o timing de criação do 

instrumento passou (OPPERMANN, 2012, p. 69). 

 Em 2009, a Secretaria de Assuntos Estratégicos elaborou um estudo denominado 

―Licenciamento Ambiental‖, no qual se fez um diagnóstico dos principais problemas 

relacionados ao licenciamento, e se propôs entre as soluções a criação de um processo de 

AAE em nível federal, com o Ministério do Planejamento como órgão central que teria de 

aprovar, por meio da AAE, projetos de infraestrutura a serem implantados pelas diversas áreas 

do governo. O CONAMA seria o órgão responsável por fazer uma lista de empreendimentos 

sujeitos à AAE. Seria ainda elaborado um Plano Nacional Integrado de Investimento, 

contendo todas as PPPs avaliadas pelas AAEs e com validade de cinco anos (SECRETARIA 

DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2009, p. 28 e 

29). 

 Em 2010, o Ministério do Meio Ambiente disponibilizou documento preliminar 

para consulta pública de minuta de diretrizes para AAE no governo federal. Nestas diretrizes, 

foram estabelecidos seus objetivos; formas de aplicação; princípios; critérios gerais de 

política, substantivos, procedimentais, de conteúdo e de resultados; responsabilidades 

institucionais; e instrumentos de execução. A aplicação da AAE se daria para PPPs, grupos de 

projetos e projetos estruturantes, sempre que estes envolvessem: ―(a) mudanças climáticas, 

perda de biodiversidade, produção e segurança alimentar; (b) questões de coesão social e 

territorial, no âmbito regional, determinadas por mudanças de patamar do crescimento 

econômico e da estrutura demográfica; (c) a cultura e o território indígena e as populações 

tradicionais, conforme definidos em lei; (d) Unidades de Conservação; (e) o uso múltiplo ou 

compartilhado de recursos ambientais; e (f) a integração sul-americana‖ (MINISTÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE, 2010, p. 01). Cada setor do governo seria responsável por sua própria 

guia metodológica, capacitação técnica, arranjos institucionais e comunicação 

intragovernamental (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2010, p. 05). 

 Também em 2010, a Secretaria de Assuntos Estratégicos abriu chamada pública 

para elaborar diretrizes de AAE, porém não houve continuidade do processo (OPPERMANN, 

2012, p. 57). 

 Em 2011, foi criado o Projeto de Lei Federal 261/2011 da Câmara dos Deputados, 

que buscou seguir a mesma ideia do antigo Projeto de Lei 2.072/2003 da Câmara dos 

Deputados, que fora arquivado. Neste Projeto, a AAE seria obrigatória para todas as políticas, 

planos e programas do governo. A metodologia de aplicação da AAE seria definida órgão a 
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órgão, com base em parâmetros definidos em regulamento (MARÇAL FILHO, 2011, p. 01 e 

02). 

 Tal Projeto foi avaliado e teve parecer desfavorável ainda em 2011 pela Comissão 

de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, por entender que o 

Projeto ―não amplia, de fato, a proteção do meio ambiente, tendo em vista a atual exigência de 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA‖. Vê-se aqui a confusão conceitual entre EIA e AAE, 

visto que estas possuem objetos distintos (projetos e PPPs, respectivamente), e um não pode 

cumprir a mesma função do outro. A ferramenta a ser criada seria, ainda segundo o parecer, 

―imprecisa com relação aos resultados que pretende alcançar‖, gerando um ―incremento dos 

gastos públicos e do assembleísmo‖ (BALESTRA, 2011, p. 02). Percebe-se assim o 

desconhecimento a respeito da função e dos objetivos deste instrumento por parte dos 

deputados responsáveis por este parecer. 

 Em 2012, a Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da 

Câmara dos Deputados exarou parecer favorável ao projeto, considerando que este busca 

suprir uma ―séria deficiência na legislação pátria‖, e que, ―a despeito da sua importância, a 

matéria ainda não consta em lei federal‖ (SARNEY FILHO, 2012, p. 02).  

 Em 2014, foi ainda realizado um estudo pela Consultoria Legislativa da Câmara 

dos Deputados sobre a AAE, no qual se concluiu que a não inserção do instrumento na 

legislação brasileira implica numa lacuna que não pode ser suprida por outras ferramentas 

(GANEM et al., 2014, p. 27).  

 No momento
22

, o Projeto de Lei se encontra aguardando parecer da Comissão de 

Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. 

 No âmbito de Minas Gerais, foi editado em 2003 o Decreto 43.372/2003, no qual 

se menciona a AAE como um instrumento a ser coordenado pelos Núcleos de Gestão 

Ambiental na avaliação de PPPs, definindo suas etapas de elaboração, mas nada dizendo 

sobre a sua obrigatoriedade ou sobre quais PPPs a AAE deveria ser feita. 

 Em 2011, o Projeto de Lei 1.235/2011 busca instituir a AAE para PPPs no Estado 

de Minas Gerais. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, ainda em 

2011, aprovou o projeto com substitutivo, entendendo que ele ―não apresenta nenhuma 

novidade de conteúdo‖
23

 em relação ao Decreto de 2003, e que colocar este conteúdo em lei 

tornaria o processo mais engessado, prejudicando uma ferramenta que se diz técnica. Por isso, 

                                                 
22

 Consulta feita ao site <www.camara.gov.br> em 26.12.2014. 
23

 Esta informação não é totalmente correta, pois o Projeto de Lei não menciona os Núcleos de Gestão 

Ambiental, e coloca a cargo do ―órgão estadual competente‖ a condução da AAE. 
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o substitutivo é no sentido de apenas prever a existência genérica da AAE para PPPs, 

mantendo os detalhes de sua aplicação no próprio decreto (COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, 

2011).  

 Em 2013, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da 

Assembleia Legislativa exarou parecer favorável ao substitutivo. No momento
24

, ele se 

encontra pronto para a ordem do dia em primeiro turno no Plenário. 

 Finda a análise das iniciativas institucionais de implantação da AAE no Brasil e 

em Minas Gerais, far-se-á uma breve descrição da situação atual de implantação das AAEs 

voluntárias no Brasil. 

 Oppermann (2012, p. 77), que estudou a AAE em perspectiva comparada entre o 

Brasil e diversos outros países, verificou que, no País, este instrumento vem sendo utilizado 

para ―projetos estruturantes‖ (de grande porte), o que não coincide com o seu objeto de 

acordo com a teoria – políticas, planos e programas de governo. Ainda segundo a autora, 

numa análise superficial, observa-se que apenas duas das 31 AAEs identificadas até 2012 

foram aplicadas para PPPs. 

 Em entrevista com setores do governo, Oppermann obteve a justificativa que, 

apesar de a utilização da AAE em PPPs ser o ―cenário ideal‖, a AAE aplicada a projetos 

estruturantes é a única saída quando já se tomaram as principais decisões, de forma que 

impactos regionais possam ser analisados e ―o empreendimento ocorra da melhor forma 

possível‖ (OPPERMANN, 2012, p. 78). Esse raciocínio condiz com a ideia existente na teoria 

de que a AAE deve ser um instrumento flexível e adaptável ao contexto (OPPERMANN, 

2012, p. 88). 

 Porém, o que se constatou do estudo de Oppermann é que a AAE no Brasil em 

geral não vem influenciando a elaboração da PPP, e um dos motivos é justamente o fato de 

esta ser elaborada na etapa de projeto, sendo praticamente impossível a sua influência em 

esferas superiores de PPPs. De fato, a realização tardia da AAE, como uma base para o 

licenciamento e não como um momento de discussão da PPP, descaracteriza sua função 

primordial de influenciar o processo decisório (OPPERMANN, 2012, p. 82).  

 Estes achados condizem com o alerta feito por diversos autores sobre o fato de a 

AAE no Brasil ser mais voltada ao licenciamento ambiental de empreendimentos 

(OPPERMANN, 2012, p. 77), como uma forma de se corrigir falhas que surgem nestes 
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 Consulta feita ao site <www.almg.gov.br> em 26.12.2014. 
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processos e usando o mesmo tipo de abordagem de um EIA (MALVESTIO; MONTAÑO, 

2013, p. 07; SILVA et al., 2014, p. 05). 

 Pellin et al. chegam a apontar que estas AAEs ―tem se tratado, na verdade, de 

estudos de impacto ambiental de mega empreendimentos‖, e que seu uso acaba sendo 

prejudicial, uma vez que a elaboração de um estudo tão complexo exige investimento, 

fazendo com que exista uma pressão maior nos órgãos ambientais para que aprovem o 

empreendimento avaliado (PELLIN et al., 2011, p. 32 e 33). Neste sentido, estes autores 

apontam para uma aplicação da AAE no Brasil de forma difusa e sem uma diretriz comum, de 

forma a apenas validar o investimento feito em alguns projetos. O instrumento torna-se, 

assim, uma ferramenta pro forma, utilizada em um momento no qual não pode mais 

influenciar a decisão (PELLIN et al., 2011, p. 29-32).  

 Silva et al. adicionam que, no caso de projetos estruturantes, a maioria já teve sua 

localização definida quando da elaboração da AAE, e não se pensa em alternativas (SILVA et 

al., 2014, p. 05). Montaño, Malvestio e Oppermann
25

 (2013 apud MONTAÑO et al., 2014, p. 

04) também aduzem que os principais problemas da AAE no Brasil são relacionados à falta de 

definição das diretrizes procedimentais (gerando a aplicação errônea do instrumento) e o 

timing de aplicação da AAE. 

 Em uma análise recente feita por Montaño, Oppermann, Malvestio e Souza, os 

autores concluem que o sistema brasileiro de AAE ainda não se consolidou totalmente, uma 

vez que este sistema possui um baixo grau de aprendizado, indicando uma ―deficiência 

significativa‖ na utilização da AAE (MONTAÑO et al., 2014, p. 13, tradução nossa). Com 

efeito, apesar de Silva et al. assinalarem que existe um processo de ―disseminação de 

conhecimento‖ provocado pela aplicação da AAE no Brasil, principalmente em relação aos 

autores dos processos (SILVA et al., 2014, p. 24, tradução nossa), Malvestio, em outra 

pesquisa empírica recente feita a respeito da efetividade substantiva das AAEs no Brasil, 

demonstrou que a implantação da AAE no Brasil não vem acompanhada de um aumento de 

aprendizado (MALVESTIO, 2013, p. 121). 

 Ainda, a questão da falta de capacidade técnica dos órgãos brasileiros é destacada 

pela literatura. Pellin et al. (2011, p. 32) apontam que o ―fortalecimento institucional‖ que é 

feito por agências de investimento estrangeiras para a aplicação da AAE no Brasil é restrita 

apenas a esferas mais altas do governo, o que não é suficiente, pois deveria envolver diversos 

setores. 

                                                 
25

 MONTAÑO, M.; MALVESTIO, A. C.; OPPERMANN, P. A. Institutional learning by SEA practice in Brazil. 

UVP Report, 27(4+5), 2013, p. 201–206. 
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 Silva et al. assinalam ainda que os processos de planejamento no Brasil em 

diversas áreas econômicas não são estruturados, o que dificulta a integração da PPP com a 

AAE. Eles também indicam outras falhas encontradas na AAE brasileira, dentre elas a falta de 

participação pública e a falta de monitoramento e acompanhamento (SILVA et al., 2014, p. 

05). 

 Sobre a falta de monitoramento, Malvestio assinalou que, nas poucas experiências 

com AAE realizadas no Brasil, não se definiu quem seria o responsável pelo monitoramento 

(nem as agências que coordenaram o estudo, nem os particulares que deveriam utilizá-lo em 

seus projetos), e isso ocorreu grande parte porque não há norma definindo quem é o 

responsável e com quais recursos o monitoramento será feito (MALVESTIO, 2013, p. 173). 

 Quanto à falta de participação pública, Silva et al. explicam que esta pode se 

dever à apatia política existente no cenário brasileiro atual, provocada pela descrença nas 

instituições públicas e políticos, o que gera uma participação popular inefetiva no Brasil em 

processos institucionalizados em geral (SILVA et al., 2014, p. 24). 

 Verificou-se também no estudo de Oppermann que a AAE no Brasil está bastante 

sujeita à vontade política, uma vez que algumas AAEs que estavam em andamento pararam 

por mudanças de governo ou de prioridades (OPPERMANN, 2012, p. 87). 

 Conclui-se, então, que as tentativas de institucionalização da AAE no Brasil em 

forma de lei ainda não surtiram efeito, e que alguns políticos ainda não enxergam a 

necessidade de implantação do instrumento no contexto brasileiro, ou entendem que basta 

uma previsão genérica de sua aplicabilidade. Por outro lado, os processos de AAE existentes 

no País ainda são voluntários e experimentam diversas falhas, tais como: (i) perda do timing 

(aplicação para projetos estruturantes, o que não condiz com o objetivo de uma AAE de 

influenciar escalas mais altas de decisão e a torna um instrumento pro forma, feito para 

corrigir falhas de licenciamento ambiental); (ii) baixo grau de aprendizado gerado pelas 

experiências; (iii) falta de capacidade técnica dos órgãos envolvidos; (iv) falta de estruturação 

do planejamento no Brasil (dificultando a introdução da AAE no processo); (v) falta de 

monitoramento; (vi) baixo grau de participação pública no processo da AAE; e (vii) sujeição 

do processo de AAE à vontade política. 

 

 

2.6.2 A AAE na Holanda 
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 Como um exemplo de um processo de AAE que é avançado de acordo com a 

literatura (CASHMORE et al., 2004, p. 297), far-se-á uma breve explanação do 

funcionamento do processo da AAE na Holanda. 

 Em primeiro lugar, vale destacar que a posição geográfica estratégica da Holanda, 

aliada à pressão populacional e ao fato de que na União Europeia a questão ambiental 

comumente é transfronteiriça (mudanças climáticas, água, gestão de resíduos, dispersão de 

poluentes etc.), são os principais fatores que fizeram com que o País pensasse em 

desenvolvimento sustentável desde os anos 1980 (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 

2002, p. 36). 

 Neste sentido, na Holanda, a formulação da política ambiental envolve todos os 

ministérios, em um processo de consulta, participação e negociação por meio de 

procedimentos formais explícitos; os planos setoriais e ambientais, por sua vez, são integrados 

de maneira voluntária, havendo uma preocupação com a transparência administrativa e a 

participação pública (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2002, p. 36). 

 Neste contexto, há dois sistemas de avaliação ambiental estratégica em vigor 

atualmente na Holanda: o EIA estratégico (para planos e programas), e o e-test (para 

políticas). 

 Inicialmente, por meio de um decreto de 1987, o EIA estratégico foi criado para 

políticas setoriais; planos nacionais ou regionais; ou programas que determinariam a 

localização de projetos que demandariam EIA (SADLER, 1996, p. 146). Suas provisões se 

assemelhavam muito a um EIA, e havia uma preocupação com o tiering em alguns setores do 

planejamento como água e eletricidade (SADLER, 1996, p. 146). 

 Em 1991, percebendo que diversas PPPs não passavam pela análise do EIA 

estratégico, a política ambiental holandesa passou a exigir que ―qualquer proposta estratégica 

com consequências potencialmente significativas no meio ambiente deveria ser acompanhada 

de informações sobre seus impactos‖; porém, tal determinação não surtiu o efeito desejado 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2002, p. 37), pois tal requisito era cumprido por 

meio de um processo automático, sem influência real no planejamento (VERHEEM; TONK, 

2000, p. 181). 

 Por isso, em 1994, pensando num mecanismo mais compulsório, foi criado, por 

meio de uma ordem de gabinete, o e-test para políticas sujeitas à decisão pelo gabinete 

(SADLER, 1996, p. 149). A ideia era criar um instrumento que fosse flexível, sem muitas 

disposições procedimentais e de conteúdo, de forma a ser aplicado de maneira pragmática 

(SADLER, 1996, p 146). Foi criado um capítulo (environmental paragraph) com uma 
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avaliação ambiental obrigatória em todos os documentos a serem apresentados pelos 

ministérios para que suas políticas fossem aprovadas (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 

2002, p. 37). Criou-se também um helpdesk para auxiliar os órgãos na aplicação do 

instrumento; coordenou-se o e-test com outras formas de avaliação de políticas existentes; e 

manteve-se um número baixo de legislações a serem avaliadas e questões a serem respondidas 

(VERHEEM; TONK, 2000, p. 181). O resultado foi a existência de um instrumento que 

seguiu as características do processo legislativo holandês: é um processo informal, interno, 

sem participação pública direta obrigatória, e baseado na confiança e cooperação entre 

servidores (VERHEEM; TONK, 2000, p 182). 

 Ortolano (in AHMED; TRIANA, 2008, p. 28-29) descreve que, em 2001, 

buscando avaliar a efetividade do e-test, foi feito um estudo no qual se concluiu que ele era 

inserido tarde demais no processo decisório, de forma que tinha pouca influência na 

legislação a ser aprovada. Em resposta, o governo fez alterações no processo, dividindo-o em 

duas etapas: a primeira, um processo de exame (quick scan) na etapa inicial da política, para 

saber se seria preciso uma avaliação adicional e, caso positivo, estabelecer o termo de 

referência para esta avaliação; a segunda, uma ―avaliação ambiental‖ propriamente dita, 

conduzida pelo órgão responsável. Esta avaliação seria revista pelo Ministério da Justiça, que 

concluiria pela sua suficiência ou negociaria com o órgão responsável sobre um acordo a 

respeito da necessidade de nova avaliação ou não. 

 Assim sendo, atualmente a aplicação do e-test é feita pelo setor responsável pela 

política, sob a administração do Ministério do Meio Ambiente e da Economia. Já o EIA 

estratégico é aplicado pela autoridade responsável pela PPP, sob a administração da Comissão 

de Avaliação de Impactos Ambientais (PARTIDÁRIO, 2003, p. 31). 

 No e-test, as perguntas a serem respondidas no environmental paragraph são as 

seguintes (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2002, p. 38): 

Listagem de Controle: 1. Quais os efeitos das propostas de legislação sobre o 

consumo de energia e a mobilidade? 2. Quais os efeitos da proposta de 

legislação sobre o consumo e as reservas das matérias-primas? 3. Quais os 

efeitos da legislação sobre a produção de resíduos, sobre os rios e sobre as 

emissões para a atmosfera, solo e águas superficiais? 4. Quais os efeitos da 

legislação sobre o uso do espaço físico disponível? 

Perguntas sobre AAE de política: 1. Para quem é a avaliação ambiental? 2. O 

que é que a avaliação ambiental pretende envolver? 3. É mesmo necessário 

avaliar o impacto ambiental de todas as propostas de política? 4. É opcional 

ou obrigatória? 5. Onde é que devem ser declarados os efeitos ambientais de 

propostas de legislação? 6. Que impactos devem ser descritos? 7. É sempre 

necessário responder às quatro questões? 8. Como é que sabemos o que 

merece especial atenção? 9. Quem garante a qualidade da avaliação 

ambiental? 
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 Já no EIA estratégico, a ideia é criar uma AIA de projetos para níveis maiores, e 

por isso, o sistema é muito parecido com um EIA, com avaliação dos impactos e criação de 

cenários, dentre outras técnicas de planejamento (PARTIDÁRIO, 2003, p. 31). A AAE 

conterá (VERHEEM; TONK, 2000, p. 180): 

Procedimento detalhado; Integração da informação em múltiplas etapas de 

desenvolvimento do plano ou programa; Envolvimento público total na 

definição de objetivos e na revisão do processo; ―Conselho mandatório‖ de 

um grupo independente de especialistas; Exame obrigatório de alternativas; e 

Avaliação e monitoramento obrigatórios. 

 

 O conceito de tiering na Holanda é concretamente aplicado. Assim, a AAE 

avaliará primeiramente o porquê de se fazer algo (política - necessidade, objetivos e 

princípios) por meio do e-test (um instrumento abstrato, informal e flexível); depois, avaliará 

o que fazer (plano - métodos e capacidades) e onde fazer (programa - localização) por meio 

do EIA estratégico (um instrumento aberto, com participação pública, que oferece alternativas 

e possui revisão independente); e por fim, como fazer (projeto - desenho, minimização, 

compensação) por meio da AIA (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2002, p. 39; 

VERHEEM; TONK, 2000, p. 182). É esse funcionamento do sistema em cascata (tiering) que 

torna o sistema holandês tão inovativo (PARTIDÁRIO, 2003, p. 30). 

 Apesar de ser um processo apontado pela literatura como bem-sucedido 

(CASHMORE et al., 2004, p. 297; SADLER, 1996, p. 66; VERHEEM; TONK, 2000, p. 180), 

alguns autores destacam alguns pontos que podem ser melhorados no processo de AAE 

holandês. Segundo Deelstra et al. (2003, p. 521), o problema da AAE holandesa não é mais a 

falta de previsão legal ou a falta de qualidade; agora, é a falta de habilidade dos atores 

envolvidos em se engajarem num processo de aprendizado social. Para eles, porém, ―talvez se 

possa afirmar que os regulamentos de avaliação ambiental agiram como uma alavanca para 

processos mais balanceados, e os primeiros avanços num caminho em direção ao aprendizado 

social sobre problemas políticos complexos‖ (DEELSTRA et al., 2003, p. 521). 

 Ainda segundo estes autores (2003, p. 527), os tomadores de decisão na Holanda 

encaminham o processo de elaboração da AAE a servidores, quando deveriam estar 

diretamente envolvidos neste, a fim de promover diálogo, e não disputas entre diferentes áreas 

do governo. Por este motivo, tanto os tomadores de decisão quanto os diferentes atores e 

políticos envolvidos na PPP deveriam participar do processo, estabelecendo um processo de 

diálogo que requer confiança entre as partes envolvidas; esta confiança, ao menos na Holanda, 

é construída quando o administrador do processo leva em consideração as demandas sensíveis 
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das partes no processo, e também, quando há um terceiro neutro intermediando o processo 

(DEELSTRA et al., 2003, p. 527-528). Na Holanda, também foi importante para o 

estabelecimento do diálogo o apoio governamental à criação de ONGs até que estas se 

suportem sozinhas (DEELSTRA et al., 2003, p. 528). 

 Van Buuren e Nooteboom (2009, p. 146) destacam ainda que, apesar de o 

planejamento holandês ser feito por meio de consenso e de haver possibilidade de 

participação por parte dos atores, ocorre de alguns atores discutirem decisões na justiça, o que 

gera um planejamento imprevisível e demorado. Atores relacionados à PPP tentam influenciar 

o planejamento e a produção de informação, questionando os resultados de estudos 

especialmente se estes não lhes são favoráveis (VAN BUUREN; NOOTEBOOM, 2009, p. 

146). 

 Verheem e Tonk (2000, p. 180) concluem que a AAE holandesa é um processo 

que funciona bem em seu contexto; mas poderia não funcionar em outros contextos – por 

exemplo, em governos nos quais houvesse confidencialidade no planejamento, ou pouco 

tempo para sua elaboração. 

 De fato, percebe-se que na Holanda a AAE é bastante integrada ao processo de 

planejamento, que, por sua vez, é bem estruturado (algo que não ocorre no Brasil). No Brasil, 

por exemplo, um e-test não seria viável, pois na grande maioria das vezes a política pública 

não é formalizada e não há, concretamente, um procedimento formal oficial pelo qual toda 

política pública deve passar. 

 Quanto ao EIA estratégico, este se assemelha muito a uma AIA de projetos, e 

poderia ser facilmente adaptado ao contexto brasileiro, especialmente para planos e 

programas. Isto demandaria, no entanto, que estes planos e programas fossem formalizados, o 

que novamente é um problema no contexto brasileiro, tendo em vista a falta de tradição do 

governo brasileiro em formalizar seu planejamento.  
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3 ESTUDO DE CASO 

 

 

 Finda a revisão teórica a respeito do tema Avaliação Ambiental Estratégica, 

passaremos a seguir a descrever o estudo de caso escolhido – a Avaliação Ambiental 

Estratégica do Programa de Geração Hidrelétrica de Minas Gerais -, a fim de verificar a sua 

efetividade.  

 Este capítulo estará dividido em: (i) uma breve descrição da AAE-PGHMG e do 

processo de elaboração da mesma; (ii) verificação da efetividade da AAE-PGHMG sob o 

ponto de vista da sua efetiva utilização na tomada de decisão governamental e da mudança da 

visão institucional; (iii) um levantamento dos principais fatores a influenciar o grau de 

efetividade da AAE-PGHMG; e (iv) a influência da dimensão jurídica-institucional no grau 

de efetividade da AAE-PGHMG. 

 

 

3.1 Descrição da AAE-PGHMG 

 

 

 Segundo um entrevistado anônimo que atuou na SEMAD à época da elaboração 

do estudo, por conta dos investimentos que se fazia em energia hidrelétrica naquela época, a 

AAE-PGHMG se tornou a ―demanda do momento‖ em 2007. De fato, segundo ele, se 

percebeu à época que o segmento energético precisava de um novo tipo de avaliação, já que o 

licenciamento ambiental se mostrava insuficiente para este tipo de impacto. Assim, a AAE 

recebeu apoio político para ser elaborada (informação verbal - ANÔNIMO, 2014). 

 Este entrevistado relatou que a AAE estava inserida em uma estratégia maior da 

SEMAD, que era a da transversalização da política pública de meio ambiente, através da 

criação dos Núcleos de Gestão Ambiental (NGAs); e que, de início, estes núcleos sofreram 

um pouco de resistência e eram percebidos como ―estranhos no ninho‖ pelos outros órgãos do 

governo. Por outro lado, o ineditismo da ferramenta no Brasil também provocou uma 

resistência inicial. Porém, essa resistência foi logo vencida tanto pela atuação da COPPE no 

esclarecimento teórico dos órgãos, quanto pela articulação política do Secretário de Meio 

Ambiente à época, José Carlos Carvalho, que tinha credibilidade junto ao núcleo do governo 

(informação verbal - ANÔNIMO, 2014). 
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 Desta feita, a AAE-PGHMG foi um estudo elaborado com o objetivo de 

estabelecer  

[...] bases conceituais e operacionais à tomada de decisão no âmbito do 

processo de planejamento do setor elétrico mineiro no que diz respeito às 

suas finalidades, visão estratégica, projetos e ações com a perspectiva de se 

promover o desenvolvimento da geração hidrelétrica de forma 

ambientalmente sustentável (ARCADIS TETRAPLAN, 2007b, p. 09).  

 

 Trata-se de uma avaliação feita sobre um programa que já havia sido elaborado, o 

PGHMG, no qual constava a perspectiva de implantação de empreendimentos hidrelétricos no 

estado de Minas Gerais entre os anos de 2007 e 2027. No PGHMG, foram enumerados todos 

os empreendimentos previstos para implantação naquele período de 20 anos. Porém, como 

conta Maria Claudia Braga, Diretora Executiva da Arcadis Tetraplan que trabalhou no projeto 

à época, o PGHMG ainda não era um programa estruturado, e as decisões de cunho 

econômico ou tecnológico ainda não haviam sido tomadas. Por isso, um ponto que chamou a 

atenção na elaboração desta AAE foi a realização de avaliações individuais dos 

empreendimentos hidrelétricos – uma nova forma de AAE que não havia sido pensada antes – 

e a constituição do PGHMG durante o processo de elaboração desta AAE (informação verbal 

- BRAGA, 2014). 

 Assim, para a elaboração do PGHMG foram fixados quatro parâmetros de 

definição sobre a implantação ou não dos empreendimentos hidrelétricos previstos: (i) o 

mercado; (ii) o custo; (iii) a localização; e (iv) a viabilidade ambiental. Neste sentido, a AAE 

foi elaborada especificamente para este último parâmetro (ARCADIS TETRAPLAN, 2007b, 

p. 15). 

 Com efeito, a elaboração deste estudo se justificava, na medida em que, 

normalmente, o montante dos investimentos a serem feitos (ou não) nos aproveitamentos 

hidrelétricos é pautado majoritariamente pela previsão de crescimento da demanda de energia 

para o Estado nos próximos anos, pelo potencial do aproveitamento hidrelétrico estudado e 

pela decisão política do Estado de atender às necessidades do mercado interno e gerar 

excedentes exportáveis (ARCADIS TETRAPLAN, 2007b, p. 10), e por outro lado, a questão 

ambiental não é inserida nesta fase inicial de planejamento estratégico naturalmente. É preciso 

a realização de um estudo como a AAE para que se pense em projetos hidrelétricos também 

sob a ótica dos impactos que eles trarão ao meio ambiente, ainda em tempo de decidir entre a 

implantação ou não deste empreendimento.  

 Assim, a AAE-PGHMG foi dividida em três fases, subdivididas por sua vez em 

seis blocos (ARCADIS TETRAPLAN, 2007b, p. 05): 
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a) Fase de Avaliação: subdividida em Bloco 1 – Marco inicial dos trabalhos; 

Bloco 2 – Estudos básicos (englobando pontos como planejamento do setor elétrico, planos e 

programas previstos, legislação etc.); e Bloco 3 – Diagnóstico ambiental (realizando um 

levantamento das questões ambientais envolvidas na implantação do PGHMG); 

b) Fase de Planejamento: subdividida no Bloco 4 – Construção e avaliação de 

cenários (nos quais serão efetivamente pensadas as alternativas à implantação do PGHMG). O 

Bloco 5 – Relatório preliminar está entre esta fase e a fase seguinte; e 

c) Fase de Execução: subdividida no Bloco 5 e no Bloco 6 – Relatório final. 

 A AAE teve por objeto a avaliação de todos os 175 aproveitamentos hidrelétricos 

existentes, bem como os 380 previstos no PGHMG para serem implantados até o ano de 

2027.  

 Na fase de elaboração dos estudos básicos, a AAE-PGHMG buscou traçar o 

quadro energético de Minas Gerais em 2007. Segundo este estudo, o território de Minas 

Gerais possuía em 2007 18,45% da energia instalada no País, o que correspondia a 210 

empreendimentos de produção de energia em operação, e a 18.031 mW de capacidade 

energética no Estado. Desta energia produzida no Estado, 95% era hidráulica, o que 

correspondia a 166 empreendimentos hidrelétricos em operação (ARCADIS TETRAPLAN, 

2007b, p. 12). 

 A AAE-PGHMG também trouxe números em relação à previsão futura de 

empreendimentos energéticos no Estado. Segundo o estudo, no estado de Minas Gerais em 

2007 havia sete empreendimentos em construção e outros 77 outorgados, o que 

corresponderia a um aumento na capacidade energética do Estado em 2.059 mW. Ainda, caso 

todos os empreendimentos previstos no PGHMG fossem instalados, em 20 anos – no período 

de 2007 a 2027 – haveria ainda um aumento na capacidade energética do Estado em 3.000 

mW. No total, em 20 anos, contando com os empreendimentos em construção e outorgados, a 

previsão era de que a capacidade instalada de Minas Gerais aumentasse em aproximadamente 

6.000 mW. Isto, é claro, é a previsão inicial do PGHMG, ainda sem contar a avaliação 

ambiental feita na AAE (ARCADIS TETRAPLAN, 2007b, p. 12). 

 O estudo básico da AAE-PGHMG relatou, ainda, que havia previsão de 

investimentos naquele intervalo de 20 anos em fontes diversas de energia; não só em usinas 
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hidrelétricas (UHEs
26

) e pequenas centrais hidrelétricas (PCHs
27

), mas também em usinas 

termelétricas, repotenciações e cogeração
28

 (ARCADIS TETRAPLAN, 2007b, p. 12). 

 Findo o estudo básico, a AAE-PGHMG passou a se debruçar sobre o diagnóstico 

ambiental da área. Nesta fase, foram listados os principais problemas socioambientais 

existentes em cada UPGRH
29

, bem como realizadas diversas sugestões para a melhoria na 

gestão de recursos hídricos e ambientais no governo mineiro. 

 Passou-se, então, a avaliar os impactos produzidos pela implantação dos 

empreendimentos, seguindo critérios como: alteração na dinâmica hidráulica; perda de 

potencial mineral; pressão sobre ecossistemas e áreas protegidas; possibilidade de 

interferência sobre os usos das águas; alteração na qualidade da água e dos ecossistemas 

aquáticos; impacto na ictiofauna; impacto nos ecossistemas terrestres; impacto em áreas 

urbanas; impacto sobre populações tradicionais e agricultura familiar; impactos sobre sítios 

arqueológicos; dentre outros. Cada um dos empreendimentos previstos foi analisado 

conforme estes critérios, e valorado gradativamente em cada um deles – impacto alto, médio, 

baixo e inexistente. 

 Finda a análise dos impactos previstos para a implantação de empreendimentos 

hidrelétricos nos rios mineiros, passou-se a desenvolver índices que visaram a auxiliar o 

governante na tomada de decisão quanto à implantação ou não implantação de determinado 

empreendimento. Neste sentido, foram criados três índices: 

 a) IA – Índice de impacto ambiental; 

 b) IBSE – Índice de benefícios socioeconômicos; e 

 c) IBE – Índice de benefício energético. 

 Cada um dos empreendimentos previstos recebeu uma classificação nos três 

índices acima, de acordo com a avaliação dos impactos feita anteriormente. Assim, utilizando-

se destes três índices, foram desenvolvidos quatro cenários possíveis para a implantação dos 

AHEs para os próximos anos: 

                                                 
26

 UHEs, ou Usinas Hidrelétricas, são hidrelétricas com potência instalada superior a 30 MW ou com 

reservatório com área superior a 3 km². 
27

 PCHs, ou Pequenas Centrais Hidrelétricas, são hidrelétricas com potência instalada superior a 1 MW e igual 

ou inferior a 30 MW e com o reservatório com área igual ou inferior a 3 km². 
28

 A cogeração é definida como um processo de produção e utilização combinada de calor e eletricidade, 

proporcionando o aproveitamento de mais de 70% da energia térmica proveniente dos combustíveis utilizados 

nesse processo.  O ganho com eficiência neste sistema proporciona a produção de uma energia elétrica confiável, 

com baixo custo (Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Cogera%C3%A7%C3%A3o, acesso em 14.09.2014). 
29

 UPGRHs, ou Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos, são áreas definidas pelo governo 

mineiro com o objetivo de orientar as ações relacionadas à aplicação da Política Estadual de Recursos Hídricos. 

As unidades de planejamento, que são unidades físico-territoriais, identificadas dentro das bacias hidrográficas 

do Estado, apresentam uma identidade regional caracterizada por aspectos físicos, socioculturais, econômicos e 

políticos (Fonte: http://www.igam.mg.gov.br/component/content/83?task=view, acesso em 14.09.2014). 
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 a) cenário I (de referência): hipótese em que ocorra a implantação de todos os 

AHEs previstos; 

 b) cenário II: hipótese de implantação de empreendimentos com IA até 13,25; 

 c) cenário III: hipótese de implantação de empreendimentos com IA até 10,5; e 

 d) cenário IV (mais restritivo): hipótese de implantação de empreendimentos com 

IA até 7,25. 

 Para que estes cenários pudessem ser pensados na prática, no entanto, se mostrou 

necessário fazer um levantamento da demanda de energia prevista para Minas Gerais até o 

ano de 2027, pois a partir deste dado seria possível verificar até que ponto poderiam ser 

retirados dos planos do governo alguns AHEs, sem que esta retirada fizesse falta no quadro 

energético do Estado, prejudicando o crescimento da economia. 

 Assim sendo, para se calcular a demanda de energia do estado de Minas Gerais até 

o ano de 2027, utilizou-se como base a previsão de crescimento do PIB mineiro. Também foi 

levado em consideração o alto número de indústrias mineradoras e metalúrgicas, com alto 

grau de consumo de energia. 

 Pela estimativa que já havia sido realizada pelos estudos da COPPE-UNIFEI
30

, 

havia dois cenários possíveis: o principal e o alternativo. 

 No cenário principal, em 2027 100% dos domicílios mineiros teriam luz; o 

consumo energético aumentaria 67 MWh/mês/casa; e os aparelhos eletrodomésticos seriam 

substituídos por outros mais eficientes. No total, deveria haver um acréscimo de produção de 

energia de 100,1 TWh até 2027 (ARCADIS TETRAPLAN, 2007b, p. 13). 

 No cenário alternativo, até 2010 os aparelhos eletrodomésticos seriam substituídos 

por outros mais eficientes, com desconto anual de 77% na energia consumida; seriam 

desenvolvidas outras formas de economia de energia até 2030, as quais gerariam um desconto 

anual de 10% na energia consumida; e por fim, o padrão de consumo seria diminuído em 

razão da conscientização da população e de mudanças na economia. Neste cenário mais 

otimista, deveria haver um acréscimo de produção de energia de 89,1 TWh até 2027 

(ARCADIS TETRAPLAN, 2007b, p. 13). 

 Pelo Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI), foram avaliados 

outros dois cenários de crescimento da demanda de energia em Minas Gerais: o Cenário I 

(Conquista do melhor futuro); e o Cenário III (Superação de adversidades). 

                                                 
30

 Estudo da Matriz Energética de Minas Gerais (2007-2027), que objetiva analisar de forma prospectiva a oferta 

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

para planos e programas governamentais (ARCADIS TETRAPLAN, 2007b, p. 09). 
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 Em ambos os cenários, prevê-se, dentro do aspecto ―qualidade ambiental‖, a 

redução na contaminação das águas, a proteção do Cerrado e da Mata Atlântica, a 

consolidação da gestão das águas e a preparação da indústria mineira para um contexto de 

contenção das mudanças climáticas. Os planos de estratégia de sustentabilidade ambiental 

previstos incluem: (i) uma política estadual com foco na redução da emissão de poluentes na 

atmosfera; (ii) um abrangente programa de conservação de energia de todas as fontes, com 

aumento da eficiência da matriz energética mineira; (iii) aproveitamento das novas 

oportunidades dado o mercado de carbono e de energia renovável de biomassa; e (iv) solução 

dos impactos negativos da urbanização desordenada sobre a qualidade da água, 

intensificação/desencadeamento de processos erosivos e sobre as condições de vida nas 

cidades mineiras (ARCADIS TETRAPLAN, 2007b, p. 132 e 133). 

 Em relação aos cenários, vê-se que no Cenário I, bastante otimista, as pressões 

antrópicas seriam contrabalanceadas por ações mais voltadas à sustentabilidade, resultando 

em visível recuperação e conservação de ativos ambientais. Para este cenário, a estimativa de 

acréscimo de energia até 2027 seria da ordem de 98,2 TWh.  

 Já no Cenário III, prevê-se, ainda de maneira bastante otimista, que as pressões 

antrópicas seriam contrabalanceadas por ações mais voltadas à sustentabilidade, resultando na 

manutenção da sustentabilidade na utilização de ativos ambientais. Ainda, a atuação intensa 

do Estado na proteção ambiental provocaria o deslocamento de indústrias a outros Estados 

mais permissivos. Para este cenário, a estimativa de acréscimo de energia até 2027 seria de 

61,2 TWh. 

 A conclusão da AAE-PGHMG, com base nestes quatro cenários de demanda, é 

bastante preocupante: segundo o relatório, mesmo que todas as AHEs fossem implantadas 

(Cenário I da AAE) e o consumo de energia fosse mínimo (Cenário III do PMDI), a demanda 

de energia não seria suficientemente suprida.  

 Sobre este diagnóstico, o relatório faz uma ponderação: a previsão de expansão do 

PIB, e consequente expansão da demanda de energia, não necessariamente irão ocorrer da 

forma prevista, pois cada vez mais o consumo energético diminuirá pelo desenvolvimento de 

tecnologias diversas. 

 Mesmo assim, seria inviável exigir que todos os AHEs sejam instalados para 

suprir a demanda, sendo que os potenciais energéticos de alguns deles deverão ser ao menos 

reduzidos. As principais complicações que se verificam na prática são: (i) depreciação da 

ictiofauna nativa; (ii) interferência/pressão sobre habitats terrestres e áreas legalmente 

protegidas; (iii) interferência em áreas urbanizadas; e (iv) interferências sobre as formas de 
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reprodução da vida social de populações tradicionais e agricultura familiar (ARCADIS 

TETRAPLAN, 2007b, p. 135). Tais impactos são mais sensíveis, pois implicam em custos 

crescentes, e também apresentam maior grau de resistência por parte dos grupos de interesses 

presentes nas regiões de implantação dos AHEs.  

 Em vista de todo o exposto, a AAE-PGHMG passou a estabelecer diretrizes e 

recomendações direcionadas a administradores, a fim de que a variável ambiental fosse de 

fato considerada nas futuras decisões a respeito da implantação de empreendimentos 

hidrelétricos entre os anos de 2007 e 2027. 

 Tais diretrizes e recomendações partem da premissa de que, quanto maior for a 

qualidade dos projetos, e quanto mais adequadas forem as condições socioambientais das 

bacias, maiores as chances de concretização do potencial hidrelétrico previsto no PGHMG. 

Neste sentido, as diretrizes e recomendações são as seguintes: 

 (1) Incrementar a produção hidrelétrica com outras fontes (termelétrica, eólica, 

solar); 

 (2)  Constituir um plano como o PGHMG para cada uma destas fontes; 

 (3)  Realizar a repotenciação de hidrelétricas já implantadas; 

 (4)  Realizar o levantamento e a retomada de operação – se for o caso – de 

empreendimentos hidrelétricos não operantes; 

 (5)  Melhorar a qualidade socioambiental dos projetos previstos de 2007 a 2027; 

 (6) e (7) Revisar os inventários dos rios, especialmente em relação aos seus usos; 

 (8)  Identificar os empreendimentos economicamente interessantes; 

 (9)  Elaborar termos de referência de AHEs por rio, integrando os licenciamentos 

ambientais de futuros empreendimentos hidrelétricos para considerar seus efeitos sinérgicos e 

cumulativos; 

 (10) Criar um Sistema de Gestão Ambiental Integrada dos programas ambientais 

criados para os AHEs; 

 (11) Fortalecer comitês, criar agências e atualizar planos de bacia; e  

 (12) Realizar novas simulações de impactos conforme mudanças de projetos 

ocorram no futuro. 

 A SEMAD, em parceria com a SEDE, apresentou o estudo básico da AAE-

PGHMG em reunião conjunta do COPAM
31

 e do CERH
32

 em 09 de maio de 2007 

                                                 
31

 O Conselho de Política Ambiental - COPAM é um órgão normativo, colegiado, consultivo e deliberativo, 

subordinado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD. Tem por 

finalidade deliberar sobre diretrizes, políticas, normas regulamentares e técnicas, padrões e outras medidas de 
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(FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM, 2007). Após, e com o objetivo 

de envolver os entes institucionais e subsidiar o PGHMG, foram realizados nos meses de 

julho e agosto de 2007, em todo o Estado, nas regionais onde estavam previstas as instalações 

dos empreendimentos hidrelétricos, seminários focais de avaliação e discussão do diagnóstico 

socioambiental da AAE. As reuniões contaram, além da presença da SEMAD, SEDE e da 

empresa de consultoria que elaborou a AAE (Arcadis Tetraplan), com a participação de 

lideranças governamentais, iniciativa privada e sociedade civil (SECRETARIA DE ESTADO 

DE MEIO-AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL - SEMAD, 2007). Com base nas 

discussões realizadas, o estudo foi então concluído em dezembro de 2007. 

 Maria Claudia Braga (Arcadis) afirmou que a participação e envolvimento dos 

órgãos ambientais (COPAM e regionais) e dos Comitês de Bacia
33

 nos seminários de 

discussão foi um ponto positivo da experiência, pois quem fiscalizava os empreendimentos e 

trabalhava ―em campo‖ sabia quais eram as questões das bacias e dos empreendimentos 

hidrelétricos já instalados, então a Arcadis conseguia capturar recomendações dessas reuniões 

que ajudaram muito na AAE (informação verbal - BRAGA, 2014). 

 Outro ponto positivo destacado pela entrevistada foi a participação da COPPE 

como orientadora do processo. A COPPE foi contratada pelo governo para trabalhar como 

uma consultoria de análise dos produtos da AAE, dando sugestões de melhoria ao estudo. 

Como a COPPE já tinha uma expertise em AAE, a universidade acabou por atuar como a 

parte que avalia o processo e que colabora nas sugestões de análise técnica, resultando numa 

―troca interessante‖ (informação verbal - BRAGA, 2014). 

 A entrevistada da Arcadis também apontou que houve apoio político para a 

elaboração do estudo. Afirmou que a SEDE e a SEMAD desempenharam um papel 

importante na elaboração do estudo, e a CEMIG ao final desempenhou um papel de análise 

crítica, como representante dos empreendedores, o que gerou boas contribuições (informação 

verbal - BRAGA, 2014). 

                                                                                                                                                         
caráter operacional, para preservação e conservação do meio ambiente e dos recursos ambientais, bem como 

sobre a sua aplicação pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pelas 

entidades a ela vinculadas e pelos demais órgãos locais (Fonte: http://www.meioambiente.mg.gov.br/copam, 

acesso em 14.09.2014). 
32

 O CERH tem as mesmas atribuições do CNRH (artigo 35 da Lei 9.433/1997), e por isso possui competência 

para, dentre outras, (i) deliberar sobre projetos de aproveitamento de recursos hídricos cuja repercussão seja 

interna ao Estado; (ii) estabelecer diretrizes complementares para implementação do Plano Estadual de Recursos 

Hídricos; (iii) acompanhar a execução e aprovar o Plano Estadual de Recursos Hídricos, e determinar as 

providências necessárias ao cumprimento de suas metas; e (iv) estabelecer critérios gerais para a outorga de 

direitos de uso de recursos hídricos e para a cobrança por seu uso. 
33

 O CBH (Comitê de Bacia Hidrográfica) é um órgão com diversas competências, dentre as quais pode-se citar 

(artigo 38 da Lei 9.433/1997): aprovar o plano de recursos hídricos da bacia, e acompanhar a execução do plano 

de bacia, sugerindo as providências necessárias ao cumprimento de suas metas. 
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3.2 Efetividade da AAE-PGHMG 

 

 

 Finda a descrição do que ocorreu na AAE-PGHMG no ano de 2007, passaremos a 

analisar, a seguir, a sua efetividade em relação à utilização do instrumento na tomada de 

decisão governamental, passados sete anos da sua elaboração. Para tanto, conforme já 

explicado no capítulo introdutório, verificaremos (i) a implantação das recomendações da 

AAE-PGHMG; (ii) a aderência das avaliações de impacto ambiental de projetos à AAE-

PGHMG; e (iii) a influência da AAE na mudança da visão governamental. Os dois primeiros 

tópicos se relacionam com a efetividade substantiva, que, como dito no capítulo anterior, 

busca verificar a influência da AAE no dia-a-dia governamental; e o último tópico tem a ver 

com a efetividade normativa, para descobrir se houve um processo de aprendizado gerado 

pela elaboração da AAE. 

 

 

3.2.1 Efetividade substantiva: implantação das recomendações da AAE-PGHMG 

 

 

 Conforme dito anteriormente, no relatório final da AAE-PGHMG foram 

enumeradas algumas diretrizes e recomendações a serem seguidas pelos órgãos 

governamentais, a fim de que a tomada de decisão em relação à implantação de 

empreendimentos hidrelétricos no período de 2007 a 2027 fosse realizada da maneira mais 

informada possível, respeitando tanto questões econômicas quanto questões socioambientais. 

 Considerando que o estudo foi concluído em 2007, este capítulo buscará verificar 

se, sete anos após a sua conclusão, tais diretrizes foram implantadas, e caso não tenham sido, 

quais seriam os motivos para tanto. A implantação ou não das diretrizes é um dos indicativos 

deste trabalho a respeito da efetividade substantiva da AAE como instrumento influenciador 

da tomada de decisão governamental. 

 Importante observar que não é objetivo deste estudo fazer uma análise a respeito 

do mérito das diretrizes elaboradas, a fim de verificar se elas promovem de fato o 

desenvolvimento sustentável ou não. Como já dito, estas são questões muito mais complexas, 

e difíceis de serem aferidas no caso concreto. Por este motivo, este capítulo se aterá a verificar 
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apenas se as diretrizes estão sendo de fato seguidas, como forma de demostrar que a AAE está 

sendo eficiente no sentido de influenciar o planejamento mineiro. Assim sendo, passa-se a 

analisar o cumprimento das recomendações feitas pela AAE-PGHMG. 

 A primeira recomendação existente é: 

[...] incrementar a produção a partir de todas suas outras fontes disponíveis, 

com destaque para a geração térmica e a cogeração, além da eólica e da solar 

de acordo com as tendências e características demonstradas pelo estudo da 

Matriz Energética de Minas Gerais 2007-2027 (ARCADIS TETRAPLAN, 

2007b, p. 138). 

 

 O estudo da Matriz Energética de Minas Gerais 2007-2027 mencionado por esta 

recomendação foi elaborado pela COPPE e pela UNIFEI, e teve por objetivo analisar a oferta 

e a demanda de diversas fontes de energia no Estado até o ano de 2027, para além da fonte 

hidrelétrica objeto do PGHMG. Tal estudo foi concluído no mesmo período da AAE, e 

apontou outras áreas com potencial desenvolvimento energético em Minas Gerais, tais como a 

eólica e a solar. 

 Neste sentido, foi identificada como ação do Governo Estadual com vistas a 

incrementar a produção de energia em outras fontes o chamado Programa Mineiro de 

Energias Renováveis (Decreto 46.296/2013). Lançado em 2013, este programa buscou 

estimular a implantação de novos empreendimentos no setor e, com isso, estimular a 

participação de renováveis na matriz mineira (JORNAL DA ENERGIA, 2013). Tal programa 

insere em seu escopo tanto as PCHs (já abrangidas pela AAE-PGHMG) quanto as matrizes 

eólica e solar. 

 Sobre este assunto, é preciso destacar que este programa foi lançado apenas em 

2013, e por isso, ainda não é possível saber o seu grau de influência efetiva no aumento da 

geração de energia por fontes alternativas e renováveis. Por outro lado, é preciso destacar que 

dados atualizados a respeito da geração de energia elétrica no Estado de Minas Gerais 

demonstram que formas alternativas de energia renovável, como solar e eólica, representam 

muito pouco no quadro energético mineiro: 

Tabela 1 - Empreendimentos de geração de energia em operação em Minas Gerais. 

Tipo Quantidade Potência (kW) % 

CGH 114 75.036 0,38 

Eólica 1 156 0 

PCH 99 823.161 4,18 

Solar 27 174 0 

UHE 51 16.632.512 84,53 

Termelétrica 226 2.144.774 10,9 

Total 518 19.675.813 100 
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Fonte: BANCO DE INFORMAÇÕES DE GERAÇÃO DA ANEEL, 2014. 

 Como se percebe, a matriz energética mineira ainda é amplamente dominada pela 

energia hidrelétrica, que corresponde a aproximadamente 90% da produção energética 

mineira (lembrando que, de acordo com a AAE-PGHMG, este percentual era de 95% em 

2007). Não se pode afirmar, assim, que houve um incremento significativo na produção por 

outras fontes, conforme recomendou a AAE-PGHMG. 

 Já a segunda recomendação feita pela AAE, que possui conexão com a anterior, 

foi a seguinte: 

Para cada uma dessas fontes [...] há que se constituir um plano de geração 

semelhante ao PGHMG, estabelecendo assim um levantamento dos 

potenciais existentes e das suas chances de implantação a partir de critérios 

econômicos, de mercado e socioambientais, considerando-se inclusive e com 

destaque a possibilidade da aplicação de instrumentos econômicos erigidos 

no plano estadual em conjunto com outros federais que possam existir para 

que se possa viabilizar adicionais crescentes de energia provenientes de tais 

fontes. (ARCADIS TETRAPLAN, 2007b, p. 139) 

 

 Sobre o assunto, destacam-se dois estudos: (i) o Atlas Eólico de Minas Gerais, de 

2010 (AMARANTE; SILVA; ANDRADE, 2010); e (ii) o Atlas Solarimétrico de Minas 

Gerais, de 2012 (COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS, 2012). Em ambos os 

documentos, identificam-se potenciais de exploração de energia renovável solar e eólica. 

Porém, conforme quadro mostrado acima, o investimento em usinas solar e eólica ainda não 

foi suficiente para que a matriz energética do Estado se alterasse. 

 Ainda na ideia de buscar alternativas complementares à instalação de novos 

empreendimentos hidrelétricos, a terceira e quarta recomendações da AAE-PGHMG foram as 

seguintes: 

Estímulos à repotenciação da geração das usinas em operação no Estado de 

Minas Gerais. O incremento da geração a partir do parque instalado terá que 

ser estimulado e viabilizado por meio dos instrumentos econômicos que o 

Estado de Minas puder implantar e demais políticas; 

Levantamento dos empreendimentos hidrelétricos existentes em Minas 

Gerais não operantes, identificando-se as causas desta situação e estimular, 

se possível, a retomada de sua operação. Caso contrário, recuperar as áreas 

degradadas, estudando-se a viabilidade da retirada da estrutura física do 

empreendimento, caso seja do interesse dos grupos de interesse locais, uma 

vez que o reservatório pode ter outros usos – abastecimento, recreação, etc. 

(ARCADIS TETRAPLAN, 2007b, p. 139). 

 

 A respeito destes dois tópicos, o Governo de Minas Gerais publicou em 2010 a 

Deliberação Normativa COPAM 146/2010, que dispõe sobre a regularização ambiental para 
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intervenção em CGH
34

 ou PCH. Esta norma estabelece critérios para a repotenciação e a 

recapacitação de CGHs e PCHs – ou seja, de empreendimentos hidrelétricos de até 30MW, 

não abrangendo UHEs -, facilitando o procedimento de obtenção de licença ambiental para 

estas atividades. Segundo informação da SEDE de 2009, havia 23 PCHs em estudo para 

repotenciação, o que poderia incrementar em 291mW a capacidade instalada no estado de 

Minas Gerais (BARROSO, 2009, p. 23). Porém, em pesquisa realizada no site da SEMAD
35

, 

não foi encontrado nenhum processo de licenciamento ambiental para repotenciação ou 

recapacitação de hidrelétricas. 

 Ainda, de acordo com Guilherme Faria (Superintendente de Política Energética da 

SEDE), o Programa Mineiro de Energias Renováveis também abrange novos investimentos 

que sejam feitos em repotenciação, então existe um estímulo econômico como incentivo para 

que esta seja feita; porém, é de responsabilidade da iniciativa privada identificar a 

potencialidade deste investimento (informação verbal - FARIA, 2014). Não obstante esta 

colocação, não se pode esquecer o papel do poder público ao menos no levantamento de 

eventuais repotenciações e recapacitações que possam ser interessantes para as empresas de 

produção energética, especialmente considerando que há estudos neste sentido para a 

construção de novas hidrelétricas. 

 A próxima recomendação é relacionada aos projetos hidrelétricos analisados pela 

AAE-PGHMG: 

Estimular a melhoria da qualidade socioambiental dos projetos hidrelétricos 

pertencentes ao potencial identificado, de modo que possam melhorar suas 

pontuações sinalizadas pelos índices. (ARCADIS TETRAPLAN, 2007b, p. 

139) 

 

 Esta recomendação é justificada pelo fato de que o desenho, a localização e outras 

soluções de engenharia podem ser revistos com o tempo e o avanço da tecnologia, visando a 

minimizar os impactos adversos, posto que muitos dos empreendimentos hidrelétricos 

analisados foram formulados em épocas em que predominava um menor grau de consideração 

pelas questões socioambientais (ARCADIS TETRAPLAN, 2007b, p. 139). 

 Não obstante a importância dessa diretriz, os entrevistados foram unânimes em 

afirmar que nunca se ouviu falar de algum empreendimento hidrelétrico que teve seu projeto 

repensado por conta das suas pontuações nos índices elaborados na AAE-PGHMG. Tal 

                                                 
34

 CGH, ou Central Geradora Hidrelétrica, é uma hidrelétrica com potência instalada de até 1.000 KW (1 MW). 
35

 Pesquisa feita em 15.09.2014 com os termos ―pch‖, ―cgh‖ e ―hidrelétrica‖ no site www.siam.mg.gov.br. 
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afirmação condiz com a colocação feita pelos entrevistados Guilherme Faria (SEDE)
36

, 

Cássio Araújo (Gestor Ambiental da SEMAD)
37

 e André Ruas (SUPRAM)
38

 no sentido de 

que a AAE-PGHMG não é um instrumento utilizado no dia-a-dia do setor hidrelétrico 

(informação verbal - ARAÚJO; FARIA, 2014; FARIA, 2014; RUAS, 2014). Perguntados a 

respeito, Cássio Araújo (SEMAD) e Guilherme Faria (SEDE) afirmaram também que em 

nenhum momento houve algum debate público ou reunião de trabalho para falar a respeito de 

eventuais mudanças nos projetos previstos pelo PGHMG após a conclusão da AAE 

(informação verbal - ARAÚJO; FARIA, 2014; FARIA, 2014). 

 Ênio Fonseca, Superintendente de Gestão Ambiental, de Geração e Transmissão 

da CEMIG (empresa de geração de energia atuante em Minas Gerais), afirmou expressamente 

que a AAE se tornou uma ―peça de prateleira‖, e que não é utilizada de maneira robusta nem 

pelo Estado – o qual deveria utilizá-la e atualizá-la como peça de decisão e planejamento -, 

nem pelos empresários, que talvez nem se lembrem da sua existência (informação verbal - 

FONSECA, 2014). 

 Em seguida, o entrevistado afirma que, em sua opinião, a AAE – e especialmente 

a classificação dos diferentes graus de impactos ambientais de cada um dos empreendimentos 

previstos – sequer foi utilizada como ferramenta pra avaliar risco por parte dos empresários, 

ou para definir procedimentos mais ou menos rigorosos no processo de licenciamento por 

parte do poder público (informação verbal - FONSECA, 2014). 

 Tais afirmações são corroboradas pela análise da utilização da AAE pelos estudos 

ambientais de empreendimentos hidrelétricos realizados após 2007, que está detalhada no 

item 3.2.2 deste trabalho. 

 Outra recomendação dirigida aos tomadores de decisão foi a revisão dos 

inventários
39

 dos rios mineiros, alguns defasados em mais de uma década (ARCADIS 

TETRAPLAN, 2007b, p. 139). Quanto a esta recomendação, levantou-se que alguns 

inventários foram revisados: (i) o inventário do Rio Pomba, que era de 2003 (Despacho 

ANEEL 1.854/2011); (ii) o inventário do Rio Paraopeba, que era de 1998 (Despacho 

                                                 
36

 Guilherme Faria afirmou que não foram utilizados os resultados da AAE em relação aos impactos ambientais e 

potencial de mitigação, para efeito de determinar se os empreendimentos devam existir ou não. 
37

 Cássio Araújo afirmou que a AAE, por não ter sido colocada dentro da estrutura da secretaria, ficou ―no 

limbo‖. 
38

 André Ruas, que concedeu sua entrevista com base em sua experiência pessoal como funcionário da regional 

central da SEMAD (uma das diversas regionais existentes no Estado), diz que, no âmbito do processo – que são 

os estudos ambientais que são apresentados pelos empreendedores que estão pleiteando a construção do 

empreendimento hidrelétrico – não se faz referência à Avaliação Ambiental Estratégica. 
39

 Inventário é um pré-projeto de todos os aproveitamentos em um determinado rio, no qual o seu autor propõe 

entre várias alternativas de divisão de quedas, aquela que ele considera ótima, do ponto de vista dos custos de 

geração e ambiental (Fonte: http://www.enercons.com.br/areas-atuacao-ih.php, acesso em 14.09.2014). 
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2.281/2010); e (iii) o inventário dos rios Jequitinhonha e Araçuaí, que era de 2006 (Despacho 

4.280/2011). Todavia, como se percebe, o número de revisões de inventário é baixo, se 

comparado com o número de bacias e rios existentes em Minas Gerais. 

 A próxima recomendação elaborada foi: 

Identificar junto aos empreendedores quais são de fato os aproveitamentos 

de interesse, tendo em conta as três alternativas inventariadas por rio e 

fornecidas para o registro na ANEEL. (ARCADIS TETRAPLAN, 2007b, p. 

139) 

 

 Segundo as entrevistas e o levantamento realizado, não houve nenhum estudo no 

sentido de cumprir esta recomendação, identificando aproveitamentos de interesse do 

mercado. Guilherme Faria (SEDE) afirmou que tal levantamento seria um ―esforço mal gasto‖ 

e ―repetitivo‖, pois o mercado já tem uma carteira muito grande de empreendimentos para os 

quais existe certa viabilidade de interesse, mas que ainda possuem alguns gargalos, sejam 

ambientais, sejam econômicos (informação verbal - FARIA, 2014). 

 Porém, em entrevista com Maria Claudia Braga (Arcadis), compreendeu-se que 

esta recomendação era justamente para saber quais dos empreendimentos listados no estudo 

seriam de fato possíveis de serem implantados, e assim aprimorar as previsões da AAE. Com 

efeito, para a elaboração da AAE, a Arcadis buscou levantar na ANEEL todas as autorizações 

de projetos hidrelétricos que haviam sido concedidas nas bacias hidrográficas mineiras, sem 

se fazer – como de fato não poderia ter sido feito – um juízo de viabilidade, do ponto de vista 

energético, de tais projetos. Assim, a dúvida que ficou com o final do levantamento era se 

havia duplicidade de empreendimentos, ou empreendimentos concorrentes (como, por 

exemplo, se A for aprovado, B se torna inviável) – uma dúvida que poderia ser esclarecida 

pelo setor elétrico (informação verbal - BRAGA, 2014). 

 Seria necessário, assim, que a lista de empreendimentos constantes da AAE-

PGHMG fosse revisada conforme os interesses do mercado, para que se atualizassem os 

cenários futuros de implantação dos AHEs. 

 A próxima recomendação busca implantar um instrumento de integração de 

licenciamento ambiental entre empreendimentos hidrelétricos de um mesmo corpo hídrico: os 

Termos de Referência. 

Elaborar e disponibilizar Termos de Referência que integrem os 

procedimentos do licenciamento ambiental de aproveitamentos hidrelétricos 

previstos para um mesmo rio, sub-bacia e/ou UPGRH, considerando os 

efeitos sinérgicos e cumulativos dos mesmos sobre a ambiência de inserção, 

assim como dois importantes instrumentos de gestão de recursos hídricos: os 

Planos Diretores de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas e o 
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enquadramento dos corpos d‘ água segundo seus usos preponderantes. 

(ARCADIS TETRAPLAN, 2007b, p. 139) 

 

 Tais termos, segundo o levantamento e as entrevistas realizadas, não foram 

elaborados; porém, as Avaliações Ambientais Integradas por bacia foram elaboradas com 

base nesta mesma ideia de realização de avaliações integradas dos impactos ambientais de 

diversos empreendimentos hidrelétricos em um mesmo corpo hídrico. Conforme consta do 

artigo 2º da Deliberação Normativa COPAM 175/2012,  

Art. 2º. A Avaliação Ambiental Integrada tem por objetivos a identificação e 

avaliação dos efeitos sinérgicos e cumulativos resultantes dos impactos 

ambientais ocasionados pelo conjunto de aproveitamentos hidrelétricos nas 

bacias hidrográficas, bem como o subsídio à elaboração de Termos de 

Referência dos estudos ambientais vinculados ao licenciamento de 

empreendimentos hidrelétricos no Estado, considerando: 

I - os efeitos dos empreendimentos hidrelétricos sequenciais em um mesmo 

curso de água sobre os recursos naturais, sobre a capacidade de suporte do 

meio ambiente e sobre as populações humanas; 

II - os usos atuais e potenciais dos recursos hídricos no horizonte atual e 

futuro de planejamento, considerando o Plano Estadual de Recursos 

Hídricos, tendo em vista a necessidade de compatibilizar a geração de 

energia com a conservação da biodiversidade e manutenção dos fluxos 

gênicos; 

III - a sociodiversidade e a vocação de desenvolvimento socioeconômico da 

bacia, considerando ainda a legislação, planos setoriais e dos compromissos 

internacionais assumidos pelos governos federal e estadual (CONSELHO 

ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL - COPAM, 2012). 

 

 Como se vê, a AAI está sendo utilizada como base para a elaboração dos termos 

de referência dos estudos ambientais dos AHEs, e está sendo exigida em algumas bacias 

hidrográficas classificadas como prioritárias (Resoluções SEMAD 1605/2012 e 1897/2013)
40

. 

 Segundo informações da SEMAD, até abril de 2014 as AAI elaboradas tinham 

sido: a do Rio Doce (pelo Governo Federal); a do rio Santo Antônio; a do rio Suaçuí Grande e 

a do Sono (pelo Governo Estadual). Cumpre notar que a adoção da AAI na estrutura decisória 

foi feita por conta da pressão do Ministério Público Estadual sobre o órgão ambiental 

(informação verbal - ARAÚJO, 2014).  

 A recomendação seguinte, conectada com a anterior, busca criar o chamado 

Sistema de Gestão Ambiental Integrada dos programas ambientais dos empreendimentos 

hidrelétricos em funcionamento e a serem implantados: 

Promover a articulação entre os componentes do SISEMA e COPAM, CRH 

e CONER no sentido de estruturar um Sistema de Gestão Ambiental 

                                                 
40

 Cabe um parêntese para destacar que a decisão pela priorização de realização de AAI de determinadas bacias 

foi feita com base em critério político, sem um estudo que fundamentasse esta priorização, sendo que os analistas 

ambientais da SEMAD já haviam feito um estudo no sentido de identificar as bacias mais sensíveis, que não 

pôde ser publicado (informação verbal - ARAÚJO; FARIA, 2014). 
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Integrada dos programas ambientais relacionados aos aproveitamentos 

hidrelétricos, com envolvimento de instituições regionais, como as 

SUPRAMs e os CBHs, apoiado em instrumentos existentes de 

acompanhamento, como os RADAs (Relatório de Avaliação de Desempenho 

Ambiental), além da fiscalização pelas instituições regionais. (ARCADIS 

TETRAPLAN, 2007b, p. 139) 

 

 Este é outro instrumento que não foi criado pelo órgão ambiental, embora na 

opinião de Cássio Araújo, Gestor Ambiental da SEMAD, ―isso seria ótimo‖. O entrevistado 

aponta que mesmo o monitoramento das condicionantes dos licenciamentos ambientais já não 

é feito atualmente, pois é baseado apenas no que o empreendedor informa, e não há uma 

contra análise, uma vistoria in loco. O setor de monitoramento do Estado é muito pequeno e 

defasado (informação verbal - ARAÚJO; FARIA, 2014). 

 A penúltima recomendação diz respeito à gestão de águas no Estado: 

Fortalecer os Comitês e apoiar a implementação das Agências de Bacias 

Hidrográficas com efetiva participação social e atualização dos respectivos 

Planos de Bacias Hidrográficas, de forma a contribuir para o planejamento e 

gestão dos recursos naturais (com ênfase para os hídricos – os rios que 

queremos e não os rios que temos) e, consequentemente, do uso e ocupação 

do solo das UPGRHs. (ARCADIS TETRAPLAN, 2007b, p. 139) 

 

 Quanto ao fortalecimento dos Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs), em 2012 

foi editada a Deliberação Normativa CERH-MG 41/2012, a qual institui a avaliação anual dos 

CBHs quanto às atividades desempenhadas, para fins de fortalecimento institucional e repasse 

dos recursos do FHIDRO
41

. Neste sentido, receberão mais recursos as CBHs que forem mais 

bem avaliadas pelo Comitê Estadual de Recursos Hídricos. Os critérios de avaliação são 

divididos em atos formais e protagonismo, e abrangem, por exemplo, a elaboração de plano 

de ações estratégicas do Comitê para o mandato, e a articulação do Comitê para o 

estabelecimento de parcerias, de programas e projetos. A primeira avaliação, que se refere ao 

ano de 2013, foi apresentada parcialmente em dezembro de 2014, e ainda restam informações 

a serem repassadas para que esteja completa
42

. 

 Quanto às Agências de Bacias Hidrográficas
43

, nenhuma foi criada. Existem 

apenas três entidades equiparadas que, por meio de convênio, atuam como agências no 

                                                 
41

 O Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de 

Minas Gerais – FHIDRO tem por objetivo dar suporte financeiro a programas e projetos que promovam a 

racionalização do uso e a melhoria dos recursos hídricos, quanto aos aspectos qualitativos e quantitativos, 

inclusive os ligados à prevenção de inundações e o controle da erosão do solo (Fonte: 

http://www.igam.mg.gov.br/fhidro, acesso em 14.09.2014). 
42

 Fonte: <http://comites.igam.mg.gov.br/noticias/1750-igam-apresenta-avaliacao-de-desempenho-dos-comites> 

Acesso em 05.01.2015. 
43

 Agências de Águas são órgãos que exercem a função de secretaria executiva do respectivo ou respectivos 

Comitês de Bacia Hidrográfica (artigo 41 da Lei 9.433/1997). 
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Estado. São elas: (i) Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia 

Hidrográfica do Rio Araguari – ABHA (entidade equiparada à Agência da Bacia Hidrográfica 

do Rio Araguari); (ii) Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe 

Vivo – AGB Peixe Vivo (entidade equiparada à Agência das Bacias Hidrográficas do Rio das 

Velhas e do Rio Pará); e (iii) Instituto BioAtlântica – Ibio (entidade equiparada à Agência das 

Bacias Hidrográficas dos rios Caratinga, Piranga, Manhuaçu, Piracicaba, Santo Antônio e 

Suaçuí) (INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM, [s.d.]). Como se vê, 

ainda há muitos rios sem agências atuantes, e as poucas existentes, na realidade, são entidades 

privadas que assumiram a responsabilidade de atuar como agências por meio de convênios – o 

que certamente não é o cenário ideal. 

 Quanto à atualização dos Planos de Bacia Hidrográfica, após a conclusão da 

AAE-PGHMG foram atualizados e/ou elaborados 27 planos, sendo que atualmente outros 

quatro estão em elaboração e cinco em contratação
44

. 

 A última recomendação é a seguinte: 

Realizar novas rodadas de simulação da ―Matriz de Sensibilização e 

Simulação de Impactos‖, considerando que a AAE é um instrumento 

sistemático de planejamento, que deve passar por atualizações e 

refinamentos das informações, e da construção de seus índices, constituindo-

se assim em um instrumento útil e efetivo à tomada de decisão no horizonte 

do PGHMG (2007 – 2027). (ARCADIS TETRAPLAN, 2007b, p. 139) 

 

 A Matriz de Sensibilização e Simulação de Impactos é um instrumento que se 

utiliza dos índices ambiental, socioeconômico e energético de cada um dos empreendimentos 

hidrelétricos para realizar uma análise comparativa entre eles. É um mecanismo que 

possibilita verificações instantâneas para quaisquer seleções de grupos de empreendimentos e 

proporciona, ao mesmo tempo, avaliações comparativas expeditas para os diversos níveis de 

acomodação (bacias hidrográficas, rios etc.) (FINK, 2010, p. 84), auxiliando, assim, na 

tomada de uma decisão sustentável por parte do governo a respeito da implantação ou não de 

determinados empreendimentos. 

 Sobre este ponto, vale um parêntese para expor que, segundo Maria Claudia 

Braga, a Arcadis teve a ideia de criar um software para realizar a simulação dos cenários da 

AAE de forma automática, de maneira que bastaria adicionar as novas informações a respeito 

das mudanças nos projetos dos empreendimentos ou de empreendimentos novos para a 

atualização do documento. Porém, tal programa não pôde ser desenvolvido por questões 

                                                 
44

 Fonte: <http://www.igam.mg.gov.br/gestao-das-aguas/plano-de-recursos-hidricos> Acesso em 05.01.2015. 
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contratuais, uma vez que o sistema de contratação pública é via licitação, e o escopo do 

contrato (a elaboração da AAE) havia se esgotado. Ainda assim, segundo a entrevistada, com 

base em todas as informações produzidas pela AAE, seria possível a constante utilização e 

atualização do documento (informação verbal - BRAGA, 2014). 

 No entanto, mesmo havendo esta possibilidade, esta última recomendação não foi 

seguida. Não foram feitas novas rodadas de simulação da Matriz de Sensibilização e 

Simulação de Impactos, e a AAE se tornou ―defasada‖. Ademais, as metodologias de trabalho 

evoluíram, sendo que algumas questões que ficaram indefinidas na AAE – como o tamanho 

do reservatório dos AHEs – hoje poderiam ser mais exatas (informação verbal - ARAÚJO; 

FARIA, 2014). 

 Assim, a AAE foi deixada de lado e tomou mais destaque a AAI, instrumento 

mais detalhado que estuda a viabilidade de projetos existentes em bacias específicas. A AAE, 

em vez de ser atualizada e utilizada como instrumento estratégico para a tomada de decisão do 

governo, acabou então ficando ―no limbo‖, sendo que não houve e não há acompanhamento 

algum dos seus resultados (informação verbal - ARAÚJO; FARIA, 2014).  

 No documento chamado ―Atualização de resultados apresentados no produto 5 – 

Sumário Executivo – da Avaliação Ambiental Estratégica do Programa de Geração 

Hidrelétrica em Minas Gerais‖, elaborado pela SEDE em 2012, fica bem claro o 

esquecimento em que caiu a AAE dentro do governo mineiro. Neste documento, no qual se 

apresenta o cenário de geração de energia elétrica em Minas Gerais atualizado para o ano de 

2012, apontou-se que, de 2007 a 2012, 32 PCHs entraram em fase de outorga, construção ou 

operação, sendo que destas, 12 não estavam listadas na AAE. Destas doze novas PCHs, seis 

atualmente se encontram na fase de outorga, uma em fase de construção e cinco já estão em 

operação (SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2012, 

p. 17 e 18). Em outras palavras, a política energética seguiu em frente com novos projetos, 

sem voltar seus olhos à AAE para verificar de que forma tais empreendimentos impactariam 

em seus resultados e seus cenários. A AAE não foi atualizada com estes novos 

empreendimentos, e por isso, acabou obsoleta. 

 Tal quadro vai de encontro ao que explicou a entrevistada Maria Claudia Braga 

(Arcadis): 

O que se faz em nove meses não pode influenciar 15 anos, mas se esse 

processo e essa base de análise for continuamente utilizada e revisada 

periodicamente, aí sim, pode influenciar. [...] A AAE é um processo, não é 

um estudo, e não é de gabinete, porque isso tem que ser continuamente 

renovado (informação verbal - BRAGA, 2014). 
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 Em suma, podemos classificar cada uma das recomendações como ―cumprida‖, 

―quase cumprida‖, ―parcialmente cumprida‖, ―quase não cumprida‖ e ―não cumprida‖. A 

classificação ficaria, assim, da seguinte forma: 

 Recomendação Régua Status 

1 
Incrementar outras 

fontes de energia 

Cumprida: houve estímulo 

governamental e, com ele, 

um aumento relevante do 

uso de fontes alternativas 

de energia. 

Quase cumprida: Houve 

estímulo governamental e 

um crescimento razoável, 

ainda que abaixo do 

necessário, do uso de 

fontes alternativas de 

energia. 

Parcialmente cumprida: 

Houve estímulo e 

crescimento mediano do 

uso de fontes alternativas 

de energia. 

Quase não cumprida: O 

estímulo criado não foi 

suficiente para gerar 

crescimento do uso de 

fontes alternativas de 

energia. 

Não cumprida: Não houve 

estímulo e não houve 

crescimento de fontes 

alternativas de energia. 

Quase não cumprida. 

Foi elaborado o Programa Mineiro 

de Energias Renováveis; porém, no 

caso concreto, praticamente não 

houve crescimento do uso de fontes 

alternativas, pois ainda a matriz 

energética mineira é quase 

totalmente voltada à energia 

hidrelétrica. 

2 

Constituir um plano 

de geração para cada 

tipo de fonte de 

energia 

Cumprida: O plano de 

geração foi constituído 

para todas as fontes 

alternativas. 

Quase cumprida: A 

maioria das fontes 

alternativas possui planos 

de geração. 

Parcialmente cumprida: 

Parte das fontes 

alternativas possui planos 

de geração. 

Quase não cumprida: A 

minoria das fontes 

alternativas possui planos 

de geração. 

Não cumprida: Não foram 

Parcialmente cumprida. 

Elaboração dos Atlas Solarimétrico 

e Eólico, mas não da térmica e da 

cogeração. 
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 Recomendação Régua Status 

criados planos de geração 

para fontes alternativas. 

3 
Criar estímulos à 

repotenciação 

Cumprida: houve estímulo 

governamental e, com ele, 

um aumento relevante do 

número de repotenciações. 

Quase cumprida: Houve 

estímulo governamental e 

um crescimento razoável, 

ainda que abaixo do 

necessário, do número de 

repotenciações. 

Parcialmente cumprida: 

Houve estímulo e 

crescimento mediano do 

número de repotenciações. 

Quase não cumprida: O 

estímulo criado não foi 

suficiente para gerar 

crescimento do número de 

repotenciações. 

Não cumprida: Não houve 

estímulo e não houve 

crescimento do número de 

repotenciações. 

Quase não cumprida. 

Criação de sistema de licenciamento 

ambiental simplificado para 

repotenciação e do Programa 

Mineiro de Energias Renováveis; 

algumas repotenciações foram 

estudadas, mas não se tem registro a 

respeito de licenciamento ambiental 

voltado para repotenciação. Não há 

estímulos para UHEs. 

4 

Investigar e 

eventualmente 

retomar 

empreendimentos 

não operantes 

Cumprida: levantou-se os 

empreendimentos não 

operantes e estes foram 

retomados ou 

ambientalmente 

recuperados. 

Quase cumprida: Houve 

levantamento dos 

empreendimentos não 

operantes e um número 

razoável, ainda que não 

ideal, foi retomado ou 

ambientalmente 

recuperado. 

Parcialmente cumprida: 

Houve levantamento dos 

empreendimentos não 

operantes e parte dele foi 

retomado ou 

ambientalmente 

recuperado. 

Quase não cumprida: O 

levantamento dos 

empreendimentos não 

Não cumprida. 

Houve apenas um estímulo à 

retomada de operação de 

empreendimentos por meio de 

licenciamento ambiental 

simplificado, mas não foi feito 

nenhum levantamento dos 

empreendimentos não operantes. 

Não houve nenhum tipo de estímulo 

para UHEs. 
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 Recomendação Régua Status 

operantes foi feito, mas 

nenhuma providência foi 

tomada para a 

recuperação. 

Não cumprida: Não houve 

levantamento e não houve 

recuperação de 

empreendimentos não 

operantes. 

5 

Promover a 

melhoria 

socioambiental de 

projetos existentes 

Cumprida: Os projetos 

existentes em 2007 foram 

melhorados conforme a 

classificação feita pela 

AAE. 

Quase cumprida: A 

maioria dos projetos 

existentes em 2007 foi 

melhorada conforme a 

classificação feita pela 

AAE. 

Parcialmente cumprida: 

Parte dos projetos 

existentes em 2007 foi 

melhorada conforme a 

classificação feita pela 

AAE. 

Quase não cumprida: A 

minoria dos projetos 

existentes em 2007 foi 

melhorada conforme a 

classificação feita pela 

AAE. 

Não cumprida: Os projetos 

existentes em 2007 não 

foram melhorados 

conforme a classificação 

feita pela AAE. 

Não cumprida. 

A AAE não influenciou a alteração 

de projetos para melhoria 

socioambiental, sendo que, se houve 

tal alteração, não foi provocada pelo 

estudo. 

 

 

6 / 

7 

 

Revisar inventários 

dos rios 

 

Cumprida: Os inventários 

existentes em 2007 foram 

revisados. 

Quase cumprida: A 

maioria dos inventários 

existentes em 2007 foi 

revisada. 

Parcialmente cumprida: 

Parte dos inventários 

existentes em 2007 foi 

revisada. 

 

Quase não cumprida. 

Apenas três inventários foram 

revisados. 
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 Recomendação Régua Status 

Quase não cumprida: A 

minoria dos inventários 

existentes em 2007 foi 

revisada. 

Não cumprida: Os 

inventários existentes em 

2007 não foram revisados. 

8 

Identificar AHEs de 

interesse do 

mercado 

Cumprida: Foi feito o 

levantamento das AHEs de 

interesse do mercado. 

Não cumprida: Não foi 

feito o levantamento das 

AHEs de interesse do 

mercado. 

Não cumprida. 

Não foi feito, sendo dito que tal 

levantamento seria desnecessário 

(embora a consultoria afirme que é 

necessário para verificar os reais 

impactos de futuros 

empreendimentos). 

9 
Criar termos de 

referência por rio 

Cumprida: foram criados 

termos de referência por 

rio. 

Quase cumprida: a 

maioria dos rios possui 

termos de referência. 

Parcialmente cumprida: 

parte dos rios possui 

termos de referência. 

Quase não cumprida: a 

minoria dos rios possui 

termos de referência. 

Não cumprida: não foram 

criados termos de 

referência por rio. 

Não cumprida. 

Apesar de não terem sido feitos 

termos de referência por rio, as 

AAIs, feitas em quatro bacias 

hidrelétricas, serviram como 

referência para os licenciamentos 

ambientais de AHEs, assumindo um 

papel semelhante aos termos de 

referência. 

10 

Criar Sistema de 

Gestão Ambiental 

Integrada 

Cumprida: Foi criado o 

Sistema de Gestão 

Ambiental Integrada. 

Não cumprida: Não foi 

criado o Sistema de Gestão 

Ambiental Integrada. 

Não cumprida. 

Não foi criado o Sistema de Gestão 

Ambiental Integrada. 

 

11 

11.1 Fortalecer 

comitês de bacia 

hidrográfica 

Cumprida: foram criados 

mecanismos de 

fortalecimento dos comitês 

e estes estão em 

funcionamento. 

Quase cumprida: foram 

criados mecanismos de 

fortalecimento dos 

comitês, e estão 

parcialmente funcionando. 

Quase não cumprida: 

foram criados mecanismos 

de fortalecimento dos 

comitês, mas não estão em 

Quase cumprida.  

Foi criado um sistema de avaliação 

dos comitês para fins de repasse, a 

fim de fortalecer sua atuação; mas 

ainda não está totalmente em 

funcionamento, pois a avaliação 

referente ao ano de 2013, até janeiro 

de 2015, ainda não estava pronta. 
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 Recomendação Régua Status 

funcionamento. 

Não cumprida: não foram 

criados mecanismos de 

fortalecimento dos 

comitês. 

11.2 Criar agências 

de água 

Cumprida: foram criadas 

agências de águas em 

todos os rios. 

Quase cumprida: foram 

criadas agências de águas 

na maioria dos rios. 

Parcialmente cumprida: 

foram criadas agências de 

águas em parte dos rios. 

Quase não cumprida: 

foram criadas agências de 

águas na minoria dos rios. 

Não cumprida: não foram 

criadas agências de águas. 

Não cumprida. 

As três agências existentes são por 

convênio com particulares; não há 

nenhuma agência de águas criada 

pelo governo em MG. 

11.3 Atualizar 

planos de bacia 

hidrográfica 

Cumprida: todos os planos 

foram atualizados. 

Quase cumprida: a 

maioria dos planos foi 

atualizada. 

Parcialmente cumprida: 

parte dos planos foi 

atualizada. 

Quase não cumprida: a 

minoria dos planos foi 

atualizada. 

Não cumprida: nenhum 

plano foi atualizado. 

Quase cumprida. 

27 planos foram elaborados, e 

outros quatro estão em elaboração e 

cinco em contratação. 

12 

Realizar novas 

simulações 

conforme mudanças 

no planejamento 

Cumprida: foram feitas 

simulações quando houve 

mudanças nos projetos. 

Quase cumprida: na  

maioria dos casos, foram 

feitas simulações quando 

houve mudanças nos 

projetos. 

Parcialmente cumprida: 

em parte dos casos, foram 

feitas simulações quando 

houve mudanças nos 

projetos. 

Quase não cumprida: na 

minoria dos casos, foram 

feitas simulações quando 

houve mudanças nos 

Não cumprida. 

A AAE não foi atualizada e caiu em 

desuso. 
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 Recomendação Régua Status 

projetos. 

Não cumprida: não foram 

feitas simulações quando 

houve mudanças nos 

projetos. 

Quadro 1. Cumprimento das recomendações contidas na AAE-PGHMG. 

Fonte: elaboração própria. 

 Na leitura desta tabela, também é preciso se ter em mente que não 

necessariamente os poucos avanços destacados possuem relação direta com as recomendações 

da AAE-PGHMG. Vale dizer, não necessariamente o fato de que foram cumpridos alguns 

pontos de algumas recomendações significa que a AAE-PGHMG foi levada em consideração. 

Ao contrário, tudo indica que isto não aconteceu; muitas das medidas foram tomadas anos 

depois da conclusão da AAE-PGHMG, indicando que é muito pouco provável que estas 

medidas tenham sido tomadas por causa das recomendações da AAE. Como exemplo, cite-se 

o Programa Mineiro de Energias Renováveis, feito apenas recentemente, em 2013 – quando 

se solicitava estímulos a fontes alternativas na recomendação da AAE-PGHMG em 2007. 

Ademais, os entrevistados apontam em uníssono que a AAE-PGHMG não é um instrumento 

utilizado no dia-a-dia do setor hidrelétrico – mais uma razão para se acreditar que os avanços, 

quando existentes, foram mais uma evolução natural da política energética mineira do que 

uma consequência direta desta avaliação ambiental. 

 Em suma, vê-se que metade das recomendações não foi cumprida (6), e as outras 

quase não foram cumpridas (4) ou foram parcialmente cumpridas (2). Recomendações 

importantes, como a atualização da AAE conforme mudanças de projeto ocorram, não foram 

cumpridas, o que gerou a desatualização do estudo e seu consequente esquecimento. Por outro 

lado, algumas diretrizes, como o estímulo a outras fontes de energia renováveis, quase não 

foram cumpridas, pois foram feitas de forma tardia (o programa de estímulo foi lançado 

apenas em 2013) e ainda insuficiente (há ainda pouco investimento em outras fontes). 

 

 

3.2.2 Efetividade substantiva: aderência das AIAs de projetos em relação à AAE-PGHMG 
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 O segundo ponto a ser avaliado neste tópico é a aderência das AIAs de projetos de 

empreendimentos hidrelétricos em relação à AAE-PGHMG, para fins de verificação da 

efetividade substantiva deste instrumento. 

 Para a realização deste levantamento, optou-se por pesquisar, no site da 

SEMAD
45

, os processos de licenciamento ambiental de PCHs e UHEs que se iniciaram após o 

ano de 2007 (ano de conclusão da AAE-PGHMG), e que tivessem disponíveis o Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA) e/ou o Parecer Único (PU)
46

. Optou-se por analisar apenas 

empreendimentos que tivessem sido avaliados por meio de EIAs, pois estes estudos 

ambientais são os mais completos, e avaliam empreendimentos com significativo grau de 

impacto ambiental. Por outro lado, também se decidiu por analisar os Pareceres Únicos dos 

órgãos ambientais a respeito do empreendimento, para verificar se, na hipótese de lacuna do 

estudo ambiental, este Parecer apontaria a existência da AAE e a necessidade da inclusão de 

seus achados nos estudos. 

 Nesta pesquisa, foram encontrados oito empreendimentos passíveis de análise 

(com toda ou parte da documentação disponível). Entende-se que este não é um número que 

compreende a totalidade dos empreendimentos hidrelétricos iniciados após 2007, pois vários 

dos processos não tinham seus documentos digitalizados e de livre acesso ao público. Porém, 

entende-se que este é um número razoável para se extrair conclusões gerais a serem aplicadas 

à pergunta sobre se os estudos ambientais estão ou não se utilizando da AAE-PGHMG, 

especialmente porque se referem a empreendimentos em diferentes rios, projetados por 

diferentes empreendedores, e estudados por diferentes empresas de consultoria
47

. 

 Para complementar esta pesquisa, foram também feitas questões de percepção aos 

mesmos entrevistados do setor energético de Minas Gerais, destacando-se perguntas como: 

―houve um projeto previsto pela AAE que foi abandonado ou alterado por causa da 

significância de seus impactos ambientais demonstrada pela avaliação?‖ e ―a AAE é utilizada 

como base para o planejamento e implantação de empreendimentos hidrelétricos das empresas 

energéticas em Minas Gerais?‖. Iniciaremos com a análise dos licenciamentos, e os resultados 

das entrevistas serão expostos ao final deste subitem. 

                                                 
45

 Endereço <www.siam.mg.gov.br>, opção ―acesso de visitante‖, pesquisa por nome do empreendimento, 

termos ―hidrelétrica‖, ―pch‖ e ―uhe‖ (acesso em 07.05.2014). 
46

 Parecer único (PU) é o documento elaborado pelo órgão ambiental mineiro que embasa a sua decisão final a 

respeito da concessão ou não de licença prévia, de instalação e/ou de operação. 
47

 Ademais, levantamento da SEDE indica que, até o ano de 2012, 30 novas usinas entraram em operação 

(SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2012, p. 05), o que demonstra que 

oito usinas (pouco menos de um terço) é um número representativo. 
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 Dos processos de licenciamento ambiental que se iniciaram no ano de 2008, 

foram analisados os documentos de quatro PCHs: Quartel I, Quartel II, Quartel III e Santo 

Antônio do Porto. 

Empreendimento Empreendedor Consultoria Documento Utiliza 

a AAE 

Colocação no 

IA da AAE (1º 

é a mais 

impactante; 

379º é a 

menos). 

PCH Quartel I Sigma Limiar EIA Não 123º 

PU Não 

PCH Quartel II Sigma Limiar EIA Não 164º 

PU Não 

PCH Quartel III Sigma Limiar EIA Não 124º 

PU Não 

PCH Santo 

Antônio do Porto 

Dreen Allerce EIA Não 270º 

Quadro 2 - Processos de licenciamento ambiental de empreendimentos hidrelétricos do ano de 

2008 com documentação disponível e EIA  

Fonte: elaboração própria. 

 Em nenhum dos processos analisados em 2008 – ano seguinte à conclusão da 

AAE-PGHMG – foi sequer mencionada a Avaliação Ambiental Estratégica. Tais 

empreendimentos, mesmo constando da AAE que havia sido concluída há alguns meses, 

realizaram seus estudos ambientais sem se basear ou buscar informações naquele instrumento. 

E mais, o órgão ambiental, ao menos no caso das PCHs Quartel I, II e III,
48

 também não 

acusou esta ausência em seus pareceres, avaliando e concluindo pela concessão da Licença 

Prévia sem se atentar àqueles estudos. 

 Dos processos iniciados em 2009, foram analisados dois empreendimentos. 

Empreendimento Empreendedor Consultoria Documento Utiliza 

a AAE 

Colocação no 

IA da AAE (1º 

é a mais 

impactante; 

379º é a 

menos). 

PCH Paredão de 

Minas 

EMPA Azurit EIA Não 81º 

PU Não 

PCH Ferradura Dreen Allerce EIA Sim 76º 

Quadro 3 - Processos de licenciamento ambiental de empreendimentos hidrelétricos do ano de 

2009 com documentação disponível e EIA. 

                                                 
48

 A PCH Santo Antônio do Porto não tinha disponibilizado o Parecer Único em seu processo de licenciamento 

online. 
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Fonte: elaboração própria. 

 A PCH Paredão de Minas, a exemplo do que ocorreu acima, sequer citou em seu 

EIA a existência da AAE-PGHMG, lacuna que se repetiu no Parecer Único do órgão 

ambiental, a despeito do fato de esta PCH ser a 81ª mais impactante na lista de 379 

empreendimentos analisados na AAE. 

 Por outro lado, a PCH Ferradura – que é classificada pela AAE-PGHMG como 

um empreendimento de ―potencial restrição ambiental‖
49

 – utiliza a AAE em seu EIA em dois 

tópicos diferentes. Num primeiro momento, a AAE é mencionada no diagnóstico feito da área 

de influência do Rio Santo Antônio (rio onde a PCH Ferradura pretende ser instalada), no 

qual se menciona que a AAE apontou 22 empreendimentos hidrelétricos com previsão de 

instalação naquele rio (ALLERCE SOLUÇÕES AMBIENTAIS, 2009, p. 564). Em um 

segundo momento, a AAE é mencionada no tópico ―Tensões Sociais‖, no qual ela foi 

criticada por ser ―muito abrangente‖ e incapaz de contribuir para o respaldo da viabilidade 

dos empreendimentos hidrelétricos na bacia (ALLERCE SOLUÇÕES AMBIENTAIS, 2009, 

p. 629). 

 Cabe destacar, conforme já exposto no capítulo anterior, que não é função da 

AAE respaldar a viabilidade de empreendimentos, a exemplo do que um EIA normalmente 

faz. A AAE é um instrumento estratégico, de avaliação de uma política, plano ou programa, 

de maneira a subsidiar a decisão do governo a respeito da moldura desta PPP, e é feito com 

base em informações terceirizadas, sem realizar um trabalho de campo. É exatamente por isso 

que este instrumento é, de fato, muito abrangente, e não pode ser confundido, por exemplo, 

com uma AAI, que analisa a viabilidade de diversos empreendimentos no contexto de uma 

bacia hidrelétrica. 

 Assim sendo, pode-se afirmar que, para a PCH Ferradura, ao menos uma 

informação obtida pela AAE foi utilizada pelo EIA – o dado sobre o número de 

empreendimentos previstos na bacia. Por outro lado, nota-se também que a sua não utilização 

                                                 
49

 Segundo a AAE-PGHMG, ―Este potencial foi representado pela seleção dos empreendimentos que 

apresentam indicador de muito alta significância em dois impactos ambientais relacionados à conservação da 

biodiversidade – ictiofauna e habitats terrestres e outros dois impactos relacionados às interferências na 

socioeconomia – áreas urbanas e populações tradicionais/agricultura familiar. Estes impactos foram selecionados 

como aqueles que podem representar maior grau de restrição à implantação de empreendimentos hidrelétricos 

por serem impactos que, dentro da cadeia sinérgica, são impactos receptores de influências de outros impactos, 

portanto, com menores possibilidades de controle/ mitigação, conforme tratado adiante no item que trata de 

impactos sinérgicos. São também elementos que podem ser condicionantes da implantação dos 

empreendimentos, identificados como questões de difícil resolução em outras experiências recentes de 

implantação de AHEs em Minas Gerais. São impactos que apresentam influência de muitas origens (efeitos para 

trás), as mais variadas e, portanto, apresentam maior grau de dificuldade de mitigação‖ (ARCADIS 

TETRAPLAN, 2007a, p. 133). 
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em outros tópicos deste EIA pode ter surgido de uma impressão negativa sobre o estudo que, 

na realidade, deriva de uma má compreensão do próprio escopo deste instrumento. 

 Foi analisado ainda um processo de licenciamento ambiental iniciado em 2010: 

Empreendimento Empreendedor Consultoria Documento Utiliza 

a AAE 

Colocação no 

IA da AAE (1º 

é a mais 

impactante; 

379º é a 

menos). 

PCH Água 

Limpa 

Alupar Azurit PU Não 65º 

Quadro 4 - Processos de licenciamento ambiental de empreendimentos hidrelétricos do ano de 

2010 com documentação disponível e EIA. 

Fonte: elaboração própria. 

 A PCH Água Limpa não tinha disponível no site da SEMAD o seu EIA; porém, o 

Parecer Único da SEMAD a respeito da viabilidade do empreendimento estava disponível, e 

em nenhum momento menciona a AAE. Isto não significa necessariamente que a AAE não foi 

utilizada nos estudos ambientais; no entanto, o fato de ela não ser mencionada no parecer final 

do órgão é também um fator preocupante, pois a sua função é justamente basear a decisão 

governamental, sendo que ela ficou em 65º no ranking dos AHEs mais impactantes. 

 Quanto aos processos de licenciamento ambiental iniciados em 2011, dois foram 

analisados: 

Empreendimento Empreendedor Consultoria Documento Utiliza 

a AAE 

Colocação no 

IA da AAE (1º 

é a mais 

impactante; 

379º é a 

menos). 

PCH Canoas Sigma Limiar EIA Não 82º 

PCH Alemães 

Baixo 

Sigma Limiar EIA Não Não consta da 

AAE. 

Quadro 5 - Processos de licenciamento ambiental de empreendimentos hidrelétricos do ano de 

2011 com documentação disponível e EIA. 

Fonte: elaboração própria. 

 A PCH Canoas, 82º empreendimento mais impactante na lista da AAE, não cita 

em seu EIA elaborado em 2011 sequer a sua existência. A PCH Alemães Baixo também não o 

faz; no entanto, este foi um projeto que não constou da AAE à época. 



87 

 

 Não foi localizado mais nenhum processo de licenciamento ambiental de 

empreendimentos hidrelétricos que cumprissem os critérios desta pesquisa e estivessem com 

os documentos disponíveis nos anos de 2012, 2013 e 2014
50

. 

 Como se vê, a utilização da AAE nos processos de licenciamento ambiental é 

praticamente inexistente. E as percepções dos entrevistados corroboram o quadro acima 

desenhado. 

 Guilherme Faria (SEDE) afirmou que atendeu a alguns pedidos de consultorias e 

de empresas da área de geração hidrelétrica para ter acesso à avaliação, o que pode indicar 

que este instrumento vem sendo utilizado principalmente na elaboração de seus Estudos de 

Impacto Ambiental (informação verbal - FARIA, 2014). 

 Entretanto, André Ruas, entrevistado que trabalhou na Superintendência Regional 

de Regularização Ambiental da Região Central Metropolitana, e que possui experiência com 

licenciamentos ambientais de empreendimentos hidrelétricos naquela regional, afirmou que, 

com base em sua experiência, poderia afirmar que não há comunicação entre a AAE-PGHMG 

e os estudos ambientais de empreendimentos hidrelétricos. Os EIAs não fazem referência à 

AAE, e ele não saberia dizer se as empresas e consultorias ambientais consultam a AAE para 

verificar se o projeto é ambientalmente bom ou não. Em sua opinião, isto ocorre por conta do 

desconhecimento dos empreendedores e das empresas de consultoria a respeito da existência 

da AAE, ou mesmo da ―falta de interesse‖ em utilizá-la – pois o fato de a AAE não ser 

utilizada nos estudos ambientais não impede que o empreendedor dê entrada no projeto, e não 

substitui o licenciamento ambiental (informação verbal - RUAS, 2014). 

 Este entrevistado coloca, por outro lado, que a falta de comunicação entre a AAE 

e os estudos ambientais é problemática, pois é um desperdício a AAE não ser utilizada na 

escolha sobre qual empreendimento deveria ou não seguir em frente – isto sem contar que a 

não utilização da AAE se transforma em um risco maior para o empreendedor, que está 

desconsiderando os indicativos a respeito de quais empreendimentos possuem mais restrição 

ambiental (informação verbal - RUAS, 2014) 

 Por fim, Ênio Fonseca (CEMIG) disse que o instrumento ―infelizmente‖ não é 

utilizado como base para o planejamento e implantação de empreendimentos hidrelétricos da 

empresa. Apesar de, em sua opinião, o instrumento ser adequado para tanto, sua utilização é 

incipiente. As instruções gerais nele contidas foram deixadas de lado, e este virou um 

documento ―de prateleira‖. Nem o Estado o utiliza ou atualiza, nem as empresas. Para ele, isto 

                                                 
50

 Pesquisa realizada em 07.05.2014. 
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ocorre porque, apesar de todos entenderem a importância de sua utilização, há uma 

―deficiência cultural‖ em se transformar seu uso em aplicação rotineira. O poder executivo 

(SEDE, SEMAD e COPAM) deveria tomar a iniciativa de resgatar este estudo (informação 

verbal - FONSECA, 2014). 

 Para este entrevistado, outros instrumentos, como a AAI e o ZEE, são peças de 

planejamento utilizadas com mais frequência e robustez, tanto pelo Estado quanto pelas 

empresas, que têm sido obrigadas pelo Estado a utilizá-los. Em sua opinião, ―é muito fácil a 

gente ter uma sequência de governança que vai rapidamente construindo coisas novas, sem 

esgotar e aprimorar as coisas que foram feitas anteriormente‖, e como a AAI faz parte do 

processo de licenciamento, acaba ficando ―na moda‖. Por outro lado, a AAE se perdeu porque 

não faz parte do licenciamento ambiental e de uma gestão maior de definição de estratégias 

para o setor (informação verbal - FONSECA, 2014). 

 Ele também opina que a AAE-PGHMG é um instrumento fundamental e traria 

melhorias em todos os setores envolvidos; mas que não haveria uma redução de custos ou de 

tempo pela implantação da AAE, pois outros estudos ainda seriam necessários para a 

implantação de empreendimentos. Todavia, a efetiva implantação da AAE-PGHMG poderia 

diminuir os custos de implantação dos AHEs se o órgão ambiental recorresse à AAE para 

fazer os termos de referência dos estudos ambientais de empreendimentos hidrelétricos, 

exigindo o detalhamento maior dos pontos mais sensíveis e menor detalhamento nos menos 

sensíveis. Porém, não é isto que ocorre, e os termos de referência normalmente são 

padronizados (informação verbal - FONSECA, 2014). 

 Sobre o assunto, Maria Claudia Braga (Arcadis) explicou que, após a elaboração 

da AAE, surgiu a ideia de utilizar os índices de impacto ambiental como base para definir 

quais estudos deveriam ser posteriormente realizados em cada um dos projetos – assim, por 

exemplo, empreendimentos mais impactantes conforme o índice seriam estudados por EIA, e 

os menos impactantes seriam por meio de outros estudos mais simplificados. A AAE seria, 

assim, um instrumento de regulação dos estudos posteriores. Mas isto não ocorreu porque os 

empreendimentos hidrelétricos necessariamente interferem em APP
51

, e por isso, o órgão 

ambiental estadual entendeu que a APP deve ser o critério para definir o tipo de estudo 

necessário (informação verbal - BRAGA, 2014). 

                                                 
51

 APP, ou Área de Preservação Permanente, conforme definição do art. 3º, II, da Lei 12.651/2012 (Novo Código 

Florestal), é a 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 da fauna e 

flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas‖ (BRASIL, 2012). Assim sendo, 

empreendimentos hidrelétricos, por necessariamente afetarem as margens dos rios, interferem em APPs. 
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 Em suma, percebe-se que a AAE-PGHMG não está sendo utilizada 

frequentemente nos processos de licenciamento ambiental e nos estudos ambientais que 

verificam a viabilidade de empreendimentos hidrelétricos. Tal achado vem a confirmar aquilo 

que foi dito em praticamente todas as entrevistas realizadas: a AAE-PGHMG, de fato, caiu 

em desuso, não sendo efetiva em influenciar a tomada de decisão do governo mineiro. 

 

 

3.2.3 Efetividade normativa: influência na cultura institucional 

 

 

 Esta pesquisa buscou entender também se a elaboração da AAE-PGHMG foi 

positivamente impactante na maneira pela qual os órgãos governamentais atuam em relação à 

inserção da variável ambiental na tomada de decisão – ou seja, se a elaboração deste estudo 

impactou na cultura do governo, e na forma pela qual ele percebe e atua na questão ambiental. 

Para tanto, buscou-se nas entrevistas inquirir os servidores governamentais e outros atores 

envolvidos a respeito do aprendizado gerado por esta experiência. 

 Ênio Fonseca (CEMIG), que já trabalhava na empresa à época da elaboração da 

AAE-PGHMG, afirma que esta foi impactante na cultura do governo da época, pois pontuou a 

importância da geração de energia no Estado, e visualizou os aspectos positivos e negativos 

da implantação de empreendimentos hidrelétricos dentro de um cenário, de maneira integrada, 

servindo para uma discussão mais elaborada e menos tendenciosa: 

Antes se tinha apenas uma visão: "Isso aqui é muito bom, é necessário ter as 

usinas hidrelétricas, é necessário ter PCHs"... E do outro lado, uma visão 

ambientalista de questão de [esse pensamento ser] extremamente danoso, 

prejudicial, principalmente para a população... E quando se tem uma 

avaliação ambiental estratégica, [...] se conseguiu enxergar como esse 

segmento econômico é importante para o Estado e quais os cuidados 

ambientais que tem que estar por trás dele, naquele governo (informação 

verbal - FONSECA, 2014). 

 

 No entanto, com o passar do tempo, as recomendações da AAE-PGHMG 

passaram a ficar praticamente sem utilização e ela caiu em esquecimento, especialmente por 

conta da ―deficiência cultural‖ em transformar seu uso em aplicação rotineira (informação 

verbal - FONSECA, 2014). 

 Para Guilherme Faria (SEDE), a elaboração da AAE mudou ―muito pouco‖ a 

forma pela qual o governo enxerga a questão ambiental; uma consequência apontada foi a 

criação do programa Minas PCH, instituído pelo Decreto 45.146/2009, que tem como 
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objetivo o desenvolvimento da produção de energia elétrica no Estado de Minas Gerais por 

meio de PCHs. Este programa, ainda segundo o entrevistado, resultou em poucas PCHs que 

se efetivaram concretamente, mas apesar disso, a curva de conhecimento a respeito deste tipo 

de projeto aumentou, de modo que a iniciativa privada passou a decidir sozinha por entrar no 

negócio de geração. Então, apesar de estar em vigência, o Programa Minas PCH atualmente 

não tem uma execução efetiva, e o número de PCHs é pequeno (informação verbal - FARIA, 

2014). 

 Para o entrevistado anônimo, só o fato de a AAE ter colocado a SEDE em contato 

com os riscos dos empreendimentos hidrelétricos sob o ponto de vista ambiental já foi um 

excelente resultado em termos de influência; porém, isto não alterou o modus operandi da 

SEDE no sentido de colocar a variável ambiental no centro das suas decisões (informação 

verbal - ANÔNIMO, 2014). 

 Já para Cássio Araújo (SEMAD), a elaboração da AAE-PGHMG deu para a 

secretaria ambiental uma maior responsabilidade, e esta passou a ser mais considerada e bem 

vista pela sociedade. Porém, com o tempo isso foi esvaziando, gerando uma expectativa que 

ao final não foi correspondida, ―e você tem um final infeliz‖ (informação verbal - ARAÚJO; 

FARIA, 2014). 

 O estudo de Oppermann a respeito do caso aponta também que, de fato, houve 

uma mudança gerada pela AAE-PGHMG no sentido de uma ―melhora da comunicação 

institucional‖, mas que, com o tempo, o processo de implantação de AAEs no Estado acabou 

sendo abandonado, visto que alguns órgãos enxergavam o instrumento como uma 

―ingerência‖ da SEMAD sobre assuntos que não deveriam ser de sua alçada (OPPERMANN, 

2012, p. 63). 

 Portanto, em relação à efetividade normativa, e à questão da influência da AAE na 

cultura governamental, os entrevistados apontaram que praticamente não houve mudança, e o 

governo continua a enxergar a questão ambiental da mesma forma que enxergava 

anteriormente. O destaque dado à secretaria ambiental e à importância do planejamento 

estratégico foi instantâneo e ocorreu durante a elaboração da AAE-PGHMG; porém, após a 

sua elaboração, a dinâmica setorial voltou a ser como era antes – sem a inserção da variável 

ambiental no dia-a-dia do planejamento energético. 

 Foi apontado apenas um ganho no aprendizado de elaboração de projetos de 

PCHs, por meio do incentivo governamental à implantação destas hidrelétricas denominado 

Programa Minas PCH, porém, este pode ter sido um ganho mais econômico, pois nem sempre 

o investimento em PCHs é ambientalmente vantajoso. 
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3.2.4 Conclusões prévias 

 

 

 Em face de todo o acima exposto, tem-se que, passados sete anos da elaboração da 

AAE-PGHMG, esta mostrou possuir baixa efetividade substantiva, no sentido de influenciar 

de fato o planejamento do governo mineiro, e normativa, no sentido de alteração da visão 

governamental sobre o meio ambiente. 

 Quanto ao primeiro critério utilizado para verificar a efetividade substantiva – o 

cumprimento das recomendações feitas pela AAE-PGHMG -, concluiu-se que metade das 

recomendações não foi seguida e a outra metade oscilou entre ―muito pouco‖ e 

―parcialmente‖ seguida. Deste número, não se pode afirmar que os poucos avanços detectados 

ocorreram por conta da AAE-PGHMG, ou apenas por uma evolução natural do setor 

energético mineiro. Deixaram de ser cumpridas recomendações essenciais para a própria 

efetividade da AAE, como a sua necessária atualização e a sua utilização como base para a 

melhoria socioambiental dos projetos avaliados, e o estudo, assim, caiu em esquecimento até 

mesmo dentro do órgão ambiental. 

 Quanto ao segundo critério – a utilização da AAE-PGHMG nos estudos 

ambientais de empreendimentos hidrelétricos posteriores -, verificou-se que a AAE-PGHMG 

praticamente não está sendo utilizada nos estudos ambientais de viabilidade de 

empreendimentos hidrelétricos, e que, portanto, não há aderência das AIAs à AAE-PGHMG. 

Tal achado demonstra que a AAE-PGHMG não está cumprindo seu propósito de embasar e 

enriquecer os estudos ambientais dos projetos nela previstos, e que provavelmente está 

havendo uma repetição de informações que existiam na AAE-PGHMG nos estudos 

ambientais de projetos, tornando-os, desta forma, ineficientes. 

 Vê-se então que, na escala de efetividade criada por Van Doren et al. (2013), a 

AAE-PGHMG não atingiu sequer o primeiro degrau – a familiaridade, isto é, a AAE-

PGHMG não foi sequer consultada pela SEDE (e até mesmo pela SEMAD) na elaboração de 

suas políticas energéticas e ambientais. Tornou-se um instrumento ―de prateleira‖, como 

muitos entrevistados apontaram. Não se pode dizer, assim, que a AAE-PGHMG é um 

instrumento com efetividade substantiva. 

 Tampouco a efetividade normativa se mostrou existente neste caso. Os 

entrevistados apontaram de maneira praticamente unânime que a visão do governo a respeito 
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da inserção da variável ambiental no processo decisório não se alterou com a AAE-PGHMG 

(embora um momento promissor possa ter ocorrido logo após a sua elaboração). O 

desenvolvimento de um processo de aprendizado, conforme requer o critério de efetividade 

normativa de Chanchitpricha e Bond (2013), é inexistente neste caso, e a AAE-PGHMG é um 

caso esquecido até mesmo para o órgão ambiental, que hoje prioriza outros instrumentos 

como a AAI. 

 Conclui-se, assim, que a AAE-PGHMG não foi suficientemente efetiva no que 

tange à influência de seus achados e de suas recomendações na tomada de decisão do governo 

mineiro e na mudança da cultura institucional. 

 

 

3.3 Fatores que influenciaram a efetividade da AAE-PGHMG 

 

 

 Demonstrou-se até aqui a baixa (senão inexistente) efetividade da AAE-PGHMG, 

no que tange à sua não utilização no dia-a-dia governamental em Minas Gerais e a não 

alteração da visão do governo em relação ao meio ambiente. Por isto, o presente tópico 

buscou avaliar quais os fatores que poderiam ter provocado este quadro. 

 Antes de tudo, vale abrir um breve parêntese para destacar que a AAE-PGHMG 

na verdade analisou um programa energético – o Programa de Geração Hidrelétrica de Minas 

Gerais -, e não a política energética mineira (de objeto muito mais amplo, englobando 

hidrelétricas, termelétricas, eólicas, solares etc.). Este fato, por si só, pode ter sido um fator 

que influenciou o baixo grau de efetividade do estudo, diminuindo a possibilidade de 

influência da AAE na tomada de decisão governamental. Este é um ponto que a literatura 

especializada aponta: enquanto a AAE de políticas e planos responde a questões do tipo 

―porquê‖, ―o quê‖, ―onde‖ e ―como‖, a AAE de programas responderá apenas a perguntas do 

tipo ―onde‖ e ―quando‖ (FISCHER
52

, 2007 apud MALVESTIO, 2013, p. 30). Também o 

entrevistado Guilherme Faria (SEDE) apontou que a falta de um ―esforço conjunto‖ dos 

órgãos envolvidos na questão (SEDE e SEMAD) para uma análise conjunta da matriz 

energética do Estado foi um dos obstáculos para a implantação efetiva da AAE (informação 

verbal - FARIA, 2014) – o que demonstra a importância de se elaborar conjuntamente uma 

política energética estadual, antes da elaboração do programa hidrelétrico estadual.  
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 FISCHER, T. B. Theory and practice of Strategic Environmental Assessment: towards a more systematic 

approach. UK; USA: Earthscan, 2007. 
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 Muito embora este tenha sido um fator que pode ter influenciado a efetividade 

desta AAE no que tange às recomendações sobre a política energética estatal, cabe atentar que 

a AAE-PGHMG fez recomendações ―menores‖, condizentes com seu objeto, no sentido de se 

alterar projetos e atualizar cenários. É esta a sua função: pensar estrategicamente, dentro de 

seu escopo, em alternativas e soluções ambientalmente viáveis e factíveis dentro de seu 

escopo. E se o governo não trabalhou sequer sobre estas propostas e soluções apontadas
53

,
 
ela 

se tornou esvaziada de força e sentido. 

 Por isso, embora a AAE-PGHMG tenha sido feita com base em um programa, e 

não em uma política ou plano, notou-se que ela teve poder baixo de influência até mesmo em 

seu escopo menor – a possibilidade de mudança dos projetos que ela analisou. Assim, não se 

pode dizer que foi o fato de ela ter como objeto um programa – e não uma política ou plano – 

que provocou a sua falta de efetividade, pois mesmo tendo um escopo menos ambicioso, a 

AAE-PGHMG não atingiu as metas que dela se esperava. É neste sentido que, fechando o 

parêntese, passaremos a analisar os fatores que podem ter influenciado a sua baixa 

efetividade. 

 A ―falta de continuidade‖ do governo é um ponto que constantemente aparece na 

fala dos entrevistados como responsável pela baixa efetividade do instrumento. Com efeito, o 

entrevistado anônimo aponta que não houve tempo suficiente para fazer a implantação e a 

consolidação da AAE na SEDE, e que teria sido necessária a internalização da AAE no 

sistema do meio ambiente, fazendo a ligação deste estudo com os estudos menores. Aqui, se 

verifica que não foi aplicado no contexto mineiro o conceito de tiering, que ligaria a AAE a 

outros estudos ambientais. 

 Ainda para o entrevistado anônimo, os técnicos do SISEMA deveriam ter sido 

treinados sobre a ferramenta para que eles pudessem usá-la no licenciamento ambiental. Tal 

treinamento foi feito, mas não foi o suficiente. Para ele, um software de uso da ferramenta no 

licenciamento também teria ajudado na efetividade do instrumento (informação verbal - 

ANÔNIMO, 2014).  

 Este ponto por ele levantado condiz com o que fala a literatura a respeito da 

importância do aprendizado, da necessidade de treinamento e direcionamento dos órgãos 

envolvidos no processo, bem como do problema gerado pela falta de aprendizado e 
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 Neste sentido, apesar de a PGHMG, segundo informações de Maria Claudia Braga (Arcadis), ter sido 

elaborada concomitantemente à AAE – o que pode ter provocado alguma mudança em seu desenho naquele 

momento -, ficou claro que, após a sua conclusão, ela influenciou pouco ou nada na necessária melhoria ou 

mudança de projetos hidrelétricos. 
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capacidade técnica dos órgãos brasileiros. Outros apontaram este mesmo problema na AAE-

PGHMG. 

 Otávio Fink, que fez um estudo de caso a respeito da AAE-PGHMG, afirmou que 

existe a necessidade de uma capacitação técnica para a equipe que irá trabalhar com os 

resultados obtidos, pois de nada valerá ter a AAE finalizada em mãos sem saber utilizá-la 

(FINK, 2010, p. 103). 

 Tal ideia também vai ao encontro da opinião de Maria Claudia Braga (Arcadis), 

que falando da falta de continuidade do processo, aduz que teria sido ideal que o contrato do 

governo com a consultoria tivesse um prazo maior para que esta pudesse fazer o 

acompanhamento e a transmissão do conhecimento gerado a alguma instituição pública 

(informação verbal - BRAGA, 2014). Verifica-se aqui, além do problema da falta de 

treinamento, o problema da falta de acompanhamento posterior do processo, que gera sua 

inefetividade. 

 André Ruas (SUPRAM), que concedeu entrevista com base em sua experiência 

em uma das regionais mineiras, aponta um problema relacionado à falta de aprendizado: o 

desconhecimento dos novos técnicos a respeito da ferramenta, provocado pela rotatividade de 

pessoas no órgão ambiental. Ele indicou que talvez o maior obstáculo à efetividade do 

instrumento seja a falta de divulgação da AAE-PGHMG perante o empreendedor, os técnicos 

do órgão licenciador e a sociedade civil, que desconhecem a existência do documento 

(informação verbal - RUAS, 2014).  

 Ênio Fonseca (CEMIG) fez uma afirmação semelhante, ao dizer que as mudanças 

no governo são um problema na aplicação concreta da AAE, pois quem trabalhou nisso já não 

está mais no governo, e os novos secretários provavelmente nem sabem que esse documento 

existe (informação verbal - FONSECA, 2014). 

 Outro ponto levantado por Fink em seu estudo de caso diz respeito à necessidade 

de o contratante (governo/setor) criar uma equipe responsável pelo acompanhamento de todo 

o desenvolvimento do processo de elaboração da AAE, para que as propostas orientativas 

resultantes entrem em prática posteriormente, via pauta nas reuniões decisórias, pois é para 

isto que a AAE serve: orientação ao planejamento durante as tomadas de decisões, 

considerando a variável ambiental (FINK, 2010, p. 103). Esta ideia condiz com a necessidade 

de definição de responsabilidades e de acompanhamento do processo, requisitos de boas 

práticas de AAE que a literatura recomenda. 

 Neste mesmo sentido, Cássio Araújo (SEMAD) aduz que é importante que os 

estudos fiquem com os ―dirigentes‖ dos órgãos, por ser um estudo estratégico; mas também é 
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importante uma inserção dos técnicos do SISEMA nos estudos, tanto durante quanto após a 

conclusão deste, para que estes façam sua avaliação sobre o estudo. Isto é importante porque 

há muita rotatividade (como já fora apontado por André Ruas), e depois não há pessoas para 

continuarem o processo (informação verbal - ARAÚJO; FARIA, 2014).  

 O entrevistado anônimo aponta, por outro lado, que faltou uma decisão de 

continuar investindo no processo, para dar força e poder ao instrumento. A CEMIG, que 

financiou a elaboração da AAE, acabou por priorizar a AAI, que é um instrumento mais 

ligado aos licenciamentos ambientais e aos impactos de empreendimentos em bacias 

hidrográficas específicas (informação verbal - ANÔNIMO, 2014). Aqui se percebe a 

importância da vontade política e o entrave causado pela falta de comprometimento do 

governo brasileiro com a AAE, também apontados pela literatura. 

 Por fim, Cássio Araújo (SEMAD), quando fala da falta de continuidade das ações 

do governo, expõe que o estudo foi muito bem feito e os resultados apresentados aos 

empreendedores, mas que isso não bastava, pois o estudo parecia um fim em si mesmo, mas 

não era. Faltou um pensamento sistêmico, estratégico, sobre estas questões – algo que 

aconteceu, por exemplo, com o ZEE, que por meio de uma Deliberação Normativa, se tornou 

o banco de dados oficial do Estado e foi colocado ―dentro da estrutura da secretaria‖. A AAE 

não foi inserida na estrutura, e ficou ―no limbo‖ (informação verbal - ARAÚJO; FARIA, 

2014). Estes pontos por ele levantados demonstram que a ideia de ―AAE como processo‖, 

defendida pela literatura, não foi promovida no contexto mineiro, e que a inserção da AAE ao 

processo decisório não foi realizada.  

 Outro ponto em comum trazido por boa parte dos entrevistados foi a questão da 

extinção dos Núcleos de Gestão Ambiental. Estes, que deveriam ser órgãos voltados à 

efetivação da AAE-PGHMG dentro do governo, acabaram sendo abandonados, e hoje não 

mais existem, apesar de constarem formalmente em decreto.  

 Os Núcleos de Gestão Ambiental são estruturas institucionais criadas pelo 

Decreto 43.372/2003 que deveriam ser implantadas no âmbito de cada uma das Secretarias de 

Estado com representação no Plenário do Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM) 

(art. 1º, caput). Sendo assim, secretarias como a de Desenvolvimento Econômico (SEDE), de 

Transportes e Obras Públicas (SETOP) e Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA) 

teriam, em tese, que formar estes núcleos em suas estruturas, com funcionários próprios. 

 Os NGAs têm a função de promover a inserção da variável da sustentabilidade 

nas políticas públicas de governo, estimulando e fomentando cooperações técnicas e parcerias 

efetivas entre entes da Administração Pública estadual para o desenvolvimento de projetos e 
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ações que compatibilizem justiça social, desenvolvimento econômico e proteção à natureza. 

Assim, os NGAs buscam trabalhar de forma articulada com as secretarias e suas entidades 

vinculadas para resultados conjuntos, bem como desenvolver treinamentos, seminários, ações, 

projetos, normas técnicas e políticas públicas em parceria (FRANCO, [s.d.], p. 04 e 05). 

 A ideia da criação e do desenvolvimento dos NGAs tem relação também com a 

proposta do Estado em Rede, modelo de gestão implantado em 2011 pelo Governo de Minas 

Gerais, que prevê a integração dos órgãos e entidades da administração pública do Estado 

para colaboração institucional e intersetorialidade, com compartilhamento da gestão sobre 

programas que visem à melhoria dos indicadores sociais, econômicos, ambientais e 

institucionais (FRANCO, [s.d.], p. 03).  

 Sendo assim, uma das funções dos NGAs era especialmente a coordenação da 

elaboração da AAE, bem como a avaliação contínua dos resultados das AAEs desenvolvidas 

em seu âmbito de atuação (art. 4º, III e IV, do Decreto 43.372/2003). Com efeito, a ideia 

inicial era que a SEMAD faria um workshop, com a participação de todos os NGAs 

efetivamente implantados, para sensibilização e esclarecimentos quanto à utilização da AAE. 

Concluída esta etapa, cada Secretaria, a partir de um Termo de Referência, contrataria a 

elaboração de sua AAE. A SEMAD e a SEPLAG coordenariam a elaboração dos Termos de 

Referência e a realização das AAEs, e os resultados seriam tornados públicos por meio de um 

site na página da SEMAD na internet, com o relatório preliminar e as versões inicial e 

definitiva do relatório final de cada AAE (SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO 

AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL- SEMAD, [s.d.], p. 02 e 08). 

 Como se vê, a criação do núcleo seria uma ferramenta interessante para driblar 

problemas de coordenação entre órgãos do governo para a elaboração e aplicação da AAE, 

um entrave já apontado pela literatura. Promoveria, ainda, o treinamento e a capacitação, 

funcionando como um órgão responsável pela condução do processo que poderia efetuar o 

acompanhamento da AAE após a sua conclusão. 

 Entretanto, na realidade, o que se verificou das entrevistas feitas e da verificação 

dos organogramas das secretarias participantes do COPAM
54

 é que os NGAs não existem 

mais atualmente. Guilherme Faria, da SEDE, chegou a afirmar que o NGA nunca existiu 

efetivamente naquela secretaria (informação verbal - FARIA, 2014). Por outro lado, o 

entrevistado anônimo confirmou que estes núcleos chegaram a existir nas secretarias com 

assento no COPAM, mas que atualmente não existem porque, com a mudança de governador 
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em 2011, foi criada uma Diretoria de Coordenação dos Núcleos de Gestão Ambiental, mas o 

novo Secretário de Meio Ambiente não concordava com esse ―direcionamento‖ e acabou 

abandonando a iniciativa. Por outro lado, a CEMIG, que forneceu recurso financeiro para a 

elaboração da AAE, decidiu investir em AAIs, que são específicas de bacias hidrográficas e 

mais ligadas ao licenciamento ambiental de empreendimentos específicos (informação verbal 

- ANÔNIMO, 2014).  

 Cássio Araújo (SEMAD) afirma que o processo de instalação dos núcleos parou 

porque o gestor que cuidava do assunto ―saiu do sistema‖; Leonardo Faria (SEMAD) 

complementou que os participantes dos núcleos normalmente eram pessoas que não tinham 

posição hierárquica de decisão, e não conseguiam fomentar o processo em suas secretarias. 

Assim, com a mudança de gestão e de estrutura organizacional em 2011, foi criada a Diretoria 

de Coordenação dos NGAs como forma de tentar dar continuidade ao processo, mas esta 

acabou extinta em meados de 2013 (informação verbal - ARAÚJO; FARIA, 2014). Em outras 

palavras, um órgão do governo, apesar de existente no papel porque é previsto em decreto, 

inexiste atualmente por falta de interesse dos governantes – o que, segundo a impressão do 

próprio governo, prejudica bastante a efetividade da AAE-PGHMG. 

 De fato, os entrevistados da SEDE, da SEMAD e da Arcadis foram uníssonos em 

reforçar a importância da existência e da atuação destes núcleos para a efetividade da AAE-

PGHMG. Guilherme Faria (SEDE) cita a não efetivação do NGA na secretaria como o maior 

obstáculo para a implantação da AAE – o outro obstáculo existente é a falta de um ―esforço 

conjunto‖ dos órgãos envolvidos na questão (SEDE e SEMAD) para uma análise conjunta da 

matriz energética do Estado, que ainda não tem suas metas bem delimitadas. Para ele, a 

inexistência do NGA na SEDE contribuiu para a não utilização concreta dos cenários 

alternativos de implantação do PGHMG (informação verbal - FARIA, 2014).  

 Maria Claudia Braga (Arcadis) coloca, entre os pontos positivos da experiência da 

elaboração da AAE-PGHMG, a criação dos NGAs, pois, segundo ela, ―a grande demanda‖ é a 

criação de um núcleo ou um ente gestor que receba a AAE e que seja capaz de influenciar as 

decisões dos processos a partir dali (informação verbal - BRAGA, 2014). 

 E ainda, o entrevistado anônimo diz que o NGA da SEDE foi decisivo na 

elaboração da AAE, uma vez que determinou como deveriam ser os estudos da AAE-

PGHMG, fez um contraponto técnico necessário às propostas iniciais da COPPE, contratou a 

Arcadis pra fazer o estudo e acompanhou a elaboração do estudo, catalisando o processo – ele 

afirma que, sem o NGA, não teria existido a AAE. Para este entrevistado, os NGAs são 
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essenciais porque o desenvolvimento sustentável é uma política transversal, que demanda a 

inserção da variável ambiental nos setores governamentais: 

[O NGA] é importante, por quê? Porque o desenvolvimento sustentável não 

é um objetivo da SEMAD, por um critério do meio ambiente. O 

desenvolvimento sustentável tem que ser um objetivo e uma política 

desenvolvida transversalmente por todas as secretarias, nós não somos na 

SEMAD donos do desenvolvimento sustentável, ao contrário. Por exemplo, 

[...] a educação, ainda que tenha um componente transversal – e tem -, ela é 

um negócio da Secretaria de Educação, do Ministério da Educação. O 

desenvolvimento de infraestrutura econômica é um negócio da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico ou do Ministério da Economia, do 

Planejamento, mas a questão ambiental não. Ela é por natureza transversal, 

então, sem os núcleos de gestão ambiental, sem essa administração em rede, 

fatal: o ambiente, a política ambiental, vai se enclausurar numa armadilha 

(informação verbal - ANÔNIMO, 2014).  
 

 A falta de recursos financeiros também provocou a descontinuidade do processo 

de elaboração de outras AAEs no Estado de Minas Gerais. A ideia inicial era que seriam 

realizadas AAEs piloto para os setores de mineração, geração de energia, agronegócio e 

saneamento (SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL- SEMAD, [s.d.], p. 09). Neste sentido, foram 

elaborados termos de referência para estes quatro setores; porém, se desenvolveram apenas a 

AAE do setor hidrelétrico e do setor rodoviário. Segundo o entrevistado anônimo, a AAE do 

agronegócio não seguiu em frente por falta de orçamento – a AAE-PGHMG, por sua vez, foi 

financiada pela CEMIG, empresa de energia vinculada ao governo (informação verbal - 

ANÔNIMO, 2014). 

 Desta feita, pode-se afirmar, com base nas colocações dos entrevistados, que a 

falta de continuidade do governo foi o principal fator a influenciar a baixa efetividade da 

AAE-PGHMG. Demonstrou-se que, à época, o instrumento foi elaborado de maneira 

dedicada tanto pela SEMAD quanto pela SEDE, mas que, após a sua elaboração, faltou um 

fôlego maior para sua consolidação. Não houve a internalização da AAE no sistema de gestão 

do Estado (como ocorreu com o ZEE), a AAE não foi inserida como referência nos 

licenciamentos ambientais dos empreendimentos hidrelétricos (tiering), e não houve 

treinamento suficiente dos técnicos ambientais sobre a necessidade de utilização desta no 

licenciamento. Com o tempo e as mudanças de governo, os novos técnicos sequer tinham 

conhecimento da existência deste instrumento, e os empreendedores, por não serem cobrados 

para a sua utilização, também não sabiam da sua existência. A AAE poderia ter sido inserida 

no processo como uma base para a priorização do licenciamento de empreendimentos menos 
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nocivos ao meio ambiente, e para a melhoria de projetos mais nocivos, mas não foi o que 

aconteceu. 

 Outro ponto que não foi levantado pelos entrevistados como um obstáculo para a 

continuidade, mas que também pode ser apontado especialmente em face das boas práticas 

que são indicadas pela teoria, é a ausência de participação popular no processo da AAE-

PGHMG. De fato, após a conclusão dos estudos, não houve um debate público a respeito de 

seus resultados e sobre o que deveria ser priorizado ou não no futuro. Sem este envolvimento, 

a AAE, que deveria ser um processo dinâmico e participativo, se tornou meramente um 

estudo, esquecido e sem nenhuma utilidade prática nos dias atuais. 

 Ademais, o governo passou a priorizar a AAI, inserindo este estudo no processo 

de licenciamento ambiental e exigindo a sua elaboração pelos empreendedores. Curioso é o 

fato de ter sido afirmado que a pressão do Ministério Público Estadual pela implantação da 

AAI foi determinante para a sua adoção na estrutura decisória, sendo que em nenhum 

momento foi relatado que esta mesma pressão ocorreu para a implantação da AAE. Parece 

que o instrumento caiu em esquecimento também para o Ministério Público, que em vez de 

pressionar pelo seu uso, resolveu priorizar a AAI. Porém, é importante destacar que a AAI 

não substitui a AAE em termos de planejamento estratégico, pois esta é feita já no nível da 

bacia hidrográfica, para avaliar projetos em fase avançada de estruturação. 

Por outro lado, os Núcleos de Gestão Ambiental – que, segundo os entrevistados, 

poderiam solucionar a questão da falta de continuidade, cobrando a utilização e 

acompanhamento da AAE no dia-a-dia do órgão setorial, promovendo treinamento e 

inserindo uma política transversal de desenvolvimento sustentável nas secretarias – foram 

abandonados. Em 2011, com a mudança do governo, decidiu-se por criar a Diretoria de 

Coordenação dos Núcleos de Gestão Ambiental, para fazer o acompanhamento da 

implantação dos NGAs, mas por conta da falta de interesse do novo governo sobre o assunto, 

esta diretoria foi extinta em meados de 2013, e os NGAs deixaram de existir. Os núcleos 

também não foram bem sucedidos em relação à implantação das AAEs em outras secretarias 

(com exceção da secretaria de transportes), e uma das razões apontadas foi o fato de que os 

membros participantes não tinham uma posição hierárquica de relevância, e não conseguiam 

alavancar o processo. Problemas de orçamento para a elaboração da AAE também foram 

relatados. 

Observando-se este quadro de inefetividade por falta de continuidade do governo, 

vê-se que a AAE é bastante vulnerável a mudanças governamentais, e por isso, depende muito 

do quadro político vigente para ser efetiva. Em vista disso, surge a dúvida se a falta de uma 
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norma obrigando o órgão ambiental a implantar e utilizar a AAE em seu dia-a-dia poderia ter 

influenciado também na falta de efetividade deste instrumento. É o que será analisado a 

seguir. 

 

 

3.4 Regulamentação da AAE-PGHMG e sua relação com a efetividade 

 

 

 Não há uma norma específica instituindo a Avaliação Ambiental Estratégica no 

Estado de Minas Gerais: este instrumento foi mencionado pela primeira vez dentro do Decreto 

43.372, de 05-06-2003, que criou o Núcleo de Gestão Ambiental (NGA) nas secretarias com 

assento no COPAM. Neste sentido, o artigo 4º, inciso III, do Decreto determinou que compete 

ao NGA coordenar a elaboração da AAE, mediante a ―identificação de planos, programas e 

projetos setoriais que possam causar impactos ambientais‖ (alínea ―a‖) e a ―garantia de que a 

elaboração dos planos, programas e projetos setoriais leve em conta os objetivos e os aspectos 

ambientais relevantes‖ (alínea ―d‖); já o inciso IV do mesmo artigo determina que o NGA 

deverá avaliar continuamente os resultados das AAEs desenvolvidas em seu âmbito de 

atuação.  

 Percebe-se, assim, que a norma deixou a critério dos Núcleos de Gestão 

Ambiental a definição de quais políticas, planos ou programas precisariam de AAE, bem 

como o acompanhamento da implantação desta AAE, sendo que em nenhum momento se 

explicita de que forma a AAE será considerada durante a implantação da PPP, ou a 

periodicidade de avaliação dos resultados da AAE, ou o que o NGA deve fazer se esta 

avaliação for negativa, ou mesmo se a AAE deverá ser utilizada como base para o 

licenciamento ambiental. 

 Tome-se como exemplo o artigo 4º, III, d: a palavra ―garantia‖, apesar de parecer 

criar uma exigência obrigatória, não explica de que forma um núcleo, inserido dentro de uma 

secretaria, sem poderes sobre outros setores, pode ―garantir‖ que a variável ambiental será 

inserida no planejamento. Ao NGA caberá descobrir como isso será feito. Outras expressões 

abertas nesta mesma alínea deixam dúvidas: o que seria ―levar em conta‖ aspectos ambientais 

relevantes? O que seriam ―aspectos ambientais relevantes‖? Ora, não se pode ter uma resposta 

única a respeito destes temas. 

 A dúvida que fica, assim, é se esta ampla discricionariedade de atuação conferida 

pela norma ao administrador atrapalhou de certa forma a efetividade do instrumento. Vale 
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dizer, é preciso saber se seria necessária uma norma que estabelecesse como obrigatória a 

AAE para certos PPPs, criando um procedimento que detalhasse a forma de inserção da AAE 

no planejamento governamental, para que esta fosse então efetiva. 

 Certamente que a inexistência do NGA na SEDE atrapalhou em muito a 

efetividade da AAE-PGHMG, já que cabia a este órgão realizar o acompanhamento da 

implantação do instrumento. No entanto, o que se notou das entrevistas citadas acima é que o 

instrumento já não tinha efetividade antes mesmo de o NGA passar a ser esquecido e 

―extinto‖ extraoficialmente (em meados de 2013) – a partir do término da elaboração do 

estudo (no final de 2007), nada foi feito no sentido de dar continuidade e consolidação ao 

instrumento. Por isso, a dúvida ainda permanece quanto à inefetividade do instrumento à 

época em que o NGA ainda existia e poderia ter dado continuidade a ele. 

 Sem dúvida que é difícil – senão impossível – isolar os fatores que influenciaram 

a baixa efetividade da AAE-PGHMG a fim de saber se um fator, especificamente, foi 

relevante neste resultado negativo. Outros fatores relevantes, como a falta de poder 

hierárquico dos membros do NGA, já foram apontados como relevantes para este resultado – 

e não é possível saber se, solucionando apenas este problema, a AAE teria sido mais efetiva. 

No entanto, ainda assim, é possível indicar, pelas opiniões de alguns dos entrevistados, que o 

grau de abertura da norma pode ter sido um fator relevante para este resultado negativo. 

 Guilherme Faria (SEDE) se mostrou contrário a uma norma que obrigasse a 

implantação e efetivação da AAE. Para ele, a decisão de tornar o instrumento obrigatório seria 

demasiadamente precipitada, pois ele não tinha base técnica suficiente para ser um 

instrumento definitivo. Seria preciso um estudo de outros casos nos quais a AAE tivesse um 

avanço mais efetivo para que ela pudesse ser adotada como obrigatória. Se fosse obrigatória, 

poderia ter a consequência negativa de ser uma norma não seguida, perdendo ainda mais a 

credibilidade no instrumento (informação verbal - FARIA, 2014). 

 Já para o entrevistado anônimo, seria interessante que a AAE não fosse prevista 

apenas em um decreto, mas que houvesse uma alteração na Política Nacional do Meio 

Ambiente (PNMA – Lei 6.938/1981) para que fosse inserida a previsão de existência da AAE. 

Todavia, ―a lei não muda [o mundo]‖, e por isso, ele tende a achar que o instrumento deve ser 

apenas previsto em lei, mas não obrigatório. Além da previsão da norma, seria necessária 

também uma estratégia de implantação do instrumento, e a AAE tem que se mostrar útil para 

o governo. A previsão legal é importante, mas não determinante: ―tem que ter vontade política 

de implementar‖ (informação verbal - ANÔNIMO, 2014). 
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 Por outro lado, para Cássio Araújo (SEMAD), a obrigatoriedade de elaboração da 

AAE auxiliaria na implantação do instrumento, pois ―tudo que é obrigatório no Brasil torna-se 

realidade‖ (informação verbal - ARAÚJO; FARIA, 2014). Para André Ruas (SUPRAM), que 

se baseou em sua experiência com licenciamento ambiental na regional central, se a AAE 

fosse um instrumento que tivesse uma observação legal, ela seria mais efetivamente utilizada 

(informação verbal - RUAS, 2014). 

 Como se percebe, não há unanimidade entre os entrevistados quanto à necessidade 

ou não de haver uma regra obrigando a aplicação efetiva da AAE-PGHMG, e quanto à 

influência da ausência desta norma na efetividade desta avaliação. Desta feita, os elementos 

apresentados neste estudo de caso não foram suficientes para se chegar a uma conclusão certa 

a respeito desta resposta. Todavia, como se demonstrou que a AAE-PGHMG teve baixa 

efetividade em relação à utilização do instrumento na tomada de decisão governamental e à 

mudança da visão governamental sobre o meio ambiente, e que as mudanças governamentais 

mineiras se provaram um fator relevante neste resultado, surge a hipótese de que, se houvesse 

uma norma de cunho mandatório direcionada ao Poder Público, obrigando-o a utilizar o 

instrumento, este resultado poderia ter sido diferente. 

 Assim, no capítulo seguinte, para avaliar esta hipótese, serão analisadas as teorias 

existentes sobre o grau ideal de discricionariedade que uma norma deverá conferir ao 

administrador público, tanto na literatura especializada em AAE na área de Ciências 

Ambientais, quanto no Direito e na Ciência Política, para, a partir destas teorias, e concluindo 

o trabalho, apontar qual seria o grau ideal de discricionariedade conferida pela norma ao 

administrador no caso de se pensar em instituir a AAE na esfera federal. 
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4 EFETIVIDADE DA AAE E A DIMENSÃO JURÍDICA-INSTITUCIONAL 

 

 

4.1 Fatores que podem influenciar a efetividade da AAE em escala nacional 

 

  

 Vistos quais são os problemas que surgiram na AAE-PGHMG que a tornaram 

inefetiva, é preciso, agora, refletir sobre quais destes problemas podem eventualmente surgir 

no contexto brasileiro, de maneira a se pensar, posteriormente, se a dimensão jurídica-

institucional é um fator importante que pode solucionar tais problemas, promovendo a 

efetividade deste instrumento em âmbito nacional. Assim vejamos. 

 Os problemas que se verificaram na AAE-PGHMG são, boa parte, relacionados às 

boas práticas apontadas pela literatura, conforme se demonstrou ao final do capítulo anterior. 

Ora, a AAE-PGHMG não foi trabalhada como um processo, mas como um estudo, que ficou 

paralisado no tempo: não foi feito o tiering entre a AAE do programa governamental e as 

avaliações de impacto ambiental de projetos, e a AAE não foi inserida no sistema de 

planejamento governamental (como ocorreu com o ZEE e a AAI). Ainda, não houve 

treinamento suficiente dos funcionários que poderiam dar andamento ao processo, e a 

elaboração do estudo não gerou o aprendizado e a mudança de visão governamental 

pretendida. A participação pública não foi estimulada nem durante, nem após o processo. E, 

ao final, não houve acompanhamento dos resultados do estudo. O resultado disto tudo é a 

inefetividade do processo de AAE no sentido de inserir a variável ambiental no processo 

decisório. 

 Os Núcleos de Gestão Ambiental, que poderiam corrigir problemas relacionados 

ao aprendizado ao promover capacitação técnica nos órgãos envolvidos, bem como poderiam 

se responsabilizar pelo acompanhamento da inserção da AAE no processo decisório e pelo 

monitoramento pós-AAE, foram abandonados por falta de vontade política – sendo que, 

mesmo à época em que existiam, já não realizavam a capacitação e o acompanhamento para o 

qual foram desenvolvidos.  

 Desta forma, a principal lição que se pode aprender do caso mineiro, ao se pensar 

numa eventual aplicação deste modelo no âmbito federal, é relacionada à importância da 

vontade política para a efetividade da AAE. Com efeito, é difícil fazer previsões, mas não há 

dúvidas de que a falta de comprometimento político na implantação dos NGAs foi um fator 

relevante para a falta de efetividade da AAE-PGHMG. Ora, o NGA, órgão desenhado para 
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superar entraves conhecidos na implantação de AAEs, não teve seu potencial completamente 

explorado. À época em que existia, não tinha força política suficiente para efetivar as 

mudanças necessárias de forma a tornar a AAE efetiva; e após, acabou sendo abandonado, 

juntamente com a ideia de implantação de outras AAEs no Estado. 

 Por outro lado, pode-se supor que boa parte dos problemas encontrados no 

contexto mineiro poderia acontecer em escala nacional. A literatura acadêmica brasileira já 

apontou em outros estudos estes mesmos problemas relacionados a outras AAEs brasileiras: a 

dificuldade de integração da AAE no planejamento; a falta de aprendizado e capacitação 

técnica; a participação pública insuficiente; e a falta de monitoramento do processo de AAE, 

provocando a sua inefetividade. Todos estes problemas pareciam se solucionar com os NGAs 

no âmbito mineiro; mas, como já dito, não foi isto o que ocorreu, por falta de 

comprometimento político com o projeto. É possível que, em um contexto nacional, a 

implantação de NGAs em ministérios sofresse com o mesmo problema relacionado à vontade 

política para sua efetivação. 

 Importante também destacar que o principal problema apontado pela literatura em 

relação às AAEs brasileiras – a utilização errônea do instrumento para ―projetos 

estruturantes‖, implicando na perda de timing e impossibilidade de influência em PPPs – não 

ocorreu no caso estudado, que teve por objeto um programa de governo. Pode-se afirmar que 

a AAE-PGHMG foi bem-sucedida, pelo menos, na definição de seu objeto. Neste sentido, o 

que a diferenciou das outras AAEs realizadas no Brasil foi, novamente, a vontade política. À 

época, conforme apontam os depoimentos de alguns entrevistados, houve uma 

conscientização da SEDE a respeito da necessidade de se realizar a AAE para os 

empreendimentos hidrelétricos futuros, a fim de evitar problemas ambientais que 

eventualmente pudessem surgir. 

 Portanto, percebe-se que os diversos problemas – e até as soluções – que podem 

surgir na implantação da AAE em um contexto nacional acabam voltando para uma questão 

central: a necessidade de comprometimento político do governo com a ideia de se implantar 

uma AAE. Diante desta constatação, surge a pergunta: a elaboração de uma norma que 

restrinja mais a liberdade do governo em elaborar e utilizar a AAE em seu dia-a-dia teria o 

condão de impedir que este instrumento fique à mercê da vontade política? 

 A literatura de Ciências Ambientais, Direito e Ciências Políticas pode oferecer 

respostas a esta pergunta, razão pela qual o próximo capítulo se debruçará sobre esta 

literatura. Assim vejamos. 
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4.2 Dimensão jurídica-institucional e sua relação com a efetividade 

 

 

 Neste capítulo, se pretende estudar a chamada dimensão jurídica-institucional da 

AAE, ou seja, o grau de abertura que uma norma instituindo a AAE deverá ter para que a 

ferramenta seja efetiva, tanto no que tange à elaboração quanto à utilização da AAE no dia-a-

dia governamental. Buscar-se-á avaliar se a edição de uma norma mais ou menos restritiva à 

discricionariedade administrativa possui o condão de impedir que casos como o da AAE-

PGHMG, em que a vontade política prejudicou a efetividade da ferramenta, se repitam. 

 Assim, busca-se analisar o que, na literatura existente nas Ciências Ambientais, no 

Direito e na Ciência Política, se diz a respeito da influência desta dimensão jurídica-

institucional no grau de efetividade da AAE. A partir deste levantamento, pensar-se-á sobre 

qual seria o melhor desenho para uma norma que eventualmente implante a AAE na esfera 

federal. 

 

 

4.2.1 Preliminarmente: O controle da discricionariedade por princípios 

 

 

 Antes de entrar no assunto sobre o grau ideal de abertura da norma, vale tecer 

algumas considerações sobre o que é discricionariedade administrativa e a maneira pela qual 

ela é aplicada no caso concreto. 

 Atos discricionários, nas palavras de Bandeira de Mello, ―[...] seriam os que a 

Administração pratica com certa margem de liberdade de avaliação ou decisão segundo 

critérios de conveniência e oportunidade formulados por ela mesma, ainda que adstrita à lei 

reguladora da expedição deles‖ (MELLO, 2008, p. 422). Desta definição, percebe-se que a 

discricionariedade ocorre quando a lei abre a possibilidade de escolha pelo administrador, sem 

definir um ato único que ele deverá realizar para cumprir aquela norma; assim, ele decidirá 

com base em critérios de conveniência e oportunidade de que maneira ele fará valer o 

conteúdo normativo. 

 No âmbito do Direito Administrativo, a literatura sobre discricionariedade 

representada por Bandeira de Mello (2001) e Di Pietro (2001) defende que a escolha do 

Legislativo por conceder uma maior discricionariedade na edição de uma lei se dá por uma 
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questão de desconhecimento, pelo Legislativo, quanto à qual seria a melhor opção naquele 

caso; porém, mesmo assim, a decisão administrativa discricionária não é totalmente livre, por 

ser limitada pela finalidade da norma. 

 Bandeira de Mello explica que, quando a norma é vinculante, significa que o 

Legislativo sabe qual é a melhor alternativa; quando é discricionária, é porque ―não se 

considerou possível fixar, de antemão, qual seria o comportamento administrativo pretendido 

como imprescindível e reputado capaz de assegurar, em todos os casos, a única solução 

prestante para atender com perfeição ao interesse público que inspirou a norma‖. Ademais, se 

o legislador somente elaborasse regras vinculantes, poderia colocar o próprio interesse 

público em risco, caso a regra elaborada não o atendesse a contento (MELLO, 2001, p. 33 e 

34).  

 Di Pietro, neste mesmo sentido, alega que: 

―a discricionariedade justifica-se, quer para evitar o automatismo que 

ocorreria fatalmente se os agentes administrativos não tivessem senão que 

aplicar rigorosamente as normas preestabelecidas, quer para suprir a 

impossibilidade em que se encontra o legislador de prever todas as situações 

que o administrador terá que enfrentar‖ (PIETRO, 2001, p. 67).  

 

 Isto não significa que a lei é indiferente quanto à solução que o administrador vai 

tomar, muito pelo contrário; ―o administrador está, então, nos casos de discrionariedade, 

perante o dever jurídico de praticar, não qualquer ato dentre os comportados pela regra, mas 

única e exclusivamente aquele que atenda com absoluta perfeição à finalidade da lei‖ 

(MELLO, 2001, p. 33). Assim, no caso de uma norma aberta, ―se o administrador houver 

praticado ato discrepante do único cabível, ou se tiver eleito algum seguramente impróprio 

ante o confronto com a finalidade da norma, o Judiciário deverá prestar a adequada revisão 

jurisdicional‖ (MELLO, 2001, p. 37). 

 Em suma, esta corrente da doutrina administrativa não entra no mérito da escolha 

política entre uma lei aberta ou uma fechada; simplesmente defende que, quando é aberta, 

ainda assim, ela é limitada de alguma forma pelo ordenamento jurídico, e este limite deve ser 

levado em consideração no necessário controle dos atos administrativos discricionários. 

 Aqui se percebe que, no caso de Minas Gerais, o Decreto estadual previu a 

existência da AAE, deixando a cargo do administrador a escolha sobre o momento e os casos 

em que este instrumento seria aplicado. É, assim, uma escolha discricionária do administrador 

fazer ou não fazer o estudo. Não obstante, uma vez realizado o estudo (como ocorreu com a 

AAE-PGHMG), poderia se afirmar que a sua não utilização no dia-a-dia do planejamento 

governamental seria contra a finalidade da norma, pois não faria sentido nenhum fazê-lo se 
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não fosse para utilizá-lo. Numa palavra, a não utilização da AAE-PGHMG no planejamento 

iria contra a finalidade da norma (proteção ambiental). Assim, com base nesta interpretação 

doutrinária, poderia se afirmar que a Administração estadual extrapolou seu poder 

discricionário, e agiu ilegalmente. 

 Porém, isso só poderia ser afirmado ex post, por meio de uma ação judicial, sendo 

que seu resultado seria incerto (não se sabe de que forma o Judiciário decidiria a questão: se 

ele entenderia que de fato a finalidade da norma não foi cumprida, ou se ele simplesmente 

entenderia que a norma não tem por finalidade obrigar a utilização do instrumento, que a 

finalidade da norma pode ter sido implantar AAEs de maneira inicial e experimental, que a 

norma não definiu instrumentos para tornar seu uso obrigatório etc.). 

 Neste sentido, Queiró ensina que a discricionariedade, de fato, é vinculada pelos 

fins da norma; porém, isto pode não significar muito, quando o fim da norma deixa também 

uma margem de incerteza. Este tipo de teoria ―esquece-se que o fim do ato, a ser dado, é dado 

sempre por uma norma, que essa norma precisaria de ser interpretada, e que esta interpretação 

pode sempre deixar afinal de contas um resto teoreticamente ininterpretável‖ (QUEIRÓ, 

2013, p. 75). 

 Assim sendo, no caso concreto, o grau de abertura que a norma mineira concedeu 

ao administrador tornaria incerto um resultado pró-aplicação da AAE numa eventual ação 

judicial. Afinal, a ―finalidade da norma‖ – razão pela qual se poderia afirmar que a ação 

governamental foi ilegal – também é um conceito aberto, sujeito a interpretações diversas 

com base no caso concreto. 

 Ademais, de nada valeria alegar desvio de finalidade numa ação ex post, quando a 

AAE já se tornou obsoleta. Também cabe considerar que uma decisão judicial determinando o 

uso obrigatório da AAE-PGHMG seria de difícil cumprimento (o Judiciário teria de 

estabelecer critérios de inserção da variável ambiental no planejamento) e de mais difícil 

ainda verificação (exigiria um estudo parecido com o que foi feito no presente trabalho). 

 Em resumo, é claro que seria muito melhor se a Administração tivesse utilizado a 

AAE por iniciativa própria, sem a necessidade de uma ordem judicial que a obrigasse, 

gastando tempo e dinheiro a mais: neste sentido, deve-se perguntar se tornar a norma 

vinculante e o uso da AAE obrigatório teria evitado este resultado negativo. É o que 

buscaremos responder a seguir. 
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4.2.2 A literatura de Ciências Ambientais 

 

 

 A literatura de Ciências Ambientais não é unânime quanto à questão do grau de 

discricionariedade que a norma deverá conferir ao administrador no que tange à implantação e 

utilização de AAE. Aqui, se buscará sistematizar a literatura em quatro correntes: (1) os que 

são a favor de regras mais restritivas à discricionariedade; (2) os que pensam que as normas 

que instituem a AAE devem apenas estabelecer regras procedimentais; (3) os que pensam que 

o grau de abertura da norma dependerá do contexto em que a AAE será inserida; e (4) os que 

são contra qualquer obrigatoriedade em relação às AAEs. 

 Dos que são favoráveis a regras mais restritivas à discricionariedade 

administrativa no âmbito das Ciências Ambientais, Sadler aponta que um dos requisitos para 

se checar a efetividade processual de uma avaliação ambiental é a existência de ―termos e 

condições para a implementação‖ que sejam legalmente exigíveis (SADLER, 1996, p. 61, 

tradução nossa). Neste mesmo sentido, Ortolano assinala que uma forma de incentivo ao 

compliance à AAE é a punição através de um órgão responsável por verificar o cumprimento 

da norma (ORTOLANO in AHMED; TRIANA, 2008, p. 46). Como se vê, estes autores 

defendem a existência de uma norma que crie mecanismos para exigir a implantação da AAE. 

 Defendendo a necessidade de regras procedimentais para uma legislação de AAE, 

sem a obrigatoriedade de sua elaboração e aplicação, encontra-se o estudo de Oppermann, no 

qual a autora aponta um maior grau de dificuldade em se estruturar o sistema de AAE no 

Brasil, por conta da falta de alguma fonte formal na qual o instrumento possa se basear 

(OPPERMANN, 2012, p. 86). Para ela, o maior problema da AAE no País é a ―necessidade 

de se estabelecer diretrizes e um guia metodológico para o instrumento adaptados ao contexto 

nacional‖. É preciso que se pense em um modelo que não engesse a atuação governamental, 

obrigando a aplicação da AAE; mas que garanta que a ferramenta seja de qualidade e seja 

válida (OPPERMANN, 2012, p. 93). Ainda, é preciso capacitação e inserção o mais cedo 

possível no planejamento, para que o comprometimento com a questão ambiental seja maior 

(OPPERMANN, 2012, p. 94). 

 Já no grupo daqueles que defendem que a existência de regras mais ou menos 

restritivas à discricionariedade dependerá do contexto, Partidário afirma que ―a AAE deve ser 

adaptada à política pública existente e aos processos de tomada de decisão‖, e neste sentido, 

―a criação de um quadro formal legislativo para a AAE depende da cultura política e da 
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natureza dos processos de tomada de decisão em questão‖ (PARTIDÁRIO, 1996, p. 44, 

tradução nossa). Para a autora: 

―Valores políticos e comportamentais e níveis de consciência ambiental 

entre os envolvidos na elaboração da política terão de determinar a ênfase a 

ser colocada no desenvolvimento de um quadro regulatório. Algum grau de 

requisitos legais será certamente necessário num estágio inicial, mas de uma 

maneira que não prejudique a necessária flexibilidade e adaptatividade que a 

avaliação ambiental de decisões estratégicas intrinsecamente requer‖ 

(PARTIDÁRIO, 1996, p. 45, tradução nossa). 

 

 Para Agra Filho, é preciso uma ―estrutura normativa apropriada e necessária‖ que 

integre a AAE ao processo decisório; porém, a elaboração de uma legislação específica 

dependerá do sistema político do local (cultura governamental). O modelo de implantação de 

AAE com legislação (leis integradas no planejamento governamental ou nos estudos 

ambientais) ou sem legislação (procedimentos não obrigatórios) tem seus prós e contras, e é 

preciso se pensar nisto antes de regulamentar a AAE. De qualquer forma, o autor entende que 

são necessárias normas para regulamentar a revisão dos estudos e a fundamentação das 

decisões tomadas no âmbito da política avaliada (AGRA FILHO, 2002, p. 238). 

 Gazzola (2008) fez uma análise comparativa entre países do norte e do sul 

europeu, a fim de verificar a efetividade de suas AAEs e os fatores que a influenciam. Seu 

trabalho é bastante exemplificativo do que significa considerar o contexto na definição do 

conteúdo de uma norma instituindo a AAE, e por isso, descreve-se a seguir seus achados. 

 Enumerando as diferenças entre o norte e o sul europeu, Gazzola aponta que a 

tradição do sul não introduz a variável ambiental no dia-a-dia do planejamento, enquanto a do 

norte integra (GAZZOLA, 2008, p. 06). Posteriormente, ela descobriu que os sistemas de 

AAE no norte eram mais abertos e flexíveis, enquanto que no sul eram mais rígidos e 

mandatórios (GAZZOLA, 2008, p. 09). A autora aponta que o sul europeu possui problemas 

contextuais, tais como a consciência ambiental mal desenvolvida e a ausência de estratégias 

de desenvolvimento com objetivos ambientais, apesar de possuir um sistema de planejamento 

bem estruturado (o que ajuda na aplicação da AAE). Ela aponta então que, na Itália, uma 

AAE procedimentalmente flexível não serviria, pois introduzir uma AAE flexível em um 

contexto altamente político significaria provavelmente legitimar a natureza não-accountable 

do processo de PPP (GAZZOLA, 2008, p. 13). 

 Ainda segundo a autora, para se resolver a questão do impacto político das 

decisões no sul europeu, é preciso se pensar em accountability, controle e verificações, bem 

como no aumento da vontade política em introduzir a variável ambiental nas decisões. Por 

outro lado, para se resolver a falta de consciência ambiental, é preciso a coleta de informações 
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ambientais de base, a compatibilidade das PPPs com o meio ambiente e o fortalecimento da 

legislação (GAZZOLA, 2008, p. 16). 

 Ao final, Gazzola enumera expressamente a necessidade, para o sul europeu, de 

um ―quadro legal e institucional para a consideração e integração do meio ambiente, com o 

fortalecimento da legislação ambiental‖ e de um sistema de AAE ―aplicado de forma 

sistemática, rigorosa e estrita, de acordo com uma abordagem formal e legal com 

procedimentos claros e provisões governamentais prescritivas de forma a aplicar a AAE e a 

levar em consideração os seus achados‖ (GAZZOLA, 2008, p. 16, tradução nossa).  

 Por fim, para Malvestio e Montaño, que estudam especificamente o contexto 

brasileiro, é preciso se criar mecanismos de controle dos procedimentos da AAE no Brasil, 

pois aqui há uma baixa capacidade de aprendizado. Neste sentido, uma AAE obrigatória seria 

interessante neste País, pois estimularia o cumprimento das diretrizes pelos elaboradores 

(MALVESTIO; MONTAÑO, 2013, p. 11). Eles observam que regulamentos, por si só, não 

resolveriam o problema de performance da AAE no País; mas uma definição de objetivos 

para a AAE ajudaria a consolidar boas práticas e integrar a AAE ao sistema de planejamento 

(MALVESTIO; MONTAÑO, 2013, p. 18). 

 Da leitura destes autores, percebe-se que aqueles que defendem a elaboração da 

legislação de AAE dependente do contexto afirmam que a cultura política do local 

determinará o grau de abertura da norma. Questões como valores políticos, processos 

decisórios, consciência ambiental, estratégias de desenvolvimento e capacidade de 

aprendizado são variáveis a serem consideradas nesta definição. Quanto menor a 

possibilidade ou capacidade de inserção da variável ambiental no processo decisório, mais 

restritiva deverá ser a norma em relação à discricionariedade administrativa. 

 Para aqueles que são contra a edição de normas obrigatórias relacionadas à AAE, 

Cashmore et al. defendem que de nada adianta a elaboração de uma lei se não há capacidade 

institucional para implementá-la (CASHMORE et al., 2004, p. 306). Neste mesmo sentido, 

Fundingsland Tetlow e Hanusch afirmam que requisitos formais de implantação da AAE em 

um país não garantem a sua efetiva aplicação, já que os tomadores de decisão podem buscar 

cumprir os requisitos legais da AAE sem se preocupar com o valor a ser agregado ao 

planejamento (FUNDINGSLAND TETLOW; HANUSCH, 2012, p. 19 e 20). Therivel afirma 

também que  

―A AAE não pode virar um documento legal: requisitos procedimentais 

devem apenas ser mencionados quando estiver claro que esta é a única forma 

de atingir os objetivos da AAE. Um contexto de suporte a treinamento, 
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recursos e apoio governamental é necessário, não a ameaça de uma grande 

punição legal‖ (THERIVEL, 2004, p. 214, tradução nossa). 

 

 Em suma, para aqueles que são contra a edição de normas com requisitos formais 

obrigatórios para a implantação de AAE, tais requisitos serão inócuos caso não haja uma 

estrutura institucional (capacidade técnica e vontade política) que dê suporte à utilização da 

AAE.  

 

 

4.2.3 A literatura de Direito e Ciências Políticas 

 

 

 No âmbito do Direito e da Ciência Política, diversos estudos abordaram o grau 

ideal de abertura da norma para que a Administração cumpra o objetivo e a finalidade da lei. 

Do levantamento literário feito neste trabalho, distinguem-se cinco vertentes: (a) o controle 

administrativo deve ser feito por meio de regras fechadas que restrinjam a discricionariedade; 

(b) o controle administrativo deve ser feito por meio de regras procedimentais; (c) o controle 

administrativo deve ser feito por meio de regras de monitoramento; (d) a necessidade de 

controle administrativo por meio de regras dependerá do contexto; e (e) não é necessário o 

controle administrativo por meio de regras, que deverão ser abertas. 

 Vejamos o que cada uma destas vertentes argumenta, e quais são os contra-

argumentos existentes a respeito de cada uma delas. 

 

 

4.2.3.1 Controle administrativo por normas fechadas 

  

 

 A visão que prevalecia no estudo do Direito e Desenvolvimento nos anos 1990 era 

a da chamada vertente liberal, que defendia que o direito tem o papel de delimitar parâmetros 

mínimos relacionados ao direito de propriedade e às relações contratuais. A ideia principal é 

que as ―instituições importam‖, e que por isso, é preciso que se introduzam reformas de rule 

of law para que as instituições, nos países em desenvolvimento, funcionem da melhor maneira 

possível (um bom direito, somado a uma boa aplicação, gera bons resultados) (MILHAULPT; 

PISTOR, 2008, p. 17-21). 
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 Dentro deste contexto, desenvolveu-se a ideia de que quanto menos 

discricionariedade, melhor para o desenvolvimento. Segundo esta doutrina, quando a lei é 

mais detalhada e possui menos padrões abertos (standards), ela controla melhor os atos da 

Administração Pública e torna tais atos mais sujeitos ao controle pelo Poder Judiciário, e 

desta forma, traz maior segurança jurídica, conferindo previsibilidade ao sistema – o que, em 

última instância, é o que se procura em um Estado ideal no qual se queira investir 

economicamente. Especialmente em países menos desenvolvidos, detalhar é importante 

porque facilita a administração das normas; começar a reforma de um sistema pela lei é mais 

eficiente (mais barato do que mudar as instituições), e pode ser o ponto de partida para 

mudanças institucionais (POSNER, 1998, p 04 e 05). 

 Na área de Direito Administrativo, esta ideia também foi dominante por bastante 

tempo; neste sentido, Sundfeld explica que, como a criação da disciplina do Direito 

Administrativo foi vinculada à noção de que o Executivo precisava ser controlado, até os dias 

atuais predomina a ideia de que a Administração deve apenas seguir aquilo que a norma 

determina e ao que o Legislativo tem por ideal quando edita a norma, agindo como ―braços 

mecânicos do legislador‖ impossibilitados de criar e de inovar. Neste sentido, esta corrente 

defende que a lei deve ser a mais detalhada possível, de forma que não haja lugar para a 

discricionariedade (SUNDFELD, 2012, p. 132 e 133). 

 As vantagens de se elaborar regras fechadas para a proteção ambiental são várias, 

segundo Braga. Pode-se dizer que, no momento de aplicação, a regra é menos custosa à 

Administração (é preciso ―menos tempo e recurso‖ para aplicá-la). Há ainda a vantagem da 

previsibilidade da norma, gerando um limite à discricionariedade (controle burocrático). 

Ademais, com regras, as empresas podem planejar e as normas terão um ―alcance mais 

eficiente‖, uma vez que a previsibilidade faz com que aumente o ―cumprimento voluntário 

das normas‖ (BRAGA, 2010, p. 64 e 65). 

 No âmbito da Ciência Política, segundo Spence, defende-se que o controle ex ante 

(detalhamento da norma) garantiria que os objetivos da lei se fariam cumprir pelos grupos de 

interesse que apoiaram a sua elaboração, sendo que eles poderiam até mesmo ingressar com 

ações judiciais buscando proteger seus interesses (SPENCE, 1997, p. 418 e 419). Lowi, por 

sua vez, afirma que a elaboração de normas detalhadas também daria maior legitimidade às 

ações do governo (MASHAW, 1985, p. 84). 

 Porém, esta corrente do Direito e da Ciência Política sofre diversas críticas. 

 Uma das críticas diz respeito à necessidade de participação popular na 

implantação da norma ao caso concreto. Com efeito, Sossin afirma que a edição de normas 
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para confinar a discricionariedade não funciona, pois normas feitas para controlar a 

discricionariedade levam a decisões formalmente legítimas e indiscutíveis, sem, no entanto, 

abrir possibilidade para o necessário debate público da aplicação da lei (SOSSIN, 1993, p. 

381 e 382). 

 Neste mesmo sentido, Sundfeld destaca que esta posição de defesa do controle da 

Administração pelas leis ignora que, no Executivo, também há participação democrática, e ao 

final é ―elitista‖, por promover o papel dos juristas como únicos intérpretes do Direito com 

―poder de veto e influência sobre a Administração‖. Ora, a razão de ser desta limitação teórica 

imposta pelo Direito Administrativo na atuação administrativa – evitar o avanço do 

autoritarismo – não mais se sustenta no governo democrático em que se vive atualmente no 

Brasil (SUNDFELD, 2012, p. 137-141).  

 Por outro lado, este autor defende que a complexidade e quantidade de tarefas 

realizadas pela Administração Pública atualmente faz com que sua atuação não possa se 

limitar a um mero cumprimento de normas. Ora, leis não podem prever todas as 

possibilidades futuras de ação estatal, e por isso, a atividade executiva não pode ser descrita 

apenas como ―uma máquina de execução de leis‖. Com efeito, há outras influências sobre a 

ação governamental – a política, a técnica, a subjetividade – sobre as quais ―o mundo jurídico 

não tem – e não deve ter – todas as respostas‖ (SUNDFELD, 2012, p. 137-140). Para o autor: 

A orientação dos juristas que reserva toda deliberação pública relevante para 

o Legislativo supõe ser viável retirar a Política da administração, reduzir a 

mera técnica o papel dos dirigentes e funcionários públicos. Mas essa 

orientação despreza a experiência histórica e não faz sentido no mundo 

contemporâneo, em que o largo espectro de funções assumidas pelo Estado 

exige uma Administração Pública também de largo espectro (SUNDFELD, 

2012, p. 141). 

 

 Sobre o assunto, Di Pietro, em seu trabalho sobre a discricionariedade 

administrativa, aponta que ―os paradigmas em que se baseia o direito administrativo, 

elaborados no período do liberalismo, teriam se tornado incompatíveis com o Estado Social e 

Democrático de Direito‖; e neste sentido, a ―limitação da discricionariedade‖ seria um dos 

fatores que obstariam a criação de uma Administração Pública Gerencial. Por isso, atualmente 

se busca ―afastar a estrita legalidade e ampliar a discricionariedade‖, dentro dos parâmetros 

que a Constituição possibilita, buscando conferir maior liberdade ao administrador (PIETRO, 

2001, p. 58 e 59). 

 Ademais, Mashaw entende que normas fechadas são o resultado do chamado 

logrolling (que pode ser definido como um acordo feito entre grupos de interesse para aprovar 

uma legislação), o que nem sempre é vantajoso ao interesse público (MASHAW, 1985, p. 
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90). Mashaw aponta, ainda, a dificuldade inerente em se detalhar uma lei, muitas vezes de 

assunto complexo, e que aumentaria consideravelmente os custos de elaboração caso a 

preferência do eleitor se alterasse no futuro, demandando uma mudança legislativa 

(MASHAW, 1985, p. 97-98). 

 Neste mesmo sentido, Spence assinala que o problema de se buscar um controle 

ex ante é que, se aparecem novos problemas com os quais o burocrata precisa lidar, as 

soluções por ele encontradas podem não mais refletir as preferências dos políticos transcritas 

na lei – é justamente por conta disso que se editam normas delegando poderes à 

Administração. Com efeito, muitas questões não podem ser previstas pela legislação, e o 

próprio Congresso é incapaz de prever tudo, sendo às vezes compelido a criar normas vagas – 

sobre as quais a agência se encarregará de dar sua própria interpretação (SPENCE, 1997, p. 

422-431). 

 Para além da dificuldade na elaboração de regras detalhadas, outro argumento 

trazido pela literatura é a falta de efetividade em se elaborar textos fechados, uma vez que, 

conforme elucida José Rodrigo Rodriguez, a regulamentação será tão extensa que qualquer 

justificativa poderá ser encontrada para embasar qualquer tipo de decisão. Segundo o autor,  

Em diplomas legislativos muito detalhados, que contam com regras 

específicas para uma diversidade muito grande de situações, é quase sempre 

possível justificar toda sorte de atitude com fundamento em um texto 

normativo fechado qualquer. Desta maneira, o efeito da regulação acaba 

sendo contrário ao objetivo fixado pelo legislador e este efeito paradoxal 

compromete a segurança jurídica (RODRIGUEZ, 2012, p 136).  

 

 Neste mesmo sentido, Sundfeld aponta que uma lei mais densa não 

necessariamente restringirá mais a Administração, e pode até mesmo ocorrer um efeito 

contrário (de maior liberdade à Administração), pois é muito comum que a lei, querendo ser 

exaustiva, acabe por permitir todo tipo de comportamento por parte do governo 

(SUNDFELD, 2012, p. 170). 

 Garcia, que estudou o papel do Direito na proteção do meio ambiente, afirma que 

―enunciados firmes e estáticos não se ajustam à evolução constante das descobertas científicas 

[ambientais] e transportam para a norma jurídica uma dinâmica de ruptura rápida, que a 

desvirtua e a torna incapaz de dar resposta às solicitações da realidade comunitária‖. Com 

efeito, para a autora, o problema existente no detalhamento de normas ambientais é que (1) as 

normas devem acompanhar as alterações científicas; (2) não basta que as normas sejam 

seguidas; suas consequências têm de ser como os cientistas imaginam; e (3) há incerteza 

científica também na avaliação das consequências das normas (GARCIA, 2007, p. 372-421). 
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 Para Garcia, então, a racionalidade do Direito é distorcida quando se procura 

utilizá-lo para a proteção ambiental. Vale dizer, a incerteza ambiental clama por uma 

experimentação que não existe no Direito, uma vez que normas buscam promover igualdade e 

devem ser aplicadas de maneira geral e abstrata. Assim, quando o Direito tenta evitar riscos 

ambientais, ele não é bem sucedido, pois não consegue inserir em uma norma todas as 

possíveis consequências e alternativas, e precisa ser impositivo (GARCIA, 2007, p. 413-428). 

 Por isso, para a autora, as soluções que o Direito Ambiental busca para este 

dilema são duas: ou ele edita normas fechadas e promove mudanças legislativas constantes 

para acompanhar as alterações científicas (criando uma ―avalanche legislativa‖), ou edita 

normas com cláusulas abertas. Se o Estado decide por editar normas fechadas e estas se 

tornam defasadas antes que novas normas sejam editadas, surge o dilema entre aplicá-las ou 

não: caso aplique, o Direito assume um papel de decidir sobre questão técnica que não é de 

sua alçada (podendo provocar consequências indesejáveis ao meio ambiente), e caso não 

aplique, o Direito se torna incerto e se descaracteriza (GARCIA, 2007, p. 430-433). 

 Ainda segundo Garcia, o descumprimento da norma fechada em matéria 

ambiental poderá ocorrer também porque os cientistas pressionam por urgência na ação 

política de editar a norma, e ao mesmo tempo, há uma demora da sociedade em entender a 

necessidade daquela norma. A imposição de normas top-down (command and control) faz 

com que uma incerteza científica se torne uma certeza social, tornando o Direito Ambiental 

ineficaz porque este se coloca contra a própria liberdade dos cidadãos. Por outro lado, a 

máquina administrativa precisa de tempo para se estruturar de maneira a fazer cumprir a 

norma editada, os agentes que não compreendem a norma tendem a relativizá-la caso 

entendam que não é justa, e há também o problema da pressão de agentes econômicos por não 

cumpri-la, gerando a descredibilidade do Estado (GARCIA, 2007, p. 375-406).  

 Braga, em seu estudo sobre normas de licenciamento ambiental no Brasil, também 

aponta que criar regras mais específicas pode ser contra a finalidade da norma ambiental, pois 

o critério criado pode ser incompatível com a proteção ambiental e/ou pode ser custoso em 

alguns casos concretos. Vale dizer, o custo de obtenção de informação para elaboração da 

norma ambiental é alto, e ainda assim, existe o risco de a norma elaborada não ser condizente 

com o seu objetivo. Desta forma, caso a norma ambiental seja feita erroneamente, a 

determinação feita pelo Judiciário ou pela Administração para a sua não aplicação também 

geraria custos. Ademais, refazer uma regra ambiental feita erroneamente aumentaria ainda 

mais os custos de elaboração (BRAGA, 2010, p. 47-50). 
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 Braga salienta ainda que a norma ambiental fechada tende a passar por uma 

dificuldade maior para ser elaborada, pois é possível saber as suas consequências de maneira 

mais exata, e com isso, sempre haverá conflito entre aqueles que estão de acordo com estas 

consequências, e aqueles que não estão (BRAGA, 2010, p. 56-59).  

 O autor aponta, assim, que o grau de controvérsia do tema e o número de pessoas 

que participam do processo normativo encarecem o custo de elaboração de regras. O poder 

público tenderá, então, a querer editar normas abertas. Porém, alguns grupos de interesse 

podem ser contrários a elas: os ambientalistas, por exemplo, enxergam as normas abertas 

como danosas à proteção ambiental, e pressionam para não haver desregulamentação. A 

possível consequência disto é que haja um número excessivo de regras ambientais, tornando o 

ambiente normativo cada vez mais ―complexo e burocrático‖ (BRAGA, 2010, p. 61-64). 

 Por outro lado, para Braga, se algumas regras existem por pressão política e 

interesse de um grupo específico, essa pressão e esse interesse se perpetuarão na aplicação da 

norma, o que nem sempre é favorável ao meio ambiente (pois grupos econômicos também 

influenciam a edição da norma). Além disso, o problema já apontado da burocratização 

provocada pelo excesso de regras gera ineficiência, uma vez que provoca altos custos à 

sociedade pelo descumprimento de algumas normas, que podem ser até mais importantes do 

que as normas que são de fato cumpridas (normalmente menos complexas) (BRAGA, 2010, 

p. 65 e 66). 

 Numa palavra, Braga entende que, ao menos no Brasil, a existência de regras nem 

sempre significa previsibilidade. Portanto, quanto maior o número de regras, menor o ganho 

com previsibilidade e maior o custo com litígios. Mesmo quando a regra é bem-feita, perdida 

dentro de um emaranhado complexo ela se torna ―inexequível‖ (BRAGA, 2010, p. 65 e 66). 

  Em suma, a corrente do Direito e da Ciência Política que defende a existência de 

normas fechadas para controle administrativo acredita que este tipo de norma traz mais 

segurança jurídica e previsibilidade às ações da Administração, que agirá sob a ameaça de 

controle judicial e, assim, cumprirá os objetivos da lei de forma a dar legitimidade às suas 

próprias ações. A previsibilidade também gerará menor custo (tempo e recursos) para a 

Administração na aplicação da norma, que será mais automática. 

 Por outro lado, os que se opõem a esta corrente alegam que ela deixa de 

considerar o fato de que a Administração é um poder democrático atualmente, e que normas 

fechadas impedem o exercício desta democracia, atrapalhando a atuação governamental nesta 

era complexa em que vivemos, na qual diversos valores e interesses estão em jogo. Os críticos 

também apontam que grupos de interesse no processo legislativo podem influenciar 
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negativamente a elaboração da lei detalhada; ademais, existe um alto custo no detalhamento 

legislativo, que nem sempre é possível por conta da complexidade dos problemas e dos 

diversos interesses em jogo, e que pode levar a inúmeras mudanças legislativas futuras por 

falta de previsão ou alteração de preferências. 

 Especificamente em relação ao Direito Ambiental, há críticas no sentido de que 

este é um direito em constante mutação pela sua vinculação a descobertas científicas, e por 

isso, criar normas detalhadas o torna ineficaz – isto sem contar o fato de que normas 

vinculadas a achados científicos podem muitas vezes estar desvinculadas de um sentimento de 

justiça por parte da população, que pode não entender a necessidade daquela norma, e por 

isso, não a cumprir. Mais especificamente ainda, no Direito Ambiental brasileiro, o excesso 

de regras torna o ambiente normativo complexo e burocrático, o que possui o efeito contrário 

ao desejado: quanto mais regras fechadas, menos previsível o resultado. 

 

 

4.2.3.2 Controle administrativo por regras procedimentais 

 

 

 Outra parte da literatura de Direito e Ciência Política ainda admite a necessidade 

de controle administrativo, porém, entende que este controle não será bem efetuado por meio 

de normas detalhadas, mas por meio da criação de procedimentos administrativos que 

garantam que a finalidade da lei seja cumprida. Assim vejamos. 

 McCubbins et al. entendem que regras de legitimidade e de fundamentação afetam 

o leque de decisões disponíveis para um órgão, controlando indiretamente suas decisões e 

influenciando os resultados. Por isso, políticos podem utilizar procedimentos para controlar 

decisões a um menor custo. A ideia aqui não é pré-selecionar decisões, mas criar um ambiente 

no qual as circunstâncias políticas que deram azo àquela legislação sejam refletidas na decisão 

da burocracia (MCCUBBINS; NOLL; WEINGAST, 1987, p. 253-255). 

 Com efeito, políticos delegam decisões às agências porque (1) a política é 

controversa (neste caso, os procedimentos deverão promover o compromisso entre as partes); 

ou (2) os políticos não sabem qual é a melhor opção (os procedimentos então deverão criar 

ferramentas para que a burocracia colete informações sobre as consequências da política, e 

para que a decisão tomada seja de melhor interesse para os políticos). Assim sendo, a suposta 

flexibilidade conferida pela abertura da norma procedimental é ilusória, pois é acompanhada 

por procedimentos que controlam os resultados, e quanto maior a delegação, maior a 
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necessidade de criar mecanismos de controle (MCCUBBINS; NOLL; WEINGAST, 1987, p. 

256 e 257). 

 Uma questão que precisa ser pensada é a fundamentação: é importante criar 

padrões de embasamento das decisões que façam com que elas se sustentem em um Tribunal. 

Sem este padrão, a burocracia teria muita liberdade (MCCUBBINS; NOLL; WEINGAST, 

1987, p. 260). Outra diz respeito à obrigatoriedade do procedimento; se as regras forem 

mandatórias, isto evitará resultados indesejados, sendo que a possibilidade de um processo 

judicial em caso de descumprimento deve ser real (MCCUBBINS; NOLL; WEINGAST, 

1987, p. 263). 

 Para Sundfeld, outrossim, não é preciso se pensar em maneiras de se limitar a 

Administração por meio de lei; é preciso se pensar em ―quais são os arranjos institucionais 

administrativos capazes de garantir os valores democráticos e os direitos, quando da tomada 

de decisões‖ (SUNDFELD, 2012, p. 155). Ele ressalva que isto não significa que a lei pode 

ser aberta a ponto de dar total e plena liberdade de ação aos administradores; ―ela não pode se 

limitar a criar estruturas ocas, para serem preenchidas depois com qualquer coisa. Ela precisa 

ter um conteúdo significativo‖. Para tanto, a lei deverá se encarregar de questões 

institucionais, processuais, e outras soluções normativas (estabelecimento de proibições, 

objetivos etc.) (SUNDFELD, 2012, p. 179 e 180). 

 Sundfeld então conclui que: 

O exercício de competências amplas pela Administração, inclusive 

normativas, observadas certas condições (o respeito às reservas específicas 

de lei, a existência de parâmetros legais consistentes, a observância das 

exigências institucionais ou processuais e dos condicionamentos constantes 

das diversas fontes normativas do direito administrativo), é perfeitamente 

compatível com o pressuposto essencial do direito público: o de que a 

Administração deve ser controlada pelo Direito. O quanto, para além dessas 

condições, deve haver de limite – isto é, o quanto o legislador vai chamar a 

si a normatização das situações e o quanto vai autorizar a Administração a 

fazê-la – é questão de opção política [...]. A grande missão do 

administrativista contemporâneo não é tolher a criação administrativa para 

defender o máximo de espaço para o legislador, mesmo contra a vontade 

deste. É assegurar que o Direito, em suas múltiplas formas, influa sobre o 

espaço de deliberação administrativa, mas sem monopolizá-lo (SUNDFELD, 

2012, p. 180 e 181). 

 

 Outro autor que defende o controle procedimental é Guerra. Para ele, o pós-

positivismo trouxe um paradoxo entre a necessidade de limitar a discricionariedade e a 

complexidade dos assuntos tratados pela Administração (que exige maior liberdade de 

atuação). Com efeito, não é possível retirar totalmente o poder discricionário da 

Administração, uma vez que esta é responsável por escolher uma alternativa dentre as 
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diversas possíveis em alguns casos. O legislador nem sempre poderá positivar opções 

técnicas, mas por outro lado, a concentração de poder no Executivo é arriscada e há uma 

tendência ao ―esvaziamento da discricionariedade‖. O autor defende, para solucionar este 

conflito, a chamada ―reflexividade administrativa‖: a possibilidade de inserir valores vindos 

de outros sistemas que não o Direito nas decisões, por meio de procedimentos de decisão 

coletiva, e não de forma obrigatória. Assim, se promove uma melhor prevenção de riscos e 

consideração de interesses, com a participação da sociedade, obtendo informações sobre 

riscos e fomentando a mediação. O Estado, assim, se torna o interlocutor, sendo que a 

legitimidade das decisões estará no consenso mediado (GUERRA, 2010, p. 18-31). 

 Garcia, por sua vez, defende que a proteção do meio ambiente é dever de todos, e 

por isso, não pode ser imposta de um homem para outro. É preciso a participação de todas as 

pessoas na promoção desta proteção, que se configura em um processo lento e cultural. Neste 

sentido, o Estado deve utilizar a flexibilidade, e não a vinculação, na criação de normas 

ambientais. Com efeito, de nada adianta impor uma obrigação porque ela é ética; é preciso 

impor uma obrigação quando a comunidade adotar aquele valor para si e entender que a 

obrigação é ética. O Direito, neste momento, se tornará necessário para unificar condutas e 

garantir que todos se sacrificarão pelo bem comum. (GARCIA, 2007, p. 389-396). 

 Garcia entende, assim, que o Estado deverá incitar, sem obrigar, comportamentos 

por parte do público, de forma que a proteção do meio ambiente se dê de maneira natural, pois 

é a sociedade que deve se apoderar desta mudança comportamental de maneira a legitimar o 

Direito (GARCIA, 2007, p. 406).  

 A autora então enumera algumas saídas para o dilema da utilização do Direito 

para a proteção ambiental: (1) a divulgação de informações pelo Estado de maneira a 

conscientizar a sociedade sem tirar a sua liberdade; (2) a cooperação entre Estado e 

comunidade, de maneira a estabelecer fins e criar alternativas para atingi-los, mantendo a 

liberdade de escolha da sociedade; (3) a edição de normas procedimentais conjugadas com 

normas de competência e princípios ambientais, de maneira a direcionar a ação do Estado; (4) 

a análise de custo-benefício como critério de decisão entre alternativas de ação; (5) a 

necessidade de considerar consensos, construindo a racionalidade da norma orientada por suas 

consequências (racionalidade situacional); (6) ―fixar objetivos à ação pública e deixar que as 

entidades e órgãos se movam num quadro valorativo alargado, construindo as decisões de 

forma argumentativa, apoiadas em standards comunitariamente aceitos‖; e (7) aceitar que a 

segurança jurídica no Direito Ambiental não é sinônimo de previsibilidade, mas de 
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identificação dos complexos pormenores da situação para entender que cada caso deve ser 

decidido considerando suas particularidades (GARCIA, 2007, p. 437-476). 

 Como crítica a esta posição, encontrou-se apenas um argumento por parte de 

Spence, que afirma que, uma vez que os processos administrativos são neutros, tanto os 

grupos de interesse mais favorecidos quanto os menos favorecidos podem participar, e por 

isso, não há como garantir que a posição do grupo de interesse que editou a lei será a 

―vitoriosa‖ na aplicação da lei ao caso concreto (SPENCE, 1997, p. 431, tradução nossa). Isto 

significa dizer, em consequência, que nem sempre a finalidade da lei desenhada 

legislativamente será de fato atingida na aplicação da lei dentro deste processo administrativo, 

que sofre também diversas influências. 

 Em conclusão, para esta corrente, a melhor forma de controlar a Administração 

Pública é por meio de procedimentos administrativos obrigatórios que promovam a 

participação pública, o consenso, a informação e a fundamentação às decisões tomadas pelo 

Executivo. As decisões se tornarão mais eficientes, haverá uma maior conscientização e 

liberdade de escolha por parte do público, e a Administração poderá ser controlada sem ser 

engessada e a um menor custo político. Apesar de apresentar diversas vantagens, uma crítica 

que se levanta é a possibilidade de esta fórmula não evitar o desvio de finalidade da lei no 

momento de sua aplicação. 

 

 

4.2.3.3 Controle administrativo por regras de monitoramento 

 

 

 A terceira corrente defende que o controle administrativo deverá se dar por meio 

de monitoramento das ações do Executivo. Esta é uma corrente que se difere da anterior, uma 

vez que a anterior defende um controle procedimental durante a elaboração da decisão, e esta 

defende um controle ex post, ou seja, após a decisão ter sido tomada. 

 Uma vertente desta corrente é o que se denominou ―experimentalismo‖, e tem 

como um dos seus principais representantes Charles Sabel. Esta doutrina, que possui relação 

intrínseca com a chamada ―nova governança‖ ou ―regulação responsiva‖, foi influenciada 

tanto pela teoria de administração quanto por ideais democráticos, e tem por norma principal a 

capacidade de aprendizado e adaptação. Para Sabel, as instituições centrais deverão conceder 

autonomia às instituições locais para que estas busquem os objetivos genericamente 

declarados pelo centro. O centro, então, deverá monitorar a atuação da instituição local, 
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reunindo informações, comparando performances, e criando pressões e oportunidades para 

melhorias (SABEL; SIMON, 2011, p. 55). 

 O experimentalismo se aplicará, especialmente, em casos que requeiram variação 

e adaptação local para circunstâncias em mutação – ou seja, casos de incerteza nos quais a 

contingência não pode ser conhecida ou calculada atuarialmente ou com rigor formal, mas 

pode apenas ser estimada. Nestes casos, os objetivos da política não podem ser definidos 

antes da implementação; eles têm de ser descobertos no curso da solução do problema 

(SABEL; SIMON, 2011, p. 55). 

 McCubbins et al. também entendem que é preciso monitorar, para que aquelas 

decisões sobre as quais a burocracia tem maior conhecimento (e pode tentar decidir de 

maneira parcial) possam ser objeto de controle (MCCUBBINS; NOLL; WEINGAST, 1987, 

p. 248 e 249). 

 Spence explica que a teoria do controle ex post da Administração pode ser 

aplicada de duas maneiras: ―patrulhas policiais‖ (monitoramento por comitês fiscalizadores); 

e ―alarmes de incêndio‖ (denúncia de eleitores ao Congresso sobre descontentamentos com 

ações da Administração Pública). Por um lado, patrulhas policiais seriam efetivas porque o 

Congresso controla o orçamento e tem poder sobre a Administração; por outro lado, alarmes 

de incêndio seriam efetivos porque a Administração teria medo de agir pensando que o 

Congresso poderia retaliar (SPENCE, 1997, p. 415 e 416, tradução nossa). 

 Existem, no entanto, alguns problemas apontados pela literatura para o controle 

por monitoramento, tais como: os custos (tempo e dinheiro) para a realização deste 

monitoramento; a incerteza inerente à relação de causalidade entre ordem administrativa e 

consequências fáticas; o fato de que as consequências daquela decisão já estão surtindo 

efeitos, gerando ainda mais custos para revertê-la; e a parcialidade dos órgãos, que ao mesmo 

tempo tomam a decisão e fornecem a informação para monitoramento (MCCUBBINS; 

NOLL; WEINGAST, 1987, p. 250 e 251). 

 O monitoramento seguido de sanção também possui custos para ser 

implementado: é preciso aprovar uma legislação, o que requer coordenação do Legislativo, e 

pode-se abrir oportunidade para a aprovação de pontos indesejados. Ainda, corre-se o risco de 

o eleitorado se revoltar com as transgressões da burocracia descobertas pelo monitoramento, 

bem como o fato de que sanções desviam o órgão de seu dia-a-dia de implementação de 

políticas públicas (MCCUBBINS; NOLL; WEINGAST, 1987, p. 251-253).  

 Spence ainda pondera que o número de agentes e de políticas é muito grande para 

ser controlado por monitoramento, e que os responsáveis pelo levantamento de dados têm 



122 

 

muitas outras funções além de reunir informações sobre a atuação burocrática. O próprio 

Congresso possui prioridades que limitam o controle e a resposta às políticas elaboradas. Por 

outro lado, se não houve debate ou não há comunicação entre a agência e o Congresso, não se 

saberá as preferências de um ou de outro; assim, não se pode inferir que a agência não iria 

agir de uma determinada maneira por medo de veto do Congresso, o qual pode nem mesmo 

ocorrer por problemas de escolhas coletivas típicos de legislações mais restritas (SPENCE, 

1997, p. 433-436). 

 Em suma, o controle administrativo por monitoramento defende que este 

funcionaria melhor para os casos de incerteza, por meio de um experimentalismo das decisões 

(―tentativa e erro‖). O ―medo‖ do monitoramento conduzido por outros órgãos também 

poderia garantir que a Administração tomasse decisões em consonância com a finalidade da 

lei, diminuindo o leque de opções disponíveis para a Administração. No entanto, críticos 

apontam que (i) o monitoramento carrega um alto custo, (ii) é difícil apontar a relação causa-

efeito da norma monitorada, (iii) uma decisão tomada erroneamente possui custos para ser 

revertida quando detectada pelo monitoramento, (iv) a divulgação de dados pela própria 

Administração faz com que o monitoramento seja parcial, (v) a divulgação de resultados 

negativos no monitoramento pode fazer com que o público tenha uma má visão da 

Administração, (vi) é difícil controlar a enorme gama de ações a cargo da Administração, e 

(vii) nem sempre o medo do monitoramento faz com que a Administração mude seu modus 

operandi. 

 

 

4.2.3.4 Controle administrativo variável conforme o contexto 

 

 

 É importante ainda trazer a lume outro posicionamento a respeito da 

discricionariedade conferida pelas normas aos administradores: não existe uma única forma 

que seja ―a melhor forma possível‖ em relação à abertura ou fechamento das normas. Tal 

abertura existirá ou não conforme o contexto político, sendo que necessariamente a escolha 

por um tipo de norma envolve um trade-off específico conforme o caso, e configurará uma 

escolha ad hoc por parte do legislador (HUBER; SHIPAN, 2002, p. 219). 

 Com efeito, conforme Milhaulpt e Pistor, a ideia de um sistema legal racional 

como promotor do desenvolvimento parte da necessidade de ofertar uma lei adequada, sem 

pensar na demanda do País em que deverá se inserir. Neste sentido, a lei deverá ser adaptável 
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ao seu contexto, e não um ―copia-e-cola‖ de outros modelos (MILHAULPT; PISTOR, 2008, 

p. 22 e 23, tradução nossa).  

 Assim, segundo Huber e Shipan, partidários deste entendimento, alguns fatores 

políticos são determinantes na escolha entre uma lei mais ou menos discricionária. São os 

seguintes: 

a) conflito político: quanto maior a divergência entre burocratas e políticos, 

maiores os incentivos para utilizar detalhes nas leis para gerenciar a implementação da 

política (HUBER; SHIPAN, 2002, p. 78); 

b) capacidade legislativa: quanto menor o conhecimento dos políticos a respeito 

de determinado assunto, maior a possibilidade de haver legislação aberta. A elaboração de leis 

detalhadas poderia dar muito trabalho, e mesmo que os políticos tenham conhecimento do 

assunto, também poderia consumir muito tempo (HUBER; SHIPAN, 2002, p. 79); 

c) ambiente de barganha: os arranjos institucionais, que estabelecem o número de 

atores que deverão consentir com a aprovação da legislação, também determina o grau de 

discricionariedade da norma. Quanto maior o número de locais de vetos, mais difícil será 

passar uma legislação detalhada (HUBER; SHIPAN, 2002, p. 80); e 

d) fatores não-legislativos: se o sistema político tem mecanismos para manter os 

burocratas ―sob controle‖ dos políticos sem que haja a necessidade de detalhar a legislação, 

não haverá motivos para detalhá-la. Por outro lado, se há outros atores, como por exemplo o 

Judiciário, que poderão desfazer decisões da burocracia, a tendência é que as orientações na 

legislação sejam mais específicas (HUBER; SHIPAN, 2002, p. 80). 

 Um exemplo dado pelos autores para demonstrar o trade-off existente na escolha 

de uma legislação com maior ou menor nível de discricionariedade está na questão do 

conhecimento técnico pelos burocratas. Com efeito, para estes autores, a razão central para 

conceder autonomia na elaboração de políticas públicas para os burocratas – seu 

conhecimento técnico – também cria o maior problema, já que burocratas podem se utilizar de 

seu conhecimento contra os políticos. O conhecimento dos burocratas é assim uma espada de 

duas pontas, criando tanto o incentivo para legisladores concederem poder de elaboração de 

políticas públicas aos burocratas, quanto a oportunidade para que estes burocratas ajam contra 

as preferências legislativas (HUBER; SHIPAN, 2002, p. 19). 

 É preciso, então, que sejam analisados os quatro fatores acima enumerados, para 

que se chegue à conclusão de que determinada lei deverá ser mais ou menos aberta à 

discricionariedade por parte dos administradores. Não existe uma única fórmula que se 

aplique a todos os casos. 
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 Spence afirma, por outro lado, que o controle da administração variará conforme a 

relevância do problema e a existência de uma alternativa preferida pelo público. Neste 

sentido, o controle político será provável se o problema for relevante e o público entendê-lo e 

tiver uma alternativa preferível para solucioná-lo; neste caso, os políticos normalmente têm a 

mesma posição que seus eleitores, e podem querer controlar a decisão da Administração 

(controle ex ante ou ex post) (SPENCE, 1997, p. 440). 

 Quando o público tem uma alternativa preferida, mas o problema não é sério, a 

Administração pode até tomar uma decisão contrária aos políticos se for favorável à opinião 

pública; porque se o político vetar, a chance de aumentar a importância do problema para a 

população faz com que ele desista da ideia. Por outro lado, se são os políticos que têm a 

mesma opinião que o público, e a Administração tem opinião contrária, o controle da 

Administração pode ser feito pelos políticos, mas apenas se problemas de informação e 

recursos disponíveis puderem ser superados (SPENCE, 1997, p. 441). 

 Quando o problema é sério e não há opinião pública a respeito da melhor 

alternativa, o controle da Administração é improvável, pois os políticos evitarão tomar uma 

decisão se puderem (transferirão a decisão para a Administração). Quando não é um problema 

grave e não há opinião formada, os políticos podem forçar os agentes a tomar uma decisão 

impopular ou podem não agir quando uma decisão impopular é tomada (SPENCE, 1997, p. 

442). 

 Diversos fatores podem alterar as hipóteses numeradas por Spence, visto que a 

gravidade do problema não é a mesma eternamente, e nem mesmo a opinião pública a 

respeito do assunto é imutável. Estas podem se alterar por ação política – por exemplo: se o 

público percebe que os agentes são detentores de maior conhecimento, podem dar mais razão 

a eles do que aos políticos. Outras fontes de informação também podem influenciar mais que 

os políticos (SPENCE, 1997, p. 442-446). 

 Fukuyama é outro autor que defende a importância do contexto para a definição 

do grau de abertura da norma. Ele argumenta em seu artigo que ―maior ou menor autonomia 

[burocrática] pode ser algo bom ou ruim, dependendo de quanta capacidade subjacente a 

burocracia tenha‖. Ele explica sua hipótese partindo do pressuposto que a relação entre a 

autonomia burocrática e a qualidade do governo é um ―U‖ invertido, ou seja, não se pode tirar 

completamente a autonomia e engessar a burocracia, nem deixá-la totalmente independente e 

sem controle algum. É preciso um meio termo para promover a boa governança; porém, este 

―U‖ invertido pende levemente para a direita, indicando que é mais importante conceder 

autonomia (promovendo experimentação e inovação) do que tentar controlar a burocracia. 
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Não obstante, esta inclinação para a direita só é verdadeira em países com alta capacidade 

burocrática. Em países de baixa capacidade, ocorre o oposto: ―seria desejável circunscrever o 

comportamento de oficiais do governo com mais em vez de menos regras, porque não se pode 

confiar que estes oficiais exerçam um bom julgamento ou não se comportem de maneira 

corrupta‖. A palavra ―capacidade‖, aqui, deve ser interpretada como ―recursos e grau de 

profissionalização dos funcionários da burocracia‖ (FUKUYAMA, 2013, p. 11-16). 

 Braga também entende que a escolha entre o que ele chama de ―regras‖ (menos 

discricionariedade) e ―normas abertas‖ (mais discricionariedade) no Direito Ambiental 

dependerá do que se está buscando com a edição da norma. Assim, a princípio, as regras 

servem para quando se busca transparência e segurança jurídica; e as normas abertas, mais 

liberdade administrativa e proteção ambiental. Para ele, o legislador utilizará critérios de 

escolha entre uma e outra que se baseiem (i) na avaliação de ―custos e benefícios‖ entre elas; 

e (ii) na escolha da opção que que gere ―mais riqueza‖, no sentido monetário do termo. O 

critério, então, é o da eficiência; não que o dinheiro seja mais importante que a proteção 

ambiental, mas deve haver maneiras mais eficientes para promover esta proteção, e é esta a 

opção que deve ser escolhida caso a caso (BRAGA, 2010, p. 44-47). 

 Por isso, na hora de se elaborar regras no Brasil, deve-se pensar nos custos, 

especialmente ao se considerar que órgãos ambientais não são aparelhados o suficiente. Braga 

conclui então que, no contexto brasileiro, a norma deverá ser aberta quando o risco de 

aplicação de uma regra superinclusiva (que proíba o que deve ser permitido) ou subinclusiva 

(que permita o que deve ser proibido) é muito alto. A superinclusão pode ocorrer quando é 

difícil fazer uma previsão das consequências da norma (devido à complexidade da questão), 

quando não é sabida a melhor opção para se solucionar uma questão, ou quando é possível 

que, no futuro, surjam novas circunstâncias que tornem a norma obsoleta (BRAGA, 2010, p. 

72-77). 

 A mistura entre regras e normas abertas para regulamentar um determinado 

assunto também é possível para evitar problemas de subinclusão, apesar de poder retirar um 

pouco o benefício de se usar regras, ao manter a incerteza das normas abertas. No entanto, é 

preciso se ter em mente que nem sempre uma norma aberta causa insegurança; vai depender 

do contexto em que está inserida e de como ela é aplicada. Para a superinclusão, outra solução 

é a criação de regras com possibilidades de afastamento, em certos casos e sob certas 

condições, pelo Judiciário (―formalização de exceções‖) (BRAGA, 2010, p. 80-83). 

 Outro fator apontado por Braga que pode influenciar a escolha entre norma aberta 

e regra é a ―frequência‖: quanto mais a norma é aplicada, mais deverá se utilizar de regras. 
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Esta condição se aplica dependendo da ―qualidade‖ e do ―tamanho da estrutura 

administrativa‖ que aplica a norma: quanto menos gente e menos capacitado for o órgão 

ambiental, maior a pressão pela elaboração de regras claras (BRAGA, 2010, p. 83 e 84). 

 Em conclusão, para estes autores, não existe uma única fórmula para a utilização 

de normas mais ou menos restritivas à discricionariedade; tal definição variará conforme o 

contexto político e institucional no qual o problema endereçado pela norma está inserido. Para 

Huber e Shipan, as variáveis relevantes para decidir por mais controle administrativo são: a 

divergência entre Executivo e Legislativo; a alta capacidade legislativa; o baixo número de 

locais de veto; e o baixo número de mecanismos de controle externos à lei. Para Spence, as 

variáveis relevantes para um maior controle são a importância do problema e a existência de 

alternativas escolhidas pelo público. Para Fukuyama, quanto menor a capacidade burocrática, 

maior deverá ser o controle. E para Braga, o critério é o da eficiência: as normas deverão ser 

abertas quando houver risco de superinclusão ou de subinclusão de hipóteses na norma; e 

deverão ser fechadas quando houver um uso constante da norma e o órgão aplicador for de 

baixa capacidade. 

 

 

4.2.3.5 Desnecessidade de controle administrativo pela legislação 

 

 

 A vertente liberal do Direito e Desenvolvimento – que defende maior controle 

burocrático como forma de garantir segurança jurídica aos investidores – passa recentemente 

por um momento de questionamento teórico, e parte deste questionamento surgiu com base no 

desenvolvimento econômico bem-sucedido ocorrido no nordeste asiático. Com efeito, nesta 

região, a burocracia possui bastante liberdade para agir da forma que entende mais 

conveniente e oportuna, sem que outros órgãos tenham grande poder de interferência em suas 

decisões; ainda assim, o desenvolvimento econômico nestes locais foi notável 

(OHNESORGE, 2006, p. 88-90). 

 Este achado empírico condiz com os argumentos trazidos por alguns teóricos no 

campo do Direito e da Ciência Política, que tentaram estabelecer novos parâmetros em 

relação ao grau de discricionariedade das normas que fugissem da literatura tradicional de 

controle burocrático. 

 Neste sentido, Mashaw defende que a demanda por justiça implica 

necessariamente na edição de normas abertas, como princípios vagos, em vez de regras 
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específicas. Ademais, não faz sentido dizer que a edição de normas abertas é antidemocrática, 

porque, na verdade, presume-se que os eleitores saibam quem editou normas abertas, e se os 

eleitores fossem contra esta prática, eles simplesmente deixariam de votar nesses 

representantes nas próximas eleições. Para Mashaw, então, não há problema na delegação de 

poder pelas normas: o Legislativo exerce seu poder quando delega, e os atores envolvidos 

aceitam que haja uma ―loteria‖ quando da escolha pelo administrador. (MASHAW, 1985, p. 

86-89).  

 Ademais, segundo Mashaw, administradores evitam influências sobre suas 

decisões porque precisam seguir normas administrativas que (i) os mantém em sua jurisdição; 

(ii) os obrigam a se explicar e a inserir a participação de outros interesses; (iii) os fazem ser 

consistentes; e (iv) os protege da influência dos legisladores (MASHAW, 1985, p. 99). 

 Mashaw também afirma que a necessidade de o Executivo demonstrar a relação 

custo-benefício de suas ações, bem como a eventual demanda pelo Judiciário que o Executivo 

demonstre a razoabilidade por trás de suas decisões, faz com que os órgãos administrativos 

busquem sempre tomar as melhores decisões – algo que não ocorre na esfera legislativa. 

Adicionalmente, legislações abertas também promovem a responsividade do Executivo 

perante os eleitores, especialmente os chefes do Executivo (como o Presidente) – aliás, a 

eleição de tais chefes nem seria necessária se o Legislativo detalhasse tudo o que o Executivo 

poderia ou não fazer (MASHAW, 1985, p. 93-96). Por fim, Mashaw entende que é possível 

que a experimentação e a pesquisa feitas no âmbito da Administração façam com que as 

dúvidas sobre a opção a ser escolhida na aplicação da norma sejam dirimidas (MASHAW, 

1985, p. 97-99). 

 Ainda vale destacar a ―teoria crítica‖ de Lorne Sossin. Aplicando a doutrina de 

Habermas, Sossin entende que a burocracia deve ser legitimada como uma instituição política 

independente, devendo ser conferida a esta plena discricionariedade para que suas decisões 

sejam debatidas num campo democrático, e para que seja atingido um consenso na 

comunicação que seja livre de coerção (SOSSIN, 1993, p. 365 e 366). 

 A discricionariedade, então, deve ser enxergada como o centro da autoridade 

burocrática, e não como a sua periferia, de forma que as decisões administrativas sejam 

abertas à participação popular (SOSSIN, 1993, p. 381 e 382). A participação democrática nas 

decisões administrativas deve, então, ser estimulada (SOSSIN, 1993, p. 383). 

 Outros autores na Ciência Política se mostram favoráveis à maior concessão de 

discricionariedade aos agentes públicos. Historicamente, a burocracia já foi laureada por sua 

―competência neutra‖ (Kaufman), ideia segundo a qual os burocratas podem utilizar seu 
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conhecimento de forma a trazer um melhor resultado para as políticas públicas. Outros 

argumentam que a burocracia é a fonte principal de inovação em políticas públicas, o que 

beneficia a sociedade; e que conceder autoridade ampla para servidores públicos neutros, 

competentes e profissionais torna a elaboração de políticas públicas mais coerente (HUBER; 

SHIPAN, 2002, p 20 e 21). 

 Ademais, segundo Spence, é possível que o público nem precise do controle 

administrativo, e consiga alterar uma situação indesejável pressionando de outras formas. 

Uma das formas é a revisão judicial, que sempre estará disponível quando a decisão 

administrativa puder ser classificada como arbitrária. Por fim, é importante destacar que o 

controle administrativo pode ser importante para a opinião pública, mas o que o público 

deseja nem sempre está em consonância com o chamado ―interesse público‖, e por isso, é 

importante que a Administração seja resistente a certos tipos de pressão (SPENCE, 1997, p. 

442-446, tradução nossa). 

 Como se percebe, são diversos os argumentos que apoiam o entendimento de que 

as normas voltadas para a Administração Pública deverão ser as mais abertas possíveis. 

Entretanto, há também diversos argumentos contrários. 

 O primeiro deles, trazido por alguns autores de Ciência Política, é que um Estado 

administrativista – ou seja, um Estado no qual a Administração possui poder próprio para 

elaborar e aplicar políticas públicas – é elitista, antidemocrático e enviesado (HUBER; 

SHIPAN, 2002, p. 21 e 22).  

 Com efeito, um Estado administrativista é antidemocrático, uma vez que os 

políticos eleitos têm pouca oportunidade para influenciar os resultados das políticas públicas, 

que estará quase totalmente concentrada nas mãos de burocratas que não são eleitos pelo 

povo. Com efeito, alguns apontam a desconexão que a autoridade administrativa cria entre os 

eleitores e os elaboradores de políticas públicas; e outros descrevem a existência do Estado 

administrativista em termos pejorativos precisamente porque a burocracia não implementa 

devidamente as normas que os políticos eleitos escolheram (HUBER; SHIPAN, 2002, p. 18, 

21 e 22).  

 Por sua vez, um Estado administrativista é elitista, visto que a dominância 

administrativa transfere a tomada de decisão para o campo privado, retirando-a das arenas 

públicas. Neste sentido, Lowi afirma que a delegação vaga de poder leva inexoravelmente ao 

que ele chama de liberalismo dos grupos de interesse, um sistema no qual grupos de interesse 

dominam o governo e o Estado está em uma posição de ―recebimento permanente‖, existindo 

apenas para satisfazer a estes grupos (HUBER; SHIPAN, 2002, p. 28, tradução nossa).  
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 Sobre o assunto, Lowi também decreta que a delegação de competência para a 

administração pública seria contrária ao próprio Direito, uma vez que este será substituído por 

uma barganha ad hoc. Aranson, Gellhorn e Robinson apontam ainda que a existência de 

normas abertas ocorre por uma decisão do Legislativo em não tomar nenhuma decisão, e 

assim, abre caminho para que grupos de interesse se beneficiem privadamente da legislação 

(MASHAW, 1985, p. 83-85). 

 Ainda, um Estado administrativista é enviesado, considerando que a alegada 

―neutralidade‖ – que seria uma vantagem da delegação à Administração, já que burocratas em 

tese tomam decisões mais técnicas e menos políticas – muitas vezes não ocorre na prática. De 

fato, muitos acadêmicos notaram a politização das agências ao longo das democracias 

ocidentais, onde as preferências políticas dos servidores públicos se tornam um critério 

importante para a indicação destes, deixando de lado a alegada neutralidade da estrutura de 

cargos dos servidores públicos (HUBER; SHIPAN, 2002, p. 29). 

 Explicando as teorias que defendem um controle burocrático (teoria política 

positivista), Spence afirma que a teoria organizacional da Sociologia (onde esta ideia se 

iniciou) defende que o burocrata não é neutro por questões como limitação cognitiva, 

limitação de informação e complexidade da organização. Ademais, a teoria do principal-agent 

afirma que burocratas são racionais e têm interesses próprios, e por isso, não se pode prever 

que eles serão fiéis ao que determina a lei; por outro lado, o maior conhecimento dos agentes 

faz com que eles encontrem maneiras de fugir dos seus deveres legais. Assim, a teoria política 

positivista entende que a independência administrativa é uma ameaça ao interesse público, e 

busca então desafiar a delegação de autoridade legislativa (SPENCE, 1997, p. 412-415). 

 McCubbins et al. também criticam a defesa de normas abertas, partindo do 

pressuposto de que  

[...] burocratas têm preferências pessoais que conflitam com membros do 

Congresso e com o Presidente. As escolhas políticas dos últimos são 

disciplinadas pelo requerimento de que periodicamente eles busquem 

ratificação de sua performance no governo por seus eleitores. As escolhas de 

servidores públicos não estão sujeitas à disciplina eleitoral. 

Consequentemente, na ausência de supervisão efetiva, eles estão 

provavelmente sujeitos a refletir escolhas pessoais, derivadas de alguma 

combinação de valores privados políticos, objetivos de carreira pessoais, e, 

igualmente, uma aversão ao esforço, especialmente ao esforço que não 

satisfaça interesses pessoais (MCCUBBINS; NOLL; WEINGAST, 1987, p. 

247, tradução nossa). 

 

 Com base neste pressuposto, eles afirmam que os burocratas têm mais 

conhecimento sobre os assuntos com os quais lidam, e que por consequência eles usam este 
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conhecimento como ferramenta para tomar decisões mais favoráveis a eles. As consequências 

são várias: o shirking (burocratas conseguem se desviar do que determina a lei), corrupção e 

oligarquia são algumas delas (MCCUBBINS; NOLL; WEINGAST, 1987, p. 247). 

 A crítica de Dwyer à legislação aberta em matéria ambiental também vale ser 

destacada. Segundo o autor, embora seja preciso aprender a conviver com a edição de 

legislação aberta pelo Congresso – já que este o fará de forma a dar uma resposta concreta aos 

seus eleitores, sem se comprometer com soluções definitivas para o problema endereçado -, a 

legislação simbólica resolve problemas de maneira irrealista, criando um dilema para 

reguladores, que evitam implementar e regulamentar a lei. O problema maior é que a 

legislação aberta dificulta o acordo político, pois os ambientalistas querem todos os direitos 

previstos genericamente na norma, e os empreendedores se opõem à sua aplicação literal, 

tornando o debate polarizado, sem espaço para negociação (DWYER, 1990, p. 235-237). 

 Ainda, para Braga, normas abertas também geram altos custos. Especialmente no 

que se refere ao licenciamento ambiental no Brasil, a falta de normas claras gera um processo 

custoso e demorado, e os órgãos ambientais, que precisam aplicar estas normas ao caso 

concreto, não possuem recursos suficientes para fazer uma avaliação condizente com a norma 

(BRAGA, 2010, p. 50). 

 Em resumo, para a corrente da literatura que defende normas abertas, o controle 

administrativo não deve se dar por meio da legislação, uma vez que a Administração age de 

maneira neutra, não se sujeita à pressão de grupos de interesse porque precisa ser eficiente, é 

responsiva aos eleitores e pode ser controlada pelo Poder Judiciário. Ademais, com princípios 

e normas abertas, é no Executivo que alternativas poderão ser testadas e consensos 

estabelecidos, o que é positivo e gera mais eficiência e justiça nas decisões tomadas. 

 Por outro lado, quem é contrário a este modelo entende que é um modelo elitista 

(passa a decisão do público para o privado), antidemocrático (já que o Legislativo é o órgão 

representativo por excelência) e enviesado (uma vez que as preferências políticas da 

Administração acabam dominando as decisões). As decisões administrativas, sem controle, se 

tornam imprevisíveis e sujeitas a uma barganha ad hoc. Ademais, o Executivo, por ter maior 

conhecimento técnico para implementar a lei, consegue desviar a sua finalidade. 

Especificamente no contexto brasileiro, a implantação de normas abertas é problemática, já 

que a Administração é menos capacitada e o processo se torna mais custoso e demorado. 
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4.2.4 Conclusões sobre a dimensão jurídica-institucional 

 

 

 De todo o levantamento literário feito acima, e com base no estudo de caso da 

AAE-PGHMG, podem-se extrair as seguintes conclusões a respeito do grau de abertura da 

norma e sua relação com a efetividade da AAE, expostas a seguir. 

 A edição de regras restritivas à discricionariedade administrativa não parece ser 

ideal para garantir a efetividade da norma ambiental no contexto brasileiro. Vale dizer, a 

segurança jurídica e a previsibilidade que em tese regras fechadas proporcionam são anuladas 

no Direito Ambiental brasileiro, uma vez que o número de normas ambientais existentes é 

excessivo, atrapalhando a efetividade das leis, que são conhecidas por não serem aplicadas a 

contento.  

 Ademais, o controle judicial proporcionado por regras fechadas é tardio, e de nada 

ajuda quando já está havendo consequências negativas ao meio ambiente. Neste sentido, 

poder-se-ia afirmar que a mera ameaça de controle judicial faria com que a Administração 

fosse cautelosa em suas ações; porém, esta ameaça nem sempre é tão presente e depende de 

diversos fatores, como a atuação do Ministério Público, de ONGs, e a própria mentalidade do 

Judiciário.  

 Adicionalmente, o argumento de que leis fechadas são mais legítimas do que 

decisões administrativas baseadas em normas abertas também é infundado, visto que a 

legitimidade pode existir na Administração também; atualmente o seu funcionamento pode 

ser transparente e aberto à participação pública. Por outro lado, a suposta redução de custos na 

atuação administrativa pela existência de regras detalhadas (que demandaria menos tempo e 

capacidade técnica para ser aplicada) pode não compensar o aumento de custos de elaboração 

de uma lei detalhada pelo Legislativo. Em suma, regras fechadas parecem não ser a solução 

no contexto brasileiro. 

 O controle procedimental – que é uma via intermediária, sem regras fechadas que 

engessam as decisões administrativas, mas sem regras abertas que dão total liberdade ao 

Executivo – parece uma via interessante para promover a efetividade da norma. Com efeito, 

muitas vezes a lei é elaborada sob a influência de grupos de interesse que não são favoráveis à 

questão ambiental, ou a complexidade da matéria ambiental impede um maior detalhamento 

da norma, e neste sentido, a existência de um procedimento administrativo de aplicação da 

norma pode ser uma boa chance de fazer com que questões ambientais sejam inseridas na 

decisão, caso não tivessem sido na elaboração da lei. Porém, da mesma forma, existe o risco 
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de, neste cenário, as questões ambientais serem deixadas de lado. Como se demonstrará mais 

abaixo, a efetividade desta solução dependerá do contexto em que a norma está inserida, e da 

maneira pela qual este procedimento será estabelecido. 

 Em relação ao controle por monitoramento, esta é a menos atraente das 

alternativas; ela chega quando o dano do descumprimento da norma pode já ter sido feito. 

Trata-se de uma determinação importante no sentido de promover aprendizado; porém, para 

além do monitoramento, é preciso se pensar em como controlar a decisão antes que esta seja 

tomada, de maneira que esta produza efeitos positivos desde o início. 

 Por sua vez, a opção de criar regras abertas que deixem uma maior 

discricionariedade para a Administração se mostra bastante arriscada, especialmente no 

contexto brasileiro. De fato, é ilusório acreditar que, no Brasil, a Administração é em geral 

―neutra‖ e ―eficiente‖. Pelo contrário, a Administração é, no geral, influenciada politicamente 

e sujeita à pressão de grupos de interesse econômicos (o que não significa que o Legislativo 

também não seja – este é um diagnóstico que pode ser aplicado a todo o governo brasileiro). 

 A responsividade da Administração em relação aos eleitores existirá em um 

contexto de normas abertas, mas não chega a ser uma ameaça que os impede de tomar 

decisões contrárias a uma maior proteção ambiental – especialmente porque a população pode 

não considerar o meio ambiente uma prioridade política quando há outras questões mais 

prementes, e porque a complexidade das questões ambientais dificilmente é compreendida 

pela população em geral. Por outro lado, o controle judicial de decisões tomadas com base em 

regras abertas, como já dito, é tardio e incerto. Já o aprendizado que poderia ser 

proporcionado pela experimentação em normas abertas não ocorre na prática, havendo uma 

baixa capacidade de aprendizado pelos órgãos ambientais brasileiros que já foi apontada pela 

literatura. 

 O fato é que, se as normas são abertas, haverá a possibilidade de a Administração 

não cumprir a finalidade da norma, se isso for vantajoso politicamente para ela. A necessidade 

de controle administrativo na área ambiental é ainda maior ao se considerar a baixa 

capacidade (de recursos e de técnica) dos órgãos ambientais brasileiros em implantar tais 

normas. É possível que, ao final, o alto grau de abertura da norma relacionada à AAE em 

Minas Gerais tenha sido um dos fatores que definiu a baixa efetividade da AAE-PGHMG. 

 Por todo o acima exposto, a definição da discricionariedade conforme o contexto 

parece ser a teoria que melhor explica o controle que deverá ser feito sobre a questão 

ambiental no contexto brasileiro. Com efeito, faz bastante sentido afirmar que não é sempre 

que o controle administrativo será necessário, e que às vezes a Administração, com seu 
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conhecimento técnico, saberá decidir da melhor maneira sobre determinada questão 

ambiental. Por outro lado, parece lógico afirmar também que este controle será necessário 

quando a Administração estiver dominada por outros interesses que não aquele definido pela 

norma, ou quando não tiver capacidade técnica para aplicar a norma. 

 No contexto brasileiro, parece ser o caso de se implantar maior controle, conforme 

se verificou na AAE-PGHMG. Não havia vontade política de seguir com o processo de AAE-

PGHMG, e este gerou um baixo aprendizado, demonstrando que teria sido necessária uma lei 

mais restritiva, que inserisse o processo de AAE no sistema decisório como uma etapa 

obrigatória. Isto não significa, no entanto, que no futuro, adquirindo maior capacidade técnica 

e conferindo maior importância à questão ambiental, a Administração mineira não poderia 

atuar de uma maneira mais livre em relação ao processo de AAE. 

 É preciso, entretanto, se pensar nos senões da literatura a respeito de normas 

fechadas que já foram explicados acima: o excesso de regras faz com que a previsibilidade de 

aplicação da norma ambiental no Brasil caia consideravelmente. O Brasil é a terra do 

―jeitinho‖, da ―lei que não pega‖. Isto significa que normas mais restritivas podem não surtir o 

efeito desejado; e como dito, também, só o controle judicial e/ou o monitoramento não 

bastam, pois são tardios. Não seria efetiva, assim, uma norma que estabelecesse que o 

governo deverá obrigatoriamente cumprir as recomendações estabelecidas pela AAE. 

 Talvez então seja importante pensar no controle processual já mencionado acima, 

para criar a obrigatoriedade de realização de um processo de AAE no qual, ao final, se 

fundamente as decisões tomadas no âmbito do planejamento das PPPs com base nos achados 

da AAE. Desta forma, ao menos, a Administração estará divulgando informações mais claras, 

relacionando as PPPs com as AAEs e buscando superar o problema da compreensão do 

público sobre a complexidade ambiental envolvida no planejamento governamental, o que 

tornará suas decisões mais sujeitas ao controle popular. Com efeito, com a promoção de uma 

maior transparência administrativa decorrente deste processo, a Administração ao menos 

hesitará em descumprir a finalidade da norma, e os órgãos de controle, a mídia e a sociedade 

civil estarão mais atentos e terão mais ferramentas para fazer com que a norma seja cumprida. 

 Importa destacar, no entanto, que de nada adiantará esta solução aqui encontrada 

se não houver a vontade política de criar esta lei, e aí está o maior desafio. Ademais, colocar 

toda a esperança na edição de uma lei é ilusório
55

, e não se pode esperar milagres no que 

                                                 
55

 Neste sentido, cf. North: ―Enquanto regras podem ser alteradas do dia para a noite, normas informais 

normalmente mudam somente de maneira gradual. Uma vez que são as normas que dão ‗legitimidade‘ a um 

grupo de regras, mudanças revolucionárias nunca são tão revolucionárias quanto seus apoiadores gostariam, e a 
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tange à inserção da variável ambiental no processo decisório; porém, este pode ser um 

começo para a promoção de mudanças de comportamento e de cultura institucional. 

 

 

4.3 Propostas para implantação de uma legislação federal de AAE 

 

 

 De tudo o que foi exposto até agora, percebe-se que, no contexto brasileiro, é 

preciso que exista certo controle sobre a atuação administrativa para que esta cumpra a 

finalidade da norma; este controle não poderá ser por meio de regras fechadas, já que o risco 

de descumprimento é grande. Assim sendo, a criação de um processo administrativo 

obrigatório de elaboração e implantação da AAE, para que a AAE não mais dependa da 

vontade política para ser implementada, parece ser a saída mais acertada. Para se pensar na 

AAE em esfera federal, assim, algumas ações possivelmente trarão bons resultados. 

 Antes de tudo, cabe destacar que as propostas elencadas a seguir são meramente 

um resultado daquilo que se verificou da teoria em face do caso concreto da AAE-PGHMG, e 

por isso, ainda são passíveis de discussão e de ajustes. Não se quer aqui criar uma teoria 

definitiva sobre o que é necessário para que o Brasil implemente a AAE em seus domínios de 

maneira efetiva, mas contribuir com alguns caminhos que possivelmente darão bons frutos, 

com base no que a teoria define como boas práticas de AAE e no grau de abertura da norma 

que parece mais efetivo no contexto brasileiro. 

 Em primeiro lugar, entende-se necessário criar uma norma que estabeleça 

políticas prioritárias que deverão ser analisadas por meio da AAE. Tais políticas certamente 

incluirão as áreas de energia, transporte e agricultura – as quais são prioritárias para o governo 

e possuem considerável impacto ambiental -, mas poderão abranger outras áreas por meio de 

uma norma aberta que deixe a cargo do Executivo a elaboração de outras AAEs para outros 

assuntos. Assim, a elaboração e a atualização destas políticas deverão estar necessariamente 

formalizadas e integradas com a elaboração e atualização das AAEs, e as escolhas e 

prioridades das políticas deverão ser justificadas expressamente não só pela ótica 

socioeconômica, mas também sob a ótica ambiental. 

                                                                                                                                                         
performance será diferente do esperado‖. ―Instituições políticas serão estáveis somente se apoiadas por 

organizações com interesse em sua perpetuação. Instituições e sistemas de crença devem mudar para uma 

reforma bem-sucedida, já que são os modelos mentais dos atores que definirão escolhas. Desenvolver normas de 

comportamento que irão apoiar e legitimar novas regras é um processo longo, e na ausência de tais mecanismos 

de reforço, políticas tenderão a ser instáveis‖ (NORTH, 1994, p. 367, tradução nossa). 
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 Aqui se percebe a importância da formalização do procedimento de elaboração de 

políticas públicas, algo que não é feito atualmente no Brasil – apesar de ser adotado em 

diversos países, a exemplo da Holanda. Com esta formalização é que poderá se verificar as 

escolhas feitas pela Administração e as respectivas razões pelas quais as escolhas são feitas. 

Hoje em dia, tais escolhas são ―de gabinete‖, e a população só enxerga os resultados das 

escolhas – a implantação de planos, programas, projetos, obras etc. A divulgação pública das 

decisões administrativas é crucial para que haja um controle sobre as políticas públicas, não 

só sob o ponto de vista ambiental, mas também sob outros pontos de vista, como o social e o 

econômico, dificultando a influência de fatores contrários ao interesse público – 

especialmente a corrupção, que é tão comum no governo brasileiro. 

 Em segundo lugar, esta mesma lei deverá determinar a elaboração de AAEs de 

planos e de programas relacionados à política avaliada. Assim, por exemplo, após a AAE da 

política energética brasileira, poderia ser feita a AAE do Plano Decenal de Energia, e após, a 

AAE do PROINFA (Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica), com 

a obrigação de justificar as prioridades de cada um destes planos e programas com base em 

questões sociais, econômicas e ambientais, bem como nas AAEs feitas anteriormente. 

 Em terceiro lugar, é importante não só que seja estabelecida a obrigatoriedade de 

elaboração da AAE, mas também que esta seja atualizada periodicamente, para que novos 

projetos possam nela ser inseridos e ela não fique desatualizada.  

 Em quarto lugar, o processo de elaboração e de atualização da AAE deverá ser 

feito por uma empresa especializada, sob a responsabilidade do órgão setorial responsável 

pela PPP, e passar por um processo de controle de qualidade por meio de uma auditoria 

independente. A criação de um setor, dentro de cada ministério, responsável pelo 

acompanhamento da implantação da AAE é uma possibilidade interessante. 

 Em quinto lugar, de maneira a fazer o tiering entre as PPPs e os projetos, seria 

interessante que se criasse um mecanismo no qual, em todas as avaliações de impacto feitas 

no âmbito de licenciamentos ambientais de projetos, fosse obrigatória uma seção explicando a 

escolha pelo desenvolvimento daquele projeto, sob a ótica econômica, social e ambiental, com 

base nas AAEs elaboradas. Ademais, na decisão do órgão ambiental sobre a concessão da 

licença, deverá obrigatoriamente constar a justificativa pela qual aquele projeto foi autorizado, 

com base nas prioridades e nas recomendações estabelecidas nas AAEs anteriores. 

 Vale novamente destacar que as recomendações da AAE não serão seguidas 

obrigatoriamente, mas criarão um ônus argumentativo considerável caso o órgão decida 

aprovar um empreendimento considerado de alto impacto ou realizar qualquer outra ação que 
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é contrária àquilo que recomendou a AAE. Como as decisões administrativas não mais serão 

―de gabinete‖ e suas razões serão formalizadas e explícitas dentro de processos 

administrativos, a possibilidade de divergir da AAE se tornará mais difícil. 

 Também é preciso, neste ponto, pensar que este ônus argumentativo não pode 

tornar o processo decisório uma mera formalidade, simplesmente adicionando um parágrafo 

na decisão dizendo que ―as questões ambientais foram levadas em consideração‖. É preciso 

haver um ônus também demonstrativo desta consideração das questões ambientais, fugindo da 

―mera formalidade, o clichê e o greenwashing‖ (MARGATO; SÁNCHEZ, [s.d.], p. 03). Se 

houver divergência da AAE, esta precisará ser muito bem fundamentada, e é algo sobre o qual 

os órgãos de controle deverão estar atentos. 

 Em sexto lugar, também deverá ser obrigatório o treinamento e a atualização 

periódica dos órgãos envolvidos com a AAE (órgãos ambientais e os órgãos setoriais cujas 

PPPs são avaliadas), de forma que eles saibam os objetivos, a importância e a forma de 

utilização do instrumento no dia-a-dia. 

 Em sétimo e último lugar, outra obrigatoriedade procedimental seria a realização 

de audiências públicas durante a elaboração da AAE (a fim de definir as prioridades da PPP e 

informar o público) e também após a conclusão do estudo, para que relatórios anuais de 

acompanhamento dos resultados da PPP em face das recomendações da AAE (que também 

deverão ser periódicos e obrigatórios) pudessem ser divulgados. 

 Outras determinações poderão constar em lei, desde que, conforme a teoria de 

Ciências Ambientais sobre AAE, não se comprometa a necessária flexibilidade do 

instrumento, que deve se adaptar a contextos de políticas, planos e programas. A metodologia 

de realização da AAE, desta forma, seria mais bem direcionada por meio de regulamentos 

infralegais, que são mais técnicos e conferem maior abertura para adaptações. 

 Estas propostas, como já dito, não esgotam o tema da legislação necessária em 

matéria de AAE no Brasil; mas estabelecem um norte pelo qual o processo legislativo poderá 

se iniciar. Estas determinações estabelecem um processo administrativo de elaboração, 

implantação e acompanhamento da AAE, de maneira que as ações administrativas possam ser 

controladas caso tal processo não seja seguido. Por outro lado, dá a liberdade necessária para 

que os órgãos fundamentem suas escolhas com base nas AAEs elaboradas, sem haver a 

obrigatoriedade de escolher as opções que a AAE aponta como mais vantajosas se houver 

motivo para escolher outras. Suas escolhas, assim, poderão ser avaliadas pelo público, por 

meio de um processo participativo e transparente. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Neste trabalho, buscou-se saber se a implantação da AAE no contexto brasileiro 

poderia ser efetiva no sentido de influenciar de fato o planejamento governamental, e de 

alterar a visão institucional a respeito da proteção ambiental. Buscou-se, também, saber quais 

são os fatores que influenciam esta efetividade, incluindo principalmente a dimensão jurídica-

institucional – o grau de discricionariedade concedido pela norma ao administrador. 

 Para tanto, foi feita uma revisão teórica sobre o tema da AAE, suas vantagens e 

entraves, boas práticas e efetividade, foi feita uma breve explanação sobre o funcionamento 

da AAE no Brasil e na Holanda, foi feito um estudo de caso a respeito da AAE realizada no 

estado de Minas Gerais sobre o programa de geração hidrelétrica, e a seguir, os achados deste 

estudo de caso foram avaliados em face da teoria para fins de se pensar na variável jurídico-

institucional e sua relação com a efetividade. 

 De tudo quanto foi abordado e avaliado ao longo deste trabalho, confirmou-se a 

hipótese de que a AAE tem a potencialidade de ser efetivamente utilizada no processo de 

tomada de decisão governamental brasileiro e alterar a visão governamental a respeito do 

meio ambiente, possuindo o condão de promover o desenvolvimento sustentável, apesar de ter 

de superar obstáculos consideráveis relacionados a questões políticas e institucionais. Ainda, 

para ser implementada em escala nacional, sustentou-se a hipótese de que é necessário 

desenvolver normas mais restritivas em relação à discricionariedade administrativa, de forma 

a criar um procedimento de AAE obrigatório pelo governo. 

 Porém, esta hipótese ainda precisa ser complementada com os seguintes pontos. 

 Em primeiro lugar, a conclusão a que se chegou neste trabalho é baseada em um 

estudo de caso feito sobre uma AAE específica de um programa de geração hidrelétrica em 

Minas Gerais no ano de 2007. Claramente, seus achados não podem ser generalizados a toda e 

qualquer AAE já realizada ou a ser realizada no País, e outros casos podem levantar outras 

hipóteses que não a dita acima, ou até mesmo demostrar que a dimensão jurídico-institucional 

não é uma variável relevante em alguns casos. 

 Em segundo lugar, a dimensão jurídico-institucional não poderá ser considerada a 

única variável relevante para a efetividade da AAE. De fato, há diversos outros fatores dos 

quais depende a efetividade da AAE, dentre os quais podemos destacar a capacitação do 

órgão, a capacidade de aprendizado, a corrupção, a conscientização pública, a vontade política 
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etc.. Não obstante, a dimensão jurídico-institucional é um dos fatores que se mostra relevante, 

apesar de muito pouco abordado na literatura sobre o assunto. 

 Em terceiro e último lugar, este trabalho de nada valerá se não houver vontade 

política de implementar uma lei criando o procedimento de AAE como descrito no último 

capítulo. Neste sentido, é preciso ter consciência de que a criação desta norma é bastante 

difícil, pois isso implicaria em maior transparência governamental, dificultando a influência 

de interesses privados nas decisões, algo que políticos não ficam confortáveis em aprovar. 

 Neste sentido, a AAE precisa ser encarada como uma oportunidade para se pensar 

no modelo de desenvolvimento adotado no País. Com efeito, as políticas públicas são 

escolhas feitas por administradores e legisladores, e tais escolhas não são aleatórias, mas têm 

como pano de fundo a escolha por um modelo de desenvolvimento – no qual se priorize a 

economia, a qualidade de vida, e/ou o meio ambiente. É essa escolha que será escancarada 

com a adoção da AAE, e talvez por isto mesmo a resistência política em implementá-la será 

muito grande. 

 De fato, o modelo brasileiro de desenvolvimento parece ser muito voltado a 

interesses econômicos, e este não pode ser o único interesse que um Estado deve tutelar, por 

mais importante que seja. De nada adiantará o Brasil possuir indústrias prósperas e 

oportunidades de emprego se não tiver recursos naturais para sustentar seu crescimento a 

longo prazo. O modelo desenvolvimentista adotado no Brasil pode e deve ser repensado em 

diversos fatores, mas especialmente sob a ótica da questão ambiental, hoje tão em voga, para 

que esta seja colocada como um fator indissociável da decisão sobre políticas públicas. É 

preciso que se torne pública esta decisão pelo modelo de desenvolvimento brasileiro, é 

preciso informar sobre causas e consequências, é preciso que a população se envolva no 

processo e se conscientize da importância de participar.  

 Em suma, no mundo de hoje, é necessário conectar o mundo do conhecimento 

técnico-científico ao mundo da política e do direito, e a AAE pode ser uma boa maneira de se 

fazer esta conexão. Talvez a crise de falta d‘água pela qual o sudeste brasileiro passa 

atualmente seja uma boa janela de oportunidade para iniciar este debate. 
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APÊNDICE I - TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Projeto de pesquisa: A Avaliação Ambiental Estratégica no contexto brasileiro: 

desenvolvimento sustentável e racionalidade econômica. 

Pesquisadora: Marina Montes Bastos, mestranda na Direito GV. 

Contato: marina.bastos@gvmail.br 

Proposta da pesquisa: O presente projeto de pesquisa tem por objetivo estudar o instrumento 

denominado Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), para descobrir, através do estudo de 

caso do Programa de Geração Hidrelétrica de Minas Gerais - PGHMG, qual o seu grau de 

efetividade em relação ao processo de tomada de decisão governamental tradicional (sem 

estudos ambientais), tanto sob o aspecto da promoção do desenvolvimento sustentável (maior 

proteção ambiental) quanto da racionalidade econômica (variáveis de tempo e custo de 

implantação). A partir desta análise, procura-se compreender a aplicação deste instrumento no 

contexto brasileiro, buscando extrair conclusões que possam subsidiar o debate sobre uma 

eventual implantação futura da AAE em escala nacional, especialmente considerando o 

contexto político-jurídico brasileiro (influência de grupos de interesse econômicos e grau de 

discricionariedade conferido pela norma ao administrador). 

Finalidade da entrevista: A entrevista será realizada com o objetivo de (completar). 

Uso da entrevista: O conteúdo da entrevista será aproveitado unicamente para fins 

acadêmicos da pesquisa. 

Confidencialidade: Trechos das entrevistas poderão ser declarados confidenciais pelo 

entrevistado ao longo da entrevista.  

Anonimato: Se o entrevistado expressamente manifestar pelo resguardo de sua identificação, 

as transcrições e citações indicarão apenas em qual instituição o entrevistado trabalha 

(completar).  

Consentimento: Eu, ___________________________________________, estou de acordo 

em participar da pesquisa supramencionada. 

� Desejo que trechos identificados da entrevista sejam confidenciais. 

� Desejo que minha identidade seja resguardada. 

 

Assinatura do(a) entrevistado: _________________________________ 

 

Assinatura do(a) entrevistador(a): ______________________________ 

 

Data: ____/____/____ 

 

mailto:marina.bastos@gvmail.br
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APÊNDICE II – ROTEIROS DE ENTREVISTA 

 

PERGUNTAS FEITAS PARA CÁSSIO ARAÚJO E LEONARDO FARIA (SEMAD) 

 

1) Como funciona na prática uma AAE? 

 

2) Quem arcou com o custo da AAE-PGHMG? 

 

3) Houve ou ainda há acompanhamento dos resultados da AAE-PGHMG? Se sim, quais 

ações foram realizadas de maneira a fazer este acompanhamento? Se não, por que não 

foi feito, considerando que uma das funções do Núcleo de Gestão Ambiental é a 

realização deste acompanhamento
56

? 

 

4) Os Núcleos de Gestão Ambiental foram efetivamente implantados nas secretarias com 

participação no COPAM, conforme determinado na norma? 

 

5) Foram feitas outras rodadas de simulação da ―matriz de sensibilização e simulação de 

impactos‖
57

 da AAE conforme mudanças foram ocorrendo no planejamento de 

implantação de empreendimentos hidrelétricos após o ano de 2007? Se não, por quê? 

 

6) A AAE é utilizada como base para o processo de licenciamento ambiental de 

empreendimentos hidrelétricos pós-2007, ou não há comunicação entre a AAE e os 

estudos ambientais posteriores? Se não há, por que isso ocorre? 

 

7) Houve um projeto previsto pela AAE que foi abandonado ou alterado por causa da 

significância de seus impactos ambientais demonstrada pela avaliação? Se sim, qual e 

como isso ocorreu? Se não, houve alguma pressão do governo e/ou da sociedade civil 

neste sentido? 

 

                                                 
56

 Decreto 43.372/2003, art. 4º, inciso IV: ―Art. 4º - Compete ao Núcleo de Gestão Ambiental - NGA: [...] IV - 

avaliar continuamente os resultados das Avaliações Ambientais Estratégicas desenvolvidas em seu âmbito de 

atuação, bem como das propostas de cooperação técnica a que se refere o inciso V‖ (GOVERNO DE MINAS 

GERAIS, 2003). 
57

 A Matriz de Sensibilização e Simulação de Impactos é um instrumento elaborado no âmbito da AAE-PGHMG 

para a simulação dos impactos de novos projetos e mudanças de projetos pós-2007, de modo que alterações no 

planejamento de empreendimentos hidrelétricos não devem ficar de fora da AAE. 



149 

 

8) Houve algum debate público ou reunião de trabalho para falar a respeito de eventuais 

mudanças nos projetos previstos pelo PGHMG após a conclusão da AAE? 

 

9) Há previsão para a realização de novas AAEs? Se sim, quais, e como está caminhando 

o processo de elaboração? 

 

10) Conforme previsto na AAE, os termos de referência para implantação de 

empreendimentos hidrelétricos por rio foram criados? Se não, por quê? 

 

11) Conforme previsto na AAE, o sistema de gestão ambiental integrada dos programas 

ambientais de empreendimentos hidrelétricos foi criado? Se não, por quê? 

 

12) Conforme previsto na AAE, os comitês de bacia hidrográfica foram fortalecidos? Se 

não, por quê? 

 

13) Em sua opinião, a AAE enfrenta obstáculos para que as recomendações nela previstas 

sejam cumpridas e para que ela seja utilizada como base nos processos de 

licenciamento ambiental de empreendimentos hidrelétricos? Se sim, quais? 

 

a) Em sua opinião, interesses políticos influenciam de alguma maneira na 

concretização do que foi previsto na AAE? 

 

b) Em sua opinião, a infraestrutura do órgão ambiental influencia de alguma 

maneira na concretização do que foi previsto na AAE? 

 

c) Em sua opinião, a ausência de normas impelindo os órgãos a darem efetividade à 

AAE influencia de alguma maneira na sua concretização? 

 

i. Em sua opinião, há a necessidade de criar normas que imponham a realização e 

a observância das recomendações da AAE? 

 

14) Em sua opinião, a experiência da AAE-PGHMG gerou consequências em relação à 

forma pela qual o governo insere a questão ambiental em seu planejamento 

atualmente? 
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15) O que deveria/poderia ser feito para a AAE funcionar melhor? 

 

PERGUNTAS FEITAS PARA GUILHERME FARIA (SEDE) 

 

1) Como funciona na pratica uma AAE? 

 

2) Houve ou ainda há acompanhamento dos resultados da AAE-PGHMG? Se sim, quais 

ações foram realizadas de maneira a fazer este acompanhamento? Se não, por que não 

foi feito, considerando que uma das funções do Núcleo de Gestão Ambiental é a 

realização deste acompanhamento? 

 

3) Foram feitas outras rodadas da ―matriz de sensibilização e simulação de impactos‖ da 

AAE conforme mudanças foram ocorrendo no planejamento de implantação de 

empreendimentos hidrelétricos após o ano de 2007? Se não, por quê? 

 

4) Os cenários alternativos criados pela AAE são considerados na tomada de decisão 

governamental entre a implantação ou não implantação de determinado 

empreendimento hidrelétrico? Se não, por que isso ocorre? 

 

5) Houve um projeto previsto pela AAE que foi abandonado ou alterado por causa da 

significância de seus impactos ambientais demonstrada pela avaliação? Se sim, qual e 

como isso ocorreu? Se não, houve alguma pressão do governo e/ou da sociedade civil 

neste sentido? 

 

6) Houve algum debate público ou reunião de trabalho para falar a respeito de eventuais 

mudanças nos projetos previstos pelo PGHMG após a conclusão da AAE? 

 

7) Conforme previsto na AAE, o que foi feito para estimular (i) a implantação de novas 

fontes energéticas que não a hidrelétrica; (ii) a repotenciação de empreendimentos 

hidrelétricos antigos; e (iii) a reutilização/retomada de empreendimentos hidrelétricos 

desativados? Se não, por quê? 
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8) Conforme previsto na AAE, foram identificados os empreendimentos hidrelétricos de 

interesse do mercado? Se não, por quê? 

 

9) Em sua opinião, a AAE enfrenta obstáculos para que as recomendações nela previstas 

sejam cumpridas e para que ela seja utilizada como base nos processos de 

licenciamento ambiental de empreendimentos hidrelétricos? Se sim, quais? 

 

a) Em sua opinião, interesses políticos influenciam de alguma maneira na 

concretização do que foi previsto na AAE? 

 

b) Em sua opinião, a infraestrutura do órgão ambiental influencia de alguma 

maneira na concretização do que foi previsto na AAE? 

 

c) Em sua opinião, a ausência de normas impelindo os órgãos a darem efetividade à 

AAE influencia de alguma maneira na sua concretização? 

 

i. Em sua opinião, há a necessidade de criar normas que imponham a realização e 

a observância das recomendações da AAE? 

 

10) Em sua opinião, a experiência da AAE-PGHMG gerou consequências em relação à 

forma pela qual o governo insere a questão ambiental em seu planejamento 

atualmente? 

 

PERGUNTAS FEITAS PARA MARIA CLAUDIA PALEY BRAGA (ARCADIS) 

 

1) Quais foram os obstáculos enfrentados durante a elaboração da AAE? 

 

2) Quais foram as experiências positivas extraídas da elaboração da AAE? 

 

3) Os interesses políticos afetaram de alguma maneira a elaboração da AAE? 

 

4) A infraestrutura dos órgãos governamentais influenciou de alguma maneira a 

elaboração da AAE? 
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5) A ausência de padronização normativa influenciou de alguma maneira a elaboração da 

AAE? 

 

PERGUNTAS FEITAS PARA FUNCIONÁRIO QUE TRABALHAVA NA ÉPOCA NA 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

(ANÔNIMO) 

 

1) Os NGAs foram efetivamente implantados em todas as secretarias com participação 

no COPAM? Se não foram, qual seria o motivo, em sua opinião? 

 

2) Nas secretarias em que os NGAs foram implantados, eles existem até hoje? Se não, 

qual seria o motivo, em sua opinião? 

 

3) Qual a importância da criação dos NGAs nas secretarias? 

 

4) Qual foi o papel do NGA da SEDE durante a elaboração da AAE-PGHMG? E após a 

sua conclusão? 

 

5) Por que não foi realizada uma AAE para todo o setor energético mineiro, mas apenas 

para o setor hidrelétrico? 

 

6) Quais foram os obstáculos que a AAE enfrentou durante a sua elaboração? 

 

7) Quais foram as experiências positivas extraídas da elaboração da AAE? 

 

8) Os interesses políticos afetaram de alguma maneira a elaboração da AAE? 

 

9) A infraestrutura dos órgãos governamentais influenciou de alguma maneira a 

elaboração da AAE? 

 

10) A ausência de padronização normativa influenciou de alguma maneira a elaboração da 

AAE? 
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11) A experiência de elaboração da AAE contribuiu de alguma maneira para um 

aprendizado e uma mudança na forma de atuação do órgão? 

 

12) O que deveria/poderia ter sido feito de diferente em relação à AAE? 

 

PERGUNTAS FEITAS PARA ÊNIO FONSECA (CEMIG) 

 

1) A AAE é utilizada como base para o planejamento e implantação de empreendimentos 

hidrelétricos da empresa em Minas Gerais? Se sim, de que forma? Se não, por que isso 

ocorre? 

 

2) Houve algum projeto apresentado pela empresa que teve de ser alterado ou cancelado 

por conta dos impactos ambientais demonstrados pela AAE? Se sim, qual e como isso 

ocorreu? Se não, houve alguma pressão do governo e/ou da sociedade civil neste 

sentido?  

 

3) Em sua opinião, a AAE é um instrumento útil no sentido de melhorar a eficiência 

econômica dos projetos hidrelétricos, ou ela atrasa/encarece estes projetos? Por quê? 

 

4) Em sua opinião, o governo passou a se preocupar mais com a inserção da questão 

ambiental no planejamento estratégico após a elaboração da AAE? 

 

PERGUNTAS FEITAS PARA ANDRÉ RUAS (SUPRAM) 

 

1) A AAE é utilizada como base para o processo de licenciamento ambiental de 

empreendimentos hidrelétricos pós-2007, ou não há comunicação entre a AAE e os 

estudos ambientais posteriores? Se não há, por que isso ocorre? 

 

2) Os cenários alternativos criados pela AAE são considerados na tomada de decisão 

governamental entre a implantação ou não implantação de determinado 

empreendimento hidrelétrico? Se não, por que isso ocorre? 

 

3) Houve um projeto previsto pela AAE que foi abandonado ou alterado por causa da 

significância de seus impactos ambientais demonstrada pela avaliação? Se sim, qual e 
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como isso ocorreu? Se não, houve alguma pressão do governo e/ou da sociedade civil 

neste sentido? 

 

4) Em sua opinião, a AAE enfrenta obstáculos para que as recomendações nela previstas 

sejam cumpridas e para que ela seja utilizada como base nos processos de 

licenciamento ambiental de empreendimentos hidrelétricos? Se sim, quais? 

 

a) Em sua opinião, interesses políticos influenciam de alguma maneira na 

concretização do que foi previsto na AAE? 

 

b) Em sua opinião, a infraestrutura do órgão ambiental influencia de alguma 

maneira na concretização do que foi previsto na AAE? 

 

c) Em sua opinião, a ausência de normas impelindo os órgãos a darem efetividade à 

AAE influencia de alguma maneira na sua concretização? 

 

i. Em sua opinião, há a necessidade de criar normas que imponham a realização e 

a observância das recomendações da AAE? 

 

5) Em sua opinião, a experiência da AAE-PGHMG gerou consequências em relação à 

forma pela qual o governo insere a questão ambiental em seu planejamento 

atualmente? 

 

6) O que deveria/poderia ser feito para a AAE ser mais eficiente? 
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APÊNDICE III – COMPARATIVO DAS RESPOSTAS DOS ENTREVISTADOS 

 

 

Observação: as perguntas às vezes não eram feitas diretamente, pois o entrevistado já tocava 

no assunto sem que a pergunta precisasse ser feita. Por isso, a divisão das falas foi feita 

conforme o assunto da pergunta. 

 

Pergunta: Como funciona na prática uma AAE? 

 

Resposta Cássio Araújo e Leonardo Faria (SEMAD) 

A Avaliação Ambiental Estratégica foi um dos estudos que foram realizados aqui  no Sisema, 

no aspecto de planejamento ambiental. Então, foi feito o zoneamento ecológico econômico, a 

Avaliação Ambiental Estratégica de dois setores (na hidrelétrica e de transportes), e esses dois 

estudos de planejamento, dois instrumentos de planejamento, eles são utilizados tanto no 

licenciamento ambiental, que aqui a gente chama de regularização ambiental, quanto no 

aspecto de estudos que foram resolvidos depois como  a avaliação ambiental integrada que é 

de empreendimentos hidrelétricos. [...] No inicio da gestão do secretário José Carlos 

Carvalho, teve um desenvolvimento de um projeto estruturador que era a gestão ambiental do 

século XXI. E esse projeto  estruturador tinha várias linhas de ação e uma delas era a 

Avaliação Ambiental Estratégica. [...] Então, foram realizados dois processos: primeiro, foi o 

termo de referência para o estudo, que foi desenvolvido pelo pessoal da COPPE UFRJ; [...] E 

os estudos propriamente ditos que estavam a cargo da [...] Então, a ideia disso tudo era que 

conjugasse num único instrumento, todos os empreendimentos que estavam sendo planejados, 

que estavam sendo licenciados no estado, e que se fizesse um estudo socioambiental desses 

empreendimentos, um único estudo, enfim... antecipando o licenciamento ambiental 

propriamente dito dos empreendimentos isoladamente. 

 

Resposta Guilherme Faria (SEDE) 

A elaboração da avaliação ambiental visa, na verdade, a identificação dos impactos 

ambientais, principalmente com base nas técnicas oferecidas pra elaboração de um 

EIA/RIMA  e... o conjunto de possibilidades de que esses impactos fossem  mitigados, 

principalmente no caso do programa de geração hidrelétrica que foi primeira e única parte da 

Avaliação Ambiental Estratégica que foi elaborada até então. Existe a proposta de que seja 

elaborada também estudo para o setor de mineração e  do agro negócio, mas até então apenas 
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o programa de geração hidrelétrica teve sua conclusão, então a intenção foi exatamente 

essa...identificar os impactos dos potenciais hídricos a serem aproveitados e numa análise 

conjunta identificar como esses impactos poderiam ser mitigados. Então a avaliação trouxe 

estes potenciais hídricos inventariados pela Aneel, um conjunto destes 345... e uma 

classificação sobre o potencial impacto poluidor, potencial impacto ambiental, impacto social, 

considerando diversos itens sociais e ambientais. 

 

 

Pergunta: O acompanhamento da AAE é feito? 

 

Resposta Cássio Araújo e Leonardo Faria (SEMAD) 

Não... que eu saiba não [há acompanhamento]. [...] eu não tenho informação em como é que 

seria após a realização do estudo, como é que seria feito, né. Eu não tenho essa informação... 

 

Resposta Guilherme Faria (SEDE) 

Nós fizemos aqui uma pequena atualização apenas, sem nenhuma avaliação (..) em 2012. [...] 

Foi bem uma identificação de quais os potenciais haviam sido previstos, se tornaram realidade 

nos seus estágios de outorga, construção ou operação, e quais os potenciais que nesse período 

entre 2007 e 2012 entraram também em operação e que não estavam previstos na avaliação. 

[...] No entanto, não foi feito nenhuma avaliação de por quê [...] isso aconteceu. [...] nós 

vimos que poucos potenciais entraram em operação e até com número relativamente grande, 

se considerar o que entrou em operação, de empreendimentos não previstos na avaliação. [...] 

Seja porque na época eles ainda não tavam inventariados, não sei. 

 

 

Pergunta: Os NGAs foram implantados? 

 

Resposta Cássio Araújo e Leonardo Faria (SEMAD) 

 [...] esses núcleos de gestão, eu acho que não foram consolidados. [...] é que o gestor 

principal saiu do sistema, uma pessoa que era a cabeça. [...] É o maior problema aquilo. [...] E 

outra coisa que não foi pra frente é o seguinte. [...] Um ambientalista, dentro da secretaria de 

saúde: ―Eu quero fazer parte do núcleo ambiental‖; depois ele não consegue fomentar isso lá 

dentro porque ele não tá numa posição hierárquica adequada. [...] Teve mudança de pessoa e 

mudança na nossa estrutura orgânica, por exemplo, a diretoria que cuidava dos núcleos de 
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gestão, no momento, ela tá extinta. [...] O Augusto [Horta], preocupado com essa questão, ele 

conversou com o secretário e o secretário resolveu então criar uma diretoria de gestão dos 

núcleos de gestão ambiental, tipo uma coordenação, DCNGA. E depois [...] do cronograma 

que nós fizemos, foi extinto. 

 

Resposta anônimo (SEMAD) 

Foram [implantados] em todas as secretarias que tinham assento no conselho estadual de 

política ambiental. Esse era o corte que nós fizemos. As que fizeram avaliação ambiental 

estratégica, tiveram uma implantação diferente das demais, né, elas...digamos assim, foram à 

fundo na inserção da variável ambiental nas suas políticas públicas, mas em todas elas o 

núcleo fora efetivamente criado, e depois para as que não tinham avaliação ambiental 

estratégica e mesmo pras três que tinham, nós desenvolvemos um programa [...] de 

cooperação técnica institucional que acabou uma carteira de setenta cooperações...isso é 

inédito, é que eu saiba inédito no país...nós conseguimos formular uma rede de cooperação 

técnica em torno da questão ambiental bastante densa em que todas as secretarias 

contribuíram com projeto, trocaram conosco importantíssimas cooperações nesse sentido. 

 

 

Pergunta: A matriz de sensibilização é utilizada? 

 

Resposta Cássio Araújo e Leonardo Faria (SEMAD) 

 [A matriz foi utilizada para desenvolver] A Avaliação Ambiental Integrada. [...] Porque na 

avaliação ambiental integrada a gente tem que estabelecer uma prioridade [...] pelas UPGRHs 

[...]. E a gente estabeleceu com base nessa matriz de sensibilidade a prioridade de elaborar a 

avaliação ambiental integrada de UPGRHs. [...] Nós pegamos alguns critérios, por exemplo, 

se tem conflito na bacia, números de empreendimentos previstos e operando a relação. 

 

Resposta Guilherme Faria (SEDE) 

 [A Matriz de Sensibilização] nunca foi atualizada. [...] Em 2011 houve uma indicação por 

parte da nossa então secretária [...] de um representante da Sede desse núcleo [de gestão 

ambiental] [...] No entanto, como era de responsabilidade dessa equipe do SEMAD coordenar 

a instalação e o funcionamento de todos os núcleos, isso nunca aconteceu na Sede, então o 

NGA nunca funcionou efetivamente na sede. [...] Na verdade, nós utilizamos os resultados da 

Avaliação Ambiental Estratégica recentemente, no final do ano passado apenas como cenário 



158 

 

pra um programa que nós desenvolvemos. Foi lançado pelo governo um programa de 

incentivo às energias renováveis [...] em que as PCH's se encontram entre elas, as UHE's 

não...mas então nós utilizamos o cenário da Avaliação Ambiental Estratégica como potencial 

a ser alcançado através deste programa, no entanto nada além disso. [...] Não foi utilizado os 

resultados dela enquanto impactos ambientais e potencial de mitigação pra efeito de 

determinar se os empreendimentos devam existir ou não. 

 

 

Pergunta: Houve alteração ou abandono de algum projeto? 

 

Resposta Cássio Araújo e Leonardo Faria (SEMAD) 

Eu não tenho notícia disso não. [...] A Avaliação Ambiental Estratégica inclui todos os 

empreendimentos que estão sendo pretendidos no estado, são mais de 300.  [...] Acho que o 

que eles mais desistem de empreender é mais pelo preço da energia. 

 

Resposta Guilherme Faria (SEDE) 

Desconheço se a iniciativa privada tem feito a utilização adequada [da AAE]. [...] Nós temos 

recebido alguns pedidos de consultorias e de empresas da área de geração hídrica, hidrelétrica 

que nos pedem acesso à avaliação, então a gente imagina que eles tem a utilizar, 

principalmente na elaboração de seus estudos de impacto ambiental [...]. Agora, do poder de 

decisão da secretaria de desenvolvimento econômico, ela foi apenas um norteador desse 

potencial a ser alcançado. [...] Não [conheço um projeto que tenha sido alterado por conta da 

AAE]. 

 

Resposta Ênio Fonseca (CEMIG) 

Não [houve nenhum projeto alterado]... e não acredito que o mapa de indicadores de risco 

constante da avaliação, com aquelas cores e tudo, ele tenha sido utilizado como ferramenta 

para avaliar risco por parte dos empresários, e nem para definir procedimentos mais rigorosos, 

ou menos rigorosos no processo de licenciamento por parte do poder público. A gente tem em 

desdobramento temporal em planejamento, hoje no estado, as exigências de avaliação 

ambiental integrada, o zoneamento ecológico econômico, que são duas peças também de 

planejamento. Essas duas [são] utilizadas com mais frequência e robustura (sic) dentro do 

processo de licenciamento, aí mesmo no estado de Minas, é uma parte do processo de 

licenciamento, por ato formal que é uma deliberação normativa do COPAM que fala disso. E 
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esses dois instrumentos que eu to dizendo pra você que é [...] o Zoneamento ecológico 

econômico e a avaliação ambiental integrada, que utiliza dados do ZEE, que também foram 

parte da avaliação ambiental estratégica, essas duas é que têm sido utilizadas na rotina do dia 

a dia da governança do estado e dos empresários, porque eles têm sido demandados e 

obrigados a fazer AAIs. E portanto a análise de risco de empreendimento que sai dessas AAIs 

são muito similares ao que tá lá escrito na AAE, porque a base de dados de levantamento foi a 

mesma, só que tá desatualizada, com certeza. Essas duas têm sido muito mais utilizadas pra 

essa tomada de decisão do que a AAE. 

 

Resposta André Ruas (SUPRAM) 

Na minha experiência, nos processos que eu analisei na superintendência regional 

metropolitana de Minas, a gente não teve a oportunidade de fazer esse link [entre a AAE e o 

investimento em projetos], por exemplo. Na verdade, na região central do estado nós temos 

poucas hidrelétricas. Nós temos uma concentração muito grande de hidrelétricas na Bacia do 

Rio Doce e no Sul de Minas. Em outras regiões, mas principalmente concentrado nessas. 

Pode ser que tenha ocorrido que algum empreendedor, ao consultar a avaliação ambiental 

estratégica, tenha desistido de entrar com o processo de licenciamento, antes mesmo de ter 

existido do empreendimento dele, antes mesmo de entrar no órgão. Nesses casos o órgão 

licenciador não tem conhecimento. Algum empreendedor consultou a AAE e desistiu do 

empreendimento antes mesmo de entrar no licenciamento. Agora, partindo do princípio que 

todo empreendedor entrasse com o processo no órgão. Como eu falei, foi feito uma análise 

ambiental mas que não houve, até eu não tenho conhecimento de algum caso de algum 

empreendimento que foi abandonado por conta do resultado da avaliação ambiental 

estratégica. Se foi abandonado foi por outros motivos, não por causa da AAE. [...] Não tenho 

conhecimento de nenhum [projeto alterado] na região central do estado. 

 

 

Pergunta: Houve algum debate público após a conclusão da AAE? 

 

Resposta Cássio Araújo e Leonardo Faria (SEMAD) 

Não. Olha, a avaliação ambiental estratégica foi aprovada pelo Copam. [...] [E depois], não 

houve mais nada. 

 

 



160 

 

Resposta Guilherme Faria (SEDE) 

Desconheço. [...] Durante a elaboração da Avaliação Ambiental Estratégica foram feitas sim 

audiências públicas. [...] A elaboração dela foi com participação... após ela  desconheço 

alguma audiência ou debate. 

 

 

Pergunta: Quais os obstáculos enfrentados pela AAE atualmente? O que poderia ter 

sido feito diferente? 

 

Resposta Cássio Araújo e Leonardo Faria (SEMAD) 

Faltou articulação, articulação entre os órgãos que tavam envolvidos. Aproximação maior. 

Outra questão é que as pessoas que estavam em cargos estratégicos deixaram esses cargos, 

não houve continuidade das ações. [...] Tudo na vida acontece isso. Tudo começa com muita 

vontade, acaba tendo uma pessoa que coordena tudo e a pessoa sai e a coisa fica assim... E 

depois tem que vir alguém pra essa pessoa [...] alinhar de novo e construir de novo e isso não 

aconteceu. [...] O estudo em si foi muito bem feito. [...] As diretrizes, os resultados foram 

apresentados pros empreendedores e daí parece que não é isso. Então a gente não vai ter 

mais... O resultado está aí e parece um fim em si mesmo, mas não é. [...] Falta ainda um 

pensamento sistêmico, estratégico, sobre essas questões, né? Investimento caro, tempo... 

Enfim. [...] Deveria ser mais feita a inserção no âmbito dos técnicos do SISEMA e das 

SUPRAMs. Eles terem uma participação maior [...] durante a elaboração, durante consultas e 

também após o desenvolvimento dos estudos. Após a elaboração dos estudos, deveria ter sido 

feito uma avaliação com os técnicos, para ouvir as pessoas, saber o que elas acham dos 

estudos [...]. Fazer um workshop interno com os técnicos. Faltou, eu acho, [...] descer a área 

técnica [...]. De uma maneira geral isso acontece com o sistema público, né? É tudo resolvido 

por consultorias e não há uma integração, né? [...] E as pessoas saem depois e [...] não tem 

uma pessoa para continuar com isso. [...] Isso é algo que é chato. Essa rotatividade... Fica 

depois uma sensação ruim. De que algo poderia ser melhor, aproveitado. Tudo muito bem 

feito. As melhores cabeças do Brasil trabalharam nele e [...] gera uma expectativa que não tem 

um bom termo. 

 

Resposta Guilherme Faria (SEDE) 

 [...] [Faltou] um esforço conjunto dos órgãos envolvidos, neste caso do programa de geração 

hidrelétrica, secretaria de desenvolvimento econômico e SEMAD, pra que ela [a AAE] seja 
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observada não apenas na elaboração dos seus projetos de matriz energética, [mas também] das 

suas metas futuras que hoje ainda estão sendo construídas. Embora nós tenhamos elaborado 

um programa de incentivo, não existe bem delimitado qual a meta que nós queremos que 

sejam alcançadas, então agora, durante esse esforço que tem sido feito em conjunto com a 

Feam pra uma análise conjunta da matriz energética do estado, que ela [a AAE] seja 

considerada. E a efetivação dos NGAs. [...] Talvez [a efetivação dos NGAs] seja o maior 

obstáculo pra que exista uma interlocução efetiva entre as secretarias e o COPAM. [...] 

Porque aí talvez seja dado um foco na atualização da matriz de sensibilidade, no 

melhoramento de alguns pontos da avaliação, que porventura tenham ficado não conclusivos 

ou enfim, que careçam de melhoramento, mas é com esse foco, que seja dado um foco. 

 

Resposta anônimo (SEMAD) 

Faltou tempo... faltou decisão de continuar investindo nisso, de dar força e poder ao 

instrumento. A Cemig, que  foi quem pagou o estudo, decidiu investir em um outro tipo de 

estudo que era a avaliação ambiental integrada nas bacias. Pra nós era muito importante que 

as secretarias setoriais pagassem o que era dela, então quem paga decide sobre o destino. E 

por diversas questões internas, a Cemig preferiu investir nesse tipo de estudo totalmente 

diferente que é a avaliação ambiental integrada, que é por bacias, no estado inteiro e vai à 

fundo  em matriz energética. Ainda fora só de energia hidrelétrica, por fonte hidráulica [...]. A 

avaliação ambiental integrada é diretamente relacionada ao licenciamento ambiental e a AAE 

não necessariamente, embora a gente projetasse o reflexo do licenciamento ambiental. Sabia 

desde já, desde o início, que com a AAE previamente elaborada, o licenciamento ambiental 

dos projetos seriam fatalmente impactados pela análise crítica, favoravelmente ou 

desfavoravelmente. A parte complicada era o desfavoravelmente. Mas a AAE não era pra 

justificar o empreendimento. Era pra mostrar risco de investimento, vimos que isso fora 

demonstrado. [...] [A AAI] também tem o seu grau de risco, aponta risco, mas ela é 

diretamente ligada ao licenciamento ambiental. Essa foi uma área que faltou explorar, [...] 

internalizar a AAE no próprio sistema de meio ambiente, porque nós somos absolutamente 

viciados em EIA-RIMA. O SISEMA só sabe funcionar com base em [EIA-RIMA], o 

ministério do meio ambiente, em especial o IBAMA, é especialista em EIA-RIMA, o 

ministério público insiste na previsão constitucional do estudo de impacto ambiental [...]. Isso 

não é um problema só do ministério público, é um problema do sistema brasileiro que se 

viciou - essa é a minha opinião, e é palavra um pouco forte, mas eu acho que é isso mesmo - 

se viciou em estudo de impacto ambiental, não consegue enxergar o quadro. Os americanos 
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dizem: "step back". Não conseguem dar o passo atrás pra enxergar ‖the whole figure‖. E é 

exatamente isso que a AAE passa. Nós não conseguimos fazer uma ligação eficiente entre a 

AAE e a Small Picture [...]. Isso foi o que faltou na verdade. [...] Precisa treinar os próprios 

técnicos do sistema de meio ambiente na ferramenta. Nós fizemos isso, mas não foi 

suficientemente forte pra que eles pudessem ao fazer as análises deles, no licenciamento dos 

projetos, levassem em consideração a AAE. Nós treinamos, mas não foi suficientemente 

treinado. Então tem de treinar, tem de explicar os técnicos e tem que garantir as ferramentas 

tecnológicas, em especial de TI, pra que eles possam usar o resultado dos estudos. Tem que 

ter programa que facilmente transporte para as análises que os técnicos vão fazer, as 

conclusões e dados da avaliação ambiental estratégica. [...] [Precisaria] retomar os núcleos, 

retomar ferramenta. [...] Começar com seminário [...] e ter alguém bancando isso, junto ao 

governador, alguém de peso. Acho que é isso. Uma leizinha não ia mal não... É bom, mas não 

necessário, absolutamente necessário. 

 

Resposta André Ruas (SUPRAM) 

Talvez o maior obstáculo seja [...] o desconhecimento, por parte do empreendedor, que existe 

esse instrumento. E desconhecimento  talvez do próprio órgão licenciador. Às vezes em 

função da equipe que está fazendo o licenciamento, às vezes um técnico menos experiente 

talvez nem tenha conhecimento porque esse documento é de 2007. [...] Talvez por falta de 

informação, o técnico com um processo novo de hidrelétrica não tem conhecimento da 

avaliação ambiental estratégica. Então talvez o maior obstáculo seja a falta de divulgação 

desse instrumento, perante ao empreendedor, perante aos técnicos do órgão licenciador e 

também da própria sociedade civil. Talvez com uma maior divulgação interna e externa que 

existe esse instrumento, talvez sanasse esse problema. Talvez pudesse ser melhor avaliado 

junto ao processo de licenciamento ambiental. [...] [Faltou] que ela [a AAE] seja mais 

divulgada e se possível, a sugestão que você comentou, seria se ela fosse transformada em lei, 

fosse um instrumento que tivesse uma observação legal, que fosse observado, aí eu acho que 

ela seria mais efetivamente utilizada. 
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Pergunta: A infraestrutura disponível influencia na efetividade? 

 

Resposta anônimo (SEMAD) 

É importante que [o acompanhamento] esteja sempre formalmente previsto nas secretarias, é 

importante que tenha gente nomeada. [...] O acompanhamento é importante, agora não precisa 

ser de dedicação exclusiva. Talvez uma pessoa, aí já é melhor, ter uma pessoa dedicada 

exclusivamente à avaliação ambiental estratégica lá nas outras secretarias, não o melhor do 

mundo, mas não necessariamente. 

 

Resposta André Ruas (SUPRAM) 

É um problema geral, na verdade, a questão da rotatividade de pessoas, a falta de pessoal [...]. 

Por exemplo, a gente teve um concurso público recentemente. Foi em dezembro de 2013 e os 

nossos concursados estão tomando posse nesse mês, em abril e maio agora. Então temos 

técnicos novos e pelo fato de serem técnicos novos, necessitam de capacitação, então às vezes 

a falta dessa capacitação, que nem eu falei, às vezes a pessoa não utiliza esse instrumento por 

desconhecimento, não porque tem uma resistência em utilizar. Então não vejo isso como um 

problema assim, essa questão da falta de técnicos e da rotatividade. Porque você precisa de 

técnicos com experiência, então necessita de capacitação desses novos técnicos, então eu vejo 

isso como dificuldade pra que esses nosso instrumento seja utilizado. 

 

 

Pergunta: A ausência de normas interfere na efetividade? 

 

Resposta Cássio Araújo e Leonardo Faria (SEMAD) 

A Avaliação Ambiental Integrada não tá ficando na gaveta porque vai ser obrigatória, vai ser 

elaborada várias com base naquela resolução. [...] Vai ser dinâmico, a gente vai trabalhar com 

isso sempre. Agora com a AAE, não... [...] Sim [Acho que se houvesse uma regra obrigando a 

fazer a AAE, seria melhor]. [...] Tudo que é mandatório no Brasil, torna-se realidade. Se o 

cidadão vai passar no radar a mais de 60, ele vai toma uma multa, então ele não vai passar a 

mais de 60. Se tiver uma placa e não tiver o radar, não vai acontecer nada, ele vai passar a 80, 

120. Então não basta ter a lei, ser algo obrigatório. Tem que tá na realidade. A AAE é algo 

muito interessante. Antecipa questões do licenciamento, trabalha com questões setoriais, 

estratégia, articula a área ambiental que é algo muito insipiente no Brasil, né? Mas não é algo 

ainda obrigatório. Eu não entendi até hoje porque não se tornou algo obrigatório. 
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Resposta Guilherme Faria (SEDE) 

Eu acho que não deveria existir [obrigatoriedade]. [...] Talvez fosse uma decisão 

demasiadamente precipitada ou sem base técnica suficiente pra que ela realmente fosse 

escolhida como um instrumento, obrigatório ou definitivo. [...] [Precisaria] talvez um estudo 

de outros casos que ela tenha tido um avanço mais efetivo pra realmente fazer essa decisão. 

[...] Talvez [se tornasse] uma regra que não fosse seguida e perdesse ainda mais a 

credibilidade no instrumento. [...] Poderia ter um efeito até negativo. 

 

Resposta Maria Claudia Braga (Arcadis) 

Eu acho que normatização é uma coisa que em AAE não é necessária. Eu acho que ela tem 

que ser flexível o suficiente pra se adaptar com diversos processos que ela quer influenciar. 

Dos mais simples aos mais complexos, de escalas maiores para menores. Então eu acho que 

boas práticas é sempre interessante, a gente se apoiou em referências teóricas e tal. Mas 

normatização não é uma coisa que a gente entendia como necessária. A troca, como eu te 

falei, com as experiências com a COPPE da UFRJ é interessante, eles também trouxeram boas 

práticas que eles tinham, a gente como a Tetraplan também tínhamos desenvolvidos algumas 

experiências, então eu acho que não tem respaldo. 

 

Resposta anônimo (SEMAD) 

Nós tínhamos um decreto no estado, você deve conhecer, que mencionava os NGAs, 

mencionava as AAEs e tudo mais. Mas é uma norma de hierarquia inferior, era um decreto. 

Talvez se fosse uma lei isso tivesse uma outra dimensão e daí, veio um problema. A política 

nacional de meio ambiente, a [Lei] 6.938 [de 1981], está inteiramente baseada no ponto de 

vista de ferramenta, embora tenha mais de dez instrumentos lá previstos, ela é inteiramente 

baseada na prática, no licenciamento. Então, uma boa contribuição seria modernizar a política 

nacional do meio ambiente, no sentido de trazer isso pra caixa de ferramentas do gestor 

ambiental [...]. Se não alterar a 6.938 e trazer a AAE e outros instrumentos de gestão 

ambiental mais modernos, vai fracassar [...]. Eu tenho dúvidas sobre se deve [ser obrigatório], 

tendo a achar que não, mas ele deve estar previsto sim. Como uma possibilidade, agora a lei 

não muda [...]. Além da previsão na norma, nós temos de ter uma estratégia de implantação 

desse instrumento, ele tem que se demonstrar útil em primeiro lugar, se não for útil, pode 

descartar. E [...] a AAE de fato mostrou sua utilidade, senão a Cemig não teria decidido 

investir nesse instrumento, a  Setop não teria decidido investir nesse instrumento. Então tem 

muito mais a ser explorado. Agora, só a previsão da lei também é fraca. É um elemento 
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importante, a previsão legal, mas não determinante. O que for público tem que ter vontade 

política de implementar. 

 

Resposta André Ruas (SUPRAM) 

Se fosse previsto em norma ou lei que esse fosse um instrumento que deveria ser utilizado, eu 

acredito que sim, melhoraria sim. 

 

 

Pergunta: Houve alteração na cultura governamental? 

 

Resposta Cássio Araújo e Leonardo Faria (SEMAD) 

Todos esses instrumentos que foram realizados na época deram uma responsabilidade maior 

para a secretaria. A secretaria passou a ser vista de outra maneira, [...] passou a ser mais 

considerada. [...] As pessoas que trabalharam aqui tiveram capacidade de saber que isso era 

estratégico pro estado. Então [...] os órgãos, as entidades aqui, a secretaria era bem vista pela 

sociedade. E com o tempo isso foi... Como se fala... Esvaziando. [...] Eu lembro das reuniões 

do Copam que tinha participado [...]. Tem gente da área de indústria, tem gente da área de 

consultoria... Da área de ONGs, enfim, elogiando o trabalho, o estudo... E o problema é 

quando isso gera uma expectativa e isso depois... Essa expectativa não aparece e você tem um 

final infeliz. 

 

Resposta Guilherme Faria (SEDE) 

[Mudou] muito pouco. [...] O estado de Minas tentou implementar também com base nos 

resultados  da avaliação ambiental estratégica, o programa Minas PCH [...], que foi uma 

proposta em que permitia que a CEMIG entrasse como parceira da iniciativa privada, na 

verdade incentivava que a CEMIG fizesse como parceira da iniciativa privada, pra realmente 

estimular o surgimento de PCHs, e trazer esse conhecimento que a CEMIG já tinha do setor 

[...]. Nós vemos, embora, efetivamente nas regras do programa  Minas PCH, foram poucas 

PCHs que se efetivaram, exatamente nessa regra de parceria, até 49% CEMIG e 51% 

iniciativa privada. No entanto, [...] os poucos projetos que surgiram deram um ganho de 

conhecimento, [...] esse acúmulo de conhecimento da iniciativa privada em Minas cresceu 

muito, de modo que ela passou a decidir sozinha entrar no negócio de geração, através das 

PCHs e não necessariamente em parceria com a CEMIG. Então, embora o investimento em  

PCH seja pequeno, a gente vê como resultado positivo o programa Minas PCH. [...] Até então 
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ele foi utilizado com base nos resultados da avaliação ambiental estratégica, como cenário 

positivo de PCH serem implementadas, mas hoje ele é um programa que não tem uma 

execução efetiva, apesar de estar em vigência. 

 

Resposta anônimo (SEMAD) 

Olha, eu acho que só o fato de que o núcleo tenha levado ao secretário de desenvolvimento 

econômico esse estudo, [que] ele tenha tomado contato com os riscos dos empreendimentos, 

que ele era responsável por trazer pro estado, estaria correto do ponto de vista ambiental, só 

isso já foi um excelente resultado e significa que a AAE ultrapassou a fronteira do núcleo de 

gestão ambiental em direção ao centro de decisão das secretarias, então eu diria isso com toda 

tranquilidade. Agora, mudou? A Sede virou uma secretaria com a variável ambiental no 

centro de suas decisões? Não... É, talvez porque tenha faltado outros ciclos de implantação 

desse instrumento... de consolidação dele. 

 

Resposta Ênio Fonseca (CEMIG) 

Não [mudou a cultura do governo]. Eu diria que no momento em que ela foi elaborada, 

naquele governo, a avaliação ambiental estratégica, conseguiu pontuar a importância da 

geração de energia dentro do estado. Conseguiu pontuar aspectos positivos e negativos, mas 

que puderam ser visualizados num cenário, em que os aspectos positivos e negativos 

passaram a ser observados de uma maneira integrada, porque antes se tinha apenas uma visão: 

"Isso aqui é muito bom, é necessário ter as usinas hidrelétricas, é necessário ter PCHs"... E do 

outro lado, uma visão ambientalista de questão de [esse pensamento ser] extremamente 

danoso, prejudicial, principalmente para a população... E quando se tem uma avaliação 

ambiental estratégica, você fez a salada de frutas, não foi batida no liquidificador... Você 

serviu uma salada de frutas que tem laranja, que tem banana, que tem coisa que é boa e tem 

coisa que é ruim, mas se conseguiu enxergar como esse segmento econômico é importante 

para o Estado e quais os cuidados ambientais que tem que estar por trás dele, naquele 

governo. Então, temporalmente a gente tem um marco da elaboração, em que as questões 

foram, então, apresentadas e serviram naquele momento pra uma discussão mais elaborada, 

menos tendenciosa. Com o passar do tempo, então, aquilo que faz parte da AAE, as suas 

recomendações, passaram a ficar praticamente sem utilização, lá na prateleira. 
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Resposta André Ruas (SUPRAM) 

Na verdade eu não tenho como responder. Porque é uma questão de governo, então ela 

envolve um nível muito superior ao meu. Então por falta de conhecimento eu não sei dizer se 

o governo mudou a missão, a visão dele... Se essa questão já está sendo inserida no 

planejamento, eu não sei informar, aí já é uma questão do planejamento do governo e aí está 

em um nível muito maior que o meu. Nível hierárquico, então eu não sei dizer se a AAE fez 

alguma diferença ou não no planejamento do governo. 

 

 

Pergunta: Na elaboração da AAE, quais foram os problemas enfrentados? 

 

Resposta Maria Claudia Braga (Arcadis) 

[...] Do ponto de vista da consultoria, o tempo de contratação pra desenvolvimento de um 

processo de AAE é muito curto. Tem um princípio na AAE como processo, que é assim: 

existe uma fase de análise, existe uma fase de comunicação e existe uma fase de influência, 

vamos dizer, aonde aquilo que foi analisado e foi comunicado tem poder de influenciar 

decisões ao longo de um bom tempo. E aí, a gente como consultoria fica frágil nesse sentido 

[...]. A gente perde o contato com o processo que é desencadeado a partir dai, porque no 

Brasil a gente tem essa questão, a AAE, eu acho que em outros países também, é que aqui 

deve ser contratada por instituições de governo.  [...] Fica a lacuna de que o programa não era 

exatamente o programa que tivesse sua concepção [...] mais completa. Então, muito potencial 

poderia não ser conhecido, assim como informações dos empreendimentos não estavam 

disponíveis, então a gente trabalha com uma certa lacuna  de informação, porque isso não é 

bem organizado, porque isso é feito na Aneel por empreendedor, por pedido, não se tem 

acesso, enfim... tem as questões do processo mesmo, do direito à geração de energia lá na 

Aneel, e que algumas vezes tem desvios, porque o empreendedor vai lá e pede um direito, que 

não é exatamente aquele que ele acha que pode ter, só pra começar um processo, porque 

depois lá na frente, ele vai aperfeiçoar e vai melhorar. Enfim, várias fragilidades pra se 

concluir pela análise por empreendimento. [...] Apesar disso a gente construiu todo um 

processo lá de análise, o resultado foi bacana, em termos do indicativo, do grau de impacto, 

eu acho que foi bacana em termos do seu uso depois. Outro fator negativo é que a gente 

trabalha às vezes uma metodologia muito complexa, na análise de uma AAE. Isso precisa ser 

absorvido, por alguém que depois vai dar continuidade a como isso vai influenciar as 

decisões. Então, isso as vezes é um passo difícil assim, a entrega daquilo. [...] Porque a gente 
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ao final até propôs fazer um mecanismo de simulação e tal, que não se viabilizou, porque tem 

a questão da contratação pública, e aí não dá pra contratar consultoria, enfim... Isso ficou um 

pouquinho complicado, mas a gente teve oportunidade de interagir muito com as instituições. 

[...] Eu acho que, na verdade, a gente ainda tem essa AAE como um estudo, acho que aí que tá 

o ponto, como a gente ainda pensa a AAE com um estudo, a gente pensa com começo meio e 

fim em um prazo de 6, 9, a um ano. Como é um EIA, e uma AAE não é isso. Então as 

contratações deveriam prever essa continuidade. Porque é muita informação, muito 

conhecimento e é uma base gerada em um curto período e depois você não tem tempo hábil 

para transmitir. Acho que deveria ter essa fase de estudo e análise. A Maria do Rosário 

[Partidário] chama de análise, depois a parte de comunicação e depois uma fase de 

monitoramento e acompanhamento, pra que pudesse ser absorvida e analisada por alguma 

instituição. Os órgãos ambientais são aqueles que tem alguma capacidade técnica similar à da 

consultoria para absorver o entendimento técnico daquilo. Mas precisa articular com o órgão 

setorial responsável. Porque as decisões são tomadas no setorial, então esse arranjo que 

precisaria ser feito, precisaria de um apoio durante um período pra que se estruturasse, né? Aí 

tem a questão [...] que são os ciclos de governo, que é uma pena, mas a gente vê acontecer. 

Muda o governo e tudo aquilo que foi gerado muitas vezes se perde e a gente não sabe nem 

pra onde vai. E recebe contato do próximo governo dizendo: ―vocês tem uma cópia? Porque 

aqui não ficou nada‖. Então é uma pena. Porque falta esse núcleo mesmo. 

 

Resposta anônimo (SEMAD) 

Para nossa surpresa, a nossa proposta de AAE foi muito bem recebida pelo governo e pelas 

duas secretarias que nós elegemos como piloto, a Setop e a Sede. A Setop na parte de 

transporte rodoviário, outra vez foi rodoviário porque essa era a principal demanda, embora 

tivessem outros locais que a gente pudesse avaliar.  Então para nossa surpresa foi bem 

recebido no geral. Um obstáculo que eu destacaria, foi o seguinte: [...] a AAE tá inserida 

numa estratégia maior da SEMAD que era a de transversalização da política pública de meio 

ambiente, através da criação do núcleo de gestão ambiental [...]. E esses núcleos tiveram um 

pouco de resistência, porque eles foram percebidos como verdadeiros estranhos no ninho. 

"Mas que que esse pessoal aí já montou um núcleo ambiental aqui na secretaria de 

desenvolvimento econômico?". Ou então, na secretaria de agricultura, porque foi uma outra. 

A experiência é muito importante que nós desenvolvemos. Então, tem essa dificuldade. Por 

outro lado o ineditismo da ferramenta aqui no Brasil trouxe alguma resistência inicial que foi 

logo vencida, mas as pessoas queriam saber, "o que que é isso?", "o que é a avaliação 
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ambiental estratégica?", "qual é a diferença entre ela e o EIA?". Por exemplo, acharam que a  

AAE era um EIA grandão, o que é absolutamente equivocado, e o pessoal da COPPE ajudou 

muito nesse esclarecimento teórico, então o ineditismo também trouxe um certo obstáculo. 

 

 

Pergunta: O que foi positivo na elaboração da AAE? 

 

Resposta Maria Claudia Braga (Arcadis) 

[...] Uma das consequências que eu acho que foi positiva lá em Minas e que depois, aqui em 

São Paulo, eu vi se replicar de maneira similar, foi a criação dos núcleos ambientais nas 

secretarias setoriais, que foram criadas na de desenvolvimento econômico e na de transportes, 

se não me engano na época, não lembro se outras também foram criadas. Porque ao meu ver, 

[...] eu acho que essa é a grande demanda, é a criação de  um núcleo ou um ente gestor, que 

receba a AAE, como um insumo e que seja capaz de influenciar as decisões dos processos a 

partir dali. [...] Que demande, que tenha articulação política com as esferas de governo e com 

entes privados ou públicos que são os empreendedores do setor. [...] Então essa é a questão 

que eu acho que tem que se desdobrar da AAE no Brasil, e que as experiências tão pintando, 

mas não tá bem claro [...]. Outro ponto positivo foi o fato da gente ir às regionais, fazer uma 

série de seminários pra discussão das questões, então a análise por indicadores não ficou só 

nela [na AAE]. A gente deu uma série de outras recomendações que a gente conseguiu  

capturar das equipes das  regionais, na época do COPAM, não sei se a SUPRAM já era 

regionalizada, acho que ainda não tinha regionalizado a SUPRAM, mas a gente foi às 

regionais com as equipes, discutir com as equipes, tanto com os comitês de bacia, como do 

planejamento ambiental, isso ajudou muito. Então, a metodologia foi muito bacana, eu acho. 

Foi bem construída com esse envolvimento e essa participação. [...] Acho que o arranjo é 

esse, e a participação do ponto de vista de quem pensa a bacia aconteceu nessas reuniões 

regionais, aonde a gente reunia regionais do meio ambiente, do COPAM, quem fiscalizava os 

empreendimentos, quem andava em campo e saber quais eram as questões daquela bacia, dos 

empreendimentos hidrelétricos já instalados, pessoas do órgão ambiental, e ao mesmo  tempo 

os comitês de bacia. Então essas reuniões foram articuladas com esses dois grupos, acho que 

foi muito bacana. [...] E lá eu acho que o processo foi muito bem capitaneado pela secretaria 

de desenvolvimento econômico, que bancou essas discussões nas regionais todas de Minas 

Gerais. [...] Um outro ponto que favoreceu esse processo da AAE de Minas foi a participação 

da COPPE, da UFRJ, como orientador do processo. Eles eram uma consultoria pra analisar os 
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nossos produtos e dar sugestões de melhoria, eles tem lá também [...] uma expertise em AAE, 

então foi uma troca interessante nesse sentido, eu acho que esse é um modelo que foi bacana 

assim, [com] a universidade como alguém que avalia o processo, que colabora nas sugestões 

de análise técnica. [...] Na verdade eu acho que foi bem positivo [...] o papel que a secretaria 

de desenvolvimento econômico desempenhou e com a contribuição da SEMAD, e lá pelo fim 

do processo, com análise crítica, que foi muito positiva, da CEMIG, que foi até um 

representante dos empreendedores, foi muito positivo assim. A gente ouviu críticas, eu acho 

que sempre tem críticas, as críticas são sempre da generalidade da informação pra uma AAE. 

Em geral, a sociedade tá acostumada com processos de EIA-RIMA, discutir impactos no 

âmbito de um EIA-RIMA, você sente meio insegura quando você generaliza e leva os 

processos para um lado de uma AAE. Mas o apoio político foi muito importante, muito 

bacana. 

 

Resposta anônimo (SEMAD) 

[As pessoas absorveram a ideia] prontamente. Como eu disse, foi bem recebido depois desses 

obstáculos naturais, comuns, fomos muito bem recebidos. Eu acho que o fator decisivo foi a 

credibilidade do secretário José Carlos, junto ao núcleo do governo, então ele tem muito 

trânsito, foi ministro do estado, tinha, digamos, autoridade moral e técnica pra dizer "olha, 

precisamos investir nesse outro tipo de instrumento". 

 

 

Pergunta: A infraestrutura afetou a elaboração da AAE? 

 

Resposta Maria Claudia Braga (Arcadis) 

Acho que foi tranquilo. A gente fez várias reuniões técnicas com a equipe da SEMAD com as 

instituições IEF, CEAM e tal, que também foram produtivas, inclusive base de dados. Acho 

que Minas Gerais é um órgão que tem a questão do CIG lá que tem uma base de dados bem 

estruturado e IGAM participou, enfim. Foi uma contribuição interessante. Eles tavam muito 

abertos e muito interessados no processo dessa AAE, no paralelo tava havendo uma outra 

AAE que era para as rodovias. Aí a gente percebeu os interesses de diversas instituições na 

comparação. Nada a ver hidroelétrica com empreendimento linear, mas como cada um tratava 

e eles buscando contribuir com sugestões que tinham visto na outra parte. Então foi bem 

construtivo assim a participação. 
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Resposta anônimo (SEMAD) 

Bom, o arranjo institucional era basicamente o seguinte: Tínhamos três pessoas na SEMAD. 

Os núcleos de gestão ambiental na secretaria também formalmente tinham três, geralmente 

era uma das pessoas só que ia à frente, tínhamos a COPPE,  tínhamos as empresas. 

Sinceramente, quanto a número de estrutura pra mim tava razoável. Não precisa de um 

aparato burocrático gigantesco para desenvolver a avaliação ambiental estratégica. Muito 

mais pelo contrário. Um instrumento que lida com, vamos chamar assim, "inteligência". Com 

cruzamento de dados, com produção de informação, análise de informação, não precisa um 

exército pra fazer isso. 


