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O grande encontro
de líderes do setor
de meio ambiente
O Congresso Ambiental é uma iniciativa da VIEX e teve a sua
segunda edição realizada em junho de 2019, com grande
sucesso, em São Paulo. Em 10 anos desenvolvendo conferências,
congressos e treinamentos especializados para as áreas de meio
ambiente, energia renovável, transporte e infraestrutura a VIEX
realizou mais de 100 eventos com diferentes temáticas e focos.
Eventos setoriais reuniram investidores e debateram aspectos
relevantes do desenvolvimento de modais de transporte,
infraestrutura e fontes de energia como: portos, aeroportos,
rodovias, ferrovias, mineração, agronegócio, saneamento, energia
solar, eólica e hidráulica. Somados a isso, diversos outros temas
foram tratados de forma transversal, com a apresentação de
autoridades e especialistas, aos quais destacamos: licenciamento
ambiental, projetos socioambientais, gestão de resíduos, código
florestal, relacionamento com stakeholders, iluminação pública,
tecnologias, legislação ambiental, moblidade urbana, gestão de
recursos hídricos, dentre tantos outros.
O Congresso Ambiental VIEX consolida essas diferentes
abordagens em um único evento que tem como objetivo ser a
principal reunião de líderes e agentes do setor de meio ambiente
em prol do desenvolvimento sustentável de grandes obras, dos
processos industriais e da infraestrutura das cidades.
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A iniciativa reúne representantes do governo nas esferas
federal, estadual e municipal, profissionais das áreas de meio
ambiente, sustentabilidade, engenharia e projetos de indústrias
de diversos setores, líderes e analistas de órgãos ambientais e
entidades envolvidas com a temática ambientais, especialistas
e acadêmicos, além de toda a cadeia de equipamentos, produtos
e serviços voltados à eficiência dos processos e à disseminação
das melhores práticas socioambientais no país.
O Congresso Ambiental se tornou, em pouco tempo, um palco
para troca de experiências, um ambiente que apoia a tomada de
decisões de empreendedores e facilita o aprendizado e debate
de temas da vanguarda da sustentabilidade, com diferentes
visões, de forma imparcial e construtiva. Além disso, temos como
meta criar um espaço acolhedor que incentiva o networking, a
efetivação de novos negócios, a reunião de amigos e a reflexão
sobre o futuro das práticas ambientais e de políticas públicas
sustentáveis.
Faça parte dessa iniciativa e ajude a construir e consolidar
os valores ambientais para a nossa sociedade alinhados
ao crescimento e desenvolvimento da nossa indústria e
infraestrutura.

4

Referência para
empreendedores e
governos
A edição 2019 do Congresso Ambiental aconteceu nos dias 26,
27 e 28 de junho em São Paulo. A segunda edição do grande
encontro de líderes do setor de meio ambiente foi marcada pela
presença de autoridades do governo; especialistas das áreas
social, ambiental e histórica; líderes ambientais das empresas;
personalidades e acadêmicos. Estavam reunidas mais de 900
pessoas que puderam participar de 29 sessões temáticas e
2 sessões sociais, com uma programação tão intensa que o
sentimento coletivo era de imersão. Durante os três dias foi
possível intensificar a atualização do conhecimento, compartilhar
experiências e ampliar a rede de contatos. O evento foi estruturado
em 3 salas principais de conteúdo, 3 salas de conteúdo adicional
e uma área de relacionamento, que era um ambiente propício para
fazer negócios e conhecer seus pares de mercado.
A agenda foi composta por 107 palestrantes, que abordaram
pautas de extrema importância para o setor socioambiental,
como: crises e acidentes ambientais, ESG, relatórios de
sustentabilidade, qualidade ambiental urbana, zoneamento
territorial, licenciamento ambiental, compliance e anticorrupção,
inovação e tecnologias, relacionamento com stakeholders,
arqueologia e patrimônio histórico. Além das sessões
apresentadas nas salas principais, disponibilizamos uma trilha
de sessões paralelas, em forma de workshops e reuniões, com
conteúdo técnico e altamente especializados, restritos a cerca de
20 pessoas. Para exemplificar, citamos algumas dessas sessões
paralelas: Workshop “Inteligência Artificial aplicado aos Estudos
Ambientais”, liderado pela Caruso Jr. Estudos Ambientais e
Engenharia; Reunião temática “Certidão Municipal de Uso e
Ocupação do Solo”, liderada pelo escritório Sion Advogados;
Reunião temática “Estratégias de relacionamento com
stakeholders”, liderada pela CPEA - Consultoria, Planejamento e
Estudos Ambientais.
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Ainda falando de conteúdo, o Congresso Ambiental teve a honra
de contar com a presença de dois grandes pensadores do setor
ambiental: Xico Graziano e Édis Milaré, que compartilharam suas
reflexões sobre o caminho traçado até o momento atual e também
discutiram proposições para novos modelos de desenvolvimento
do setor.
Além das sessões temáticas e paralelas, também preparamos
duas sessões sociais, com atrações musicais, para intensificar a
interação entre os participantes. Para ter uma ideia do tamanho
dessas sessões, nesses dois dias foram servidos 1934 garrafas
de cerveja e 300 litros de chopp, cedidos por um de nossos
parceiros.
Na área de convivência e relacionamento era possível encontrar
os melhores expoentes da cadeia de valor que atende o setor
ambiental, social e arqueológico com o atendimento de alto nível
prestado pelos nossos patrocinadores, e parceiros. Mas nem
tudo são negócios: também não podemos esquecer dos 7.000
pães de queijo consumidos durante os intervalos para café e do
simpático carrinho com pipoca fresquinha oferecida por um de
nossos patrocinadores.FATUM INTE EFEX NONSUPPLIUS

CAPEREN ARITIS HUI PORITRAREI SENAT.

SUM EO CONDAM DUM P. DI IA PAREMPOTI, STRUMUS IN
SED REC REVIVATUID COMACTA VIR POTE MACERFIRIUS
AD SE CONT GRAE QUASTIENA, FACTUS OMNOXIMPREM
QUEM EGO INTES AUDEM UTUIUSRATUREM EICI TE NAM
REIUSAM QUE APED ESE VOLORECUSDA QUIDE PORA
CON NATEM REPERFERUM FUGIT QUIDEND ENDIATIUNTE
PEDI IPICABO. SEQUE EXPLIBUS DELENIS EOS REMPED
MOLORECTIA IS IPSUM, NONSECU LLANDAM AD MAIO.
NEQUAM, SOLEST ODI QUIASSI REPRESTIO ODIT,
UT AUTEM HARITAS EATIUM QUE SIT QUI RES NET,
OMMOLUP ICIATIUS.
ULPA ESEQUAM QUE VENDAE NIHIL MO ELIBERUM HIL
MOLECTATI RERCIAM DEBITAT QUIA NIET DOLUMET AT
ET AUT ADI TEM QUAM LABORROVIDE SIMIN EUM CUM
ESTI SUNT, AUTAQUUNT QUE QUAE IL INT PLABORA
NONSED QUE VELLABO REPERUM AUT HILLORE IUM
ERUM LIQUIS AUDI AUT AS SANTOTATIBUS QUI SECTIUM
QUI ACERRUM FACCAE QUIDUSAE MINCIPSAECUM
ILLUPTATEM REHENDAE IPSUNT IDEL EST, TORE,
OMMOD QUIBUSAM, EXERIAT QUI VOLLABORE ALIGENIA
COMMOLU PTATQUAERO DOLUPTATUR? QUIA IUS, ID
ET ACILIBUS NONSENIS DOLUPTA SSIMPEL LUPTAE
PERCITI ODI DEST, QUIASPIC TEM QUI QUISSEQUI
CON CON CONSEQUE OMNIAM, AUT UT HICIENT
OMNISSE DIORPORUMET A CORE NOBIT QUOS ERFERE
COREPTA TQUASPE RFEREM ET QUE ERUMQUAS
ALIBEAT UREHENT IUMQUISINUS, IPSUNDI OPTAQUAM
VOLOREPERO TEM FACITIUS ALIATQUI QUE OD MA
NISTO VOLOREH ENDANT QUAS SOLUPTI CONET
AUDAM, OMNIS EOS POREM SINI RE DISCIIS QUAM
QUIBUS, ID UTATURIT UT AUTAEPED QUATIONSEQUO
ET EXPLACEPERUM NIT, QUIS RES ESTESTO OMNIS
ARUPTATE EXPLANDIT QUIATUR, NONSEQUIATI IDUCIEN
DENISCIT MOLORUM RES MIN NIMPORR OVIDEM
REHENDIOS SUNTIBUS RATUR?
IHICIUNTO OFFICIMI, SAM FUGIT, EOSSIMPED MAXIMOL
UPTAQUI UNT IUR, IS ACEPERA TQUASPE REPERIO
NEMPORE LAM HARUM, CUS ESSIMI, OFFICTUR
ALITAQUI CORRUM, CUS, SUNTUS DOLORIAM
QUIANTORIT VID QUOS VOLOR ALITATUR? QUI
VELLUPTATUR RE LAUT VOLUPICITIUM FACERNAM
NONSED UNT EVENIMUS DESCIASSUNT OFFICAB IPIENIS
RES EUM AS ANT FACI VENDANT.
OD ULLIBUS DUS SI ALIBUSAM ALIBUS.
TAS ET ALIS ASPIS UT INT OFFICIUS, OMMODIAECUS
DITAQUI UNTUR? POSAM RESCIPSAM, IUM QUATUR,
CUSDANDIS SECTUR SEQUE ET, ODIATUR AT.
ET MO QUATIAS ABORUM FUGA. NEQUE EIUR?
REM AUT PERSPELENDA QUAT.
TUM RESTIS DOLESERECTEM DOLUPTAS IUSDANI
MUSCITIAM EST AUT QUI ASPELIS NON RE,
OMNIHILLOREM FUGITAEST, SERUM A COREPERE RAE.
ESSIT IPSAM, OFFICITATIS CUPTATUR, NON REIC TET
EXCERNA TEMPORUM CONSERUPTUR RE NOBITEM
FACCUS SEQUIDE RSPITIB USCIDUCILIT QUOD ES
SITIBUS CIDIAS ET QUAT UTE SA IN PORIBUS ACEA SI
TENIS CUM AUT ALITI SENIS QUIS UT QUID MAXIMAIO

6

Sessões especiais
Em paralelo ao Congresso Ambiental, foram realizadas
inúmeras sessões especiais, em ambientes para públicos
mais reduzidos, a fim de viabilizar o aprofundamento dos
temas e explorar necessidades pontuais de informação
dos participantes.
A vangaurda da tecnologia, os futuros entraves para
empreendimentos, oportunidades de negócios, dinâmicas
de mercados e iniciativas legislativas foram debatidos e
analisados por especialistas e pelo público presente.

TECNOLOGIA

LEGISLAÇÃO

INOVAÇÃO

RELACIONAMENTO

FOCO

Inteligência artifical e
machine learning

Legislação ambiental

Experiências com
realidade virtual
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Mais de 900 participantes

8

O evento que você quer estar

9

O evento que você quer voltar

10

O evento que você quer lembrar
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O melhor
networking
ambiental
Os eventos sociais da VIEX são amplamente reconhecidos
como o ambiente ideal para estreitar relacionamentos com
potenciais parceiros, reforçar a proximidade com clientes e
estabelecer vínculos pessoais com líderes empresariais e
autoridades governamentais.
O Congresso Ambiental foi, mais uma vez, palco de
sessões de networking com descontração na medida certa,
transformando contatos em amigos.
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Conheça os patrocinadores
Quem confia sua marca e ajuda a viabilizar o Congresso Ambiental:
PATROCÍNIO PLATINA

PATROCÍNIO OURO

PATROCÍNIO PRATA

PATROCÍNIO

PARCERIA PARA NEUTRALIZAÇÃO DE CARBONO
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Conheça os apoiadores
Quem chancela e contribui para o êxito do grande encontro de líderes do setor de meio ambiente:

14

Ferreira Rocha
Assessoria e Serviços Socioambientais
Criada em 2008, a Ferreira Rocha norteia seu trabalho a partir de uma concepção de gestão técnica e estratégica de estudos e
projetos ambientais, incluindo fatores e variáveis físicos, bióticos, socioeconômicos e culturais. Com uma visão holística e criativa,
a Ferreira Rocha vem ampliando seu campo de atuação, prestando serviços para diversos segmentos produtivos, realizando,
dentre outros trabalhos, Assessorias Técnico-estratégicas a níveis diretivos e gerenciais de empresas nacionais e multinacionais,
Avaliações Ambientais Estratégicas de Novos Negócios, Avaliações Estratégicas da Inserção Social de Empreendimentos, Elaboração
e Implementação de Estudos e Projetos Ambientais, Elaboração de Avaliações Ambientais Integradas Regionais, Gerenciamento da
Implementação de Programas Ambientais, Gestão de Resíduos e Coaching e Capacitação de Equipes Multidisciplinares, sempre com
foco na área ambiental.
Para tanto, a Ferreira Rocha conta com profissionais conceituados e altamente capacitados que, sempre incentivados a inovar e
se atualizar, apresentam aos clientes propostas e soluções integradas voltadas para viabilizar ambientalmente seus negócios,
preservando sua atratividade econômico-financeira em equilíbrio com o atendimento de seus compromissos legais e normativos, em
coerência com suas políticas de sustentabilidade e responsabilidade social.
ferreirarocha.com.br
contato@ferreirarocha.com.br
Belo Horizonte: (31) 3643-7033
Brasília: (61) 3032 - 5963
Altamira: (93) 98119-0002 / (93) 99221-0156
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BMA

Advogados
Experiência, agilidade e inovação: três competências que marcam
o nosso DNA. A expertise nas mais variadas áreas do Direito nos
permite oferecer soluções criativas às demandas de nossos
clientes nacionais e internacionais e garante segurança a suas
atividades. Desde que ingressamos no mercado, em 1995, a
multidisciplinaridade é uma marca da nossa atuação, o que nos
levou a desenvolver um conhecimento profundo dos setores
público e privado. Isso nos habilita a entender a complexidade
das questões apresentadas pelos clientes e a respondê-las com
rapidez e criatividade.
Para nós, cada cliente é único. O atendimento personalizado e
customizado faz diferença e nos ajuda a garantir um lugar de
destaque entre os maiores escritórios de advocacia da América
Latina.
www.bmalaw.com.br
abb@bma-adm.com.br
São Paulo: (11) 2179.4600
Rio de Janeiro: (21) 3824.5800
Brasília: (61) 3218.0300

Caruso JR
Estudos Ambientais & Engenharia LTDA.
Há mais de 20 anos atuando no mercado, a empresa CARUSO
JR. Estudos Ambientais Engenharia Ltda. se dedica à prestação
de serviços e consultoria nas áreas de engenharia e meio
ambiente. O objetivo maior da empresa tem sido viabilizar a
implantação de empreendimentos públicos e privados, dentre
os quais se destacam obras de infraestrutura (geração e
transmissão de energia, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias
e hidrovias); obras de engenharia costeira (dragagem, molhes,
emissários submarinos e recuperação de áreas litorâneas);
empreendimentos industriais (estaleiros, plantas fabris, aterros
públicos e industriais); empreendimentos turísticos (loteamentos,
condomínios, resorts e marinas); e projetos de mineração.
www.carusojrea.com.br
contato@carusojrea.com.br
Florianópolis: (48) 3223.4620
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CPEA
Consultoria, Planejamento e Estudos Ambientais
A CPEA é uma empresa de consultoria ambiental, especializada
em planejamento territorial, licenciamento e gestão ambiental
de empreendimentos e gerenciamento de áreas contaminadas,
que tem por objetivo conciliar crescimento econômico,
desenvolvimento humano e conservação do meio ambiente.
A CPEA está do lado de seus clientes para promover a adequação
dos empreendimentos às novas demandas de sustentabilidade
ambiental e garantir sua conformidade legal associada à
otimização de seus investimentos.
A CPEA atua com qualidade e competência para que todas as
etapas do ciclo de vida dos empreendimentos, do planejamento
prévio à desativação das instalações ocorram dentro dos
requisitos legais e de produtividade.
Para isso, a CPEA conta com profissionais experientes e de alto
nível técnico, cujo trabalho transparente busca as melhores
soluções para cada empreendimento, procurando redução de
custos e de prazos de execução, bem como a potencialização de
ganhos para o meio ambiente e para a comunidade envolvida.
www.cpeanet.com.br
contato@cpeanet.com
São Paulo: (11) 4082.3200

Machado Meyer
Advogados

São 46 anos construindo uma trajetória inspirada em princípios
éticos sólidos, na qualidade técnica de nossos profissionais e
no contato próximo com nossos clientes. Reputação de um dos
principais escritórios do Brasil, com mais de 700 colaboradores.
O segmento dos negócios é o que empregam o potencial jurídico,
buscando sempre soluções inovadoras, capazes de antecipar
cenários e tornar negócios possíveis.
Assim, trabalham para oferecer soluções jurídicas inteligentes,
que contribuam para o crescimento dos negócios de clientes e
transformem realidades.
www.machadomeyer.com.br
machadomeyer@machadomeyer.com.br
São Paulo: (11) 3150 7000
Rio de Janeiro: (21) 3572 3000
Belo Horizonte: (31) 3194 1700
Brasília: (61) 2104 5550
New York: (1) 212 784 8802
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Milaré

Advogados
Pioneiro na advocacia ambiental no Brasil, MILARÉ ADVOGADOS
atua, há mais de duas décadas, na prestação de serviços
jurídicos e técnicos para os mais variados setores econômicos,
buscando compatibilizar os interesses de nossos clientes com
os instrumentos de proteção e compensação ambiental previstos
em lei, propiciando a continuidade dos negócios empresariais
sem comprometer os princípios de sustentabilidade.
Nesse sentido, não medimos esforços para conseguir alocar os
melhores profissionais do Direito, com notável conhecimento
e experiência na área ambiental, não apenas nos assuntos de
caráter doutrinário, mas, sobretudo, na aplicação dos diversos
mecanismos existentes, tanto na esfera administrativa quanto
jurídica, para a resolução de cada caso concreto.
milare.adv.br
milare@milare.adv.br
São Paulo: (11) 3046.7470

Pinheiro Neto
Advogados

Pinheiro Neto Advogados é um escritório brasileiro, independente,
de atuação diversificada (full service), especializado em operações
multidisciplinares e capaz de traduzir o ambiente legal brasileiro
em benefício de seus clientes nacionais e internacionais.
www.pinheironeto.com.br
pna@pn.com.br
São Paulo: (11) 3247-8400
Rio de Janeiro: (21) 2506-1600
Brasília: (61) 3312-9400
Palo Alto: +1 650-798-5068
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A lasca

Arqueologia
Fundada em 2006 pela arqueóloga Lúcia Juliani, a A LASCA é
uma empresa de assessoria em Arqueologia que respeita os
limites legais, transforma a sociedade à medida que valoriza
os patrimônios cultural e material e, também, contribui para o
desenvolvimento econômico do país.
www.alascaconsultoria.com.br
contato@alascaconsultoria.com.br
São Paulo: (11) 3205 0864

Arqueoproject

Projetos & Pesquisa
Com mais de 50 projetos e processos gerenciados, a Arqueoproject
é uma empresa focada na gestão, elaboração e execução de
projetos em diversos segmentos no âmbito de licenciamento
sociocultural, atuando sobretudo na Avaliação de Impactos ao
Patrimônio Cultural e Arqueológico.
www.arqueoproject.com.br
contato@arqueoproject.com.br
Brasília: (61) 98273 - 9955

Azurit

Engenharia e Meio Ambiente
A Azurit Engenharia e Meio Ambiente é uma empresa de
consultoria ambiental fundada em 2006 com propósito de atender
a um mercado cada vez mais exigente por responsabilidade
sócioambiental, aliando a isso a necessidade e a importância do
desenvolvimento econômico.
www.azurit.com.br
luciano@azurit.com.br
Belo Horizonte: (31) 3227-5722

BMP Ambiental

Consultoria Ambiental
e Geotecnologias
A BMP é uma empresa brasileira, formada em 2009, que
inicialmente oferecia somente serviços de geotecnologia. Em
2017, com a entrada de novos sócios, a empresa incorporou em
seu portfólio atividades relacionadas ao licenciamento ambiental
e implementação de projetos ambientais de empreendimentos
onshore e offshore, passando a ser denominada BMP AMBIENTAL.
www.bmpambiental.com.br
contato@bmpambiental.com.br
Rio de Janeiro: (21) 2151-1653
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CRN-Bio

Ambiental e Arqueologia
CRN-Bio reúne consultores em meio ambiente, patrimônio
histórico, arqueológico e cultural, ação social e comunitária para
atuação em projetos complexos.
crnbio.com.br
contato@crnbio.com.br
Natal: (84) 2010-9534

Geotec

Consultoria Ambiental
A GEOTEC atua há mais de 20 anos em grandes projetos de
infraestrutura no Brasil e exterior, com sólida experiência em
licenciamentos ambientais e gestão de projetos socioambientais.

www.geotecbr.com.br
geotec@geotecbr.com.br
São Paulo: (11) 5573-7386

Maron

Consultoria
A Maron Consultoria é uma empresa com foco na estruturação
de processos para obtenção de licenciamento ambiental,
social e enquadramento regulatório. Nosso objetivo é aportar
conhecimento e valor à estratégia das empresas de diferentes
setores da economia especialmente em gestão ambiental,
regulação e sustentabilidade.
www.maronconsultoria.com.br
contato@maronconsultoria.com.br
Salvador: (71) 3042-1581

Mattos Filho
Advogados

Um escritório estruturado para atender diversas áreas do Direito,
de maneira coordenada e integrada. Assim, conseguimos
alocar os melhores recursos para cuidar das demandas
específicas dos clientes, trabalhando sempre que necessário
em grupos multidisciplinares. Temos posição de destaque em
aproximadamente 30 áreas do Direito e trabalhamos para que
todas sejam referência no mercado.
www.mattosfilho.com.br
mattosfilho@mattosfilho.com.br
São Paulo: (11) 3147-2686
Rio de Janeiro: (21) 3231 8200
Brasília: (61) 3218 6000
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Meandros

Arqueologia
A Meandros Ambiental é uma empresa de consultoria focada
na relação homem-natureza. Baseado na sólida formação e
larga experiência de nossa equipe, composta por sociólogos,
antropólogos, geógrafos, arqueólogos, historiadores, arquitetos,
biólogos e educadores
meandrosambiental.com.br
contato@meandrosambiental.com.br
Belo Horizonte: (31) 3212-9627

Sion

Advogados
A Sion Advogados tem a missão de prestar serviços com a
máxima eficiência afim de alcançar os objetivos dos nossos
clientes com excelência. Nesse sentido, a Sion Advogados tem
obtido destaque em sua atuação em Empreendimentos de Capital
Intensivo e Obras de Infraestrutura, decorrentes da assessoria
empresarial ampla nas áreas consultiva e contenciosa, voltada,
principalmente, para grandes e médias empresas nacionais e
estrangeiras.
sionadvogados.com.br
contatos@sionadvogados.com.br
Belo Horizonte: (31) 3582-9710
São Paulo: (11) 2626-4796
Rio de Janeiro: (21) 3005-2051

Ricardo Carneiro		

Advogados Associados
Ricardo Carneiro Advogados Associados surge no cenário jurídico
brasileiro com ênfase no assessoramento especializado, visando
oferecer soluções à indústria de base e de transformação,
ao aproveitamento de substâncias minerais, às obras de
infraestrutura de saneamento, transporte e energia, além de
atuar em projetos sustentáveis e inovadores de desenvolvimento
imobiliário.
rcarneiroadvogados.com.br
contato@rcarneiroadvogados.com.br
São Paulo: (11) 3047-1900
Minas Gerais: (31) 3567-0523 / 2512-8085

Veirano

Advogados
Um escritório brasileiro que pratica a advocacia com visão
de negócios e foco em resultados, desenvolvendo soluções
customizadas para empresas multinacionais que operam em
setores estratégicos da economia. Nosso principal objetivo é
identificar necessidades e desenvolver soluções personalizadas,
possibilitando uma tomada de decisão segura e embasada – um
cliente por vez.
www.veirano.com.br
contato@veirano.com.br
São Paulo: (11) 2313 5700
Rio de Janeiro: (21) 3824 4747
Brasília: (61) 2106 6600
Porto Alegre: (51) 2121 7500
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Walm
Engenharia e Tecnologia
Ambiental
A WALM Engenharia e Tecnologia Ambiental é uma empresa de
prestação de serviços e projetos nos segmentos pertinentes
a Engenharia Ambiental e de Saneamento Básico, Engenharia
Geotécnica e de Recursos Hídricos. A Walm possui experiência
consolidada no mercado Brasileiro, auxiliando o desenvolvimento
de projetos relevantes sob a perspectiva da sustentabilidade.
www.walmambiental.com.br
walm@walmambiental.com.br
São Paulo: (11) 3873-7006
Belo Horizonte: (31) 3234-4003

Way Carbon

Com dez anos de mercado, a WayCarbon é referência em
assessoria sobre mudanças globais do clima, gestão de ativos
ambientais e no desenvolvimento de estratégias e negócios
visando a ecoeficiência e a economia de baixo carbono.
Temos como objetivo empregar conhecimento e tecnologia para
apoiar nossos clientes a superarem os desafios de um mundo em
rápida transformação.
waycarbon.com
contato@waycarbon.com
Belo Horizonte: (31) 3401-1074
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Cia Ambiental

Dominium Ambiental

Consultoria

Assessoria e Estratégia

Desde 2003, a Cia Ambiental oferece a seus clientes assessoria
técnica especializada e atualizada na área de meio ambiente.
A empresa conta com uma equipe multidisciplinar e de
consultores técnicos de elevada qualificação profissional,
capacitada nas áreas de Gestão Ambiental, Biologia, Engenharia
Florestal, Engenharia Química, Comunicação Socioambiental,
Geografia, Geologia, Socioeconomia, Engenharia Ambiental e de
Bioprocessos e Direito Ambiental.

Chegamos para preencher uma importante lacuna entre Clientes
e Entidades Socioambientais, com o propósito de entregar
resultados mensuráveis, solucionar entraves e atuar em prol de
avanços legislativos.
www.dominiumambiental.com.br
contato@dominiumambiental.com.br
Brasília: (61) 3326-0892

www.ciaambiental.com.br
ciaambiental@ciaambiental.com.br
Curitiba: (41) 3336 0888 / 99233 8232

Dossel

Com 25 anos de experiência, a Dossel Ambiental oferece
uma grande variedade de serviços de consultoria com a
agilidade necessária para atender às exigências específicas do
empreendimento nas suas diferentes fases de licenciamento
ambiental. Para isso, aposta na formação de uma equipe
multicapacitada, interdisciplinar e conhecedora dos mais amplos
aspectos técnicos e legais envolvidos na elaboração de diferentes
estudos ambientais e na implementação de gestão ambiental.
Prestamos assessoria aos nossos clientes em todas as fases do
licenciamento dos seus empreendimentos, em todo o território
nacional.

Habilis

Consultoria
A Habilis Consultoria Científica, carrega em si um rol de
conhecimento acumulado através de mais de 14 anos de
experiencia profissional especializada em um estudo do
Patrimônio Cultural Brasileiro atuando em diversos setores
como: mineração, linhas de transmissão de energia, parques
eólicos, UHE’S, PCH´S, projetos rodoviários, projetos ferroviários,
construção civil, loteamentos residenciais, dentre outros.
www.habilisconsultoria.com.br
habilisarqueologia@gmail.com
(62) 9900-5040 | (91) 8276-4647 | (62) 3996-4151

www.dosselambiental.com.br
contato@dosselambiental.com.br
Brasília: (61) 3041-7979

Polen						
Solução e Valoração de resíduos
A Polen nasceu com a ambição de revolucionar a forma como
as empresas lidam com seus resíduos. Através da nossa
plataforma conectamos empresas que geram resíduos com
empresas que usam estes resíduos como matéria-prima. Assim,
transformamos o custo de destinação em receita e os resíduos
em matéria-prima de origem sustentável e de baixo custo.
Oferecemos soluções em logística e seguro da carga assim
como um selo de certificação ambiental e um relatório de
sustentabilidade para suas operações. Temos também uma
gama de serviços oferecidos para que possamos aplicar todo
nossa expertise na solução de demandas para sua empresa.
www.brpolen.com.br
contato@brpolen.com.br
Rio de Janeiro: (21) 99129-1074

Seteg
Há mais de 28 anos a SETEG se dedica à consultoria, buscando
a excelência na busca por soluções geológicas e ambientais.
Nossa equipe conta com profissionais com experiência
e capacitação para execução dos projetos propostos,
direcionando a equipe necessária à demanda do cliente.
A SETEG possui uma imagem consolidada no setor,
buscando excelência em Soluções Geológicas e Ambientais.
Propiciamos respostas que adequarão seu empreendimento à
legislação ambiental, e ampliarão a sua participação no mercado,
além de oferecer respostas ágeis e eficientes no acompanhamento
de processos administrativos junto aos órgãos envolvidos.
www.setegce.com
contato@setegce.com
Fortaleza: (85) 3253.2868
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Indiscutivelmente,
Painel
1.1.1
Workshop
o
melhor conteúdo
1: Crises e acidentes
ambientais
Mais de cem nomes entre os mais
destacados pensadores, especialistas e
autoridades do setor ambiental
• WERNER GRAU NETO
Sócio, Pinheiro Neto Advogados

• ROBERTA DANELON LEONHARDT
Sócia, Machado Meyer

• MARCELO KOKKE
Procurador Federal, Advocacia Geral da União

As apresentações foram desenvolvidas e
produzidas pelos palestrantes e painelistas do
Congresso Ambiental e compliadas pela VIEX
para fins educacionais.
É PROIBIDA A REPRODUÇÃO total ou parcial
de textos, dados, gráficos, fotos e ilustrações,
por qualquer meio, sem prévia autorização dos
autores.
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ADAILTON CARDOSO

ALEXANDRE SION

ALEXANDRE UHLIG

ANA LUCI GRIZZI

ANA RITA NALINI

ANDRÉ BABY

ANDRÉ SIMAS

ANTÔNIO CELSO
JUNQUEIRA BORGES

ANTONIO FONSECA

ARTUR LEMOS

BEATRIZ STUART
SECAF

BRUNO COSTANZO

CAIO MIRANDA

CARLA COSTA

CELSO MORETTI

CESAR VINCIPROVA

CLAUDIO DE SOUZA

DANIELA FONZAR

DANIELA GIACOBBO

DAVID DIAS

DELFIM ROCHA

EDILENE FAZZA

ÉDIS MILARÉ

EDUARDA
DWORAKOWSKI

EDUARDO AUGUSTO

EDUARDO CAMPOS

EDUARDO SAKAMOTO

ELIANE DOS SANTOS

ELIZEU LUCENA

ENIO FONSECA

FABÍOLA CASTRO

FELIPE S. SALES

FERNANDO KERTZMAN

FERNANDO VON ZUBEN

FILIPE BAROLO
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FRANCISCO MODENESI

GERMANO LUIZ
GOMES VIEIRA

GILBERTO
GLAUCIA NATALINI
TERREO

GUSTAVO SBRISSIA

HELCIO DE SOUZA

HELIO MATTAR

HIDELBRANDO
CANABRAVA

JACKELINE BELLUZZO

JANDERSON TAMEIRÃO

JEAN MARCICANO

JOANA CRUZ

JOÃO CARLOS CORRÊA

JONATAS TRINDADE

JOSÉ HILARIO PORTES

JOSÉ PEDRO
FITTIPALDI

JULIANA MAIORAL

LARISSA AMORIM

LINA PIMENTEL GARCIA

LUCAS LAGROTTA

LUCAS SILVA

LÚCIA JULIANI

LUCIANA CARAN

LUCIANA RIBEIRO

LUCIANO COTA

LUIGI LONGO

LUIZ GONZAGA

LUIZ GUSTAVO
BEZERRA

LUZIA HIRATA

MARCELO KOKKE

MARCELO SERAPHIM

MARCIO PEREIRA

MARCOS LIBÓRIO

MARCOS PENIDO

MARCOS VILELA

MARIA ISABEL SILVA
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MARÍLIA MELO

MARTA ALCIONE

MAUREN LAZZARETTI

PATRÍCIA IGLECIAS

PAULO ARBEX

PEDRO DIAS

PEDRO PAULO BURNIER

PRISCILA ARTIGAS

RAFAEL FELDMANN

RENATA FONSECA

RENATA TWARDOWSKY

RENATA FERRARI

RENATO PAQUET

RICARDO CARNEIRO

RICARDO ZOGHBI

ROBERTA LEONHARDT

ROBERTA JARDIM
DE MORAIS

ROBERTO STANCHI

RONALDO CAVALCANTI

ROSE HOFMANN

RUBENS CANETTIERI

SERGIO LEAO

SÉRGIO POMPÉIA

SOLANGE CARNEIRO

SONIA LIMA

SONINHA FRANCINE

TATIANA ASSALI

THIAGO JABOR
PINHEIRO

THOMAZ TOLEDO

VINICIUS LAENDER

VIVIANE MANSI

VLADIMIR ARAS

WERNER GRAU

XICO GRAZIANO
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Painel 1.1.1
Workshop 1: Crises e acidentes
ambientais
• WERNER GRAU
Sócio, Pinheiro Neto Advogados
• ROBERTA DANELON LEONHARDT
Sócia, Machado Meyer
• MARCELO KOKKE
Procurador Federal, Advocacia Geral da União
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Congresso Ambiental da
VIEX

Crises e acidentes
ambientais

Gestão de risco e Responsabilidade Civil
em desastres ambientais
Marcelo Kokke
Pós-doutor em Direito Público – Ambiental pela Universidade de Santiago de Compostela
Mestre e Doutor em Direito pela PUC-Rio
Especialista em processo constitucional
Pós-graduação em Ecologia e Monitoramento Ambiental
Procurador Federal da Advocacia-Geral da União
Professor da Faculdade Dom Helder Câmara
Professor de Pós-graduação da PUC-MG
Professor colaborador da Escola da Advocacia-Geral da União
Professor do IDP - SP
Membro da Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil
Membro da Academia Latino Americana de Direito Ambiental
Membro do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública
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Medotodologia e
referenciais
 Referenciais para estudo:
- Cass Sunstein;
- Daniel Farber;
- Scott Callan;
- Janet Thomas
 Metodologia crítico-propositiva
 Núcleo da conclusão: compreensão sistêmica e
identificação de vulnerabilidades e medidas
corretivas em esfera jurídica, ético-cultural e
econômica

Economia e meio ambiente
 Modelo de fluxo circular: fluxos reais e monetários de atividade
econômica
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Modelo do balanço de materiais
 Conexão entre a tomada de decisão econômica e afetação
ambiental

Lógica de compreensão da
livre iniciativa e concorrência
 Dimensão de bens privados e em rivalidade de
consumo e exclusão
 Definição da disposição a pagar: retorno esperado
por consumir o produto (willingness to pay - WTP) –
BM (Benefício Marginal)
 Capacidade de pagar: restrição de renda
 Soma horizontal: permite identificação de
alocação dos recursos
31

Direito em expectativa...
 Análise de riscos:
a) Avaliação de riscos: exposição ao risco
b) Gestão de riscos: avaliação e escolha de
respostas
 Gestão de políticas públicas
a) Eficiência alocativa: benefícios adicionais para
custos adicionais
b) Custo-efetividade: menor quantidade possível de
recursos para atender a um objetivo
 Justiça ambiental: riscos que ultrapassam lugar,
estratos sociais e o tempo...

Desastre socioambiental:
falha de mercado
 A ortodoxia jurídica não prepara o sistema para
avarias sistêmicas
 Avaliação de passivo ambiental intergeracional
é posto em segundo plano na avaliação de
composição de incrementos:
 Valor de uso x Valor existência
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Direito
Ambiental
vulnerabilidades

e

 Vulnerabilidades jurídicas: modelo jurídico não está
preparado com institutos para atender a situações de
perturbação sistêmica, com projeção.
 Vulnerabilidades ético-culturais: cenário pátrio está
impregnado do negacionismo e de resistência ao
worst-case scenario, isolando práticas privadas de
compromissos ético-púbicos (v.g.: suborno privado)
 Vulnerabilidades econômicas: falhas de mercado
tornam débeis estratégias de interiorização do risco;
prática comum do free-rider ambiental e do habitus
de Bourdieu

Importância de mecanismos
internos
 Uma nova atuação jurídica: Advogado
e Advogadas comprometidos com o fim
do processo e não sua duração
indeterminada
 Superação do risco moral como
contaminante empresarial e jurídica
entre os órgãos públicos e na própria
sociedade e mercado
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Desastres: Mariana e
Brumadinho
 Busca de superação das vulnerabilidades
 Identificação terminológica: a importância de
se compreender o desastre: perturbação
sistêmica
 Lei n. 12.608/12 - Política Nacional de Proteção
e Defesa Civil – PNPDEC – Normatização
brasileira ainda se concentra nos desastres ditos
naturais,
margeando
os
desastres
antropogênicos
 Ponto técnico em comum entre os maiores
desastres brasileiros: alteamento a montante

Alteamento a montante (ligação a
cerca de 33% dos desastres em nível
mundial)
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Medidas tomadas pósBrumadinho
 Resolução n. 4/19 da ANM: vedação de
método construtivo a montante e desativação
de barragens com alteamento a montante
 Lei Mineira n. 23.291/2019: seguro ambiental
Art. 7º – No processo de licenciamento ambiental
de barragens, deverão ser atendidas as seguintes
exigências, sem prejuízo das obrigações previstas
nas demais normas ambientais e de segurança e
de outras exigências estabelecidas pelo órgão ou
pela entidade ambiental competente:
I – para a obtenção da LP, o empreendedor
deverá apresentar, no mínimo:

b) proposta de caução ambiental, estabelecida em
regulamento, com o propósito de garantir a recuperação
socioambiental para casos de sinistro e para desativação da
barragem;
Problema
já
argumentado
pelos
empreendedores:
competência privativa da União para legislar sobre seguros
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de
valores;
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Problema intenso: resposta
emergencial
 Desastres naturais: resposta estatal com ações de
incorporação estatal de medidas emergenciais: Lei n.
12.340/2010 e Lei n. 9.077/95
 Art. 1o É o Poder Executivo autorizado a doar estoques
públicos de alimentos, in natura ou após beneficiamento,
diretamente às populações carentes, objetivando o
combate à fome e à miséria, bem como às populações
atingidas por desastres, quando caracterizadas situações
de emergência ou estado de calamidade pública,
mediante proposta conjunta do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, do Ministério da Integração
Nacional e da Casa Civil da Presidência da
República. (Redação dada pela Lei nº 12.340, de 2010).

Princípio do PoluidorPagador
 Cabe ao empreendedor internalizar suas
externalidades negativas
 Reconhecimento na Declaração do Rio e Lei
n. 6.938/81, além de fixação jurisprudencial
 Cabe ao empreendedor internalizar a
externalidade negativa de resposta ao
desastre, ou seja, o auxílio financeiro
emergencial
36

Auxílio financeiro emergencial
 Mariana e Brumadinho: cabe ao empreendedor pagar o
auxílio financeiro emergencial
 Mariana: TTAC
 Brumadinho: Acordo Judicial
 Questão jurídica: natureza do auxílio financeiro
emergencial
-

AGU (caso Mariana): verba social de caráter humanitário
decorrente da interiorização da externalidade negativa

-

Empresas: verba antecipatória da reparação final

 Juízo de 1º Grau havia concordado com posição das
empresas. TRF 1ª Região concedeu efeito suspensivo em
Agravo
 Juízo Estadual: admite a compensação no final, mas não
definiu a fonte

Questões de provocação
 Fundo de exaustão
 Regime regulatório de auditorias externas
independentes
 Atuação setorial e geral na fiscalização
 Dano intergeracional para reparação de passivo
hereditário
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Obrigado!!
Marcelo Kokke
marcelokokke@yahoo.com.br
31.99838.6420
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GESTÃO DE CRISES E
ACIDENTES AMBIENTAIS
Congresso Ambiental VIEX,
26 de junho de 2019

O QUE É
UMA CRISE?
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O QUE É
UMA CRISE?
O professor da Universidade de Harvard,
Richard Luecke*, define da seguinte forma:
“Uma crise é uma mudança — seja
repentina ou gradual — que resulta em
problemas urgentes que devem ser
abordados imediatamente. Para uma
empresa, uma crise representa qualquer
coisa com potencial para causar danos
súbitos e graves a seus funcionários, a sua
reputação ou a seu resultado financeiro.”

*Livro: Crisis Management: Mastering the Skills to
Prevent Disasters (Harvard Business Essentials)

COMO ENFRENTAR
UMA CRISE?
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DUAS FRENTES
PRINCIPAIS

CONTENÇÃO

SOLUÇÃO

GERENCIAMENTO
DE CRISES
O QUE É?
Cuidados a tomar e passos a seguir em situações de
crise de qualquer natureza.
PARA QUE SERVE?
Identificar e diminuir os impactos da crise.

VARIEDADE DE TEMAS?
Dependem da natureza da crise.
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GERENCIAMENTO
DE CRISES
1. Preparo para a crise

2. Crise

3. Pós-crise

• Plano de Gestão de Crise

• Verificação da extensão da crise

• Comunicação interna e com
stakeholders

• Contato com stakeholders

• Relações Públicas

• Preservação da reputação da
Companhia e funcionários

• Identificação de stakeholders

• Minimização de perdas

• Verificação da atuação da empresa
na crise e eventuais adaptações
• Aceleração de ações de
continuidade dos negócios

• Esforços iniciais de continuidade dos
negócios (business continuity)

TIPOS
DE CRISES

ACIDENTES

COMPLIANCE/CORRUPÇÃO

VIOLÊNCIA/TERRORISMO

PROTEÇÃO DE DADOS

ASSÉDIO MORAL/ASSÉDIO
SEXUAL
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O QUE PODE SER FEITO PARA
EVITAR O DESENVOLVIMENTO
E O ESCALONAMENTO DE CRISES ?

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

TRANSPARÊNCIA COM O PODER
PÚBLICO E A COMUNIDADE

ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO
(monitoramento de imprensa,
portais e mídias sociais)

COMUNICAÇÃO INTERNA
NA EMPRESA

PECULIARIDADES
DE UMA CRISE
AMBIENTAL
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ABERTURA DE DIÁLOGO
COM MÚLTIPLOS ATORES

Órgão
licenciador
Polícia
Ambiental

IBAMA

Corpo de
Bombeiros

SMMA

Responsável
legal

Comunidades
afetadas

FUNAI

Ministério
Público

ICMBIO

IPHAN

COORDENAÇÃO ENTRE EQUIPE
JURÍDICA E EQUIPE TÉCNICA:
Diferentes perspectivas e fluxo de informações
Considerando a multiplicidade de órgãos públicos e equipes
envolvidas no atendimento à emergência, é necessário organizar
o acesso e o fluxo de informações:
•

Sincronia dos trabalhos com outras
especialidades jurídicas (criminal,
seguros, etc).

•

Atendimento em diferentes regiões
impactadas.

•

Central de gerenciamento.

•

Controle de distribuição de demandas.

•

Redução e desmobilização
das equipes.

•

Base de dados única e atualizada.

•

Acompanhamento dos efeitos
do acidente e produção de relatórios
acerca dessa atividade.

•

Mapeamento das informações sensíveis.

•

Linha mestra de comunicação.

•

Alinhamento entre as equipes jurídica,
técnica e de comunicação.
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ASPECTOS MATERIAIS
EM CRISES ENVOLVENDO
ACIDENTES AMBIENTAIS

OBJETO DAS DEMANDAS E PEDIDOS RECORRENTES
DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ACIDENTES AMBIENTAIS
Teses e princípios das ações civis públicas
Responsabilidade civil objetiva, solidária e
integral dos causadores dos danos
socioambientais e socioeconômicos.

•

Indenização pedagógica.

•

Princípio da Resiliência.

•

Desconsideração da personalidade jurídica
na reparação ambiental.

•

Princípio da Centralidade
do Sofrimento da Vítima.

•

Inversão do ônus da prova.

•

Princípio da Participação Social.

•

Responsabilidade solidária do Poder Público
por dano ao meio ambiente.

•

Ressarcimento de gastos do Poder
Público.

•

Dano moral (extrapatrimonial) coletivo.

•

•

Indenização pelo tempo decorrido entre o
dano e a recuperação ou compensação
ambiental – “lucro cessante ambiental” ou
dano intercorrente.

Suspensão de todos os incentivos
financeiros do governo.

•
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OBJETO DAS DEMANDAS E PEDIDOS
RECORRENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Danos Socioeconômicos
•

Garantia de direitos sociais básicos (assistência social,
moradia, acesso à água potável, lazer, cultura, educação e
saúde)

•

Auxílio financeiro emergencial

•

Reconstrução e recuperação de localidades destruídas e de
infraestruturas e imóveis públicos e privados

•

Reativação das atividades turísticas

•

Instituição de canais de comunicação e participação

•

Proteção e preservação da fauna doméstica e instituição
de infraestrutura para assistência aos animais afetados

CELEBRAÇÃO DE ACORDOS E TERMOS
DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
Pontos de Atenção
•

Instrumentos preliminares X
Instrumentos definitivos

•

Estabelecimento da baseline aplicável

•

Suspensão X Extinção de ações
judiciais e processos administrativos

•

Estabelecimento de mecanismos para
resolução de controvérsias técnicas

•

Negócio processual

•

Programa de Indenização das
vítimas, familiares e impactados

•

Garantia de melhores práticas
de mercado e conformidade
social e ambiental

•

Elaboração, aprovação, gestão
e execução de planos sociais,
ambientais e econômicos

•

Criação de Unidades de Conservação

•

Proteção dos povos indígenas e
demais comunidades tradicionais
(FPIC)

•

Proteção aos atingidos tecnicamente
vulneráveis

•

Aceleração da recuperação da
qualidade das águas por meio da
proteção de nascentes

•

Universalização dos serviços de
saneamento básico

•

Preservação do Patrimônio Histórico,
Cultural e Artístico
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PÓS-CRISE: COMO LIDAR, RETOMAR
AS ATIVIDADES E RESTAURAR A IMAGEM
Perante os órgãos reguladores
•

Alinhamento fino com os órgãos reguladores do passo a
passo para a retomada das atividades

•

Apresentação de documentos e informações
consistentes
e tecnicamente embasados de forma a restabelecer
a confiança mútua

•

Evitar atalhos, os quais podem gerar novos
questionamentos e conflitos

PÓS-CRISE: COMO LIDAR, RETOMAR
AS ATIVIDADES E RESTAURAR A IMAGEM
Perante a comunidade e opinião pública
•

Definição dos interlocutores – comissões locais,
líderes comunitários?

•

Produção de informações acessíveis ao público
em geral sobre a situação – necessidade de auxílio
profissional, assistências técnicas?

•

Identificação das falhas ocorridas e correção
para evitar novos conflitos

•

Plano de Ação de Comunicação para resgate
da imagem corporativa

47

O QUE PODE SER
FEITO PARA EVITAR
O DESENVOLVIMENTO
E O ESCALONAMENTO
DE CRISES

PLANO DE AÇÃO
Sugestões iniciais

•

Estabelecer um plano de
gerenciamento de crise, a ser
implementado de forma imediata,
quando ocorrer um acidente.

•

Focar na importância da
continuidade do negócio (business
continuity).

•

Atendimento imediato
e constante de vítimas

•

Conter de forma célere os impactos
da crise, preservando a reputação,
minimizando perdas e acelerando
a continuidade do negócio.

•

Fortalecer a importância
do trabalho em equipe.

Assegurar:

•

Criar procedimentos
de governança corporativa.

•

Colocar em andamento ações
de comunicação interna
e com stakeholders – foco em
comunidades atingidas.

•

Ações de preservação da reputação.

•

Instituição de Célula
de Controle de Demandas
(equipe específica de Cadastro,
Distribuição e gerenciamento
do fluxo de informações).

•

Que aqueles que precisam
saber da crise foram
imediatamente notificados e
são constantemente
atualizados.

•

Manter as comunidades
informadas de maneira eficaz
e com precisão.

•

Providenciar ferramenta de
recebimento de informação
completa, precisa e
constantemente atualizada.

•

Responder rapidamente aos
rumores, más notícias e
mudanças de
contexto/cenário.

•

Usar toda a tecnologia
disponível para proteger os
ativos intangíveis da
Companhia.
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PLANO DE AÇÃO
Medidas Imediatas

Evidentemente, cada acidente tem suas peculiaridades e exige a
definição de um plano de ação específico de trabalho, de toda forma, há
algumas medidas imediatas que podem ser adiantadas:

Criação de:
•

Sala de gestão de crise
e comitês (definição de
responsabilidades e funções).

•

E-mail institucional para
recebimento de documentos.

•

Célula de controle, composta
pela equipe jurídica interna e
externa para distribuições de
demandas, alinhamento de
estratégias
e controle de prazo.

•

Fluxo de informações e demandas
entre todas as frentes envolvidas.

•

Comunicado interno formal para
todas as unidades e áreas para que
todos
os documentos recebidos sejam
imediatamente digitalizados
e enviados ao mailing em questão.

•

Mapear todos os impactos e áreas
impactadas / a serem
potencialmente impactadas. A partir
do mapeamento, auxiliar na
organização e atuação
do time jurídico nas áreas que
possam ser impactadas.

•

Mapear todas a autoridades em
todas as localidades a serem
potencialmente impactadas (MPs,
Defensorias Públicas, Prefeituras,
órgãos ambientais, Governos
Estaduais e Federal) para antecipar
alinhamentos e evitar novas ações
judiciais e bloqueios de valores.

PLANO DE AÇÃO
Medidas Imediatas

•

Inclusão de resposta automática de
padrão de e-mail para todos os
integrantes do corpo jurídico e
executivo da Companhia,
informando que todas as
comunicações relacionadas ao
acidente devem
ficar centralizadas no mailing criado.

•

Dimensionamento da equipe de
trabalho para distribuição das
demandas e dos assuntos.

•

Organização das demandas
em planilha de controle.

•

Organização de calls diários para
reporte dos escritórios terceirizados.
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OBRIGADA
ROBERTA DANELON
LEONHARDT
rdleonhardt@machadomeyer.com.br

PORTAL INTELIGÊNCIA JURÍDICA
Nossa visão para as questões que impactam os seus negócios
Acesse nosso conteúdo: www.machadomeyer.com.br/inteligenciajuridica
MACHADO, MEYER, SENDACZ E OPICE ADVOGADOS
SÃO PAULO / RIO DE JANEIRO / BRASÍLIA / BELO HORIZONTE / NEW YORK

MACHADO
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Crises ambientais – eventos
extremos e respostas

Conceitos, valores, princípios e premissas

• Segurança jurídica e a sociedade de risco – um sistema incompleto e
frágil
• Estrutura do ordenamento – abrangência e previsibilidade – princípio
da prevenção e formalismo puro – estão os grandes acidentes
previstos pelo sistema? O dano, esse bicho extra-sistema
• Justiça ou Direito? Cérebro, coração e fígado – do dar a outra face ao
olho por olho. Michael Sandel e o conceito de Justiça – o olhar amplo

2
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Conceitos, valores, princípios e premissas

• O conceito de Kelsen – a norma fundamental – valores de orientação
• Vida, dignidade, bens materiais e imateriais
• Negociação - o deixar o emocional de lado
• Estratégia e implementação – Quando estiver atravessando o inferno,
siga em frente (Winston Churchill)

3

São Paulo
R. Hungria, 1.100
01455-906
São Paulo . SP
t. +55 (11) 3247 8400
f. +55 (11) 3247 8600
Brasil

Rio de Janeiro
Rua Humaitá, 275 . 16º andar
22261-005
Rio de Janeiro . RJ
t. +55 (21) 2506 1600
f. +55 (21) 2506 1660
Brasil

www. pinheironeto.com.br

Brasília
SAFS, Quadra 2 . Bloco B
Ed. Via Office . 3º andar
70070-600 . Brasília . DF
t. +55 (61) 3312 9400
f. +55 (61) 3312 9444
Brasil

Nome do advogado
f. +55(11)3247 8400
E-mail@pn.com.br

pna@pn.com.br
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Painel 1.1.2
Workshop 2: ESG e relatórios de
sustentabilidade
• LINA PIMENTEL GARCIA
Só cia da Área Ambiental, Mattos Filho Advogados
• VINICIUS LAENDER
Gerente Jurídico, Gerdau
• GLAUCIA TERREO
Diretora, GRI Brazil
• LUZIA HIRATA
Analista Asset Management, Banco Santander
• TATIANA ASSALI
Sócia, Resultante Consultoria
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Global Reporting Initiative – GRI
Transparência para uma economia próspera
Junho
ho/2019

“O que move a empresa?”

Marca
Reputação
Credibilidade
Qualidade de
gestão
•Qualidade de
governança

Tangíveis
contabilizados:
balanço patrimonial
e demonstração
de resultados

Respeito aos
Direitos Humanos
Respeito ao
Meio ambiente
Boa relação com
a comunidade
•Boa relação com
os trabalhadores

“O que não medimos, não gerenciamos”
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A origem do relato socioambiental

3

Exxon Valdez, Prince William Sound Beach

Cronologia
Estopim: acidente Exxon Valdez

Acidente Exxon Valdez
Março/89

Global Reporting Initiative
criado pela CERES & UNEP

Rio+20

Normas GRI
G4

G2

Ceres
1989 1990 1992

Eco 92
Valdez Principles

1997

2000

2002

Rio+10
1st Guidelines Issued

2006

G3

2012 2013 2014

Novo modelo de
Governança

2016

2018

Revisão finalizada
Água e Saúde e Segurança
4
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Independente, Normas Multi-Stakeholder

GRI Board

GRI secretariado

Global Sustainability
Standards Board

Global,
Multi-stakeholder
governance
Due Process
Oversight

Standards Division

Independent
Appointments

Regional Hubs
Standards developed through global,
5
multi-stakeholder, expert workgroups
with public consultation

Normas GRI

6
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Números de relatórios
Global Adoption of GRI
100%
90%

93%

80%
75%

75%

70%
63%
60%
50%

G250 – Largest 250
companies in the world by
revenue

40%
30%
20%

N100 – Largest 100
Companies by revenue in
49 countries

10%
0%
G250

N100
Disclose ESG

Use GRI
7

Source: KPMG Survey, 2017

Regulações
Crescente número de regulações exigindo informações ESG*

* GRI is referenced in 128
policies in 60 countries

8
Source: Carrots & Sticks 2016
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Regulações
Crescente regulações exigindo informações ESG*

• Lei Federal 13303
• Resolução 4327 - Bacen

• Regulação Aneel
• ANS

9
Source: Carrots & Sticks 2016

Relatos GRI – Mercado de Capitais

100%

ISE B3

94%

Spanish IBEX 35 Index
use GRI for their ESG disclosure

80%

French Stock Exchange CAC 40 Index
use GRI for their ESG disclosure

78%

United States Dow 30
use GRI for their ESG disclosure
10
Source: EcoAct, 2018
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• GRI 101: Fundação - Princípios
• GRI 102: Informações Gerais
• GRI 103: Forma de Gestão

11

12

59

13

• GRI 201: Desempenho Econômico
• GRI 202: Presença no Mercado
• GRI 203: Impacto Econômico Indireto
• GRI 204: Prática de Compras
• GRI 205: Anti-corrupção
• GRI 206: Concorrência Desleal

14
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15

• GRI 301: Materiais
• GRI 302: Energia
• GRI 303: Água
• GRI 304: Biodiversidade
• GRI 305: Emissões
• GRI 306: Efluentes e Resíduos
• GRI 307: Conformidade Ambiental
• GRI 308: Avaliação Ambiental de Fornecedores

16
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17
7

• GRI 401: Emprego
• GRI 402: Relações Trabalhistas
• GRI 403: Saúde e Segurança no Trabalho
• GRI 404: Treinamento e Educação
• GRI 405: Diversidade e Igualdade de Oportunidades
• GRI 406: Não Discriminação
• GRI 407: Liberdade de Associação e Negociação Coletiva
• GRI 408: Trabalho Infantil
• GRI 409: Trabalho Forçado ou Análogo a Escravo
• GRI 410: Práticas de Segurança
• GRI 411: Direitos dos Povos Indígenas
• GRI 412: Avaliação em Direitos Humanos
• GRI 413: Comunidades Locais
• GRI 414: Avaliação Social de Fornecedores
• GRI 415: Políticas Públicas
• GRI 416: Saúde e Segurança do Cliente
• GRI 417: Marketing e Rotulagem
• GRI 418: Privacidade do Cliente
• GRI 419: Conformidade Socioeconômica

18
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Para definir tópicos materiais
Perguntas chaves

• Definir motivação para o processo de relato (o que a
empresa quer ganhar com o relato?)
• Qual o(s) negócio(s) da XYZ?
• Avalie o contexto de sustentabilidade local, global, setor
• Estratégia empresarial
• Quais impactos, positivos e negativos (reais e potenciais)
são causados pelas atividades da organização?
• Onde eles ocorrem e de que maneira a XYZ está
envolvida?
• Quais os itens GRI relacionados?

Alinhamento com Normas Internacionais
As Normas GRI são alinhadas com as normas internacionais
relevantes tais como:
• Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no
Trabalho, incluindo as oito convenções fundamentais (1988)
• Declaração Tripartite de Princípios da OIT sobre Empresas
Multinacionais e Política Social (2017)
• Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais (2011)
• Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e
Direitos Humanos (2011)
• Declaração Internacional de Direitos da ONU (1948-1966)
• Resolução da ONU Transformando o nosso mundo: a Agenda 2030
para o Desenvolvimento Sustentável (2015)
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Tipos de relatório
Ao utilizar a metodologia, é importante que a organização
declare o tipo de relatório que podem ser:

• Essencial
• Abrangente
• Referenciado

Para definir tópicos materiais
Exemplo
Impacto

Atividade

Onde e como
ocorre

Stakeholders

Asfalto
alterado

Distribuição
de produtos

Vias públicas
danificadas
no transporte
de produtos
por excesso
de peso

Comunidade
afetada
Governo
etc

Ruidos

Processo
produtivo xyz

Subsidiária
xyz

Comunidade de
entorno
Governo etc

Odor

Processo
produtivo abc

Fábrica abc

Comunidade de
entorno
Mídia
Saúde pública
etc

Obesidade

Consumo

Consumidor

Saúde Pública,
ONGs, mídia
etc
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Informaçoes conectadas com a geração de
valor
Ainda um grande desafio para todos!

Normas GRI e ODSs

https://www.oecd.org/social/soc/Social-mobility-2018-Overview-MainFindings.pdf
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Normas GRI e ODSs

https://www.ipc.transparenciainternacional.org.br/
ps://www.ipc.transparenciainternacional.org.br/

Normas GRI e ODSs

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_megadiversos#/media/File:Megadiverse_Countries.PNG
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Resumindo...

1 - A alta gestão deve ser
envolvida/engajada em
cada etapa do processo.

Entendendo
Relato de
Sustentabilidade

Relato e aferição
das motivações,
objetivos e
benefícios

2 - Estabeleça um comitê
multidisciplinar para apoiar
o processo

Definir
motivações,
objetivos e
benefícios

Definir temas
materiais –
impactos
positivos e
negativos

Estabelecer
metas e integrar
ao processo de
gestão

Priorização
Engajamento de
stakeholders

Lição de casa!
Você já fez seu relato individual? Já pensou nisso? Já pensou
em como VOCÊ pode ajudar o atingimento dos ODSs em 2030?
Sua missão e visão
Impactos
Resíduos domésticos
Emissoes
Energia
Água
Etc
Stakeholders e política de relacionamento
Metas
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Para saber mais
Há formas de se engajar e participar das discussões sobre relato
de sustentabilidade

Eventos GRI
Programa GRI Community
- GTs (Relato Digital e ODSs)
- Webinars
- Descontos para eventos
- Logomarca de associação
- Atendimento preferencial

THANK YOU
info@globalreporting.org
www.globalreporting.org
Barbara Strozzilaan 336
1083 HN Amsterdam
The Netherlands
Amsterdam – Beijing – Bogota – Johannesburg – New Delhi – New York – São Paulo

30
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Investimento Responsável
Congresso Ambiental
26 de Junho de 2019

A RESULTANTE
re.sul.tan.te
adjetivo de dois gêneros

1. Que resulta, consequente, derivado
substantivo feminino

2. O que resulta da ação conjugada de diferentes
fatores; efeito, consequência

RESEARCH
• Análise de risco socioambiental
• Monitoramento de fornecedores
• Análise externa de operaçõess (debt
bt e
equity
tyy)

EDUCACIONAL
• Formação de equipes
• Realização de
e estudos e
pesquisas

Enxergamos o lucro econômico como a RESULTANTE de
fatores ambientais, sociais e de governança corporativa

O que fazemos
Contribuir para o desenvolvimento de modelos de
negócio que integrem as questões ambientais, sociais
e de governança corporativa ao processo de tomada
de decisão financeira.

• Parcerias com associações

CONSULTORIA
• Gestão de Sustentabilidade
• Políticas e processos
• Relatórios/
latórios/ Questionários
(ex: Relatório Anual)
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Evolução do Tema

Lançamento do Dow
Jones Sustainability
Index (DJSI)

2000

1995

2003
2001

1999

Assinatura do
Protocolo Verde
pelos Bancos
Públicos

Lançamento do
Novo Mercado pela
BM&FBOVESPA

Iniciativas do Mercado
de Crédito
Iniciativas do Mercado
de Investimentos

Lançamento do ISE
Lançamento dos Princípios
para o Investimento
Responsável (PRI)

Lançamento do
Primeiro fundo de
investimentos
responsáveis no Brasil

Assinatura do Protocolo
do Seguro Verde entre as
Seguradoras e o
Ministério do Meio
Lançamento
Ambiente
do IGCT
2009

2007

2012

2010

Lançamento
do ICO2

Iniciativas do Mercado
Segurador

Criação da Rede
Brasileira do PRI

Assinatura do Protocolo
Verde entre os bancos e o
Ministério do Meio
Ambiente

Publicação da Instrução 552
pela CVM

2014

Lançamento do
Relate ou Explique
pela BM&FBOVESPA

Publicação da
resolução 4557
(Bacen)

2016
2015

2011

2005

Lançamento dos
Princípios do Equador

Lançamento dos
Princípios para a
Sustentabilidade em
Seguros

Publicação da
Resolução 4.327/2014
pelo Banco Central(1)
Publicação do
Normativo SARB N. 14
pela FEBRABAN

2018
2017

Lançamento do Guia
para Emissão de
Títulos Verdes no
Brasil

Publicação da
resolução 4661
e plano de
regulação da
SUSEP com
integração ASG

Iniciativas da B3

Regulações ou
Autorregulações

(1) A Resolução entrou em vigor plenamente em 31/07/2015

Fonte: http://bvmf.bmfbovespa.com.br/download/Folheto_ESG_B3_PT.pdf

Investimento Responsável - O que é?
O investimento responsável é uma abordagem de investimento que visa incorporar
fatores ambientais, sociais e de governança (ASG) nas decisões de investimento,
para melhor gerenciar os riscos e gerar retornos sustentáveis a longo prazo.
Que reconhece explicitamente:
• A estabilidade do mercado no longo prazo.
• A geração de retornos sustentáveis de longo prazo depende de um sistema financeiro
estável, em bom funcionamento e bem administrado.

Fonte: PRI - https://www.unpri.org/pri/what-is-responsible-investment
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O PRI e os 6 princípios

2

• O PRI é uma rede colaborativa internacional de signatários que buscam colocar em
prática os seis Princípios para o Investimento Responsável.
• Seus objetivos são entender as implicações dos fatores ambientais, sociais e de
governança nos investimentos, e apoiar os signatários na integração desses fatores nas
análises, decisões e monitoramento dos investimento.
• Atualmente a rede conta com mais de 2.100 signatários de mais de 50 países
representando mais de US$ 82 trilhões de ativos sob gestão.

OS SEIS PRINCÍPIOS
Incorporaremos os temas ASG às análises de
investimento e aos processos de tomada de
decisão.

Promoveremos a aceitação e
implementação dos Princípios dentro do
setor do investimento.

Seremos pró-ativos e incorporaremos os temas
ASG às nossas políticas e práticas de
propriedade de ativos.

Trabalharemos unidos para ampliar a
eficácia na implementação dos Princípios.

Buscaremos sempre fazer com que as entidades
nas quais investimos divulguem suas ações
relacionadas aos temas ASG.

Cada um de nós divulgará relatórios sobre
atividades e progresso da implementação
dos Princípios.

+2400
+89

Evolução das estratégias de investimento responsável
Screening negativo

Integração

Exclusão de ativos com base em critérios de saúde e
segurança, éticos, etc.
Primeiras iniciativas de investimento responsável, bastante
usada por investidores que iniciam estudos e práticas sobre o
tema pela facilidade de implementação

A partir do lançamento do PRI, em 2006, começou a se
considerar a integração de questões ESG à avaliação de ativos
e tomada de decisão de investimentos.
Consiste em integrar as questões de forma qualitativa ou
quantitativa, transversalmente ao processo de investimento em
quaisquer classes de ativos.

Screening positivo

Engajamento

Best in class

Investimento de Impacto

Direcionamento de recursos para setores ou empresas que
contribuem positivamente para o desenvolvimento sustentável.
Estratégia bastante adotada por fundos de nicho como Fundo
Clima, água, clean tech, etc.

Alocação de recursos nas melhores empresas em desempenho
ESG de cada setor, a partir de análise de indicadores definidos
por cada investidor.
Prática adotada por fundos no Brasil como o Ethical, lançado
em 2001 pelo ABN AMRO Asset Management.

Estratégia bastante adotada por fundos de ações e private
equities, baseia-se no engajamento junto às empresas
investidas para influência na adoção de melhores práticas ESG,
em diálogos específicos ou por meio do voto em assembleia.
Tem destaque entre os princípios do PRI (Princípio 2)

Além das métricas financeiras, avalia as empresas de acordo
com seus impactos positivos em questões socioambientais.
Deve contar com reportes e métricas específicos para o
monitoramento de desempenho.
Estratégia mais recente, ainda é mais presente em fundos de
private equity e venture capital.
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Crescimento do mercado global
O volume de ativos geridos a partir de estratégias ESG cresce globalmente
(CAGR 308% 2014 – 2018)

Fonte: http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2019/03/GSIR_Review2018.3.28.pdf

Crescimento do mercado brasileiro
•

Participação de 110 instituições (+59%)

•

85,4% dos gestores consideram o potencial
impacto de questões ESG em seu processo de
investimento.

•

Aumento de 18,2% para 21,3% de gestores com
políticas que abrangem temas de investimento
responsável

•

Maioria não possui estrutura exclusiva para ESG

•

Redução de instituições com objetivo para
integração ESG (possivelmente relacionado à
amostra de participantes)

•

Ativos de renda variável continuam como a
principal classe em que se realizam avaliações ESG

Fonte: http://www.anbima.com.br/data/files/4C/92/36/CF/D6C17610167AA07678A80AC2/Relatorio-Sustentabilidade-2018.pdf
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Impacto Positivo sobre a Rentabilidade
+2000 estudos desde 1970
Resultados
• 63% positivos
• 10% negativos

“We observe a particularly strong ESG-CFP relation for
operational CFP, highlighting that ESG potentially affects
operational efficiency and with it financial performance.
We also welcome the many initiatives to improve ESG
disclosure, since (self-reported) ESG disclosure has
amongst the lowest correlation to CFP of all the ESG
dimensions, indicating that investors look through this
type of data…”
Fonte: DWS - ESG and Corporate Financial Performance - Study 2018

Fonte: ECCLES, Robert

Integração das Questões Socioambientais

Mitigação de
Riscos

•
•
•
•
•

Mercado
De Crédito
Operacional
Regulatório
Reputacional

Estratégia
Políticas
Processos

• Processos
• Produtos
• Clientes

Reporte

Oportunidades
de Negócio

Compliance

• Reguladores
• Auto-reguladores
• Acordos voluntários
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Aumento da Demanda de Investidores

Quase 13.000 empresas produziram
relatórios de sustentabilidade

339

344

342

302

305

Terminais de informação disponibilizam dados de
sustentabilidade das empresas
Ex: Bloomberg e Reuter

Bolsas de Valores aumentam a exigência de informações
como critério de listagem:
•
•
•
Fonte: https://blueprint.unpri.org/

12 incorporam disclosure de sustentabilidade como critério de
listagem
15 provêm guias formais a emissores
23 se comprometeram a introduzir guidance para relato de
sustentabilidade

Evolução regulatória
• Resolução 3.792/2009 – Previc: trazia a necessidade de as
EFPC explicitarem em suas políticas de investimento o uso ou não
de critérios socioambientais no processo de investimentos. Foi
atualizada na Resolução 4.661/2018
• Resolução 4.327/2014 – Banco Central: requer dos bancos e
demais agentes que reportam ao Banco Central (incluindo
corretoras de valores mobiliários) que possuam uma Política de
Responsabilidade Socioambiental, um Sistema de Gerenciamento
do Risco Socioambiental e uma estrutura de governança para o
tratamento do tema na instituição
• Instrução 552 – CVM: requer das empresas de capital aberto
que incluam em seu formulário de referência, em seções
específicas, informações acerca de sua exposição ao risco
socioambiental e se produzem um relatório específico para o
reporte destas informações ao mercado.
• Resolução 4.661/2018 – Previc: atribui às EFPC o dever de,
sempre que possível, observar as questões ESG em seus processos
de decisão de investimentos.
Fonte: PRI – Regulation Map

• Instrução 6/2018 – Previc: inclui as questões ESG entre as
diretrizes para elaboração da política de investimento das EFPC,
“preferencialmente de forma diferenciada por setores da atividade
econômica”

74

Informações ESG das empresas brasileiras*

Petróleo & Petroquímicos
Utilities
53,70

Estatísticas Score (padrão)
Média Score

53,90

Desvio Padrão

11,22

Quartil 1

44,81

Siderurgia & Mineração
53,88
71,50
Papel & Celulose

Bancos & Serviços Financeiros
61,11

Quartil 2/Mediana

53,14

Quartil 3

62,44

TI & Telecom

Máximo

78,75

59,74

Mínimo

33,58

Qtd empresas analisadas

53,93

Indústria & Infraestrutura
52,86

Construção, Shoppings &
Properties 47,87

130

Saúde & Educação
50,57

Consumo & Alimentos
50,97
Varejo
54,10

* A amostra considerada é de empresas listadas na B3, dos setores discriminados neste slide. O resultado não pode ser considerado uma proxy do desempenho geral de mercado

Destaques ESG

Tópicos que podem apoiar a análise e engajamento junto às empresas investidas

AMBIENTAL

30%

das empresas

Sistema de
Gestão Ambiental e/ou
certificação ISO 14000
possuem um

SOCIAL

19%

das empresas

Programa de
Diversidade implementado
possuem um

faça

48%

das empresas

inventário de GEE,

apenas

9%

possuem projetos de

precificação interna de
carbono

67%

das empresas produzem

um Relatório de
Sustentabilidade. O score

médio das que produzem o relatório é

58%, enquanto para as que
não produzem é 44%
de

Entr
ntre as empresa analisadas:
Entre
Embora

GOVERNANÇA

• 19% possuem processos ou acusações
de
d

trabalho degradante
trabalh

• 22% possuem condenações ou
processos
por
p
po

assédio

• 15% apresentam conflitos com
comunidades do entorno

Foram identificados envolvimentos
em casos de

49%

corrupção em

8%
possuem sanções ou multas
das empresa.

relacionadas ao tema.
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Temas ambientais
DESEMPENHO EM TEMAS AMBIENTAIS (todas empresas)

SCORE AMBIENTAL MÉDIO POR SETOR

Recursos Naturais

Petróleo & Petroquímicos
43,41

48,9

Utilities

Siderurgia & Mineração
46,6

47,7

Impactos e Incidentes

Resíduos
56,41

58,36

70,8
Papel & Celulose

Bancos & Serviços
Financeiros
66,7

67,2
TI & Telecom

64,69
Biodiversidade/Desmatamento

48,9

45,4

48,10
Clima

RECURSOS NATURAIS: gestão da água, energia e insumos

Indústria & Infraestrutura

46,5
Construção, Shoppings &
Properties

Consumo & Alimentos
54,4

Saúde & Educação

54,6
Varejo

RESÍDUOS: gestão de resíduos, efluentes e emissões
CLIMA: governança, integração à estratégia, gestão de riscos
climáticos, métricas e metas (recomendações da TCFD)
BIODIVERSIDADE/DESMATAMENTO: gestão da biodiversidade, de
florestas e desmatamento
IMPACTOS E ACIDENTES: Certificações, rastreabilidade de produtos,
ocorrência de acidentes e sanções ambientais

Histórico de acidentes ambientais e/ou sanções dessa natureza
75% das empresas do setor de utilities
38% das empresas analisadas

Tendências
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Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

TCFD
TCFD - Força-Tarefa para Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima
Força-tarefa liderada pelo setor e com
diversidade geográfica
Os 32 membros internacionais, liderados por
Michael Bloomberg, incluem fornecedores de
capital, seguradoras, grandes companhias nãofinanceiras, empresas de contabilidade e
consultorias e agências de classificação de risco.

Governança

Governança
Governança da companhia sobre
oportunidades e riscos relacionados às
mudanças climáticas

Gestão de
Risco

Estratégia
Impactos reais e potenciais das
oportunidades e dos riscos relacionados às
mudanças climáticas sobre os negócios, a
estratégia e o planejamento financeiro da
organização

Métricas
e
Metas

Gestão de Risco
Processo utilizado pela organização para
identificar, avaliar e gerir os riscos
relacionados às mudanças climáticas

Estratégia

Relatório final TCFD

Métricas e Metas
Métricas e metas utilizadas para avaliar e
gerir as oportunidades e os riscos relevantes
relacionados às mudanças climáticas
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Stewardship Codes – Visão Global

Visit The Regulation Map for more information on RI regulations around the world

Títulos de Dívida
Títulos de renda fixa com foco em temas relacionados à sustentabilidade

Atualizados em junho de 2017, são diretrizes
voluntárias que recomendam transparência e
divulgação, além de promover integridade no
desenvolvimento do mercado de Títulos Verdes,
esclarecendo a abordagem para emissão de um
“Green Bonds” que podem ser utilizados
amplamente pelo mercado, fornecendo orientações
aos emissores sobre os principais componentes
envolvidos no lançamento de um título verde
confiável; apoiando investidores, garantindo a
disponibilidade de informações necessárias para
avaliar o impacto ambiental de seus investimentos
em títulos verdes; e auxiliando os subscritores na
criação de padrões de divulgação que facilitam as
transações.

Organização com sede em Londres-NYC-Shanghai, que
contribui para o desenvolvimento e o crescimento dos
mercados de capitais no longo prazo, com o objetivo de
acelerar a transição para a economia de baixa emissão de
carbono na esfera internacional, através de instrumentos
financeiros verdes, como os green bonds.
Responsável pelo Climate Bonds Standard, um esquema
de certificação baseado na ciência, com critérios claros,
objetivos e específicos por setor em sua elegibilidade
climática para projetos e ativos, conta com requisitos
obrigatórios claros relativos ao uso de recursos,
rastreamento e relatórios (incluindo uma estrutura de
garantia com verificadores independentes)
Certificação por um Conselho independente. Os Green
Bonds Principles estão totalmente integrados.
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Laboratório de Inovação Financeira

O Laboratório de Inovação Financeira (LAB) é um projeto conjunto da Associação Brasileira de Desenvolvimento
(ABDE), do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que
reúne diferentes setores para um fórum de discussão intersetorial. O intuito é fomentar a criação de instrumentos
de investimento e de estruturas financeiras, que maximizem a alavancagem do setor privado e que otimizem o uso
de fundos de doadores.
Site: http://www.labinovacaofinanceira.com/

Para reflexão...

• Quando você busca produtos, leva em consideração os aspectos
relacionados à sustentabilidade?
• E na hora de investir o seu dinheiro, você busca opções que
consideram os aspectos ESG?
• Qual papel podemos exercer nessa mudança necessária para
uma economia mais sustentável?
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Tatiana Assali
tatiana.assali@resultante.com.br
Maria Eugênia Buosi
eugenia.buosi@resultante.com.br
Bruno Youssif
bruno.Youssif@resultante.com.br
www.resultante.com.br
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Environmental and Social Governance
(ESG) e relatórios de sustentabilidade
sob a perspectiva empresarial

AGENDA

•

ORIGEM E DESENVOLVIMENTO DOS RELATÓRIOS E ESG;

•

ESG:

AS

TRÊS

LETRAS

QUE

ESTÃO

MUDANDO

OS

INVESTIMENTOS E A ATITUDE DAS EMPRESAS
•

MARCO LEGAL NO BRASIL E UE;

•

DEMANDA POR RELATÓRIOS E ESG;

•

CASOS PRÁTICOS;

•

POTENCIAIS BENEFÍCIOS ÀS EMPRESAS;

•

AÇÕES EMPRESARIAIS PRÓ ESG;
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ORIGEM E DESENVOLVIMENTO DOS RELATÓRIOS E ESG
•

A partir da segunda metade do século XX, inicia-se um movimento com forte viés ambiental;

•

Três períodos históricos: pré-Estocolmo (antes de 1972), de Estocolmo à Comissão sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento ou Comissão Brundtland (1972-1987) e o pós-Comissão Brundtland
(1987-1997);

•

Brundtland e o relatório Nosso Futuro Comum: conceito de desenvolvimento sustentável;

•

Cúpula da Terra (Rio 92) e a sustentabilidade como princípio para governos e corporações;

•

A partir da década de 1990 há a presença cada vez mais significativa da sustentabilidade na agenda
ambiental, o que permitiu o desenvolvimento da auditoria ambiental, refletida na expansão de
sistemas como o BS7750, EMAS e ISO14000;

ORIGEM E DESENVOLVIMENTO DOS RELATÓRIOS E ESG

•

Surgimento de relatórios de sustentabilidade organizacionais inspirados no SEAAR – Social and
Environmental Accounting and Reporting;

•

Iniciou-se a elaboração de guias corporativos com recomendações de divulgação de informações,
dentre eles a UN Expert Group on International Standards of Accounting and Reporting (1989), EC
4th Directive on Company Law and EC Accounting, The Hindred Group of UK Finance Directors
(1992), European Federation of Financial Analysts’ Societies (1996) e Swiss Bank Association (1997);

•

Todavia, de um total 108 relatórios ambientais publicados nos Estados Unidos em 1995, apenas 12%
continham as expressões “sustentabilidade” e “desenvolvimento sustentável”;

82

ORIGEM E DESENVOLVIMENTO DOS RELATÓRIOS E ESG
•

Em 1999, relatório do Secretariado da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o
Desenvolvimento, trouxe um quadro-estrutura como modelo para inclusão em relatórios corporativos
anuais, considerando aspectos integrados de natureza econômica e ambiental como substratos para
a publicação de relatórios de sustentabilidade;

•

Em março de 1999, a “Global Reporting Initiative – GRI / Convened by the Coalition for
Environmentally Responsible Economies - CERES, em parceria com Instituto Tellus, e inspirado na
corrente “Triple Bottom Line” de Elkington, segundo a qual os relatórios corporativos devem
considerar os aspectos econômicos, sociais e ambientais de uma atividade/corporação, introduziram
por meio do “GRI Guidelines”;

•

Os riscos relacionados a ESG não são novos e em certa medida estão contemplados nas métricas
dos relatórios. O que se discute agora é a proporcionalidade entre os parâmetros e um enfoque
diferenciado;

ESG: AS TRÊS LETRAS QUE ESTÃO MUDANDO OS INVESTIMENTOS E A ATITUDE DAS EMPRESAS
•

A ESG vem recebendo atenção mundial por estar associada a negócios sólidos, baixo custo de capital e melhor
resiliência contra riscos associados a clima e sustentabilidade;

•

Mecanismo de avaliação de empresas de acordo com seus impactos e desempenho em três áreas: meio
ambiente, sociedade e governança;

•

Decisões corporativas e de investimento com base em dados de ESG;

•

Métricas ambientais ajudam o investidor a entender o relacionamento da empresa com o mundo natural e a
sua dependência de recursos naturais;

•

Métricas sociais ajudam os investidores a entender potenciais preocupações m relação a direitos humanos,
relações trabalhistas, comunidades e o público;

•

Companhias com boa governança são mais confiáveis e menos propensas a ceder à corrupção ou coerção;
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ESG: AS TRÊS LETRAS QUE ESTÃO MUDANDO OS INVESTIMENTOS E A ATITUDE DAS EMPRESAS

•

Por muito tempo, grandes empresas, organizações, governos e investidores consideraram os
riscos “G” (governança) com foco em aspectos como contabilidade financeira, relatos de práticas,
papel de liderança do conselho e sua composição, práticas anticorrupção, ética nos negócios e
remuneração de executivos;

•

Na última década, havia a prevalência da parte “ES” (ambiental e social). Entretanto, nos últimos
anos, observa-se que a quantidade de indicadores internos relacionados a governança também
aumentou;

•

No Brasil, ainda há predominância da linha “ES”, mas observa-se um crescimento da linha “G”;

MARCO LEGAL NO BRASIL E UE
•

Brasil:

Lei 6.938/1981: art. 2º, VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental como princípio da Política
Nacional de Meio Ambiente;
Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) – Criado em 2005 pela B3. Ferramenta para análise
comparativa da performance das empresas listadas na B3 sob o aspecto da sustentabilidade corporativa,
baseada em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa;
Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais): art. 8º - as empresas públicas e sociedades de economia mista deverão
divulgar anualmente de relatório integrado ou de sustentabilidade. Cumprido por Petrobras, Banco do Brasil
e BDMG, por exemplo.
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MARCO LEGAL NO BRASIL E UE
•

União Europeia:

Em 1997, a Holanda se tornou um dos primeiros países a exigir que determinadas companhias
publicassem relatórios de sustentabilidade;
Em 2001, foi a vez da França;
A Diretiva 2014/95/EU que emendou a Diretiva 2013/34/EU exige a publicação de relatórios de
sustentabilidade de companhias europeias de grande interesse público com mais de 500 empregados, o
que compreende 6 mil empresas, devendo conter informações sobre proteção ambiental, responsabilidade
social e tratamento de empregados, respeito aos direitos humanos, anticorrupção e diversidade;

AUMENTO DE DEMANDA POR ESG

Caso de investimento ESG

O crescente campo de pesquisa demonstra que a incorporação de critérios ESG não
afetam negativamente os retornos ajustados ao risco

Demandas dos stakeholders
Responsabilidade Social Corporativa: Até 2016, 82% das empresas do S&P 500 produziram
relatórios de RSC, contra 20% em 2011. Millennials: 94% querem “fazer o bem” e 86% querem
investir em empresas que tornam o mundo um lugar melhor.

Padrões e qualidade de dados

O aumento na disponibilidade de dados consistentes de ESG aumenta a
transparência e cria oportunidades para a análise de investimentos.
1. Journal of Sustainable Finance & Investment. Gunnar Friede, Timo Busch, and Alexander Bassen. 2015. “ESG and Financial Performance: Aggregated Evidence From More
Than 2000 Empirical Studies,” Journal of Sustainable Finance & Investment, 5:4, 210–233, DOI: 10.1080/20430795.2015.1118917.
2 Governance & Accountability Institute, June 2017
3 Wells Fargo/Gallup Investor and Retirement Optimism Index, as of December 12, 2017.
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AUMENTO DE DEMANDA POR RELATOS DE ESG

N100 – amostra mundial
de 4.900
empresas que compõem
as 100 maiores
empresas por
receita em cada um dos
49 países pesquisados.
G250 - top 250
empresas listadas no
ranking Fortune Global
500
Fonte: KPMG

AUMENTO DE DEMANDA POR RELATOS DE ESG

Base N100 – amostra
mundial de 4.900
empresas que compõem
as 100 maiores
empresas por
receita em cada um dos
49 países pesquisados.
Fonte: KPMG
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CASOS PRÁTICOS

Fonte: Wall Street Journal

BENEFÍCIOS DA ESG ÀS EMPRESAS

•

Correlação positiva entre sustentabilidade e desempenho financeiro;

•

Valorização de ações, marcas, operações, produtos e recursos humanos;

•

Em relação à ações, desde a sua criação, em 2005, o ISE B3 apresentou rentabilidade
de +203,8% contra +175,38% do Ibovespa (base de fechamento em 27/11/2018). No
mesmo período, o ISE B3 teve ainda menor volatilidade: 24,67% em relação a 27,46% do
Ibovespa;
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AÇÕES EMPRESARIAIS PRÓ ESG - DESAFIOS
•

Tornar os dados de divulgação mais confiáveis;

•

Adotar padrões de relatórios consistentes;

•

Melhorar a qualidade, quantidade e acessibilidade dos dados ESG;

•

Revisitar políticas e padrões internos com vistas à valorização da ESG;

Obrigado!
vinicius.laender@gerdau.com.br

As informações e opiniões contidas nesse material não necessariamente refletem o posicionamento da Gerdau
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Painel 1.3.1
Solenidade de abertura
• MARCOS PENIDO
Secretário Infraestrutura e Meio Ambiente de São
Paulo
• GERMANO LUIZ GOMES VIEIRA
Secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais
• MAUREN LAZZARETTI
Secretária de Estado de Meio Ambiente do Estado
do Mato Grosso
• ARTUR LEMOS
Secretário de Estado do Meio Ambiente e
Infraestrutura do Rio Grande do Sul

• CAIO MIRANDA CARNEIRO
Vereador da Prefeitura de São Paulo
• ROBERTO PONTES STANCHI
Coordenador Nacional de Licenciamento Ambiental
- CNL/IPHAN
• JONATAS TRINDADE
Diretor - IBAMA
• PATRÍCIA IGLECIAS
Presidente – CETESB
• DELFIM ROCHA
Diretor Executivo - Ferreira Rocha Assessoria e
Serviços Ambientais

Apenas debates (sem apresentações)
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Painel 1.4.1
Referências e grandes pensadores do
setor ambiental
• ÉDIS MILARÉ
• XICO GRAZIANO

Apenas debates (sem apresentações)
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Painel 2.1.1
Legislação Ambiental
• JONATAS TRINDADE
Diretor - IBAMA
• ROSE MIRIAN HOFMANN
Secretária de Apoio ao Licenciamento Ambiental e Desapropriações
Programa de Parcerias de Investimentos – PPI
• ÉDIS MILARÉ
Sócio - Milaré Advogados
• ALEXANDRE SION
Sócio - Sion Advogados
• THOMAZ TOLEDO
Sócio Diretor - Dominium Ambiental
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Congresso Ambiental – VIEX

“Legislação, ativismo e judicialização da gestão ambiental”.
São Paulo – SP
27.06.2019

Édis Milaré
milare@milare.adv.br
www.milare.adv.br

I. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL: origem, realidade e perspectivas
I.1 Origem
a) Remota: Brasil/Colônia
(Normas complexas e inadequadas, enxergavam o meio ambiente como propriedade privada, de
interesse da coroa ou das classes dominantes).

• Ordenações Afonsinas (1446);
• Ordenações Manuelinas (1521);
• Ordenações Filipinas (1603).
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Próxima: Brasil/República

b)

(Marcada por regras esparsas, conjunturais, carentes de sistematicidade)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Código Civil de 1916 (art. 1.807 revoga as Ordenações);
Decreto 23.793/1934 (Código Florestal);
Decreto24.643/1934 (Código de Águas);
Decreto-Lei 25/1937 (Patrimônio Cultural);
Decreto-Lei 2.848/1940 (Código Penal);
Lei 4.771/1965 (“Novo” Código Florestal);
Decreto-Lei 221/1967 (Código de Pesca);
Decreto-Lei 229/1967 (Código de Mineração);
Lei 5.197/1967 (Código de “Caça” ) etc.

I.2 Realidade
Dentro do espírito contemporâneo, ressaem os seguintes diplomas legais:
(i)

Lei 6.938/1981 (PNMA)

•

Conceito de meio ambiente como objeto específico de proteção em
seus múltiplos aspectos (art. 3º, I);

•

Conceito de poluidor (art. 3º, IV);

•

Instituição do SISNAMA- Sistema Nacional de Meio Ambiente (art. 6º);

•

Instituição do licenciamento ambiental em nível nacional (art. 9º, IV);

•

Natureza da responsabilidade (objetiva = independente de culpa, art. 14, § 1º);

•

Fonte indutora de outras Políticas Nacionais (Recursos Hídricos – Lei 9.433/1997;
Educação Ambiental – Lei 9.795/1999; Política Urbana – Lei 10.257/2001; Biodiversidade – Lei
11.105/2005; Saneamento Básico – Lei 11.445/2007; Desenvolvimento Sustentável dos Povos e
Comunidades Tradicionais – Dec. 6.040/2007; Mudança do Clima – Lei 12.187/2009; Resíduos
Sólidos – Lei 12.305/2010; Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas – Dec. 7.747/2012).
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(ii) Lei 7.347/1985 (LACP)

Instrumentos processuais específicos para a defesa do Meio Ambiente
(IC, CAC, ACP com liminar “inaudita altera parte” etc.), visando a integral reparação do
dano.

(iii) Constituição Federal de 1988

“ Art. 225 (...)
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a (i)
sanções penais e (ii) administrativas, independentemente da (iii)
obrigação de reparar os danos causados”.
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(iv) Lei 9.605/1998 (LCA)

• Responsabilidade penal da pessoa jurídica (art. 3º);
• Desconsideração da personalidade da pessoa jurídica (art. 4º);
• Responsabilidade administrativa (Cap. VI, regulamentado pelo Dec. 6.514/2008).

I.3 Perspectivas
a) Um novo marco legal para o licenciamento ambiental
Projeto de Lei nº 3.729/2004, do Dep. Luciano Zica e apensos, com Subemenda
Substitutiva Global de Plenário, sob a coordenação do Dep. Kim Kataguiri.

b) Código Ambiental Brasileiro
•
•
•

Orientar a legislação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
Facilitar a coordenação de ações;
Atuar pedagogicamente sobre toda a sociedade.
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II. O ATIVISMO JUDICIAL
Pronunciamento judicial que substitui a legalidade vigente pelas convicções
do legislador. Exemplos:
¾ STF - papel persecutório (Inquérito para apurar a desconstrução de
instituições e reputações);
¾ STJ – edição de Súmulas ( Súmula 618 do STJ, aprovada em 24.10.2018: ”A
inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”).

III. JUDICIALIZAÇÃO
O sistema brasileiro de controle da constitucionalidade e das
ações coletivas, com a amplitude da legitimação ativa para o seu
ajuizamento, estimula a judicialização. Exemplo: o expressivo número de
ACP´s propostas pelo Ministério Público em detrimento dos instrumentos
extrajudiciais de solução de conflitos.
A judicialização e o ativismo judicial formam uma combinação
explosiva (como há ativismo, vale a pena recorrer ao judiciário. Além disso, custa
pouco litigar e a demora nos processos é benéfica para quem não tem o direito).
Questões de larga repercussão política e social acabam sendo
decididas por órgãos do Judiciário, e não pelas instâncias tradicionais (v.g.,
licenciamento ambiental).
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Não se pode esquecer
jamais que a lei é farol
que ilumina e aponta os
horizontes; não é
barreira para
simplesmente impedir a
caminhada” (Édis Milaré).
“
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Legislação Ambiental

Rose Hofmann
Secretária de Apoio ao Licenciamento Ambiental e
Desapropriações – SPPI

Por que legislar?
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Quais as inovações do
projeto de lei geral do
licenciamento ambiental?

Participação social
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REGRA ATUAL
Conama nº 9, de 1987:
Art. 2º - Sempre que julgar necessário, ou quando
for solicitado por entidade civil, pelo Ministério
Público, ou por 50 (cinquenta) ou mais cidadãos, o
Órgão de Meio Ambiente promoverá a realização de
audiência pública.

PROJETO EM DEBATE
Art. 28. A atividade ou empreendimento sujeito a
licenciamento ambiental pelo procedimento com
EIA deve ser objeto de processo de participação
pública, com pelo menos 1 (uma) audiência pública
presencial antes da decisão final sobre a emissão da
LP.
[...]
§ 5º Além do previsto no caput e nos §§ 1º a 4º
deste artigo, deve ser viabilizada consulta pública
por meio da internet:
I – se houver requerimento do Ministério Público ou
de 50 (cinquenta) ou mais cidadãos, em até 10 (dez)
dias após a realização da audiência pública; e
II – em outras situações em que, motivadamente, a
autoridade licenciadora julgar pertinente.

Poder decisório dos
órgãos envolvidos
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“A ausência de manifestação dos órgãos e
entidades no prazo estabelecido não
implicará prejuízo ao andamento do
processo de licenciamento ambiental, nem
para a expedição da respectiva licença.”
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 60, DE 24 DE MARÇO DE 2015

Poder de veto dos órgãos
gestores de unidades de
conservação
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REGRA ATUAL
Lei nº 9.985, de 2000:
Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de
empreendimentos de significativo impacto
ambiental, assim considerado pelo órgão
ambiental competente..., com fundamento em
estudo de impacto ambiental e respectivo
relatório - EIA/RIMA...

[...]
§ 3º Quando o empreendimento afetar unidade
de conservação específica ou sua zona de
amortecimento, o licenciamento a que se refere
o caput deste artigo só poderá ser concedido
mediante autorização do órgão responsável por
sua administração, e a unidade afetada, mesmo
que não pertencente ao Grupo de Proteção
Integral, deverá ser uma das beneficiárias da
compensação definida neste artigo.

PROJETO EM DEBATE
Art. 30. A participação, no licenciamento
ambiental das autoridades envolvidas ... ocorre
nas seguintes situações:
IV – órgãos executores do Sistema Nacional de
Unidades de Conservação: quando a área
diretamente afetada por empreendimento ou
atividade, sujeito a EIA, sobrepor unidade de
conservação específica ou sua zona de
amortecimento, com exceção de Áreas de
Proteção Ambiental;
§ 1º A manifestação das autoridades envolvidas
não vincula a decisão final da autoridade
licenciadora quanto à licença ambiental, exceto
no caso de que tratam o inciso IV do caput e o §
2º deste artigo.

Critério locacional para
enquadramento da
atividade
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Licenciamento de um
conjunto de atividades ou
empreendimentos

Aproveitamento de
estudos
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“Nas atividades de licenciamento,
fiscalização e controle deverão ser
evitadas exigências burocráticas
excessivas ou pedidos de informações já
disponíveis.”
Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1.990.

Quem fará a
regulamentação?
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Por que legislar?

A hora da virada...
Embora a lei me obrigue...

Ainda que a lei não me obrigue...
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Obrigada!
Rose Hofmann
rose.hofmann@presidencia.gov.br
www.ppi.gov.br
Facebook: fb.com/ppinvestimentos
Instagram: @ppinvestimentos
Twitter: @ppinvestimentos
LinkedIn: linkedin.com/company/ppinvestimentos
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Painel 2.1.2
Qualidade ambiental urbana
• ELIZEU LUCENA
Diretor de Saúde, Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Seguros - Carrefour Brasil
• MARTA ALCIONE
Coordenadora - DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica
• ANDRÉ LUIZ FERNANDES SIMAS
Coordenador Técnico do Plano Estadual de Resíduos Sólidos - CPLA – Secretária de Infraestrutura e Meio
Ambiente de São Paulo
• EDILENE FAZZA
Agente Ambiental - Prefeitura de Santo André
• MARCOS LIBÓRIO
Secretário de Meio Ambiente do Município de Santos
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Planejamento Regional Para Política
de Resíduos Sólidos

CONGRESSO
AMBIENTAL

André Luiz Fernandes Simas
Coordenadoria de Planejamento Ambiental
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente - SP
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Processo de construção do Plano Estadual – Linha do Tempo

Elaboração

Processo de construção do Plano Estadual
Estruturação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo

Panorama dos Resíduos Sólidos

Estudo de Regionalização

Cenários e Projeções

Diretrizes, Metas e Ações
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Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)
Estimativa de geração por Regiões Metropolitanas e Aglomerados Urbanos.

Índices de geração per capita em função das faixas populacionais

Número de

População urbana (hab)

municípios

Geração (kg/hab/dia)

Municípios até 25.000

449

0,7

Municípios de 25.001 até 100.000

122

0,8

Municípios de 100.001 até 500.000

65

0,9

Municípios com mais de 500.000

9

1,1

Geração estimada de RSU por faixa populacional urbana (2012)

Faixa populacional (hab)

Número de

População

Geração

municípios

urbana

(t/dia)

Percentual em
relação à geração
total

Até 25.000

449

3.544.305

2.481,01

6,47

De 25.001 a 100.000

122

5.902.666

4.722,13

12,31

De 100.001 a 500.000

65

13.194.431

11.874,99

30,95

Mais de 500.000

9

17.535.695

19.289,26

50,28

645

40.177.097

38.367,40

100

Total
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Estimativa de geração de RSU no estado em 2012 e 2017 (t/dia)
42.000
41.311

41.500
41.000
40.500
40.000
39.500
39.000
38.500

38.367

38.000
37.500
37.000
36.500

2012

2017

Fluxo Intermunicipal dos Resíduos Sólidos Urbanos no Estado de São Paulo

Vida útil dos aterros sanitários 2017

DQRV

!DQRV

!DQRV
2XWUR(VWDGR
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Condicionantes para aterro sanitário
8QLGDGHGH&RQVHUYDomR
ÈUHDGH3URWHomRH
5HFXSHUDomRGH0DQDQFLDLV
3ROtJRQR'130
=RQHDPHQWR/LWRUDO1RUWH
=RQHDPHQWR%DL[DGD
Santista
,QYHQWiULR)ORUHVWDO
%XIIHUGHNP DHUyGURPR
$1$&

Planejamento regional
0XQLFtSLRV

Outros Critérios
0XQLFtSLRVDFLPD
GHKDE
Rodovias

*HUDomR
GH56

- Arranjos municipais
existentes;
- Unidades de
Tratamento e
disposição final
instaladas;
- Sinergia Política entre
os municípios.
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Arranjos Intermunicipais

Fluxo de Bens e Serviços;

Fatores que mais
FAVORECEM
arranjos
intermunicipais

R
Redução
de custos/otimização de recursos para
implantação e operação estruturas de gerenciamento
o
de RSU e RCC.
P
Proximidade
entre os municípios/conurbação.
Menor impacto ambiental.

Facilidade de acesso a recursos públicos e financiamentos.
Fa

Planejamento regional

Vocações Econômicas;
Ganho de Escala RS;
3ULQFLSDLV
DVSHFWRVSDUDR
Planejamento
Regional

EVTE para o Tratamento e Disposição Final dos RS;
Poder de articulação para cobrir os acordos;
A ampliação da oferta de serviços e a racionalização de equipamentos e;
O estabelecimento conjunto de Metas e Ações a serem alcançadas, local e
regionalmente.
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Planos Regionais de Resíduos Sólidos elaborados no estado de São Paulo

Discussões mais avançadas
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Consórcios com financiamento aprovado

Ações da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente para ampliação da
implementação das soluções consorciadas no Estado
Coordenadoria de Planejamento Ambiental + Gabinete da Secretaria
9 Articulação política e institucional;
9 Articulação e apoio na busca de linhas de financiamento, em nível nacional e mesmo
internacional (citar algumas linhas possíveis, tipo FECOP, FEHIDRO E FUNASA);
9 Divulgação e multiplicação dos casos bem-sucedidos de regionalização no Estado;
9 Capacitação dos técnicos para o processo de acompanhamento da elaboração e implementação
dos Planos Regionais de Resíduos Sólidos;
9 Atuação como agente técnico, formal ou informalmente, no processo de elaboração dos Planos
Regionais de Resíduos Sólidos;
9 Disponibilização de material, conteúdo, dados e informações disponíveis.
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Cenário Atual
tual

Cenário Ideal
DISPOSIÇÃO
O FINAL

REJEITOS
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André Luiz Fernandes Simas
Coordenadoria de Planejamento Ambiental
(CPLA)/ SIMA
Email: asimas@sp.gov.br
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Empoderamento e
Comunicação Social

O que é o PVT?

• Projeto 75 km de
extensão e 107
km2 de área.
• Implantado em
etapas ao longo
do Rio Tietê,
unindo o Parque
Ecológico do Tietê
– na Penha – e o
Parque Nascentes
do Tietê, em
Salesópolis.
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Objetivo central

Aumentar a
capacidade de
absorção de água
na bacia do Alto
Tietê, contribuindo
para a redução das
enchentes na
RMSP.

1ª Etapa

Núcleo de Lazer Jardim Biacica

Núcleo de Lazer Jardim Helena

Parque Ecológico do Tietê (PET)

Núcleo de Lazer Jacuí

A primeira etapa tem
25 km da Barragem
da Penha até divisa
com Itaquaquecetuba
• Visitação: Cerca de
100.000 pessoas
por mês.

119

Composição do PVT
Recuperação

Preservação

Mais de 650.000 m²
75.000 m²
de área de várzea de área permeável
recuperada

Núcleos de Lazer

2 núcleos
entregues pelo
Programa

Habitações

711 famílias
reassentadas

Empoderamento social e sustentabilidade do projeto
Os Núcleos de Lazer foram
entendidos e apresentados
como vetores de
desenvolvimento social para a
região
A população foi mobilizada a a
discutir e participar da criação
das soluções visando a
apropriação do espaço de lazer
e o cuidado com as várzeas.
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Empoderamento e Comunicação Social

Empoderamento Social
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Empoderamento e Comunicação Social – Oficinas
participativas
Ações de mobilização para engajamento da comunidade

Mapeamento
Individual

Mapeamento
Coletivo

Linha do
Tempo

Árvore dos
sonhos

Fertilização do
solo

Energia nos
sonhos

Empoderamento e Comunicação Social – Campanhas
Educativas

Formação
• Rodas de
Conversa
• Palestras

Educomunicação
• Produção
coletiva de
material
audiovisual

• Visita
monitorada

Engajamento
• Ações de
conservação
dos Núcleos
• Jornada com
escolas

Difusão
• Eventos de
celebração
• Distribuição
dos materiais
produzidos

Jornada pela Educação Patrimonial
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Empoderamento e Comunicação Social - Mídias Sociais

CAMPANHA INTERATIVA EM MÍDIAS SOCIAIS

Uso
sustentável
do parque

Qualidade
de vida
urbana

Cultura de
paz

Preservação
das várzeas

Empoderamento e Comunicação Social
Outros trabalhos realizados
• Diagnóstico e aproximação da
comunidade beneficiada e do
entorno
• Canais de participação e
estratégias de engajamento da
população
• Elaboração de marcos físicos
para estimular a apropriação
consciente e responsável dos
espaços públicos
• Exposição Jd Helena e Mural
de Azulejaria (Biacica)
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Empoderamento e Comunicação Social

Outros trabalhos realizados
• Oficinas de capacitação para a população
usuária dos Núcleos
• Desenvolvimento de Campanha Educativa
de Valorização e Preservação dos
Patrimônios
• Ações socioculturais
• Ações de parcerias

Empoderamento e Comunicação Social – Público Interno

CAPACITAÇÕES PUBLICO INTERNO
- Atividades com Visita Monitorada ao
Núcleo de Lazer Itaim Biacica e ao
Parque Helena, seguida de palestra
sobre o PVT e troca de impressões e
experiências.
- Os participantes foram apresentados
ao Grupo de Apoio à Operação (GAO) do
Núcleo de Lazer Itaim Biacica e
esclareceram dúvidas sobre o trabalho
de Empoderamento Social.
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Visibilidade do Parque Várzeas do Tietê

Divulgação da programação e
ações para o empoderamento

Layout do site DAEE

Newsletter

Instalações e sinalização

Marta Maria Alcione Pereira
Coordenadora
UGP-Várzeas / Parque Várzeas do Tietê
Fone:

11 3386 8250

E-mail:

martapereira@sp.gov.br

Programa Parque Várzeas do Tietê
Execução:
Coordenação:
Mutuário:
Financiamento:

Departamento de Águas e Energia Elétrica
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
Governo do Estado de São Paulo
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID
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Painel 2.1.3
Comunidades e povos tradicionais
• ENIO FONSECA
Vice-Presidente - FMASE
• ANTONIO FONSECA
Conselheiro - FMASE, Representante - Cigré Brasil
• ELIANE DOS SANTOS
Coordenadora de Sustentabilidade - Duratex
• HELCIO DE SOUZA
Gerente do Programa Indígena e Comunidades Locais - The Nature Conservancy
• RENATA TWARDOWSKY RAMALHO
Gerente de Meio Ambiente - RUMO
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Comunidades Tradicionais –
Relacionamento e
Oportunidades
ANTONIO FONSECA DOS SANTOS

CONGRESSO
AMBIENTAL

Conselheiro FMASE
Representante CIGRÉ
Accredited Assessor IHA

Desafio Gigantesco
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Construindo Tecnologia
Diversas entidades do Setor Produtivo tem trabalhado com o assunto na troca de experiências e criação de conhecimento

The Nature Conservancy – TNC.
• Criador da iniciativa Núcleo de Articulação Intersetorial empresas povos indígenas – NAI..
• Realizou a publicação de Guia de Boas Práticas para este relacionamento (parceria com o setor produtivo).

Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico – FMASE.
• Grupo de Trabalho de Assuntos Indígenas hoje Grupo de Trabalho OIT.
• Hoje sendo o grupo de discussão da Setor Elétrico na Iniciativa de Relacionamento Empresas Povos Indígenas.

Comitê de Estudos C3 Desempenho Ambiental de Sistema – CIGRÉ.
• Realizou o Workshop Interação do Setor Elétrico Brasileiro com povos tradicionais.

CE C3 Desempenho Ambiental de Sistema
Workshop Interação do Setor Elétrico Brasileiro com Comunidades
Tradicionais: Lições do Passado e Perspectiva de Futuro
Brasília 29 maio 2019

O principal objetivo do Workshop foi propor uma reflexão sobre as experiências de
relacionamento entre o setor elétrico brasileiro e populações tradicionais e contribuir
para qualificar um debate que permita delinear algumas perspectivas futuras para
esse relacionamento, frente aos desafios na implantação de novos empreendimentos
do setor elétrico e em um ambiente de possíveis mudanças regulatórias.
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Temas em discussão

• Desenvolvimento e capacitação das comunidades indígenas quanto à implantação de projetos de geração
de energia – Experiência da TNC – NAI, e exemplos nacionais e internacionais.
• Projetos da Eletrobrás e da Norte Energia junto a comunidades indígenas Kayapó do Médio Xingu –
Experiência da Eletrobrás.
• Experiência com a população ribeirinha de Belo Monte – Experiência da Norte Energia.
• Lições apreendidas com os quilombolas da Comunidade Malhadinha na correlação impacto e
compensação. Experiência da State Grid Brazil.
• Alterações regulatórias e seus impactos no IPHAN e Fundação Palmares – Discussão acerca destes
impactos nos processos de licenciamento.

• Apresentações e discussões sobre a importância da interação com Comunidades – Expondo o ponto de
vista financeiro – IFC e energético MME.

Visão
9 Os princípios para relacionamento com comunidades indígenas devem ser baseados nos valores fundamentais de
honestidade, respeito e comunicação aberta. Deve-se reconhecer que as comunidades indígenas são os habitantes
originais destas terras e desta forma tem direitos específicos. Também deve-se reconhecer e respeitar o fato de que
cada comunidade tem sua cultura, tradição e valores distintos. Objetivo deve ser a construção de um
relacionamento de longo prazo com benefícios para que ambas as partes se tornem parceiros de negócios.
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Princípios

• Atuar responsavelmente e honrosamente nas relações de negócios. Respeitar e apoiar
os acordos realizados.
• Reconhecer a relação especial que as Comunidades Indígenas tem com a terra. Estar
comprometido com o uso sustentável e a preservação do meio ambiente para as
futuras gerações.
• Desenvolver parcerias com as Comunidades Indígenas buscando ativamente maneiras
de identificar e apoiar iniciativas que tragam benefícios sociais, culturais e econômicos.
• Engajar em oportuna, respeitosa e significativa consulta com as Comunidades
Indígenas.

Princípios
• Assegurar uma bem sucedida implantação de parcerias, coordenando consultas e
trabalhar pro ativamente com as autoridades federais e lideranças locais apropriadas.
• Implementar programas de conscientização em organizações para aumentar o
entendimento interno e valorização da história, cultura, tradição e direitos das
Comunidades Indígenas.
• Revisar e adaptar continuamente diretrizes, programas e iniciativas relativas às
Comunidades Indígenas para acompanhar as mudanças e evolução do negócio e as
necessidades destas comunidades.
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Construindo Relacionamento e Parcerias
Dois fatores fundamentais para o sucesso

Comunicação aberta e transparente nos estágios iniciais dos projetos.

Busca de Oportunidades.

Construindo Relacionamento e Parcerias
Fator para o sucesso – Comunicação aberta e transparente nos estágios iniciais

Engajamento de partes interessadas (interlocutores).
• Deve-se acreditar no desenvolvimento de um relacionamento forte e durável através da formação de parcerias que
venham a refletir o comprometimento de longo termo com as Comunidades Indígenas e com as comunidades em
geral.

Comunidades Indígenas e Consulta Pública, o que pode ser importante.
• Envolver de forma bem sucedida o público, as partes interessadas e as Comunidades Indígenas nos estágios iniciais do
processo de planejamento.
• Engajar, ouvir e relacionar ativamente com as partes interessadas para avançar os projetos através dos diversos
estágios de desenvolvimento.
• Facilitar pro ativamente reuniões públicas e encorajar comunicação aberta.
• Usar perspicácia e perícia para antecipar, prevenir e resolver as diferenças durante o amadurecimento do projeto.
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Embasamento Legal para a Consulta
• Convenção 169 da O. I. T. (Organização Internacional do Trabalho)
• Art. 6°
– §1° Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os governos deverão:

a) Consultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas instituições
representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente;
–

§ 2º As consultas realizadas na aplicação desta Convenção deverão ser efetuadas com boa fé e de maneira apropriada às

circunstâncias, com o objetivo de se chegar a um acordo e conseguir o consentimento acerca das medidas propostas.

Consulta Livre, Prévia e Informada
• Refere-se ao processo ligado aos atos de informar-se sobre a opinião dos povos indígenas à respeito do
empreendimento.
• Consulta prévia não pode ser interpretada como direito de veto – afirmação da OIT (É importante não confundir o
poder de vetar decisões – direito legítimo de se opor e resistir a uma decisão com a qual não se concorda – e o
processo de consulta prévia, que não é veto nem resistência, mas um instrumento de coordenação respeitosa para
atingir acordo e consentimento).

Princípios e Elementos para a Consulta
• Livre – Nenhuma coerção, expectativa ou prazo serão impostos externamente.
• Prévia – Haverá tempo necessário para entender e analisar as informações sobre a atividade proposta. Este tempo
dependerá dos processos de tomada de decisão dos povos envolvidos.
• Informada – A informação é: acessível, clara, consistente e precisa (compatível com a fase dos estudos), ampla e
transparente; objetiva, abrangendo os impactos negativos e positivos; completa, cobrindo os impactos sociais,
financeiros, políticos, culturais e ambientais; entregue em linguagem e formato adequados (rádio, vídeos, etc.); por
pessoas culturalmente apropriadas e fornecida de forma contínua.
• Elementos Básicos para uma Consulta Livre, Prévia e Informada.
—Representatividade e autorização para dar o consentimento.
—Divulgação de todas as informações relevantes sobre o projeto.
—Compreensão adequada das informações divulgadas pelo empreendedor por parte dos representantes das
comunidades.
—Decisão voluntária sobre as ações propostas.
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Construindo Relacionamento e Parcerias
Fator para o sucesso – Busca de oportunidades

Aproximação com indígenas através de parcerias de negócios.
• Aplicar novas maneiras de engajamento das comunidades indígenas que reconheçam leis, tratados, acordos,
legitimem interesses locais e trabalhem pela preservação do meio ambiente ecológico, social e cultural.

Envolvimento ativo das comunidades indígenas e seus representantes legítimos.
• Planejamento e rotina de conversas – Incluir no planejamento rotina de reuniões e troca de informações desde o
estágio inicial do processo.
• Desenvolvimento Econômico Real – Incluir no projeto provisão para uso de serviços prestados pela comunidade
durante desenvolvimento, construção e operação (oportunidade de emprego e renda).

• Sociedade no projeto – Potencial para sociedade no projeto através de participação como proprietário de
empreendimento.

Embasamento Legal para Definição de Benefícios
•
•

•
•

•
•

Constituição Federal Brasileira de 1988 e Estatuto do Índio (Lei 6.001/1973)
Art. 24°
– O usufruto assegurado aos índios ou silvícolas compreende o direito à posse, uso e percepção das riquezas naturais e de todas as utilidades existentes nas terras
ocupadas, bem assim ao produto da exploração econômica de tais riquezas naturais e utilidades.
Convenção 169 da O. I. T. (Organização Internacional do Trabalho)
Art. 15º
– § 2° ... Os povos interessados deverão participar sempre que for possível dos benefícios que essas atividades produzam, e receber indenização equitativa por qualquer
dano que possam sofrer como resultado dessas atividades.
Decreto 7.056/2009 – Reestruturação da FUNAI
Art. 29
– Será administrado pelos indígenas ou suas comunidade os bens adquiridos por eles com recursos próprios ou da renda indígena, ou que lhes sejam atribuídos, podendo
também ser administrados pela FUNAI, por expressa delegação dos interessados.

Participação nos Benefícios
• Necessidade de acordo para exploração do potencial energético. A consulta implica em um processo de construção
de relacionamento que requer alguma organização dentro da comunidade.

• Os povos beneficiários precisam concordar sobre os mecanismos de recebimento (fonte), utilização (destino) e
distribuição (destinatários) dos benefícios. Pode requerer o estabelecimento de estrutura institucional para
administrar a implementação do acordo.
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Princípios para a definição de benefícios
• Princípios
¾ Assegurar direito à compensação justa.
¾ Assegurar participação desde as fases iniciais do projeto.

¾ Separar responsabilidades do poder público.
¾ Realizar capacitação de populações tradicionais.
¾ Utilizar conhecimento tradicional nos estudos e no desenvolvimento de programas
¾ Definir benefícios antes da emissão da Licença Prévia.

Definição de benefícios e oportunidades
• Programas devem ser previstos no PBA Indígena do empreendimento não só como compensação e ou mitigação de
impactos, mas também como busca de oportunidades
¾ Desenvolver programas culturais para garantir a preservação de sua cultura e tradição.

¾ Desenvolver programas para melhorar a qualidade de vida no que diz respeito à saúde e educação.
¾ Desenvolver e implementar um programa de agricultura sustentável.
¾ Desenvolver estudos e pesquisas em produção de peixes e ervas medicinais.

• Participação no projeto – %
¾ Participação no projeto como sócio com share do projeto %.
¾ Criação de entidade formada pela comunidade indígena para esta participação.

¾ Criação de Conselho Multiinstitucional (Empreendedor, Ministério Público, Órgão Governamentais, lideranças)
para acompanhar a aplicação de recursos advindos da participação societária.
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MUITO OBRIGADO

CONGRESSO
AMBIENTAL

Antonio Fonseca dos Santos
Kelowna Consultant
antoniofonseca@kelowna.com.br
041 9 9128 8022
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PARA TRANSFORMAR,
ESCUTE

CONGRESSO
AMBIENTAL

ELIANE DOS SANTOS
Coordenadora de Sustentabilidade
Duratex

68 ANOS DE HISTÓRIA
11 MIL COLABORADORES

22 unidades de negócios
(indústria e floresta)

PRODUTORA DE LOUÇAS,
METAIS, SOLUÇÕES PLÁSTICAS,
PISOS E REVESTIMENTOS
CERÂMICOS, PAINÉIS E PISOS A
PARTIR DE MDF REFLORESTADO

ᶻ ESCOLHEMOS O CAMINHO DA
SUSTENTABILIDADE PARA FAZER
NEGÓCIOS.
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ESTRATÉGIA DE
SUSTENTABILIDADE

4 pilares
8 temas
45 metas

POR QUE SE
RELACIONAR?
 Criar e fortalecer as relações locais;
 Fomentar o desenvolvimento local;
 Empoderar as comunidades para uma
atuação participativa;
 Gerar valor compartilhado.
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E COMO
FAZEMOS?

INVESTIMENTO SOCIAL
PRIVADO
FERRAMENTAS DE
ENGAJAMENTO
PARCERIAS COM ATORES

LOCAIS
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15
300

Rodas de Diálogo
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COMO TEMOS TRABALHADO ?

EDUCAÇÃO PARA
A SUSTENTABILIDADE

ATITUDES
FERRAMENTAS
CONHECIMENTO
C
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+ 9 mil visitas
(2017-2019)

 Itapetininga, Uberaba, Taquari e Urussanga
 65 escolas da rede pública de ensino
 4 mil alunos | 6 meses de projeto

Caminhos da Biodiversidade
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São Leopoldo, Aracaju, Cabo de Sto Agostinho, João
Pessoa, Jundiaí, Urussanga e Queimados

Caminhos da Água



165 escolas da rede pública de ensino
10 mil alunos | 6 meses de projeto

Programa de Educação
Ambiental - SEMEIA





São Leopoldo
7 escolas
1.120 alunos (estimados)
16 educadores capacitados
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Commodities não criam
conexão e vínculos, negócios
com impacto social sim;

OBRIGADA
eliane.santos@
duratex.com.br
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Painel 2.2.1
Avaliações ambientais estratégicas
e integradas e suas interfaces com o
licenciamento ambiental
• DELFIM ROCHA
Diretor Executivo - Ferreira Rocha Assessoria e Serviços Ambientais
• MARILIA MELO
Diretora Geral - Instituto Mineiro de Gestão das Águas
• RICARDO CARNEIRO
Sócio - Ricardo Carneiro Advogados
• RONALDO CAVALCANTI
Diretor - Diversa Consultoria
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AAEs e AAIs e suas interfaces com o
licenciamento ambiental:
Reflexões e questionamentos

CONGRESSO
AMBIENTAL

Delfim Rocha
Diretor Executivo

Provocações para discussão
conceitos e
objetivos?

efeitos no
processo de
licenciamento?

quem
desenvolve?

AAE

AAI

Iguais? Diferentes? Complementares?

amparo
legal?

aplicação
prática versus
efetividade?
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Conceituação AAE
“[...] nome que se dá a todas as formas de avaliação de impacto de ações mais amplas
que projetos individuais” (SÁNCHEZ, 2017, p. 168, grifo nosso)
“Tipicamente, a AAE refere-se à avaliação das consequências ambientais de Políticas,
Planos e/ou Programas (PPP), em geral no âmbito de iniciativas governamentais,
embora possa também ser aplicada em organizações privadas” (SÁNCHEZ, 2017, p. 168,
grifo nosso)
“[...] conjunto de abordagens analíticas e participativas destinadas a integrar
considerações ambientais ao nível de políticas, planos e programas, bem como a avaliar
as interligações com as consequências econômicas e sociais” (OCDE, 2012, p. 17,
grifo nosso)

Conceituação AAI
“[...] Avaliação Ambiental Integrada (AAI) pode ser identificada como o estudo capaz de
conhecer especificamente os efeitos sinérgicos e cumulativos resultantes dos impactos
ambientais ocasionados pelo conjunto de empreendimentos em planejamento,
implantação e operação em uma determinada área (uma bacia hidrográfica, por
exemplo)” (VALERA, 2012, p. 12, grifo nosso)

Impactos Cumulativos:

Impactos Sinérgicos:

+

a

a

+

=

a

b

=

A

c

ou

C
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Amparo legal AAE e AAI
• Decreto Estadual (MG) 43.372/2003: criou os Núcleos de Gestão Ambiental, com a
incumbência de desenvolver AAEs de planos, programas e projetos
Ex: AAE do Programa de Geração Hidrelétrica de Minas Gerais (2007)

• Deliberação Normativa COPAM n° 229/2018: AAI como instrumento de apoio ao
planejamento da implantação de novos empreendimentos hidrelétricos em MG
“[...] os processos de Licença Prévia terão a sua análise técnica continuada dentro do órgão
ambiental se a AAI ainda não estiver pronta e devidamente aprovada. Entretanto, a análise
técnica
não
poderá
ser
concluída
sem
os
estudos
da
AAI”
(http://rcarneiroadvogados.com.br/mg-avaliacaoambientalintegrada/. Acesso em: 21 jun. 2019)

Mas no EIA já não se deve analisar impactos cumulativos e sinérgicos na bacia
hidrográfica, considerando a compatibilidade com planos, programas e projetos
existentes?

Desenvolvimento AAEs/AAIs: quem? quando?
• Segundo Sánchez (2017): Caráter voluntário para as AAEs
voltada para influenciar decisões estratégicas
instrumento de planejamento e articulação
proativa ou reativa?
mesmas considerações válidas para AAIs
• A “terceirização” do desenvolvimento das AAEs e AAIs para o empreendedor
conflito de interesses?
riscos de judicialização e não efetividade dos resultados

146

Aplicação prática versus efetividade

Efeitos das AAE e AAI no licenciamento
A AAE ou AAI:
“[...] deveria discutir as opções estratégicas quando estas ainda estão abertas, de modo
a influenciar decisões” (SÁNCHEZ, 2017, p. 179, grifo nosso)

“[...] não deveria ser usada para o que um bom EIA pode fazer, como avaliar alternativas
de localização, avaliar impactos de grandes projetos e avaliar impactos cumulativos de
grupos de projetos” (SÁNCHEZ, 2017, p. 179, grifo nosso)
“É necessário encontrar fórmulas [...] sem transformá-la em um obstáculo aos olhos
dos tomadores de decisão e sem instituir um processo moroso, incompatível com os
tempos de governo, ou burocrático e cheio de formalidades de procedimento, mas
de pouco conteúdo substantivo” (SÁNCHEZ, 2017, p. 180)
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Avaliações ambientais estratégicas e
integradas e suas interfaces com o
licenciamento ambiental no Estado
de Minas Gerais

CONGRESSO
AMBIENTAL

Marília Melo
Diretora Geral
Instituto Mineiro de Gestão das Águas

Planejamento + Gestão de
Território
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Conceitos e Aplicação
Avaliação Ambiental Estratégica - AAE
“Instrumento de avaliação ambiental de natureza estratégica, concebido como
uma estrutura flexível de elementos essenciais, que atua com um papel
facilitador no processo de decisão, acrescentando valor a esse processo
(Partidário, 2012)”
Ou seja:

Instrumento de avaliação para identificação de impactos ambientais e de
alternativas que os minimizem na implantação de políticas e projetos
governamentais.
Trazendo:

Subsídio na tomada de decisões ao disponibilizar informações sobre as
possíveis consequências ambientais das ações governamentais.

Conceitos e Aplicação
Principais objetivos da AAE:
• Identificar, quanto às políticas, planos e programas governamentais:
• as áreas do território estadual que possam ser afetadas de maneira mais
significativa;
• os prováveis efeitos ao meio ambiente, em especial os relacionados à
biodiversidade, fauna, flora, clima, recursos naturais e bens arqueológicos e
paisagísticos;
• as alternativas que possam diminuir os impactos ambientais negativos,
incluindo as medidas específicas de cada política, plano ou programa para a
prevenção dos danos, e a redução e compensação de seus efeitos;
• as ações que podem ser desenvolvidas em conjunto pelos órgãos estaduais;

• Garantir que a elaboração das políticas, planos e programas setoriais leve
em consideração objetivos e aspectos ambientais;
• Avaliar continuamente os resultados alcançados em cada âmbito de
atuação.
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FASE DE PREPARAÇÃO
Elaboração do Plano de
Trabalho:
• Área de estudo;
• Informações e base
cartográfica;
• Arcabouço metodológico;
• Cronograma.

CONTEXTO E ENFOQUE
Apresentação da Estratégia:
•
•
•
•
•

Quadro problema;
Necessidades de participação;
Quadro de governança;
Quadro Referência Estratégico;
Critérios de desenvolvimento
sustentável.

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Caracterização dos
FCDs

Análise de
Tendências por FCD

Enfoque:

Contextualização:

• Definição do problema de
decisão;
• Proposição de objetivos
estratégicos;
• Sincronização e programação
inicial dos processos de
decisão e da AAE.

• Definição do Fatores Críticos
de Decisão – FCD;
• Definição de critérios de
avaliação e indicadores por
FCD (Quadro de Avaliação
Estratégico);

AVALIAÇÃO E DIRETRIZES
Definição de
opções de
desenvolvimento

Avaliação dos
efeitos ambientais e
de sustentabilidade

Diretrizes de
Gestão e
Planejamento

Diretrizes de
Governança

PLANO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO

FASE TRANSVERSAL
Inclusão de novos
atores chave

Sincronização dos
processos de decisão e
da AAE

Ajuste das necessidades
de informação

Verificação de ajustes na
programação da AAE

Construção da
base de dados
geográficos – SIG

Fonte: Elaborado por Semad, com base em Partidário (2012).

Conceitos e Aplicação
• AAE é um processo e não um documento ou um relatório (embora o processo
deva ser documentado, usualmente sob a forma de relatórios);
• AAE é voltada para a tomada de decisões (estratégicas!!) e deve influenciá-las;
• AAE deve discutir as opções estratégicas quando estas ainda estão abertas,
de modo a influenciar as decisões.

A AAE e a Avaliação de Impacto Ambiental de Projetos
• Permite a seleção de projetos potencialmente viáveis para avaliação individual
posterior;
• Propicia discutir e “resolver” questões estratégicas relativas à justificativa e à
localização de projetos;
• Auxilia na análise de impactos cumulativos (devidos a diversos projetos similares ou a
diferentes projetos em uma mesma região);

• Facilita a aprovação de projetos decorrentes ou associados as Propostas, Planos
ou programas.
Sánchez, 2008
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Conceitos e Aplicação
Avaliação Ambiental Integrada - AAI
Instrumento de avaliação dos efeitos sinérgicos e cumulativos
resultantes dos impactos ambientais ocasionados pelo conjunto
de aproveitamentos hidrelétricos em planejamento, construção e
operação em uma bacia hidrográfica.
Conceito para empreendimentos hidrelétricos
Ministério do Meio Ambiente - MMA (2006)

Conceitos e Aplicação
Principais objetivos da AAI:
• Delimitar as áreas de fragilidade socioambiental e os principais conflitos,
bem como as potencialidades passíveis de serem promovidas pela
implantação dos aproveitamentos;
• Desenvolver indicadores de sustentabilidade para a bacia;
• Definir diretrizes e recomendações socioambientais que apoiem a tomada
de decisão para a implantação novos projetos de geração de energia
elétrica em uma dada bacia hidrográfica, tendo em vista o
desenvolvimento sustentável e visando reduzir riscos e incertezas.

Conceito para empreendimentos hidrelétricos
Ministério do Meio Ambiente - MMA (2006)
152

Fluxo AAI empreendimentos hidrelétricos

Fonte: Elaborado pela Semad, adaptado de MMA (2006).

Conceitos e Aplicação
A AAI e a Avaliação de Impacto Ambiental de Projetos
Três diferenças fundamentais:
• a precisão da delimitação espacial;
• o detalhamento das ações;
• a escala temporal.
Vantagens da AAI:
Limitações naturais do EIA:
• Analisar com profundidade
alternativas tecnológicas e de
localização;
• Levar em conta satisfatoriamente
os impactos cumulativos, sinérgicos
e indiretos.

• Trata melhor dos impactos cumulativos,
sinérgicos e de grande escala;
• Refina o escopo do EIA ou de outros
estudos subsequentes;
• Pode reduzir o tempo e o custo do EIA ou
outros estudos subsequentes;
• Permite que a AIA de projetos seja dirigida
para questões locais e para medidas
mitigadoras individualizadas;
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Conceitos e Aplicação

X AAI e AAE não substituem
ou são ferramentas mais
avançadas que a tradicional
AIA de projetos.

9 AAI e AAE devem ser
entendidas como processos
que podem melhorar a eficácia
da avaliação de projeto, que
lhe sucederia.

A AAI, a AAE e a AIA de projetos se ajudam
mutuamente e são complementares!

AAE em Minas Gerais
Incorporada ao ordenamento jurídico mineiro em 2003:

Decreto nº 43.372/03 - Instituição dos Núcleos de Gestão
Ambiental - NGAs em algumas secretarias.
•

Compete aos NGAs coordenar a elaboração da Avaliação Ambiental
Estratégica de planos, programas e projetos.

AAEs realizadas:
•

Setor de geração de energia - Programa de Geração Hidrelétrica em Minas
Gerais (PGHMG 2007 – 2027);

•

Setor de Transporte - Programa Rodoviário de Minas Gerais (PRMG 2007 –
2016).
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AAE em Minas Gerais
Exemplo AAE do Setor
energético:
• Quantificação do
impacto por tema

Fonte: AAE PGHMG 2007 – 2027 (2007).

AAE em Minas Gerais
Exemplo AAE do Setor energético:
Quantificação do impacto geral - Índices de Impacto ambiental

Fonte: AAE PGHMG 2007 – 2027 (2007).
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AAE em Minas Gerais
Índices de Impacto Ambiental dos Empreendimentos do PGHMG

Fonte: AAE PGHMG 2007 – 2027 (2007).

AAE e a Interface com o Licenciamento Ambiental

Desafios:
¾Ampliar a influências das AAEs na análise do
licenciamento.
¾Retomar novos estudos de AAE na nova configuração
SISEMA de Gestão Ambiental.
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AAI em Minas Gerais
Atualmente em Minas Gerais, a AAI é regida pela:

Deliberação Normativa COPAM nº 229, de 10 de dezembro de 2018:
“Dispõe sobre a Avaliação Ambiental Integrada - AAI como instrumento de
apoio ao planejamento da implantação de novos empreendimentos
hidrelétricos no Estado de Minas Gerais”.
• Norma atualizou o processo anterior vigente a partir de 2012.
• Até o momento, três estudos aprovados:
• AAI da UPGRH PN2 - Rio Araguari – setembro 2017
• AAI da UPGRH PN1 do Alto Rio Paranaíba – fevereiro 2017
• AAI da UPGRH DO4 do Rio Suaçuí Grande – fevereiro 2014

Os estudos aprovados são adotados como instrumento de gestão ambiental e de apoio
ao planejamento da regularização ambiental.

AAI em Minas Gerais
Principais pontos do processo de AAI em Minas:

• A AAI deverá ser custeada por empreendedor ou grupo de
empreendedores interessados, e elaborada por equipe técnica
interdisciplinar independente, com apoio e subsídios técnicos
estabelecidos pela Semad.
• O acompanhamento da Semad no processo de elaboração dos
estudos a fim de um melhor alinhamento entre o órgão
ambiental e a equipe responsável pela elaboração da AAI;
• A elaboração, revisão ou atualização da AAI em bacias
hidrográficas prioritárias, de acordo com a ordem definida pela
Semad tendo como referência básica os dados dos inventários da
ANEEL, de prioridade de conservação da ictiofauna e de conflito
pelo uso da água;
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AAI em Minas Gerais
Principais pontos do processo de AAI em Minas:

• A elaboração da AAI de acordo com Termo de Referência – TR –
específico definido para cada área de estudo;
• A garantia da participação social por meio de consulta pública;
• A necessidade de considerar os resultados da AAI antes da
concessão da licença prévia em processos de empreendimentos
hidrelétricos localizados nas bacias hidrográficas prioritárias.

AAI em Minas Gerais

Normas complementares à DN Copam nº 229/18
Resolução Semad nº 2.777, de 20 de fevereiro de 2019:
“Define procedimentos para elaboração de estudos de Avaliação Ambiental Integrada –
AAI –, conforme a Deliberação Normativa Copam nº 229, de 10 de dezembro de 2018, e
determina a classificação das bacias hidrográficas quanto à prioridade para elaboração
de AAI”;
Resolução Conjunta SEMAD/FEAM/IEF/IGAM nº 2778, de 20 de fevereiro de 2019:
“Cria, no âmbito do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o Comitê
Gestor para acompanhamento dos estudos de Avaliação Ambiental Integrada de
empreendimentos hidrelétricos no Estado de Minas Gerais".
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AAI em Minas Gerais
Resolução Semad nº 2.777/19: Nas bacias hidrográficas classificadas como prioritárias
(alta e muita alta) deverão ser elaborados estudos de AAI:
• Delimitação e classificação de prioridade na Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema
Estadual de Meio Ambiente (IDE Sisema): http://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/.
Classificação das bacias hidrográficas para
elaboração de AAI de empreendimentos
hidrelétricos

Fonte: IDE Sisema (2019).

AAI e a Interface com o Licenciamento Ambiental
• A AAI é um instrumento de apoio na avaliação da viabilidade ambiental e locacional
de empreendimentos hidrelétricos e não substitui os estudos ambientais correlatos
aos processos de licenciamento ambiental
• Os processos de Licença Prévia de empreendimentos hidrelétricos localizados nas
bacias hidrográficas determinadas pela Resolução Semad nº 2.777/19 deverão
considerar os resultados da AAI aprovada pela Semad, antes da concessão da licença.
• As diretrizes e recomendações das AAI aprovadas deverão ser observadas no âmbito
dos processos de licenciamento de empreendimentos hidrelétricos localizados na área
de abrangência dessas AAI.
(DN Copam nº 229/18)
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Perspectivas e desafios

Informação
especializada
IDE- SISEMA

Perspectivas e desafios
Desenvolvimento
olvi
&
qualidade ambiental
Integração ao
licenciamento e
atos autorizativos
Avaliação de impacto
território & setorial
Planejamento territorial

Informação no território
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AVALIAÇÃO AMBIENTAL
MBIENTA INTEGRADA
(AAI)

Origem:
g

Estudo concebido com a intenção de atender a uma aspiração
recorrente do MMA/IBAMA de dispor de conhecimento prévio
e sistematizado sobre as condições socioambientais de uma
Bacia Hidrográfica decorrente do planejamento, construção e
operação de empreendimentos do Setor Hidrelétrico.
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Histórico:
Em 2004 foi elaborada uma proposta metodológica por
consultores do MMA com a colaboração do MME, motivada
pelo TERMO DE COMPROMISSO (TC), firmado entre o
IBAMA, a

Energética Barra Grande (BAESA), o MME, o

MMA, a AGU e o MPF, no âmbito do processo de
Licenciamento Ambiental da UHE Barra Grande, localizada
no trecho nacional da bacia do rio Uruguai.
Daí ter sido essa a primeira bacia a ser objeto de uma AAI.

Objetivo:
j
Identificar

e

avaliar

os

Efeitos

Sinérgicos

e

Cumulativos

resultantes dos impactos socioambientais ocasionados pelo
conjunto

de

aproveitamentos

hidrelétricos

na

fase

de

planejamento, construção e operação em uma Bacia Hidrográfica
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Estudos Realizados:
A partir de 2006 foram elaborados, sob a coordenação da equipe
da EPE, utilizando a metodologia estabelecida no TR da Bacia do
rio Uruguai, as AAIs das bacias dos rios:
•
•
•
•
•
•
•

Uruguai;
Araguaia/Tocantins;
Doce;
Paraíba do Sul;
Paranaíba;
Parnaíba; e
Teles Pires.

Os resultados desses estudos subsidiaram, eventualmente,
Estudos de Viabilidade e Estudos Ambientais (EIA/RIMA) de
aproveitamentos situados nessas bacias.

Estudos Realizados:
A partir de 2007 a metodologia da AAI, com algumas adequações,
foi justaposta ao Manual de Estudo de Inventário.
Foram elaborados, também sob a coordenação da EPE, novos
estudos de AAI, agora no âmbito dos Estudos de Inventário das
seguintes bacias:
•
•
•
•
•
•

Aripuanã;
Branco;
Jari;
Juruena;
Sucunduri; e
Tibagi.

Outras AAIs incluindo as dos rios Tapajós, Xingu e Iguaçu foram
elaboradas por outros agentes do Setor Elétrico.
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Resultados Obtidos com a Elaboração
ç das
s AAIs
Is:
• Os estudos elaborados, encontram-se disponíveis no SITE da EPE;
• Versões em CD e Relatórios Impressos foram distribuídos a diversos órgãos públicos
das respectivas bacias;

• Não se tem informações se tais entidades empregam os resultados (Diretrizes e
Recomendações) em seus processos de tomada de decisão;

• A ANEEL determina que as AAIs elaboradas no âmbito dos Estudos de Inventário
sejam objeto de consultas, pelos empreendedores, para a desenvolvimento dos
estudos de alternativas de Hidrelétricas nas Bacias Inventariadas;

• Essas consultas devem ser comprovadas se foram realizadas pelos empreendedores
junto à EPE.

Efetividade da AAI ?:
AAI é uma proposta
p p
q
que contém algumas
g
controvérsias:
• Conceitualmente é uma derivação da AAE e AIA;
• Quanto ao normativo é um estudo desvinculado do processo de Licenciamento
Ambiental, mas que gera polêmicas e cobranças por parte dos MPs, causando
insegurança jurídica ao processo de licenciamento;
• Aperfeiçoamentos na metodologia empregada, devido à forma como foi inserida
no Manual de Inventário Hidrelétrico, constituindo-se numa dupla avaliação
socioambiental dos aproveitamentos selecionados;
• Os estudos dos inventários abordam um conjunto de alternativas (escala
regional), enquanto a AAI estuda as alternativas individualizadas (escala local).
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Efetividade da AAI ?:
AAI é uma p
proposta
p
q
que contém algumas
g
controvérsias: Cont.

• As recomendações da AAI tratam, ora de questões de planejamento, ora de
questões específicas, ocasionando questionamentos sobre a efetividade dessas
recomendações;

• A Participação da Sociedade, está estabelecida, no escopo da AAI, por meio das
realizações de Reuniões Públicas.
Entretanto, os resultados apresentam-se aquém das expectativas, devido:
 A pouca afluência de interessados;
 Temas de alcances abrangentes em face da natureza técnica dos assuntos
tratados; e
 Difícil percepção e interesse do cidadão, já que abrange conjuntos de projetos
e não projetos específicos.

Sugestões:
• Retomar as seguintes reflexões sobre AAI:
 Rever o Manual de Inventário e excluir deste o capítulo da AAI;
 Alguns aspectos da metodologia da AAI podem ser incorporados aos
Estudos de Inventário, tais como os Efeitos Sinérgicos e os Impactos
Cumulativos das alternativas estudadas; e
 Eventuais recomendações para os Estudos de Viabilidade e Estudos
Ambientais (EIA).

• Aperfeiçoamento da Metodologia de Avaliação Socioambiental;
• Rever a pertinência das realizações de Seminários, Consultas Públicas ou

Reuniões Técnicas na etapa dos Estudos de Inventário, considerando-se que o
tema é de caráter estratégico e altamente técnico;

• O mais adequado seria Reuniões Técnicas com Universidades, Instituições de
Pesquisa e Órgãos Ambientais.
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AVALIAÇÃO AMBIENTAL
BIENTAL ESTRATÉGICA
(AAE)

Definição
ç o de AAE:
“Define-se a AAE como um instrumento de natureza
estratégica que pode contribuir para reforçar o
compromisso da sociedade com o Desenvolvimento
Sustentável, facilitando a integração, o mais cedo possível,
das questões socioambientais na formatação e no
desenvolvimento de Políticas, Planos, Programas &
Projetos Específicos (PPP&PE) aos processos públicos de
planejamento e tomada de decisão”
(Partidário, Lisboa 2012)
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Avaliação
ç Ambientall Estratégica (AAE) no Brasil:
2006
66-2007
7:
Ministério do Meio Ambiente (MMA) publica estudo
recomendando que a AAE no Brasil seja implementada por meio
de legislação sem vincular a sua elaboração ao Licenciamento
Ambiental
2019
9:
Decreto 9675/2019 fica sob a competência do MME a definição
de diretrizes e elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica
(AAE) para o planejamento do Setor de Energia

Dúvidas
s sobre
e a AAE:
Transparência na discussão de regulamentação da
AAE como instrumento de avaliação de PPP&PE:

• Necessidade de envolvimento dos setores que
deverão desenvolver as AAEs e dos órgãos que
irão aprová-las
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Aplicação
p
ç de uma AAE:
AAE aplica-se às componentes estratégicas dos processos de decisão:
a) Políticas Públicas;
b) Planos e Programas setoriais e territoriais de desenvolvimento; e
c) Projetos Específicos de investimento que tenham objetivos
estratégicos de longo prazo.
(Partidário, 2012)

Diferentes Interpretações
p
ç es:
Seu sentido e significado são potencialmente muito amplos,
e se não forem definidos por meio de legislação,
regulamentação ou outro tipo de acordo entre o
os
idades
interessados, seus objetivos, alcance e potencialidades
podem facilmente ser objeto de discórdia.
Ou seja:
Será apenas mais um processo burocrático para
JUDICIALIZAR E ATRASAR o Licenciamento Ambiental?
l?
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Diferença
ç entre (AAI
(
X AAE)) Setorial
• Na AAI de Bacias Hidrográficas, parte-se de alternativa de divisão de queda
definida
pelo
Estudo
de
Inventário
Hidrelétrico,
considerando-se
empreendimentos em operação e os cenários futuros de projetos, focando nas
avaliações e nas minimizações dos efeitos sinérgicos e impactos cumulativos.

X
• Na AAE Setorial para Bacias Hidrográficas, parte-se da definição de uma
programação para implantação de projetos e o estabelecimento de estratégias
para a viabilização dos mesmos, considerando-se inclusive a possibilidade da
não implantação de alguns deles.
Neste caso, quanto menos empreendimentos em operação existirem na bacia
maior será a flexibilidade para as análises.
A diferença está relacionada à flexibilidade para comparação de alternativas,
devido ao estágio diferente de desenvolvimento dos projetos.

OBRIGADO
Ronaldo Cavalcanti
ronaldocavalcanti@diversaconsultoria.com.br
@
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Painel 2.2.2
Programas ambientais
• LUCIANO COTA
Diretor - Azurit Engenharia e Meio Ambiente
• FILIPE BAROLO
Gerente de Sustentabilidade - Cervejaria AMBEV
• EDUARDO SAKAMOTO
Gerente de Meio Ambiente - Alupar
• MARIA ISABEL SILVA
CEO - Caruso Jr
• EDUARDA DWORAKOWSKI
Gerente de Qualidade e Sustentabilidade
• HELIO MATTAR

Diretor Presidente - Instituto Akatu
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Programas
Ambientais
CONGRESSO
AMBIENTAL

Eduardo Sannomiya Sakamoto
Gerente de Meio Ambiente
Alupar Investimento S.A.

1. Visão Geral da Empresa
A Alupar é a maior empresa nacional de
transmissão de energia de controle
privado, possuindo uma plataforma de
geração de energia.

Operacional

Em implantação
Transmissão
Geração

• Mais de 7 mil km de linhas
㉵ Quase 5 mil km em operação
㉵ Mais de 2 mil km em implantação

• Geração de Energia Eólicas e hidrelétricas
㉵ 550,0 MW em operação
㉵ 137,0 MW em implantação

Portfólio de 38
concessões de longo
prazo, com
vencimentos iniciando
em 2030
(transmissão) e 2034
(geração)
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2. Processo de Licenciamento Ambiental

Título do Slide
Empreendimento

Compensações
Socioambientais

Stakeholders

Órgão Ambiental

3. Empreendimento

Título
do Slide
LT 500 kV Governador Valadares
6 – Mutum
– Rio Novo do Sul
270 km

Localização do empreendimento
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4.. Localização do Projeto
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4.. Localização do Projeto
Parque Estadual
de Pedra Azul

Parque Estadual
de Forno Grande

4. Localização das comunidades
Parque Estadual
de Pedra Azul

15 km (6%)

Parque Estadual
de Forno Grande
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Rampa de Ubá

Gruta do Limoeiro

Alto do Cruzeiro – Forno Grande
Caxixe Quente

PE Forno Grande
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5.. Desafios do Projeto
• Associação Moradores de Castelo
• Programa de Apoio ao Turismo
• Deficiência na Infraestrutura existente
• Falta de investimento
• Dificuldade de dimensionamento de escopo / indicadores
• Complexidade para atendimento da expectativa dos envolvidos
• Necessidade de capacitação de agentes locais

6.. Mão-d
de-o
obra Local

Para empreendimentos lineares

Audiências
Públicas

Trabalho de
campo

Falta de emprego
na região

Expectativa na
disponibilidade
de empregos
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7.. Desafios do Projeto
• Quantidade de vagas reduzida
• Cronograma de obra curto / dinâmico:
• Treinamentos/capacitação anteriormente ao início das obras
• Contratação temporária (necessidade de desmobilização rápida)
• Mão-de-obra especializada (montagem / comissionamento)

MUITO
OBRIGADO

EDUARDO SAKAMOTO
esakamoto@alupar.com.br
GERENTE DE MEIO AMBIENTE
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Filipe Barolo
Cervejaria Ambev

Nosso sonho é
unir as
pessoas por
um mundo
melhor
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Nossa plataforma:

ÁGUA

ECONOMIA
CIRCULAR

AGRICULTURA

ENERGIA E
CLIMA

EMPREENDEDORISMO

CONSUMO
INTELIGENTE

AGRICULTURA

ÁGUA

ECONOMIA CIRCULAR

ENERGIA E CLIMA

EMPREENDEDORISMO

CONSUMO INTELIGENTE
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ÁGUA

2,8
Litros

Em água, fazer o máximo com o
mínimo é o nosso mantra.

De água para cada
litro de cerveja em
2018

Água é valor, não é preço.
ÁGUA
Inovação e tecnologia de reuso
destinados e dedicados a melhor
eficiência.
Operação dona e engajada na
correta utilização da água.

50%
ECONOMIA DE ÁGUA
NOS ULTIMOS 20
ANOS

ÁGUA

Compartilhando nossa eficiência hídrica com outras industrias

PLATAFORMA DE

GESTÃO

CONHECIMENTO
HÍDRICO AMBEV

66

ONLINE
NE GRATUITO
WWW.SAVEH.COM.BR
AVEH.COM.BR
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EMPRESAS NO 1º ANO

18%
milhões de

Litros de água
economizados

REDUÇÃO NO VOLUME DE ÁGUA

Chancela da ONU
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ÁGUA

Somos o maior
patrocinador
da Coalizão
Cidades pela
Água

Sete Lagoas-MG

Jundiaí-SP

Jacareí-SP
Rio de Janeiro-RJ
Jaguariúna-SP

+30 MILHÕES
DE PESSOAS SEM ÁGUA

POTÁVEL

HOJE
184

ÁGUA

AMA, O NEGÓCIO SOCIAL

água

mineral

que

destina

100%

do lucro para projetos de
acesso à água no semiárido
brasileiro
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TRANSPARÊNCIA DOS
RESULTADOS
Produ
Produção
e transporte: 45%
Impostos: 25%
Impos
Venda
Vendas e marketing: 5%

Lucromêtro

Verificação
rificação externa

Lucro: 25%

Impacto social
e comunitário
Sistema de abastecimento de
Aiuaba (CE)

Sr Francisco é o primeiro a se banhar
na comunidade de Capistrano (CE)

Placas solares que abastecem a
estação de bombeamento de água

Perfuração na comunidade
de Capistrano (CE)

Comunidade de Jaguaruana (CE)
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R$

4

35mil
PESSOAS
BENEFICIADAS

28

MILHÕES DE
LUCRO

6,1
MILHÕES DE
GARRAFAS
VENDIDAS

PROJETOS
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QUEM JÁ ADOTOU NOSSA CAUSA:
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Obrigado!

filipe.barolo@ambev.com.br
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Programas Ambientais
Propósitos e Oportunidades
Maria Isabel da Silva, CEO
CARUSO JR Estudos Ambientais

CONGRESSO

AMBIENTAL

A grande questão:
Por que fazê-los?

o Determinação legal (cumprimento de normas/legislação)
o Evitar sanções por órgãos reguladores (multas, paralizações...)
o Obtenção/manutenção das licenças ambientais necessárias
munidades,
o Benefícios socioambientais (conscientização dos colaboradores, comunidades,
geração de renda, evitar ou mitigar impactos à biota, conservação ambiental)
zacional
o Auxiliar na melhoria das práticas de negócio e desempenho organizacional
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Programas e Indicadores ambientais: premissas

Indicadores ambientais são
estatísticas selecionadas que
representam ou resumem alguns
aspectos do estado do meio
ambiente, dos recursos naturais e
de atividades humanas
relacionadas (MMA)

Mostra
resultado

Indicadores

Fácil
compreensão
Metas

Objetivos

Utilizados para:
9 Acompanhar
9 Avaliar
9 Melhorar

Quantificáveis

Execução do
Programa

Programas Ambientais:
Objetivos são atingidos?

o Como avaliar?

Alterações/ajustes
nos métodos de
execução dos
programas

Apresentação dos
relatórios
parciais/finais

Tomada de decisão
Parecer do órgão
ambiental

193

Programas e Indicadores ambientais: dificuldades

9 Objetividade na formulação dos programas e na apresentação
o
dos resultados
9 Número de programas ambientais exigidos/propostos
9 Subjetividade imputada a alguns programas ambientais
(necessidade de representação numérica - índices)
9 Celeridade/Devolutiva na análise dos resultados por parte do
órgão ambiental licenciador.

Programas e Indicadores ambientais: soluções

9 Padronização (orientação – não esgota
possibilidades)
9 Sistematização dos dados: avaliação
simples e rápida dos resultados enquanto
ferramenta para análise da eficácia dos
indicadores.
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webGIS CARUSO JR
Edição em campo com aplicativo
integrado no WebGIS e sincronização
diária de informações

Gestão do banco de
dados geográfico

Subsídio à análise e tomada
de decisão

Analistas de
geoprocessamento
Apresentações e reuniões
com atores envolvidos

Elaboração de análises espaciais
/ Produção cartográfica / mapas

Edição na web por analistas
técnicos envolvidos no
projeto

Elaboração de relatórios e
análise de dados

Gestão de documentos,
com acesso a relatórios,
laudos e licenças
ambientais

VÍDEO
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Programas e Indicadores ambientais: futuro

Mudança de
cultura interna

Aplicação e
resultados para os
clientes

Disponibilização
para análise do
órgão ambiental

www.carusojrea.com.br

Maria Isabel da Silva
mariaisabel@carusojrea.com.br
48 - 3223.4620
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Painel 2.2.3
Financiadores, investidores, diretores,
administradores e conselheiros: Riscos
ambientais
• ANA LUCI GRIZZI
Sócia da área Ambiental - Veirano Advogados
• RENATA FONSECA
Coordenadora de Meio Ambiente - ABCE (Associação Brasileira de Companhias de Energia Elétrica)
• MARCELO SERAPHIM
Gerente de Relacionamento - PRI – Principles for Responsible Investment
• BEATRIZ STUART SECAF
Assessora de Sustentabilidade - Febraban
• JULIANA MAIORAL
Advogada - Itaú Unibanco
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FINANCIADORES, INVESTIDORES, DIRETORES,
ADMINISTRADORES E CONSELHEIROS: RISCOS
AMBIENTAIS

RESPONSABILIDADE
CONSELHEIROS + DIRETORES
27 de maio de 2019

1
RISCO AMBIENTAL = RISCO FINANCEIRO
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Premissa
RISCOS AMBIENTAIS
RISCOS FINANCEIROS
RISCOS AMBIENTAIS
RISCOS FINANCEIROS
3
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6
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7

https://climate.nasa.gov/news/2293/nasa-releases-detailed-global-climate-change-projections/

8

201

9

https://www.schatz.senate.gov/imo/media/doc/Chair%20Powell%20to%20Sen.%20Schatz%204.18.19.pdf

10
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Banco Central Norte
tee-Americano

Resposta explicando como BC
usa autoridade + recursos
para preparar instituições financeiras
eventos climáticos severos
11

Presidente Conselho Dirigentes BC
¾ “no curto prazo
¾ eventos climáticos severos têm potencial para
causar sérios danos à vida
¾ devastar economias locais (incluindo
instituições financeiras)
¾ + afetar produção econômica nacional +
empregabilidade”
12
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13

14
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Carta Econômica
a – BC São Francisco, CA
Próximas décadas
mudanças climáticas efeitos cada vez mais
importantes economia EUA
Efeitos + riscos associados
mudanças climáticas
assuntos relevantes para BC visando
estabilidade financeira + macroeconômica
15

Rede Voluntária Bancos Centrais tornar Sistema
Financeiro Verde
2017 Banco Central Inglaterra + França
+ China
2019 +30 Bancos Centrais

16
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Rede
e – Sistema Financeiro Verde
Supervisão:
S
i
efetividade
f
d d avaliações
l õ risco ambiental
para medir impacto financeiro clima + variável
ambiental – BC China
Macrofinanças: como mudanças climáticas
impactarão macroeconomia + estabilidade
financeira – BC Inglaterra
Promoção linhas financiamento ‘verde’: papel
bancos centrais + reguladores como catalisadores
desses produtos – BC Alemanha

https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2019/04/17/synthese_ngfs-2019__17042019_0.pdf
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2
AVALIAÇÃO RISCOS LEGAIS AMBIENTAIS
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Administra
dminist
tiva

Tripla

Civil

Criminal
21
21

Responsabilidade Civil
Solidária
a – Poluidorr Diretoo ouu Indireto
3 IV
3º
V - Poluidor
P
pessoa física ou jurídica
direito
o público ou priv
privado
responsável
direta ou indiretamente
atividade causadora
degradação ambiental
22
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Responsabilidade Civil
Objetiva – prescinde de culpa
– licitude da atividade é irrelevante

14
14,
4,, 㼲1
4
1º
(...) é o poluidor obrigado
independentemente da existência de culpa
a indenizar
denizar ou reparar os danos causa
causados ao
meio ambiente e a terceiros,
afetados por sua atividade (...)
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QUEM RESPONDE?
 TODOS direta/indiretamente
irretamente envolvidos
envolv idos + ação
ação ou
omissão
+
causado
danos
ambientais
cau
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usad
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d
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a
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dano
ambiental,
desde
que
op
or “d
or
an
a
no a
mrb
biiindireto
ent
e
nta
all,tod
esde q
ue
poluidor
”…
9 de alguma forma ele
eles
es ttenham
enham concorrido para dano
d
ou
9 seja possível identificar que eles obtiveram
benefícios econômicos advindos ou relacionados ao
dano ambiental
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Responsabilidade Civil
INDISPENSÁVEL

Nexo
o de
de C
Causalidade
a sali
ausali
alidade
d
- atividade
e e dano
o/ameaça
a-
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Resp
p Civil Ambiental
Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano
ambiental, equiparam-se

quem faz
quem não faz quando deveria fazer
quem deixa fazer
quem não se importa que façam
quem financia para que façam
quem se beneficia quando outros fazem
STJ - REsp 650728 / SC - Ministro Herman Benjamin - Segunda Turma - DJe 02/12/2009
26
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STJ
10) A responsabilidade por dano ambiental é objetiva,
informada pela teoria do risco integral, sendo o
nexo de causalidade o fator aglutinante que permite
que o risco se integre na unidade do ato, sendo
descabida a invocação, pela empresa responsável
pelo dano ambiental, de excludentes de
responsabilidade civil para afastar sua obrigação de
indenizar. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do
CPC).
Precedentes: REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014, (julgado sob o rito do art. 543-C); AgRg no
AgRg no AREsp 153797/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 16/06/2014; REsp 1373788/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 20/05/2014; AgRg no REsp 1412664/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014,
DJe 11/03/2014; AgRg no AREsp 273058/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 17/04/2013; AgRg no AREsp 119624/PR,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 13/12/2012; REsp 1114398/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 08/02/2012, DJe 16/02/2012 (julgado sob o rito do art. 543-C); REsp 442586/ SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/11/2002, DJe
24/02/2003; AREsp 642570/PR (decisão monocrática), Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 02/02/2015, DJe 18/02/2015. (VIDE INFORMATIVO DE
JURISPRUDÊNCIA N. 545)
http://www.stj.jus.br/internet_docs/jurisprudencia/jurisprudenciaemteses/Jurisprud%C3%AAncia%20em%20teses%2030%20-%20direito%20ambiental.pdf
Precedentes publicados até 06 de Fevereiro de 2015
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STJ
7) Os responsáveis pela degradação
ambiental são co-obrigados solidários,
formando-se, em regra, nas ações civis
públicas ou coletivas litisconsórcio
facultativo.
Precedentes: AgRg no AREsp 432409/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 19/03/2014; REsp 1383707/SC, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 05/06/2014; AgRg no AREsp 224572/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2013,
DJe 11/10/2013; REsp 771619/RR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 1060653/SP, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe 20/10/2008; REsp 884150/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 07/08/2008; REsp
604725/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2005, DJe 22/08/2005; REsp 1377700/PR (decisão monocrática), Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, julgado em 08/09/2014, DJe 12/09/2014; Ag 1280216/RS (decisão monocrática), Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, julgado em 28/03/2014, DJe 03/04/2014.
(VIDE INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA N. 360)
http://www.stj.jus.br/internet_docs/jurisprudencia/jurisprudenciaemteses/Jurisprud%C3%AAncia%20em%20teses%2030%20-%20direito%20ambiental.pdf
Precedentes publicados até 06 de Fevereiro de 2015
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Imprescritibilidade
Ações Coletivas
Reparação Danos Ambientais
Acórdão STJJ - REsp
p 647.493
933-SC
Voto Relator:
“Com relação à prescrição, em se tratando de
pretensão que visa à recuperação de meio ambiente
degradado, é imprescritível o direito de ação
coletiva.”

29

Imprescritibilidade
STJ
6. O direito ao pedido de reparação de danos
ambientais, dentro da logicidade hermenêutica,
está protegido pelo manto da imprescritibilidade,
por se tratar de direito inerente à vida,
fundamental e essencial à afirmação dos povos,
independentemente de não estar expresso em texto
legal.
REsp 1.120.117/AC (Rel. Min. Eliana Calmon) j. 10/11/2009
30
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Imprescritibilidade
STF
REPERCUSSÃO GERAL – RE 654.833/ACRE
PGR em 03/09/18: Não incide prazo prescricional
sobre as pretensões ressarcitórias de danos ao meio
ambiente, em razão da essencialidade do bem sob
tutela e da sua titularidade coletiva e
indeterminada.
Ainda em trâmite...
RE 654833/AC (Rel. Min. Alexandre de Moraes) j. 31/5/2018
31
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RISCO AMBIENTAL: FINANCIADORES
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Responsabilidade Civil Ambiental
Setor Financeiro

Obrigação Legal Financiador:
 Condicionar a aprovação ao
licenciamento da atividade;
 Cumprir normas, critérios
padrões CONAMA.

e
36
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Código Florestal

Art. 7
7878
8-A.
8
A. Após 5 anos
os d
da da
data
ta da
publicação desta Lei (20
2017
017),
7), as
instituiçõess fin
financeiras
nanceiras só
concederão
o cr
crédito
rédito agrícola
agrícolla
la,, em
qualquer de suas modalidades,
para proprietários de imóveis
rurais que e
estejam inscritos no
CAR. (???)
37

Organismo Geneticamente Modificado
Lei 11.105/2005
11.10
.10
10
05
5/2005
Art.2º.. § 4
Art.2
4o As organizaçõess pú
públicas
úblicas e priva
privadas
as,
nacionais, estra
estrangeiras
stra
angeiras ou internacionais,
financiadorass o
ou patrocinadoras de atividades ou
de projetos que envolvam OGM e derivados devem
exigir a apresentação de Certificado de Qualidade
em Bios
Biossegurança,
ssegurança, emitido pela
a CT
CTNBio,
TNBio, sob pena
de se
e to
tornarem
ornarem corresponsáveiss pe
pelos
elos eventuais
efeitos decorrent
decorrentes do descumprimento Lei ou
regulamentação
38
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Responsabilidade Civil Ambiental
Setor Financeiro
Aplicação indiscriminada responsabilidade
ambiental ilimitada financiadores

Retração setor financeiro = oferta de créditos
Inviabiliza desenvolvimento econômico
problemas sociais
Inviabiliza desenvolvimento sustentável
39

Responsabilidade Civil Ambiental
nceiro
Setor Financeiro
Limitação
Li
imitação R
im
Re
Responsabilidade
espo
on
nsa
ab
bilid
da
ad
de
e

Teoria
Te
a do
do Ri
Risco
issco
o In
Integral
nte
nt
n
tegr
egra
al nã
al
não
n
ão
o ttem
e
fundamento
o legal
al expresso
Quantitativa
Qu
uan
ntit
itativ
va
Temporal
Temporal
Responsabilidade
R
e ponsabil
esp
pon abilid
l da
ade
eO
Objetiva
Objetiv
va
foii evolução
o Res.. Subjetiva
Valor
Val
V
alo
lo
or
conc
cedido
concedido

Vigência
Vigê
V
igê
gênciia do
Contrato
40
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Compliance Ambiental
Setor Financeiro
Financiamento
Instrumento de Controle Ambiental
Finalidade Imediata

Finalidade Mediata

Promover
Desenvolvimento
Sustentável

Sadia Qualidade de
Vida
41

Risco Socioambiental
Risco para o cliente/Investidor
Operações c/ RSA não gerenciados

Riscos para a Instituição Financeira
Riscos Diretos

Riscos Indiretos

Responsabilização

Risco de crédito:
redução na
capacidade de
reembolso
Risco de mercado:
redução no valor das
garantias
Risco reputacional:
publicidade negativa

por danos

Interrupção nas operações
Multas e penalidades

socioambientais

causados
por o
Até onde
vai

Perdas no mercado de ações

clientes ou

Dever de
responsabilidade civil pelos danos
Consequências
Diligência???
Perda de ativos
investidores

Desvalorização no mercado devido à

Redução nos lucros
Danos à reputação
Fonte: IFC
Fonte: BACEN – Apresentação de Sérgio Odilon dos Anjos,
26/03/2013
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o ambiental
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pública.”
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el nº
nº 25.408;
25.4
25
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.408; TJ/MT).
TJJ/M
TJ/M
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MT
T)).
).

TJ/MT
J/MT
T–A
ACP 1997
199
Banco Brasil

Resp
p Amb
b IF NÃO
ÃO
prevista
em
Lei
• (Segunda
Câmara
não
existir
gu
und
da C
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ara
a Cível
Cíve
Cí
vell – MT
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o legal
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Proposta TAC – Outubro 1997
MP Goiás e Banco Brasil
Obrigações BB:
inttro
o uçã
odu
ão da
da variável ambiental em todos
to
odo
os os projetos
prroje
etoss
 promover introdução
cia
alm
mente p
oluido
ol
uido
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dores
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ou degradadores
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eiio ambiente
e
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tes
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ualq
quer em
mp
pre
een
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abrangendo
qualquer
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rural
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Avalição Ambiental
(RL)
exig
gir, conforme
co
onfforme o caso,
ca
aso, a apresentação
apre
ap
pre
ese
ntta
aç
ção
ç
ão
ã
od
e certidão
cert
ce
ert
rrtid
rti
tiid
dã
ão
on
eg
e
ega
gativ
va, licença,
liicença
a,
 exigir,
de
negativa,
CP
=sebbabaç
concessão
ec
clarraç
ção o
uc
errtidão
od
e av
aver
erba
er
çã
ç
ão d
da
a rreserva
eser
es
erva
va llegal
ega
eg
all d
o ór
rg
gã
ão
declaração
ou
certidão
de
averbação
do
órgão
om
mpe
ete
entte,, c
omo condição
con
ndi
diçã
ção para
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o ce
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cesssão
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ão d
eq
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ua
allqu
querr
competente,
como
concessão
de
qualquer
crédito
agrícola
na
anc
ciam
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financiamento;

 exigir dos proprietários
que
suas
propr
p iettários
á i rurais,
i ,q
ue não
ã têm
tê averbado
b d em sua
propriedade,
oss 20%
ad
de, o
20% da área
áre
rea
a da reserva
res
e errva legal
leg
egal
al – Lei
L Federal no 4.771/65,
art. 16 e Constituição
nstituição Estadual,
Estadual art.
ar 129, como condição impeditiva para
a concessão do financiamento rural, a apresentação de um termo de
compromisso de averbação e ajustamento de conduta (...);
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Julgados
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(AI 2006.01.00.013990-2/MG, TRF 1ª região, Des. Maria Isabel Gallotti Rodrigues)
gues))
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STJ 2014
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(STJ, Agravo
Agravo Instrumento
Insttrumentto 1.433.170-SP
1 433 170 S (2014/03266429), Relatora Min. Marga Tessler, j. 9/12/2014)
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RISCO AMBIENTAL:
CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA
SÓCIOS (EQUITY HOLDERS)

Resp
p Civil Ambiental

Sócios
Equity
y Holders

50
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CNPJ
NPJ
J má
á situaçã
ssituação
Financeira?

DPJ

Fraude
aude
e ou
u ab
abuso
a
bu
direito
to?
to

Imprescritibilidade

Poluidor
Indireto

Inversão
o Ônuss Prova
51

Julgados
STJ
RECURSO ESPECIAL. ACP. POLUIÇÃO
AMBIENTAL. EMPRESAS MINERADORAS.
CARVÃO MINERAL. ESTADO DE SANTA
CATARINA. REPARAÇÃO. (...)
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
[REsp 647.493-SC (2004/0032785-4), ACP,
Relator Min. João Otávio de Noronha, 2ª
Turma STJ, j. 15/5/2007]
52

223

Julgados
STJ
7. Art. 3º, IV, c/c art. 14, §1º Lei 6.938/81, os
sócios/administradores respondem cumprimento
obrigação de reparação ambiental na qualidade
de responsáveis em nome próprio. A
responsabilidade será solidária com entes
administrados, na modalidade subsidiária.
(aplica-se ‘benefício de ordem’ – execução
contra sócio/administrador apenas se sociedade
(PJ) não quitar sua obrigação)
53

Resp
p Civil Ambiental

Diretores
Conselheiro
C
o
Administração

54
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Conselho de Administração
Definir Estratégias Longo Prazo
Assegurar Retorno Acionista/Investidor
Garantir Perpetuidade Negócio
55

Diretoria
Executar diretrizes estabelecidas CA
Resultados curto + médio prazo
(compensações usualmente atreladas)
Assegurar conformidade ambiental

56
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TJ/RS
APELAÇÃO. [...] AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO ADMINISTRADOR DA ÁREA DEGRADADA.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3º, IV, DA LEI 6.938/81. É parte legítima
para a ação civil pública por dano ambiental, O ADMINISTRADOR DA
ÁREA DEGRADADA, uma vez que é considerado poluidora a pessoa
física ou jurídica responsável direta ou indiretamente por atividade
causadora de degradação ambiental. Inteligência do art. 3º, IV, da
Lei 6.938/81. [...] RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
ADMINISTRADOR, ASSIM COMO DO PROPRIETÁRIO DA ÁREA
DEGRADADA. COMPROVAÇÃO DO DANO AO MEIO AMBIENTE. [...]
Comprovada a ocorrência de dano ao meio ambiente provocado por
corte e queimada de eucaliptos em área de preservação permanente
[...] HAVENDO RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA DO
ADMINISTRADOR [...]. Precedentes do TJRGS. Apelação com
seguimento negado.
Ap. 70061475315, TJ/RS, Rel. Marilene Bonzanini, j. 09/06/2016
57

TJ/MG
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA SOCIOAMBIENTAL
- PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE EFEITO
SUSPENSIVO/ATIVO - ILEGITMIDADE DAS PARTES - REJEIÇÃO DANO AMBIENTAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - NECESSIDADE
DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DO DECISUM.
II - Conforme preconizam os artigos 3º, IV, e 14, § 1º, da Lei nº
6.938/81 e, de acordo com entendimento esposado pelo STJ
quando
do
julgamento
do
REsp
nº
647.493,
os
sócios/administradores respondem pelo cumprimento das
obrigações relativas à reparação de danos ambientais
ocasionados por sociedades empresárias, sendo sua
responsabilidade,
portanto,
solidária.
AI 1.0000.18.020227-7/001, TJ/MG, (Rel. Wilson Benevides) j. 31/07/2018
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AVALIAÇÃO MATERIALIZAÇÃO RISCO AMBIENTAL
NA PRÁTICA

Mas... Contexto Ambiental 2019
 Compliance Ambiental Baixo = Avaliação
Risco/Benefício
 Multas valores não-pedagógicos + ações judiciais longas
+ restritivas liberdade casos extremos por pequeno
período
 Metas Curto Prazo/Bônus Performance Executivos

Responsabilidade Ambiental e/ou
Societária (dever fiduciário)????
60
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6

NA PRÁTICA...

62
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Info Ambiental Site
Site constava:
Investimento XX Milhões em programas
ambientais
Na verdade...

MULTAS DE XX
MILHÕES
63

Responsabilidade Adm. (Diretor RI)

64
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6
5

7

NOVOS HORIZONTES...

230

6
7

Indução
o Novo
o Comportamento
o / Mudança
a Cultura

1

2

Sistema Normativo
Comando-Controle

3

4

Metas – Remuneração

231

https://www.equilar.com/blogs/415-shell-introduces-new-exec-comp-metric.html

69

https://corpgov.law.harvard.edu/2019/02/25/the-board-and-esg/

70
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Fórum Escola Direito Harvard sobre
Governança Corporativa e Regulação Financeira
Conselho de Administração e Questões ASG
25 fevereiro 2019
Como avaliadores de riscos macro e gestores do
valor de longo prazo dos negócios, conselheiros
papel vital
entender potenciais impactos + riscos
relacionados à variável ambiental no modelo
operacional da companhia
71
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Veirano’ss Expertise
e
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OBRIGADA!
Ana Luci Grizzi
Analuci.grizzi@veirano.com.br

235

Financiadores, investidores, diretores, administradores
e conselheiros: riscos ambientais
Beatriz S. Secaf
Assessora de Sustentabilidade
Congresso Ambiental VIEX. Junho de 2019

A natureza do risco ambiental dificulta a sua precificação e a tomada de decisão
• Link entre conduta e dano ambiental nem sempre é trivial, porém necessária
• Vítimas podem ser múltiplas e inclusive de gerações futuras

• Métodos de valoração de bens e serviços ambientais apresentam limitações
• Informações ambientais disponíveis nem sempre são suficientes (ex. incertezas relacionadas à
magnitude dos impactos das mudanças climáticas). Subestimamos os riscos que não nos são
familiares.
• Descasamento de horizontes - prevenção ou reparação demandam ações e custos imediatos e

benefícios podem ser futuros e difusos
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Natureza indireta do risco ambiental para as instituições financeiras adiciona maior
complexidade à sua identificação e gerenciamento
• Principais riscos para os bancos são os decorrentes dos danos ambientais causados pelos
seus clientes nas atividades de financiamentos, investimentos, etc.
• Estes riscos podem estar relacionados às diferentes categorias de risco usualmente
consideradas pelas instituições financeiras:
9
9
9
9

Risco de crédito
Risco de mercado
Risco operacional
Risco reputacional

O Setor Bancário deve estar preparado para prevenir e mitigar os riscos ambientais, que
podem trazer impactos financeiros negativos e, em um cenário mais extremo, afetar a
estabilidade do sistema.

A FEBRABAN procura atuar para aperfeiçoar o entendimento, gestão e transparência dos
bancos sobre os riscos sociais, ambientais e climáticos
Diretoria Executiva
Diretoria de Sustentabilidade e Marketing
29 bancos

Comissão de
Sustentabilidade

Governança para
sustentabilidade

Comissão Intrasetorial
de Sustentabilidade
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Política para gerenciamento dos riscos socioambientais
SARB 14/14 - Política de Responsabilidade
Socioambiental (PRSA)

Informações para gestão de riscos e oportunidades e definição de estratégias
F L U X O D E R E C U R S O S PA R A

Economia Verde
Em 2018, os financiamentos para empresas
concedidos pelos 15 bancos participantes da
pesquisa atingiram R$ 1.508 Bi.
Destes recursos, 20,8% foram destinados a
setores classificados como Economia Verde.
Nota: Total da Carteira PJ dos bancos da amostra no ano da pesquisa. Fonte: Dados selecionados de Entidades Supervisionadas (IF.data) do Banco Central do Brasil

Apoio à conformidade legal e informações para tomada de decisão

Projeto de apoio ao
Cadastro Ambiental Rural

Divulgação e gerenciamento de informações associadas às
mudanças climáticas - TCFD/FSB
9 785 apoiadores formais, dentre eles a FEBRABAN
9 Instituições financeiras = US$ 118 tri de AUM
9 36 bancos centrais e supervisores encorajam reporte de acordo com a TCFD
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Engajamento de
investidores e
financiadores

Suporte
institucional e
regulatório

INFORMAÇÕES
ambientais
relevantes,
atualizadas e
disponíveis

Iniciativas de
mercado pressão entre
pares

Estrutura de
GOVERNANÇA
adequada para
tratar do tema

Como garantir o
gerenciamento
adequado dos
riscos
ambientais?

Desafio:
informação
certa, no
momento e
lugar
g certo

www.febraban.org.br
sustentabilidade@febraban.org.br
beatriz.secaf@febraban.org.br
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ANEXO

Análise internacional: responsabilidade ambiental do Poluidor Indireto
Dentre os países avaliados, o Brasil possui o regime jurídico com maior rigidez
sobre a figura e alcance da responsabilidade do poluidor indireto
Países analisados
1. Alemanha
2. Argentina
3. Austrália
4. Brasil
5. Canadá
6. Chile
7. China
8. EUA
9. França
10. Índia
11. México
12. Reino Unido

Elementos considerados
•

Terminologia ambiental

•

Natureza da responsabilidade ambiental e solidariedade

•

Responsabilidade civil ambiental do poluidor indireto

•

Atuação do Banco Central no campo socioambiental

Escritório responsável
p
p
pelo estudo

Escritórios parceiros:
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Rigidez do regime de responsabilidade civil ambiental não se traduz
em melhor desempenho ambiental

Nota: Desempenho ambiental de acordo com o Índice de Desempenho Ambiental – Environmental Performance Index das
Universidades de Yale e Columbia. https://epi.envirocenter.yale.edu/ (período compreendido entre 2006 e 2018)
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2° CONGRESSO
AMBIENTAL
Renata Messias Fonseca
Coordenadora do Comitê de Meio Ambiente da Associação Brasileira de
Companhias de Energia Elétrica

EXIGÊNCIAS AMBIENTAIS PARA FINANCIAMENTO

MERCADO
O INTERNO
9 Compliance voltada essencialmente à aderência do projeto à
legislação ambiental
9 Análise de documentação (validade e cumprimento
condicionantes) e declaração de conformidade

de
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EXIGÊNCIAS AMBIENTAIS PARA FINANCIAMENTO

MERCADO
O EXTERNO
9 Compliance relacionada à aderência do projeto à legislação
ambiental e princípios e boas práticas observadas em outros
empreendimentos e países.
9 Análise de documentação,
auditorias independentes.

declaração

de

conformidade,

MECANISMOS DE VERIFICAÇÃO

AUDITORIAS
S INDEPENDENTES
9 Aprovação de financiamento: sensibilidade temporal, check list
padrão
9 Monitoramento
CERTIFICAÇÕES
S AMBIENTAIS
Facilidade de acesso
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FINANCIAMENTO AMBIENTAL E SOCIAL
BANCOS
S DE
E FOMENTO
Financiamento ambiental:
9 melhoria da qualidade ambiental
Financiamento social:
9 Investimento social desvinculado de obrigações existentes
9 Taxa de juros inexistente
9 Vistoria in loco
9 Liberação da parcela principal condicionada ao adimplemento

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

DECLARAÇÕES
S DE
E CONFORMIDADE
E AMBIENTAL
9 Processo interno de governança (setorial e jurídico)

CONFIRMAÇÃO DA
A ADE
ADEQUAÇÃO
EQUAÇÃO DOS
S MECANISMO
MECANISMOS DE
ACOMPANHAMENTO
O DA
A CONFORMIDADE
E AMBIENTAL
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PONTOS SENSÍVEIS

9 Check list inicial
9 Ausência de um padrão de exigências
9 Papel das certificações no aferimento
da conformidade ambiental

OBRIGADA!
renatafonseca@bsaadvocacia.com.br
(48) 3952.0200
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Painel 2.3.1
Licenciamento Ambiental
• JOANA CRUZ
Diretora - Azurit Engenharia e Meio Ambiente
• GERMANO LUIZ GOMES VIEIRA
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais
• ALEXANDRE SION
Sócio - Sion Advogados
• DANIELA GIACOBBO
Assessora da Presidência -IBAMA
• PRISCILA ARTIGAS
Advogada - Milaré Advogados
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LICENCIAMENTO
AMBIENTAL
ALEXANDRE SION

Todos os direitos reservados @Alexandre Sion. É vedada a divulgação total ou parcial dessa obra, seus componentes e conteúdo, salvo com indicação expressa do seu autor.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Legislação aplicável
•

Constituição Federal – Art. 225 | Política Nacional de Meio Ambiente – Lei Federal 6.938/1981

•

Lei Complementar n°. 140/2011 – Conceito de Licenciamento e Marco do Direito Ambiental:
¾Art. 2º (...) - I - “licenciamento ambiental: o procedimento administrativo destinado a
poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental”. licenciar
atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou
potencialmente
¾Vai além do poder de polícia administrativa ambiental: consagra os princípios da
Precaução e da Prevenção que permeiam toda ação que envolva intervenção no meio
ambiente e fortalece o Princípio do Desenvolvimento Sustentável

•

Resolução CONAMA nº. 01/1986 -Exigência de elaboração de EIA/RIMA para atividades
modificadoras do meio ambiente de significativo impacto ambiental.

•

Resolução CONAMA nº. 237/1997
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Legislação aplicável

“De fato, o licenciamento ambiental deve ser
compreendido como processo administrativo no
decorrer ou ao final do qual a licença ambiental poderá
ou não ser concedida, tratando-se, portanto, do ato do
Poder Executivo. Cada etapa deve terminar com a
concessão da licença correspondente, de maneira que
as licenças ambientais servem para formalizar que até
aquela etapa o proponente da atividade cumpriu o que
foi determinado pela legislação ambiental e pela
Administração Pública”. FARIAS, Talden. Licenciamento
Ambiental. Aspectos Teóricos e Práticos. 6ª ed. Belo
Horizonte: Fórum, 2017. p. 28.

Todos os direitos reservados @Alexandre Sion. É vedada a divulgação total ou parcial dessa obra, seus componentes e conteúdo, salvo com indicação expressa do seu autor.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Competência para Licenciar
• Constituição Federal: Art. 23, III, VI, VII: Competência Comum: A legislação não
define um único órgão para proceder a todo e qualquer licenciamento. Em razão disso,
há quem preconize que a competência dar-se-ia de forma simultânea relativamente a
todos os entes federativos.
• Lei Complementar 140/2011: para fins de estabelecimento das competências de
licenciamento ambiental, a Lei Complementar nº 140/11 adotou, em regra, o mesmo
critério adotado pela Constituição Federal e pela Resolução do Conama 237/97 – o da
predominância do interesse. Por interesse, deve-se entender a abrangência do
impacto direto de determinado empreendimento, como critério definidor da
competência administrativa.
• Decreto Federal 8.437/2015: o art. 7º, caput, inciso XIV, alínea h e parágrafo único da
Lei Complementar nº 140/11 dispôs ser ação administrativa de competência da União
a promoção do licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades que
atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo. Tais tipologias foram
especificadas por meio do Decreto em referência.
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Competência para Licenciar

Lei Complementar nº 140/2011, art. 13. Os empreendimentos e atividades são licenciados
ou autorizados, ambientalmente, por um único ente federativo, em conformidade com as
atribuições estabelecidas nos termos desta Lei Complementar.
§ 1o Os demais entes federativos interessados podem manifestar-se ao órgão responsável
pela licença ou autorização, de maneira não vinculante, respeitados os prazos e
procedimentos do licenciamento ambiental.

Todos os direitos reservados @Alexandre Sion. É vedada a divulgação total ou parcial dessa obra, seus componentes e conteúdo, salvo com indicação expressa do seu autor.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Competência para Licenciar
Vedação da superposição de entes federativos
LC/140:
art. 17. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o
caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental e instaurar
processo administrativo para a apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo
empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada.
Resolução Conama 237,
¾art. 7º - Os empreendimentos e atividades serão licenciados em um único nível de
competência, conforme estabelecido nos artigos anteriores.

Licenciar

Fiscalizar

Punir
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Competência para Licenciar
Competência originária para licenciar:
LC nº. 140/2011:
¾Art. 7º: Competência da União
¾Art.8º: Competência Estados e DF
¾Art. 9º Competência Municípios

Art. 9º, XIV, a): Exemplo de supressão da competência municipal
¾XIV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei
Complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos:
¾a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia
definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerados os
critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade;

Todos os direitos reservados @Alexandre Sion. É vedada a divulgação total ou parcial dessa obra, seus componentes e conteúdo, salvo com indicação expressa do seu autor.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Processo de Licenciamento Ambiental
Modalidades: Art. 8º, Resolução CONAMA 237/1997 - O Poder Público, no exercício de sua
competência de controle, expedirá as seguintes licenças:
I.

Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou
atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e
estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de
sua implementação;
II. Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo
com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as
medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo
determinante;
III. Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a
verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de
controle ambiental e condicionantes determinados para a operação.
Parágrafo único - As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou sucessivamente, de
acordo com a natureza, características e fase do empreendimento ou atividade.
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PROPOSTA DE NOVAS REGRAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PROJETO DE LEI nº. 3729/2004
SUBSTITUTIVO
TRAMITA NA CÂMARA FEDERAL
DURANTE VÁRIOS ANOS PROJETO
DE LEI SOBRE NOVAS REGRAS
SOBRE LICENCIAMENTO
AMBIENTAL

Todos os direitos reservados @Alexandre Sion. É vedada a divulgação total ou parcial dessa obra, seus componentes e conteúdo, salvo com indicação expressa do seu autor.

PROPOSTA DE NOVAS REGRAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
BREVE HISTÓRICO LEGISLATIVO:
• PROJETO DE LEI nº. 3729/2004 SUBSTITUTIVO
• SUBSTITUTIVO APRESENTADO NA CCJ DA CÂMARA FEDERAL EM 23.11.2018
• CONSTITUIÇÃO DE GT PARA ANALISAR O PL SOBRE
COORDENAÇÃO DO DEP. FEDERAL KIM KATAGURI
• TEXTO BASE – SUBMENDA GLOBAL DE PLENÁRIO
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PROPOSTAS DE NOVAS REGRAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
PROJETO DE LEI nº. 3729/2004
PRINCIPAIS PONTOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Licença por adesão e compromisso
Licença ambiental por correção
Licença ambiental única
Suspensão da Licença Ambiental
Participação no Licenciamento Ambiental
Participação das autoridades envolvidas
Previsão de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE)
Inexigibilidade da emissão de certidão de uso e ocupação do solo
urbano emitida pelos Municípios

Todos os direitos reservados @Alexandre Sion. É vedada a divulgação total ou parcial dessa obra, seus componentes e conteúdo, salvo com indicação expressa do seu autor.

PROPOSTAS DE NOVAS REGRAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
PROJETO DE LEI nº. 3729/2004 - SUBMENDA GLOBAL DE PLENÁRIO
(TEXTO BASE)
LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO

Art. 2º, XI - licença ambiental por adesão e compromisso (LAC): ato
administrativo que autoriza a instalação e a operação de atividade ou
empreendimento, mediante declaração de adesão e compromisso do
empreendedor aos critérios, pré-condições, requisitos e condicionantes
ambientais estabelecidos pela autoridade licenciadora;
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PROPOSTAS DE NOVAS REGRAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
PROJETO DE LEI nº. 3729/2004 - SUBMENDA GLOBAL DE PLENÁRIO
(TEXTO BASE)
LICENÇA DE OPERAÇÃO CORRETIVA

Art. 2º, XV – licença de operação corretiva (LOC): ato administrativo
que regulariza atividade ou empreendimento que opera sem licença
ambiental, por meio da fixação de condicionantes que viabilizam
sua continuidade e conformidade com as normas ambientais;

Todos os direitos reservados @Alexandre Sion. É vedada a divulgação total ou parcial dessa obra, seus componentes e conteúdo, salvo com indicação expressa do seu autor.

PROPOSTAS DE NOVAS REGRAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
PROJETO DE LEI nº. 3729/2004 - SUBMENDA GLOBAL DE PLENÁRIO
(TEXTO BASE)
LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA

Art. 2º, XII - licença ambiental única (LAU): ato administrativo
que autoriza a instalação e a operação de atividade ou
empreendimento, aprova as ações de controle e
monitoramento ambiental e estabelece condicionantes
ambientais para a sua instalação e operação e, quando
necessário, para a sua desativação, em uma única etapa;
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PROPOSTAS DE NOVAS REGRAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
PROJETO DE LEI nº. 3729/2004 - SUBMENDA GLOBAL DE PLENÁRIO
(TEXTO BASE)
SUSPENSÃO DA LICENÇA AMBIENTAL
Art. 11. A autoridade licenciadora, mediante decisão motivada, pode suspender a licença ambiental
expedida, quando ocorrer:
I – omissão ou falsa descrição de informações determinantes para a emissão da licença;
II – superveniência de graves riscos ambientais e de saúde; ou
III – acidentes com significativo dano ambiental ou recorrentes.
§ 1º As condicionantes ambientais e medidas de controle poderão ser modificadas pela autoridade
licenciadora nas seguintes hipóteses:
I – na ocorrência de impactos negativos imprevistos;
II – quando caracterizada a não efetividade técnica da condicionante;
III – na renovação da LO, LI/LO ou LAU em razão de alterações na legislação ambiental; ou
IV – a pedido do empreendedor, conforme § 5º do art. 8º.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo deve ser aplicado sem prejuízo da possibilidade de
suspensão ou cancelamento de licença ambiental como sanção restritiva de direito, conforme
previsto no § 6º do art. 9 desta Lei, respeitada a devida gradação das penalidades.
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PROPOSTAS DE NOVAS REGRAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
PROJETO DE LEI nº. 3729/2004 - SUBMENDA GLOBAL DE PLENÁRIO
(TEXTO BASE)
PARTICIPAÇÃO PÚBLICA NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Art. 28. A atividade ou empreendimento sujeito a licenciamento ambiental pelo procedimento com
EIA deve ser objeto de processo de participação pública, com pelo menos 1 (uma) audiência pública
presencial antes da decisão final sobre a emissão da LP.
§ 1º Na audiência pública presencial prevista neste artigo deve ser apresentado à população da ADA e
da área de influência da atividade ou empreendimento o conteúdo da proposta em análise e do seu
respectivo Rima, dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a respeito.
§ 2º Antes da realização da audiência pública presencial prevista no caput deste artigo, o
empreendedor deve disponibilizar o Rima, conforme definido pela autoridade licenciadora.
§ 3º A decisão da autoridade licenciadora sobre a realização de mais de uma reunião presencial deve
ser motivada na inviabilidade de realização de um único evento, na complexidade da atividade ou
empreendimento, na amplitude da distribuição geográfica da área de influência ou outro fator
relevante devidamente justificado.
§ 4º As conclusões e recomendações da audiência pública presencial não vinculam a decisão da
autoridade licenciadora e devem ser motivadamente rejeitadas ou acolhidas.
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PROPOSTAS DE NOVAS REGRAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
PROJETO DE LEI nº. 3729/2004 - SUBMENDA GLOBAL DE PLENÁRIO
(TEXTO BASE)
PARTICIPAÇÃO PÚBLICA NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Art. 28. § 5º Além do previsto no caput e nos §§ 1º a 4º deste artigo, deve ser viabilizada consulta
pública por meio da internet:
I – se houver requerimento do Ministério Público ou de 50 (cinquenta) ou mais cidadãos, em até 10
(dez) dias após a realização da audiência pública; e
II – em outras situações em que, motivadamente, a autoridade licenciadora julgar pertinente.
§ 6º A consulta pública prevista no § 5º deste artigo deve durar, no mínimo, 15 (quinze) dias e, no
máximo, 30 (trinta) dias.
§ 7º Sem prejuízo da audiência pública presencial e do disposto no § 5º deste artigo, a autoridade
licenciadora pode instituir sistema de participação pública durante o processo de licenciamento
ambiental por meio da internet.
§ 8º Além das audiências e consultas públicas previstas neste artigo, a autoridade licenciadora pode
realizar reuniões participativas com especialistas e interessados.
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PROPOSTAS DE NOVAS REGRAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
PROJETO DE LEI nº. 3729/2004 - SUBMENDA GLOBAL DE PLENÁRIO
(TEXTO BASE)
PARTICIPAÇÃO DAS AUTORIDADES NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Art. 30. A participação, no licenciamento ambiental das autoridades envolvidas referidas no
inciso III do art. 2º desta Lei ocorre nas seguintes situações:
I – Órgão ou entidade da administração pública de proteção aos índios: quando na área de
influência existir terra indígena homologada;
II – Órgão ou entidade da administração pública de proteção aos quilombolas: quando na área
de influência existir terra quilombola delimitada por portaria de reconhecimento da INCRA; e
III – Órgão ou entidade da administração pública de proteção ao patrimônio histórico e cultural:
quando na área de influência existirem bens culturais formalmente identificados e
formalmente acautelados.
IV – órgãos executores do Sistema Nacional de Unidades de Conservação: quando a área
diretamente afetada por empreendimento ou atividade, sujeito a EIA, sobrepor unidade de
conservação específica ou sua zona de amortecimento, com exceção de Áreas de Proteção
Ambiental;
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PROPOSTAS DE NOVAS REGRAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
PROJETO DE LEI nº. 3729/2004 - SUBMENDA GLOBAL DE PLENÁRIO
(TEXTO BASE)
PARTICIPAÇÃO DAS AUTORIDADES NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Art. 30. § 1º A manifestação das autoridades envolvidas não vincula a decisão final da
autoridade licenciadora quanto à licença ambiental, exceto no caso de que tratam o inciso IV do
caput e o § 2º deste artigo.
§ 2º A manifestação dos órgãos executores do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza (SNUC) na situação especificada no inciso IV do caput deste artigo ocorre no
licenciamento ambiental em que se exija EIA, sempre que na ADA ou área de influência da
atividade ou empreendimento existir unidade de conservação, com exceção de Áreas de
Proteção Ambiental.
§ 3º A manifestação dos órgãos executores do SNUC deve se restringir aos impactos da
atividade ou empreendimento na unidade de conservação potencialmente afetada.
§ 4º As disposições do caput deste artigo são aplicadas sem prejuízo da legislação sobre o
patrimônio arqueológico ou paleontológico.
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PROPOSTAS DE NOVAS REGRAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
PROJETO DE LEI nº. 3729/2004 - SUBMENDA GLOBAL DE PLENÁRIO
(TEXTO BASE)
AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA
Art. 38. A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) tem como objetivo identificar as
consequências, conflitos e oportunidades de propostas de políticas, planos e
programas governamentais, considerando os aspectos ambientais, e assegurar,
em tempo hábil, a interação entre as políticas setoriais, territoriais e de
sustentabilidade ambiental no processo de tomada de decisão.
Parágrafo único. A AAE é atribuição dos órgãos responsáveis pelo planejamento e
formulação de políticas, planos e programas governamentais, ou conjuntos de
projetos estruturantes, de desenvolvimento setorial ou territorial.

256
Todos os direitos reservados @Alexandre Sion. É vedada a divulgação total ou parcial dessa obra, seus componentes e conteúdo, salvo com indicação expressa do seu autor.

PROPOSTAS DE NOVAS REGRAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
PROJETO DE LEI nº. 3729/2004 - SUBMENDA GLOBAL DE PLENÁRIO
(TEXTO BASE)
AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA
Art. 39. A realização da AAE não exime os responsáveis de submeter as
atividades ou empreendimentos que integram as políticas, planos ou programas
ao licenciamento ambiental.
§ 1º Os resultados da AAE podem conter diretrizes para orientar o licenciamento
ambiental.
§ 2º A AAE não pode ser exigida como requisito para o licenciamento ambiental
e sua inexistência não deve obstar ou dificultar esse processo.
§ 3º Os instrumentos de planejamento e de políticas, planos e programas
governamentais que contenham estudos com conteúdo equiparável à AAE, na
forma do regulamento, podem ser beneficiados com o previsto no inciso II do §
1º do art. 14 desta Lei.
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PROPOSTAS DE NOVAS REGRAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
PROJETO DE LEI nº. 3729/2004 - SUBMENDA GLOBAL DE PLENÁRIO
(TEXTO BASE)
Inexigibilidade da emissão de certidão de uso e ocupação do solo urbano emitida
pelos Municípios
Art. 12. O licenciamento ambiental independe da emissão da certidão de uso,
parcelamento e ocupação do solo urbano emitida pelos municípios, bem como da
inscrição do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no SICAR, ou ainda autorizações e
outorgas de órgãos não integrantes do Sisnama, sem prejuízo do atendimento, pelo
empreendedor, da legislação aplicável a esses atos administrativos.
Parágrafo único. A aplicação do caput não desobriga o empreendedor do
atendimento da legislação aplicável aos referidos atos administrativos, nem de os
estudos referentes ao licenciamento ambiental levarem em consideração o Plano
Diretor municipal referido no art. 182, § 1º, da Constituição ou legislação
equivalente.

257
Todos os direitos reservados @Alexandre Sion. É vedada a divulgação total ou parcial dessa obra, seus componentes e conteúdo, salvo com indicação expressa do seu autor.

Obrigado!
Alexandre Sion
(31) 99141-9710
alexandre.sion@sionadvogados.com.br
www.sionadvogados.com.br

Todos os direitos reservados @Alexandre Sion. É vedada a divulgação total ou parcial dessa obra, seus componentes e conteúdo, salvo com indicação expressa do seu autor.

258

O licenciamento ambiental
federal e a IN Ibama 08/19 - a
delegação de competência e
outras questões

CONGRESSO
AMBIENTAL

DANIELA GARCIA GIACOBBO
Assessora da Presidência
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - Ibama

• Competência do Ibama: tutela ambiental, competência comum atribuída a todos os entes pelo artigo 23,
incisos VI e VII, da CF/88 e pelo artigo 3º da LC 140/11; Controle/licitatória e fiscalizatória, artigo 2º da
Lei nº 7.735/89, com a redação dada pela Lei nº 11.516/07, estabeleceu que é atividade precípua do
Ibama exercer o poder de polícia ambiental; Lei 6.938/81, art. 6º: órgão executor da PNMA
• art.10 - licenciamento e art.11 - compete ao Ibama propor normas e padrões para implantação,
acompanhamento e fiscalização do licenciamento; (competência do Ibama para licenciar
empreendimentos e atividades localizados nas hipóteses das alíneas do inciso XIV do artigo 7º LC 140/11)
• A Lei nº 7.735/89 fixou no artigo 2º a competência do Ibama:(i) exercer o poder de polícia ambiental; (ii)
executar ações das políticas nacionais de meio ambiente referentes às atribuições federais, relativas ao
licenciamento ambiental, ao controle da qualidade ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais
e à fiscalização, monitoramento e controle ambiental, observadas as diretrizes emanadas do Ministério
do Meio Ambiente (MMA); e (iii) executar ações supletivas de competência da União, em conformidade
com a legislação ambiental vigente;
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• Inovações da LC 140/11, afastou os critérios da regionalidade ou da nacionalidade do impacto para fins
de delimitação da competência licenciatória do Ibama (art. 7º, XIV): A delimitação da competência da
União pela tipologia, o licenciamento ambiental único e a cooperação entre entes federativos
(Parâmetros/critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade precisam ser regulamentados).
• LC 140/11, art. 13, mas com instrumentos de cooperação, de acordo com os incisos do artigo 4º e caput
do 5º Art. 13. “Os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados, ambientalmente, por um único
ente federativo, em conformidade com as atribuições estabelecidas nos termos desta Lei Complementar. § 1o Os
demais entes federativos interessados podem manifestar-se ao órgão responsável pela licença ou autorização, de
maneira não vinculante, respeitados os prazos e procedimentos do licenciamento ambiental. § 2o A supressão de
vegetação decorrente de licenciamentos ambientais é autorizada pelo ente federativo licenciador. § 3o Os valores
alusivos às taxas de licenciamento ambiental e outros serviços afins devem guardar relação de proporcionalidade com
o custo e a complexidade do serviço prestado pelo ente federativo”.

• Todos os entes federados têm autonomia legislativa ambiental (artigo 24, incisos VI, VII e VIII, e §§ 2º e
3º) inclusive para dispor, na esfera de suas competências, sobre normas suplementares para o
licenciamento ambiental, considerando as regras definidas pela União;
• Competência originária da União disposta na LC 140/211 e no Decreto 8.437/15, com a possibilidade de
constituição de ações administrativas subsidiárias entre os entes da Federação;
• Possibilidade de delegação da execução de ações administrativas do licenciamento ambiental federal
aos órgãos estaduais e municipais de meio ambiente está no art. 5º da LC 140/11: “O ente federativo
poderá delegar, mediante convênio, a execução de ações administrativas a ele atribuídas nesta Lei Complementar,
desde que o ente destinatário da delegação disponha de órgão ambiental capacitado a a executar as ações
administrativas a serem delegadas e de conselho de meio ambiente”.

• REN Conama 237/97, art. 4º, §2º (“uniformizando as exigências”) e art. 5º, IV (“convênio”).
• A delegação da execução do licenciamento ambiental é uma questão de oportunidade e conveniência
inerente à execução de atos administrativos discricionários: Lei 9.784/99 (arts. 11 a 17)

260

• Demora no marco legal e a complexa e descentralizada legislação ambiental (divisão de competências), tem
sido fonte de questionamentos administrativos, de insegurança jurídica e de judicialização; falta de
delineação das atribuições administrativas, necessidade de estabelecer diretrizes e procedimentos via IN (O
Decreto 8.437/15 criou definições de tipologias - usina eólica, UHE e PCHs, ambientes offshore e onshore sem explicitar os procedimentos).
• Atendendo à premência de normatização, foi instituída a Instrução Normativa nº 08/19, quando a
competência originária for federal, em observância ao poder regulamentar do órgão, cujas funções não
foram extrapoladas; explicitação de procedimentos, sem criar direitos e obrigações.
• A elaboração de um IN deve ser precedida de parecer técnico - discricionariedade da área técnica do Ibama,
ouvidos outros entes aos quais a temática se relaciona - do MMA ou, até mesmo de outras pastas.
Interministerial ou interautarquias/interfundações (§ 3º, inc. VII, art. 3º do Decreto 8.437/15- sistemas de
geração e de transmissão de energia elétrica/empreendimentos estratégicos CMSE/CNPE).

• IN 08/2019 e Acordos de Cooperação Técnica: Interconectividade entre as áreas técnicas e área jurídica
do Ibama: manifestação da Dilic (área de tipologia avalia o ato delegatório pretendido), do Serviço de
Regularização Ambiental e Delegações de Competência – Serad (parecer) e da PFE-Ibama-Sede (minuta)
• Presunção de legalidade/compatibilidade da IN com a legislação de regência, mas necessidade constante
de revisão e de adequação frente a alterações legislativas, principalmente após a edição da LC 140/11;
IN: por meio de tarefa/GT que detenha a expertise para tal, ouvidos outros entes da Administração
Pública Direta e Indireta, aos quais a temática se relaciona; precedida por parecer jurídico da PFE do
Ibama quanto aos impactos jurídicos-regulatórios do normativo/consulta a área técnica para definição
dos aspectos técnicos envolvidos. Competência Presidente: arts. 12 e 21 IN 08/19 + artigo 23, IV, do
Anexo I do Decreto 8.973/17 (regimento); Portaria Conjunta 1/2013/PFE-IBAMA/PGF/AGU: Art. 22 - As
propostas de edição de atos normativos deverão ser precedidas de pronunciamento técnico conclusivo, bem
como ser elaboradas em conformidade com o Decreto nº 4.176, de 28 de março de 2002, e com a Instrução
Normativa

Ibama

nº

12,

de

13

de

janeiro

de

2004).
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• IN 08/2019 e Delegação para o OEMA ou OMMA, requisitos: Ibama queira delegar e que o delegatário
também aceite essa delegação da condução do processo de licenciamento (conveniência e
oportunidade); publicidade ampla e irrestrita; delegação parcial das funções; especificidade (quais as
atividades que estão sendo delegadas); revogabilidade; e motivação.
• Podem propor: Ibama, OEMA/OMMA e o empreendedor (FCA cadastrada no SIGA)
• Delegação formalizada mediante Acordos de Cooperação Técnica: instrumento jurídico que deve
especificar o empreendimento/atividade cujo licenciamento será delegado, estipular o prazo de vigência
da delegação (de 5 a 10 anos, com prorrogação justificada, sem mudança do objeto), sem transferência
de recursos financeiros entre os entes partícipes (custos de vistorias do delegante: artigo 17-A da Lei nº
6.938/1981, no § 3º do artigo 13 da Lei Complementar nº 140/2011, e na Portaria Interministerial nº
812/2015).
• Consórcios públicos (art. 4º da LC 140/11 e art. 6º da Lei nº 11.107/15)

• IN 08/2019 e a delegação cautelar
• “Art. 2º São passíveis de delegação, mediante avaliação de oportunidade e conveniência e ato específico da
Administração, os processos de licenciamento ambiental cuja competência originária seja federal.
• [...] § 2º Em casos de controvérsia judicial ou extrajudicial quanto à competência para o licenciamento, cujo deslinde
puder causar mora administrativa, poderá o Ibama realizar a delegação cautelar do licenciamento ambiental ao
OEMA ou ao OMMA, ainda que não se entenda, a priori, competente, nos termos do artigo 7º da Lei Complementar
nº 140/2011. § 3º A delegação cautelar subsistirá até o deslinde final da controvérsia, convertendo-se em definitiva,
caso definida a competência do Ibama, ou perderá seu objeto, caso entendido que a OEMA ou o OMMA detém a
competência para o licenciamento.

•

Grande judicialização em razão da discussão acerca da competência para licenciar. Independentemente
do desfecho da ação judicial, o licenciamento continuará com todo o rigor técnico, mas, em razão de
determinação judicial, pode ser retomado pelo Ibama (manifestação prévia PFE).

• Convalidação dos atos: caberá ao delegatário decidir (conveniência/oportunidade) – art. 8º § 4º
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• A declinação da competência para o órgão ambiental estadual não significa afastar todo e qualquer
controle ambiental na tarefa fiscalizatória do Ibama, ressalvando-se a retomada do licenciamento (art.
17) e a sempre necessária discricionariedade técnica dos agentes ambientais na análise dos casos
concretos a esses submetidos. Fiscalização/supervisão/auditagem/acompanhamento do processo
delegado: arts. 14 a 16 da IN 08/19. Relatório Técnico Anual de Atividades – RTAA (art. 15).
• Atualização/compatibilização da IN com novel legislação ambiental/revogação por outra IN: por meio
de tarefa/GT do Ibama, que detenha a expertise para tal, ouvidos outros entes da Administração Pública
Direta e Indireta, aos quais a temática se relaciona; também deve ser precedida por parecer jurídico da
Procuradoria Federal Especializada do Ibama quanto aos impactos jurídicos-regulatórios do normativo; de
forma a subsidiar a manifestação jurídica, a PFE-Ibama pode e deve consultar a área técnica do Ibama
para fins de definição de aspectos técnicos envolvidos nos impactos regulatórios do normativo

• Emissão de ASV pelo Ibama (art. 7º, XV, “a”, LC 140/11 e arts. 23 e 24 da Lei 11.428/06): Competindo o
licenciamento ambiental a terceiro, não cabe ao Ibama, quando da análise da anuência de supressão da
Mata Atlântica, atuar como corregedor do órgão licenciador ou re-licenciador. Conforme destacado no
Parecer

41/2018/COJUD/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

(PA

00414.021655/2017-14),

acolhido

pela

Presidência do Ibama, mediante Despacho SEI 2210697 (PA 02001.004964/2018-80): VII – O Ibama não é
corregedor dos demais órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), inclusive em se tratando de
licenciamento ambiental, por falta de previsão legal e constitucional nesse sentido. Precedentes.”

• No mesmo sentido, o Parecer 134/2015/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (PA 02058.000008/2014-40)
e o Parecer 826/2015/CGAJ/CONJUR-MMA/CGU/AGU, item 33 (PA 02000.002095/2015-16).
• Ainda no tocante à competência fiscalizatória, a Orientação Jurídica Normativa nº 49/2013/PFE/IBAMA
defende que a atividade concretamente licenciada deve ser preferencialmente fiscalizada pelo órgão
emissor da licença, impondo-se a efetiva atuação do órgão fiscalizador supletivo, em caso de omissão do
órgão primariamente competente.
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• Ao Ibama não cabe atuar no sentido de realizar perícia/vistoria/análise de laudo em processos judiciais,
ainda que detenha expertise para tal, por ausência de previsão legal e de capacidade operacional para
tanto, em detrimento das suas atividades fiscalizatórias. Paulo de Bessa Antunes: “não há que se imiscuir
o órgão federal nas atividades desempenhadas pelos Estados e, muito menos, exercer funções de
corregedoria, como tem sido muitas vezes tentado” (Federalismo e Competências Ambientais no Brasil. 2ª
ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 122).
• Art. 156, § 5º CPC (livre nomeação do perito/órgão técnico) e art. 159, § 1º, CPP.
• OJN nº 29/2011/PFE/IBAMA: o Ibama não possui, dentre as suas funções institucionais, o dever de
funcionar como perito criminal ou órgão auxiliar da autoridade policial e do Ministério Público; as
requisições visando à instrução dos procedimentos administrativos civis de sua competência, abrangem
apenas informações e documentos (NOTA nº 00064/2019/PROC/PFE-IBAMA- MS/PGF/AGU expendida no
NUP 02014.001563/2019-18 sobre requisição judicial) Mas a atuação do órgão de execução da PGF ser
orientada no sentido de responder à determinação judicial, embora em ACP recurso efeito devolutivo .

• Orientações Jurídico Normativas (OJNs): representam consolidação de entendimentos e teses de
repercussão nacional ou recorrentes, tanto no âmbito da PFE/IBAMA, como no das Superintendências do
Ibama nos Estados, e foram criadas para uniformizar esses entendimentos jurídicos e a interpretação da
legislação ambiental, padronizando a atuação dos procuradores da PFE/IBAMA e dos órgãos de execução
da Procuradoria-Geral Federal (PGF), sendo, por isso, de aplicação obrigatória quando do exercício de
representação do Ibama
• Divergências entre órgãos de assessoramento jurídico: A fim de evitar entendimentos contraditórios dos
órgãos de assessoramento jurídico, buscando-se uma uniformização no entendimento e maior segurança
jurídica, com a correta observância da norma procedimental à legislação ambiental vigente, pode ocorrer
suspensão do início da vigência de IN, até a manifestação da Procuradoria-Geral Federal quando houver a
participação de outras autarquias, por exemplo, ou da Câmara de Conciliação e Arbitragem da AGU,
quando envolver outras pastas e discussões judiciais.
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• Eventuais divergências de entendimento entre órgãos de assessoramento jurídico não configuram
extrapolação de funções ou mesmo conflitos de atribuições, a ponto de alterar a autonomia institucional
ou a comprometer o processo normativo, sendo comum em instâncias administrativas e judiciais. Em
sentido análogo, ao decidir sobre o conflito de competência entre órgãos ambientais para expedição de
licenças ambientais para projeto, o Supremo Tribunal Federal entendeu que "A discussão acerca da
ilicitude ou desatendimento a exigências legais ou regulamentares por parte de órgãos que expediram
licenças ambientais para determinado projeto de exploração mineral não traz risco de abalo ao
pacto federativo, inapta à configuração do conflito federativo atrativo da competência originária prevista
no art. 102, I, f, da Constituição Federal" (ACO 2991 AgR/PA - Pará; Ag.Rg. na Ação Cível Originária,
Relatora Ministra Rosa Weber, julg. 06/10/2017, Primeira Turma, DJ-e 07.11.2017

• Não está dentre as competências institucionais do Ibama a função legiferante - embora, para regular o
exercício de suas funções, cumpre editar normas internas e procedimentais que estabeleçam diretrizes
para a atuação da Autarquia e de seus órgãos; tampouco cabe ao Ibama a atividade de elaborar políticas
públicas ou setoriais referentes ao meio ambiente;
• Dessa forma, tem-se que, nitidamente, a competência institucional do Ibama é a de desempenhar
funções tipicamente executivas, não sem a necessária discricionariedade para o planejamento, gestão,
fiscalização e execução de suas atividades, nos limites de uma atuação regulada em lei e em observância
às diretrizes emanadas pelo MMA;
• Atividade consultiva: ainda que a competência institucional ou a atuação do Ibama guarde relação de
causalidade (temática) com as obrigações e tarefas determinadas por novel legislação/revisões em
propostas legislativas, isso não demanda uma atividade consultiva do Ibama (Notas Técnicas como
contribuição).
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• Inexistência de pretensão a ser exercida em face do Ibama: Além de revogar os §§2º, 3º e 4º do artigo 10
da Lei nº 6.938/81, a LC 140/11 deu nova redação ao caput e §1º do artigo 10 da citado diploma, não mais
subsistem os critérios da regionalidade/nacionalidade do impacto ambiental para delimitação da
competência licenciatória do Ibama. Art. 7º, XIV, LC 140/11.
• Análise do interesse processual do Ibama/exame do objeto pretendido em ACPs/a atividade realmente
está sujeita ao licenciamento? Parecer nº 00096/2018/COJUD/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU (não cabe
ingresso em ACP quando não houver competência primária do Ibama licenciar ou fiscalizar; e MP atuando)
• Discricionariedade do Ibama ao admitir provas ou pareceres técnicos nos estudos ambientais de
viabilidade de obras que afastem a exigência do EIA quando desarrazoada e desnecessária (OJN nº
51/2015: exigência do EIA/RIMA apenas para os processos de licenciamento ambiental para atividades
potencialmente causadoras de significativa degradação ao meio ambiente). Essa discricionariedade deve
ser considerada pelo PJ (controle judicial deferente às decisões administrativas)

daniela.giacobbo@ibama.gov.br
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IMPORTÂNCIAD
DOLICENCIAMENTOAMBIENTAL
• Define as medidas mitigadoras e compensatórias necessárias para eliminar, reduzir e atenuar os
danos ambientais e os respectivos impactos das atividades efetiva e potencialmente poluidoras
e degradadoras dos recursos naturais;
• Assegura e viabiliza operacionalmente a avaliação dos impactos;
• Garante que as boas práticas de gestão ambiental sejam disseminadas;
• É um dos mais importantes instrumentos da gestão ambiental brasileira e essencial para incluir
a sustentabilidade como um pilar fundamental do desenvolvimento nacional.
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PRINCIPAIS DESAFIOSDOLICENCIAMENTOAMBIENTAL
 Momento da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA)
As vezes fica a cargo do órgão competente gerenciar os interesses e expectativas dos envolvidos no processo, pois a
variável ambiental muitas vezes não é bem trabalhada nas fases anteriores, fazendo surgir conflitos e crises no momento
do licenciamento.

 Fator Locacional
O modelo de licenciar empreendimento por empreendimento falha em não dispor de mecanismos para avaliar os impactos
cumulativos e sinérgicos, pois sem esses, os danos ambientais distribuídos no território não são suficientemente
examinados.

 Subjetividade e Imprecisão
A falta de objetividade e precisão em algumas normas e procedimentos aumentam o grau de discricionariedade dos
analistas e dos gestores, retardando a finalização de processos, pois a subjetividade e a imprecisão permitem
interpretações variadas.

PRINCIPAIS DESAFIOSDOLICENCIAMENTOAMBIENTAL
 Significativo Impacto Ambiental
A falta de uma definição e de uma listagem das tipologias que podem provocar significativo impacto ambiental, faz com
que tudo seja tratado como significativo, impedindo que se adotem modelos simplificados de licenciamento.

 Interveniência/Intervenção
A baixa integração e interlocução entre órgãos e instituições intervenientes, transformam a regularização ambiental num
processo de múltiplas licenças, já que os intervenientes estão adotando suas próprias regras e autorizações.

 Compensação Ambiental e Condicionante
A compensação e as condicionantes devem ter clara vinculação com os impactos, mas a exigência de condicionantes em
cada uma das anuências, com o objetivo de suprir carências institucionais e operacionais dos órgãos, faz com que o
momento se transforme numa simples troca, contribuindo para o enfraquecimento e desgaste do licenciamento,
desviando-o da sua finalidade original.
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PRINCIPAIS DESAFIOSDOLICENCIAMENTOAMBIENTAL
 Interdisciplinaridade e Parecer
O método multidisciplinar, embora reúna a expertise necessária a uma boa avaliação, é aplicado de forma segmentada, por
área do conhecimento, o que gera, muitas vezes, pareceres conflitantes e contraditórios que dificultam o resultado final e
retardam a decisão do gestor.

 Consulta Popular e as Audiências Públicas
O formato atual tem servido também para outros objetivos do que para aperfeiçoar o processo de tomada de decisão, e
discussão sobre os impactos ambientais negativos e positivos Os envolvidos usam o tempo para defender pontos de vistas
pontuais, sem discutir o proposto, perdendo-se a oportunidade de aperfeiçoar o processo.

 Capacidade Institucional e Capacitação Técnica
A baixa capacidade operacional, bem como a fraca capacidade institucional impactam na análise dos processos. Existem
poucos programas permanentes de capacitação e treinamento de pessoal para manter quadros competentes e atualizados
com o conhecimento de ponta e ferramentas modernas de gestão.

PRINCIPAIS DESAFIOSDOLICENCIAMENTOAMBIENTAL
 Impactos Interestaduais (Regionais) e Locais
Tem crescido o número de casos em que o Ministério Público Federal solicita o Licenciamento Federal, mesmo quando o
Ibama reconhece que o procedimento é da competência do órgão estadual. Além disso, a definição consolidada de
impactos locais exigirá regras claras para evitar dubiedades que levem o MPE a solicitar a intervenção estadual para o
licenciamento de atividades de natureza local, mesmo nos casos em que os municípios demonstrarem possuir capacidade
institucional e capacitação técnica para desempenhar tais atribuições.

 Metas de Qualidade Ambiental
A adoção do licenciamento, sem o apoio dos demais instrumentos subsidiários e sem compromisso com metas de
qualidade, confirma a vocação cartorial do licenciamento, pois o objetivo é a licença pela licença. Na medida em que os
empreendimentos são licenciados e a qualidade ambiental não melhora, a sociedade fica com a sensação de que a
licença ambiental é uma licença para poluir.
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EFICIÊNCIA NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM MINAS GERAIS
A acumulação do passivo foi revertida pela primeira vez em 2017 no âmbito do licenciamento estadual.
Desde então, a Semad apresenta evolução de maneira significativa.
Eficiência - Licenciamento Ambiental

Comparativo de performance – Licenciamento Ambiental
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EFICIÊNCIA NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM MINAS GERAIS
PARÂMETROS/PERÍODO
ENTRADA DE PROCESSOS
SAÍDA DE PROCESSOS
ACUMULAÇÃO PASSIVO

2014
1330
712
618

2015
1184
742
442

2016
1020
686
334

2017
1121
1312
-191

2018 2019 (JAN a ABR)
5.877
2.326
6.975
2.612
-1.098
-286

DESEMPENHO SISEMA - CAPACIDADE DE ANÁLISE DE PROCESSOS
2008 a 2016
59 processos/mês
2017 a 2019
303 processos/mês
Previsão de finalização do passivo - processos fora do prazo - em outubro/2020.
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EFICIÊNCIA NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM MINAS GERAIS
 Algumas ações de grande impacto que contribuíram para mudança de cenário:
• Instituição do Programa de Eficiência Ambiental;
• Implantação do requerimento eletrônico para a solicitação de licenciamento ambiental;
• Emissão eletrônica do licenciamento ambiental simplificado para empreendimentos com baixo
impacto ambiental;
• Instruções de serviço e orientações editadas com a finalidade de aprimorar os procedimentos;
• Aprimoramento de Termos de Referência;
• Ações gerenciais de acompanhamento;
• Modernização da legislação ambiental: racionalização, eficiência e técnica;
• Atualização constante das camadas da Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IDE-Sisema).

EFICIÊNCIA NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM MINAS GERAIS
 A ferramenta IDE-Sisema
•

Ferramenta de dados georreferenciados desenvolvida pelo Sisema, que conta com 419 camadas;

•

Permite ao cidadão e ao empreendedor conhecer de forma rápida, precisa e on-line, as características espaciais
do território onde se planeja instalar determinado empreendimento;

•

Subsidia a tomada de decisão tecnicamente fundamentada e possibilita ao empreendedor antever eventuais
critérios locacionais para a área que pretende desenvolver sua atividade;

•

Permite a conferência de aspectos ambientais estaduais que recebem pesos diferenciados durante o
enquadramento de uma atividade, conforme exposto na Deliberação Normativa do Conselho Estadual de Política
Ambiental (Copam) nº 217/2017;

•

Com base no cruzamento das camadas geográficas, é possível visualizar alternativas de localização para o
usuário que busca a regularização ambiental.
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EFICIÊNCIA NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM MINAS GERAIS

N° DE ACESSOS

325.502

N° DE PAÍSES VISITANTES

53
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OBRIGADO
Germano Luiz Gomes Vieira

Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
secretario.semad@meioambiente.mg.gov.br
(31) 3915-1905

www.meioambiente.mg.gov.br
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Painel 2.3.2
Resíduos sólidos urbanos
• LUIZ GONZAGA ALVES PEREIRA
Presidente - ABETRE
• ROBERTA DANELON LEONHARDT
Sócia - Machado Meyer
• RENATO PAQUET
CEO - Polen
• CESAR VINCIPROVA
Gestor da área de Meio Ambiente - NTS
• BRUNO PONTES COSTANZO
Gestor de Projetos, Coordenador Administrativo e Financeiro - Walm SP
• LUCIANA CARAN
Articuladora de Bioeconomia - E4CB
Coordenadora de Orgânicos - Abraps e Multiplicadora – NEC
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PEA GASCAR
Programa de Educação Ambiental
Gasoduto Campinas-Rio
Congresso Ambiental

Cesar Vinciprova
Gestor da área de Meio Ambiente - NTS

São Paulo, 27 de Julho de 2019
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Cultura NTS
CLASSE MUNDIAL

PRINCÍPIOS

Nossa aspiração

• Nossos princípios guiam
nossas atitudes e decisões.
• São imutáveis e inegociáveis.
• São correlacionados.
• Não se pode falar de um sem
invocar e impactar o outro.
• Representam a nossa cultura.

GENTE

CULTURA

Cuidar das pessoas

Crenças invioláveis

3

Cultura NTS
Nossos Valores

1
2

Respeito à vida e ao
meio ambiente
Nosso compromisso é com a
segurança dos nossos
funcionários e das comunidades e
com a preservação do meio
ambiente por onde passamos.
Integridade
Atuamos com transparência e
comprometimento em todas nossas
relações, nos pautando pela
legalidade.

3
4

Foco em Resultado
Não nos encantamos com
sofisticações desnecessárias.
Concentramos nossos esforços no
alcance das metas e no foco em
resultados.

Postura de dono
Olhar além do resultado imediato e
tomar a melhor decisão para a
empresa é uma atitude de todos os
nossos funcionários .

4
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MALHA DUTOVIÁRIA DA NTS
GASCAR
Extensão: 448 km
Diâmetro: 28”
Início: Paulínia/SP
Final: Japeri/RJ
33 municípios

Japeri
Paulínia

5

PEA GASCAR - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL GASODUTO CAMPINAS-RIO
Condicionante 2.10 da LO nº 762/2008
Objetivo: Dar continuidade ao Programa de Educação Ambiental do GASCAR
Etapa I: 2011 a 2013
Objetivo: Diagnóstico das necessidades e definição de tema e de público para a Etapa II
Executora: Katu Gente & Ambiente

Etapa II: 2016 a 2019
Objetivo: fortalecer a relação do poder público com as cooperativas e catadores, contribuindo para uma gestão de
resíduos mais efetiva.
Executora: WALM Engenharia e Tecnologia Ambiental
Gerenciadora: Petrobras Transportes S.A.- Transpetro.

6
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PEA GASCAR – ETAPA I

Agrupamento dos municípios em regiões

O PEA GASCAR abrange 33 municípios da linha do gasoduto dividido por regiões:
Região 1 - Complexo Cantareira: Atibaia, Bragança Paulista, Campinas, Igaratá, Itatiba, Jaguariúna, Morungaba,
Nazaré Paulista, Paulínia e Piracaia.
Região 2 - Bacia do Rio Paraíba do Sul: Aparecida, Caçapava, Cachoeira Paulista, Canas, Guaratinguetá, Lorena,
Pindamonhangaba, Roseira, São José dos Campos, Taubaté.
Região 3 - Serra da Bocaina: Arapeí, Areias, Bananal, São José do Barreiro e Silveiras.
Região 4 - Rio de Janeiro: Barra Mansa, Resende, Volta Redonda, Japeri, Pinheiral, Piraí, Seropédica.
8
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
• CAPACITAÇÃO DE SUJEITOS PRIORITÁRIOS:
9 Capacitação de multiplicadores para elaboração de projetos (mapeamento de necessidades e
potencialidades): gestores públicos
9 Grupos de Trabalho organizados em 3 segmentos: Urbano, Rural e Unidades de Conservação.
• FÓRUNS TEMÁTICOS
9 Alcance regional, organizados bimestralmente nas quatro regiões, eventos abertos ao público.
• ALDEIA AMBIENTAL
9 Exposição itinerante voltada para o público escolar
• DEFINIÇÃO DA LINHA DE AÇÃO para 2ª etapa do PEA GASCAR:
9 “Formação com foco e Educação Ambiental, Gestão Ambiental e Políticas Públicas em Áreas Urbanas”,
sob o tema Resíduos Sólidos.
9

PEA GASCAR

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO
GASODUTO – CAMPINAS – RIO DE JANEIRO

ETAPA 2 - MÓDULO 1
Capacitação em Resíduos Sólidos para
Gestores Público
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DIAGNÓSTICO

Objetivos do diagnóstico:
1.

Conhecer a realidade do município
¾

Foi feito um diagnóstico em cada um dos 33 municípios verificando a realidade e o conhecimento
dos municípios sobre o tema

2.

Identificar os sujeitos da ação educativa
¾

3.

Identificar os participantes em cada município

Definir temas para a capacitação

11

DIAGNÓSTICO

1- Conhecer a Realidade dos municípios:
•

Diferentes estágios de desenvolvimento dos serviços de saneamento e dos índices de qualidade ambiental
entre os municípios

•

Diferentes legislações e atuação dos órgãos ambientais : Municípios, CETESB (SP) e INEA (RJ)

•

Preocupação com a diminuição de custos

•

Elaboração dos planos e leis previstas na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)

•

Diferentes processos de organização dos catadores

•

Falta de conscientização da população para o descarte correto de resíduos.

12
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DIAGNÓSTICO

2- Identificar os Sujeitos da Ação Educativa :
Gestores públicos:
•

A maioria dos gestores é multiplicador e atuante dentro do tema

•

Necessário perfil técnico, qualificado para intervenção em políticas
públicas dentro do seu município

•

A maioria dos gestores estava lotada nas secretarias de meio
ambiente, obras e/ou de agricultura

•

Desafio: Assimetria de conhecimento e nível de atuação dos
gestores.

13

DIAGNÓSTICO

3- Definição de Temas para Capacitação
•

Eixo central :PNRS- Politica Nacional de Resíduos Sólidos
•

Reciclagem e reaproveitamento de RS;

•

Gestão de resíduos sólidos;

•

Legislação;

•

Gerenciamento de áreas contaminadas; tratamento e disposição final;

•

Custos associados ao gerenciamento dos RS;

•

Educação Ambiental, mobilização e comunicação social.

14
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METODOLOGIA USADA PARA CAPACITAÇÕES
•

Aplicação de método compartilhado de aprendizagem;

•

Prioriza métodos compartilhados de aprendizagem;

•

Construção coletiva de projetos durante a capacitação;

•

Espaço de troca – valorização do conhecimento e experiência dos participantes.

15

METODOLOGIA
Visitas Técnicas
•

São José dos Campos: compostagem (Parque da Cidade) e ETRS (Urbam);

•

Cooperativas e associações, catador/reciclador.

16
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RESULTADOS
FÓRUM DE GESTORES (Março 2018):
Encontro de todos os gestores das quatro regiões.
• Troca de experiências entre as realidades dos municípios
pios
• Apresentação da continuidade pelo módulo II

17

RESULTADOS
• Troca de conhecimento entre os gestores;
• Compreensão do tema - resíduos sólidos;
us m
uniicí
un
icípi
ípios;
ios;
• Os temas trabalhados foram aderentes à realidade de seus
municípios;
• Reconhecimento da importância da educação ambiental na gestão de resíduos sólidos
(diminuição de custos, aumento da coleta seletiva, diminuição dos pontos viciados, etc.);
• Reconhecimento da importância da participação cidadã na tomada de decisão.
• Avaliação final: 73% dos participantes consideraram o Módulo l ótimo e 27% bom;
• Reconhecido pelo IBAMA como um dos nove programas de educação ambiental que
obtiveram ganhos sociais e ambientais expressivos (Fórum sobre Programas de
Educação Ambiental no Licenciamento Ambiental Federal- nov/2018.IBAMA,Brasília)
18
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RESULTADOS PRÁTICOS

Alguns números obtidos com o Módulo I

19

32 encontros (1 por mês por região)

•

Total de

•

Duração total: 61 horas

•

8 meses de projeto Junho de 2017 a fevereiro de 2018

•

52 gestores certificados pela capacitação

•

Encontro de 41 gestores: março 2018

RESULTADOS PRÁTICOS
Foram desenvolvidos 20 projetos vinculados a Gestão de Resíduos Sólidos
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PEA GASCAR

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO
GASODUTO – CAMPINAS – RIO DE JANEIRO

ETAPA 2 - MÓDULO 2
Exposição “ A Coleta Seletiva e você”

EXPOSIÇÃO “A COLETA SELETIVA E VOCÊ”
Exposição monitorada e oficinas
OBJETIVO: orientar o público para a importância da coleta seletiva
PÚBLICO: Comunidade, cooperativa e catadores individuais

22
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EXPOSIÇÃO “A COLETA SELETIVA E VOCÊ”

OFICINAS PARA CATADORES:
Cooperativismo;
Atendimento e orientação ao público;
Saúde e uso de EPIs.
OFICINAS PARA COOPERATIVA
Mediação de conflitos;
Atendimento a clientes/público;
Negociação, vendas e oportunidades de negócio.
OFICINAS PARA COMUNIDADE
Consumo consciente;
Reciclagem.

23

O PEA GASCAR EM

NÚMEROS

Módulo I: Capacitação em Resíduos Sólidos para Gestores Público

•

29 Municípios com representantes em ao menos uma aula

•

24 Municípios obtiveram certificado do módulo I

•

86 Gestores inscritos no módulo I, tendo sido 52 certificados

•

14 Municípios envolvidos no Fórum de Gestores, com 41 representantes

Módulo II: Exposição “ A Coleta Seletiva e você”

24

•

24 Municípios abrangidos, 23 Cooperativas com 325 participantes e 73 Catadores individuais

•

28 Gestores públicos envolvidos

•

1.070 Visitantes

•

1.496 participantes diretos ou visitantes das exposições
285

Obrigado!

A realização do PEA GASCAR é uma medida de compensação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.
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Luiz Gonzaga Alves Pereira
Diretor-Presidente

lgonzaga@abetre.gov.br
11.96380.3003

RESÍDUOS SÓLIDOS
27.Junho.2019 – VIEX

A IMPORTÂNCIA DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA
ERRADICAÇÃO DOS LIXÕES
SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA
MTR / SINIR
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PORTARIA INTERMINISTERIAL 274/2019 – ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
17.Junho.2019 – CNI
Setor de Resíduos – principais segmentos da prestação de serviços
RESÍDUOS SÓLIDOS
RESP. PÚBLICA – MUNICÍPIOS

RESP. PRIVADA – GERADORES

RESÍDUOS URBANOS
resíduos domiciliares
resíduos de limpeza urbana

SETOR DE RESÍDUOS

RESÍDUOS COMERCIAIS E DE SERVIÇOS

RESÍDUOS INDUSTRIAIS
RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE

RESÍDUOS DE SANEAMENTO BÁSICO

RESÍDUOS AGROSSILVOPASTORIS (sic)

RESÍDUOS DE MINERAÇÃO

Rua Helena, 170 – 2º andar – conj. 23/24 – Vila Olímpia
04552-050 – São Paulo – SP
Tel.: 11.5081.5351 - 11.5081-7951
www.abetre.org.br

Luiz Gonzaga Alves Pereira
Diretor-Presidente

lgonzaga@abetre.gov.br
11.96380.3003
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A startup is a young company that is just beginning to
develop. Startups are usually small and initially financed
and operated by a handful of founders or one
individual.

Primeiramente: o que é
uma startup?
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“Uma startup é uma organização temporária criada
para resolver um problema real, à procura de um
modelo de negócios repetível e escalável em um
ambiente de alto risco e gastando o mínimo
possível de recursos”

Ciclo de Aprendizagem
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E esta é a razão pela qual startups tem se mostrado
tão eficientes em resolver problemas.
• Decisões baseadas em dados reais de interação com stakeholders.
• Ciclos de teste e aprendizagem de giro rápido.
• Agilidade nas mudanças.

Case: ZenRobotics

• Utilização de Machine Learning para criação e
treinamento de robôs para triagem de resíduos.
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Case: Rubicon Global

• Plataforma que conecta empresas
que geram resíduos com empresas
que prestam serviço de coletas.
• Faz também a otimização de rotas e
gestão de frota para estes coletores.
• O ”Uber” da coleta de resíduos
• Avalida em mais de U$ 1 bilhão de
dólares

Case: Polen – Solução e Valoração de Resíduos
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Marketplace B2B

Conectamos empresas que geram resíduos com empresas que
usam resíduos como matéria-prima

Aplicativo Web Simples e fácil de usar

Tornando lucrativa e fácil a adoção da economia
circular por empresas de todos os setores

293

Relatórios de Sustentabilidade
Para cada cliente, emitimos relatórios de sustentabilidade modelo
GRI detalhando:
-

Redução de emissão de gases de efeito estufa.

-

Redução na taxa de aterramento dos resíduos gerados.

Quem utiliza a plataforma
Mais de 700 clientes, 17 estados,
5 países, 2 anos de operação
”O marketplace B2B da Polen torna viável e fácil o processo de
aquisição da matéria-prima necessária para a reciclagem em larga
escala. Nosso objetivo é utilizar a plataforma para comprar mais 150
mil toneladas de cacos de vidro e aumentar a parcela de reciclada
Moreira – Procurement Manager @ Owens-Illinois
dos nossos produtos paraLúcia
50%.”
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Case: Polen – Solução e Valoração de Resíduos

Créditos de Logística Reversa

Como Comprovar?

O processo de Logística Reversa
tem sua conclusão na venda de
resíduos pós-consumo à
indústrias de transformação, que
em seu processo produtivo os
transforma em novos produtos.
O documento que comprova essa
venda é a Nota Fiscal emitida
pela empresa de coleta à
indústria recicladora
Essas NFs dão origem aos
Créditos de Logística Reversa!
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O Sistema de Créditos Atual
Vulnerabilidades

• Vulnerável à fraudes e duplo-gasto
(venda da mesma nota para 2 ou mais
empresas) com notas fiscais no sistema
antigo.
• Com o modelo apresentado abaixo, a
sua empresa estará legalizada e livre de
riscos de fraude em sua operação.

O Sistema de Créditos Com Blockchain
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Porque utilizar Blockchain

“Blockchain é o nome dado a um conjunto de
tecnologias que, juntas, permitem a criação de
ativos digitais impossíveis de serem duplicados e
cujas transações são totalmente rastreáveis e
imutáveis ”

Vantagens para gestão de CLRs

• A tokenização de notas fiscais eletrônicas, as transforma em uma representação
única, digital, fungível e totalmente rastreável do processo de devolução de 1
tonelada de resíduos de embalagens para a indústria de reciclagem.
• O gasto-duplo é praticamente impossível devido às características intrínsecas à este
tipo de estrutura de dados (blockchain).
• A auditoria se torna muito fácil, os registros de transação e certificação tornam-se
não apenas digitais, mas facilmente acessíveis e extremamente confiáveis.
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GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS
E A IMPLEMENTAÇÃO
DA LOGÍSTICA REVERSA
Congresso Ambiental VIEX,
27 de junho de 2019

POLÍTICA NACIONAL
DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PNRS)
LEI Nº 12.305/2010
•

•

É um marco no setor, pois
trata de todos os resíduos
sólidos (eletrônicos, domésticos,
industriais, entre outros) e dos
seus rejeitos de modo a incentivar
o descarte adequado, integrando
o poder público, a iniciativa
privada e o cidadão.
Prevê a redução da geração de
resíduos, propondo a prática de
hábitos de consumo sustentável
e instrumentos para aumentar
a reciclagem e a reutilização
dos resíduos sólidos.

•

Institui a responsabilidade
compartilhada pelo ciclo
de vida dos produtos.

•

Cria a obrigação de elaboração
de Plano de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos (“PGRS”)
para dar a destinação final
ambientalmente adequada
aos resíduos gerados.

•

Cria metas para a
eliminação dos lixões.

•

Institui a Logística Reversa,
dentre outros instrumentos.
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PRINCIPAIS
OBRIGAÇÕES
DO PODER
PÚBLICO

PLANOS DE
RESÍDUOS SÓLIDOS

Formulação do Plano Nacional de
Resíduos Sólidos e dos Planos
Estaduais e Municipais a fim de
orientar e implantar a gestão
adequada dos resíduos sólidos.

Condição para terem acesso
aos recursos da União, ou por
ela controlados ou para serem
beneficiados por incentivos ou
financiamentos de entidades
federais de crédito ou fomento
para tal finalidade.
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PRINCIPAIS
OBRIGAÇÕES
DO SETOR
EMPRESARIAL

PLANOS DE GERENCIAMENTO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Conjunto de ações exercidas, direta ou
indiretamente, nas etapas de coleta, transporte,
transbordo, tratamento e destinação final
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e
disposição final ambientalmente adequada dos
rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão
integrada de resíduos sólidos.
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PLANOS DE GERENCIAMENTO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Estão sujeitos à elaboração do PGRS

•

•

Os geradores de resíduos
industriais, resíduos de
serviços de saúde, resíduos
sólidos de saneamento básico
e resíduos de mineração.

•

As empresas de construção civil.

•

Os responsáveis pelos terminais
e outras instalações que gerem
resíduos de serviços de
transporte.

Os estabelecimentos comerciais
e de prestação de serviços
que gerem resíduos perigosos
e resíduos que, mesmo
caracterizados como não
perigosos, por sua natureza,
composição ou volume,
não sejam equiparados aos
resíduos domiciliares pelo poder
público municipal.

•

Os responsáveis por atividades
agrossilvopastoris, se exigido
pelos órgãos ambientais
competentes.

RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA
E LOGÍSITCA REVERSA
A Política Nacional de Resíduos Sólidos cria a
responsabilidade compartilhada e, com ela, a logística reversa.

GERAÇÃO

FABRICANTE

USO

IMPORTADOR

DISTRIBUIDOR

COMERCIANTE

CONSUMIDOR

RETORNO
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RESPONSABILIDADE
COMPARTILHADA
•

A responsabilidade compartilhada
está disposta no artigo 30 da Lei
Federal nº 12.305/2010.

•

É a responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida
dos produtos englobando desde os
fabricantes até os consumidores.

•

Os fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes
ficam responsáveis pela realização
da logística reversa no limite da
proporção dos produtos que
colocarem no mercado interno,
conforme metas progressivas,
intermediárias e finais,
estabelecidas no instrumento
que determinar a implementação
da logística reversa.

•

O cidadão fica responsável pela
disposição correta dos resíduos
que gera, repensando o seu papel
como consumidor.

•

O setor privado fica responsável
pelo gerenciamento
ambientalmente correto dos
resíduos sólidos, pela sua
reincorporação na cadeia
produtiva e pelas inovações nos
produtos que tragam benefícios
socioambientais, sempre que
possível.

•

Os governos federal, estaduais
e municipais são responsáveis
pela elaboração e implementação
dos planos de gestão de resíduos
sólidos, assim como dos demais
instrumentos previstos na PNRS.

•

Essa responsabilidade foi
instituída como uma ferramenta
de conscientização desde os
fabricantes até os consumidores,
uma vez que ações isoladas,
ainda que benéficas, não são
suficientes para resolver o
problema que traz o mau manejo
dos resíduos sólidos, sobretudo,
ao meio ambiente e ao ser
humano além de procurar
minimizar o volume de resíduos
e rejeitos gerados.

CONCEITO GERAL
DE LOGÍSTICA REVERSA
O QUE É
Coleta e restituição dos resíduos
sólidos ao setor empresarial, para
reaproveitamento, em seu ciclo
ou em outros ciclos produtivos,
ou outra destinação final
ambientalmente adequada.

QUEM DEVE IMPLEMENTAR?
Fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes
dos produtos e embalagens
determinados pela PNRS.

COMO IMPLEMENTAR?
•

acordos setoriais.

•

regulamentos expedidos
pelo Poder Público.

•

termos de compromisso.

E aqueles que não assinaram?
Decreto 9.177/2017: são obrigados a
estruturar e implementar sistemas
de logística reversa, consideradas as
mesmas obrigações imputáveis aos
signatários e aos aderentes de
acordo setorial firmado com a União.

303

ACORDOS
SETORIAIS
Ato de natureza contratual firmado entre o poder público e
fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes,
tendo em vista a implantação da responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida do produto.

ACORDOS
SETORIAIS
Embalagens plásticas
de Óleos Lubrificantes

• Assinado em 12/12/2012
• Publicado em 07/02/2013

Embalagens em geral

• Assinado em 25/11/2015
• Publicado em 27/11/2015

Lâmpadas fluorescentes

• Assinado em 27/11/2014
• Publicado em 12/02/2015

Medicamentos

• 3 propostas recebidas até abril de 2014
• Em negociação
• Próxima etapa: Consulta pública

Eletroeletrônicos

• 10 propostas recebidas até junho de 2013,
sendo 4 consideradas válidas para negociação
• Proposta recebida em janeiro de 2014
• Em negociação
• Próxima etapa: Consulta pública
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TERMOS DE
COMPROMISSO (SÃO PAULO)
•

Aparelhos de Telefonia
Móvel Celular e seus
respectivos Acessórios

•

Óleo Comestível – Óleo
Sustentável

•

Baterias Inservíveis
de Chumbo Ácido

•

Pilhas e baterias portáteis

•

Pneus

•

Embalagens vazias de agrotóxicos

•

•

Embalagens Plásticas
de Óleo Lubrificante

Produtos eletroeletrônicos
de uso doméstico

•

•

Embalagens Vazias de Saneantes
Desinfetantes e Desinfetantes
de Uso Profissional

Embalagens de Produtos de
Higiene Pessoal, Perfumaria,
Cosméticos, de Limpeza e Afins

•

Filtros de Óleo Lubrificante
Automotivo

LEGISLAÇÃO
FEDERAL SOBRE
LOGÍSTICA REVERSA

305

DECRETO
Nº 9.177/2017
•

Estabelece normas para assegurar
a isonomia na fiscalização e no
cumprimento das obrigações

•

A celebração de acordos setoriais
ou termos de compromisso em
âmbito estadual, distrital ou
municipal não altera as
obrigações e serão compatíveis
com as normas previstas
em acordo setorial ou termo
de compromisso firmado
com a União.

DELIBERAÇÃO
CORI Nº 11/2017
PONTOS IMPORTANTES
•

Aqueles que não tenham assinado o acordo setorial
firmado para o setor são obrigados a implementar
e operacionalizar sistemas de logística reversa
com as mesmas obrigações imputadas aos
signatários e aderentes dos respectivos acordos.

•

Possibilidade do setor empresarial instituir
entidade gestora com o objetivo de implementar
sistema de logística reversa, bem como cuidar
de sua operação e administração.

•

Devem ser estabelecidas metas progressivas,
inclusive com prazos diferentes para
implementação em todo o território nacional
de modo a contemplar particularidades regionais
e com expansão por etapas até que se atinja
a totalidade do país.
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LEGISLAÇÃO ESTADUAL
SÃO PAULO
LEI ESTADUAL Nº
12.300/2006
Institui a Política Estadual
de Resíduos Sólidos.

DECRETO ESTADUAL Nº
54.645/2009
Regulamenta a Política
Estadual de Resíduos
Sólidos, dispondo quanto
à responsabilidade pós
consumo, que consiste
no recolhimento,
tratamento e destinação
final de resíduos.

RESOLUÇÃO SMA Nº
45/2015
Exigiu o cumprimento das
medidas de logística
reversa como
condicionante técnica para
emissão ou renovação das
licenças de operação e
ampliou o rol de produtos
sujeitos ao sistema de
logística reversa.

DECISÃO DE DIRETORIA
CETESB 076/2018/C
Estabelece procedimentos
para a incorporação
da logística reversa no
âmbito do licenciamento
ambiental, sendo ela
uma condicionante para
emissão ou renovação
de licença ambiental no
Estado de São Paulo.

RESOLUÇÃO SMA
Nº 45/2015
Define diretrizes para implementação de
sistemas de logística reversa, permitindo a
celebração de Termos de Compromisso e
estabelece produtos cujos fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes
devem implementar o programa de
responsabilidade pós consumo.
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NOVIDADES DA DECISÃO
DE DIRETORIA Nº 076/2018/C
•

•

Estabelece procedimentos para a
incorporação da logística reversa
no âmbito do licenciamento
ambiental, sendo ela uma
condicionante para emissão ou
renovação de licença ambiental
no Estado de São Paulo.
Atende a Resolução
SMA nº 45/2015, de forma
a efetivar as diretrizes ali
dispostas e operacionalizar
a responsabilidade pós-consumo.

•

•

Engloba todos os produtos e
embalagens referidos na
Resolução SMA nº 45/2015, além
das tintas imobiliárias, cujas
embalagens vazias
estão sujeitas à logística reversa
nos termos da Resolução
Conama nº 307/2002.
Para melhor cautela na
implementação das estruturas
de Logística Reversa, a Cetesb
consentiu que a implantação
de sistemas de logística reversa
ocorra gradualmente, de acordo
com a espécie do produto ou
da embalagem objeto do
procedimento em questão.

•

As metas quantitativas e
qualitativas da implementação
da estrutura de logística
reversa deverão ser cumpridas
até 31 de dezembro de 2021.

•

O cumprimento das
obrigações referentes à
estruturação e implantação
de sistemas de logística
reversa poderá ser feito por
adesão das empresas a um
dos Termos de Compromisso
de Logística Reversa (TCLR)
firmados entre a Secretaria
do Meio Ambiente (SMA),
CETESB e representantes
dos respectivos Setores
Empresariais.

NOVIDADES DA DECISÃO
DE DIRETORIA Nº 076/2018/C
•

•

Os empreendimentos não
aderentes a um TCLR vigente
devem estruturar e implementar a
logística reversa atendendo a
metas proporcionais àquelas
estabelecidas nos respectivos
Termos de Compromisso vigentes,
devendo demonstrar anualmente
seu atendimento às metas
estabelecidas, por meio do
formulário Relatório Anual de
Sistema de Logística Reversa.
O Plano de Logística Reversa
deverá contemplar a realização de
campanhas de divulgação sobre a
importância da participação, bem
como fornecer orientações sobre a
forma e locais de descarte, tanto
aos consumidores quanto a outros
envolvidos na logística reversa.

•

A meta final consiste nos sistemas
de logística reversa
implementados no estado de São
Paulo, deem destinação
ambientalmente adequada a
100% dos produtos ou
embalagens pós-consumo
recebidas em seus sistemas.

•

A omissão na implementação e
operacionalização da logística
reversa para os importadores,
fabricantes, comerciantes e
distribuidores de produtos e
embalagens pós-consumo,
poderá, ainda, gerar a aplicação
de penalidades ambientais de
natureza administrativa e penal.
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LEGISLAÇÃO
ESTADUAL
RIO DE JANEIRO

LEI ESTADUAL Nº 8151/2018
E RESOLUÇÃO SEAS Nº 13/2019
•

Trata da implantação do Sistema
de Logística Reversa de
Embalagens e Resíduos de
Embalagens (“SLR”) no âmbito do
Estado do Rio de Janeiro.

•

Estabelece que as operações de
coleta seletiva deverão ser
patrocinadas pelas empresas.

•

Determina que os fabricantes,
embaladores e importadores de
produtos comercializados devem
declarar, anualmente, diretamente
ou por entidade representante, o
quantitativo de embalagens
colocadas no mercado fluminense
e o percentual que efetivamente
encaminha para as indústrias de
reciclagem, por meio do Ato
Declaratório de Embalagens.

•

As empresas sujeitas à
implantação do SLR também
devem apresentar Plano de
Metas e Investimentos, cujo
patamar mínimo será o
estabelecido pelo Acordo
Setorial, o qual deverá conter: (i)
a previsão dos recursos a serem
investidos pelo conjunto das
empresas por biênio, nos
próximos 10 anos, nas atividades
de implantação e capacitação do
SLR e (ii) o estabelecimento das
metas bianuais de recolhimento
das embalagens das diversas
origens e materiais, tendo
como parâmetro o volume do
ano anterior colocado no
mercado estadual.
22

•

Em relação à definição das
metas, o artigo 9º estabelece
que o órgão estadual, com base
nas informações dos relatórios e
ouvidas as empresas, definirá,
bienalmente, a partir de 2019,
as metas a serem cumpridas
pelos embaladores e
importadores de produtos
embalados, sendo que seu
parágrafo primeiro prevê um
acréscimo de 10% do volume
total em peso distribuído no
Estado entre 2019 e 2023.

22
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DESAFIOS DA IMPLANTAÇÃO
DA LOGÍSTICA REVERSA
Judicialização do Acordo Setorial de Embalagens
Mais de 100 ações no Mato
Grosso do Sul a fim de obrigar
os réus a implementar
imediatamente medidas de
logística reversa de embalagens
em Municípios do Estado do MS,
inclusive com pedido para
instituir remuneração para os
Municípios por suposta
participação no sistema de
logística reversa.

1 ACP em São Paulo
questionando o Acordo Setorial
de Embalagens, além de exigir o
ressarcimento financeiro de todos
os titulares de serviços públicos
de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos pela suposta
execução de atividades inerentes
ao sistema de logística reversa de
embalagens e pela destinação
adequada das embalagens.

1 ACP no Rio Grande do Sul a
fim de exigir a efetiva
implantação da logística reversa
de embalagens em geral,
incluindo o ressarcimento do
erário público municipal pelas
despesas decorrentes das
supostas ações relacionadas à
recuperação de embalagens por
meio da coleta seletiva de
resíduos sólidos recicláveis.

23
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PROJETOS DE LOGÍSTICA
REVERSA DE EMBALAGENS

http://www.rotadareciclagem.com.br

Programa Ecogesto - realizado pela ABRABE
com apoio às cooperativas de catadores
e instalação de PEV
http://www.abrabe.org.br/responsabilidadesocial/ecogesto/

Programa Dê a Mão para o Futuro - DAMF programa realizado em parceria pela ABIHPEC,
ABIPLA e ABIMAPI - com divulgação das ações
realizadas - http://maoparaofuturo.org.br

Boletim informativo da ABRALATAS
http://www.abralatas.org.br

Programa da empresa Tetra Pak, que faz parte
da ABIA - Cultura Ambiental nas Escolas
http://www.culturaambientalnasescolas.com.br/inde
x.html
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OBRIGADA
ROBERTA DANELON
LEONHARDT
rdleonhardt@machadomeyer.com.br

PORTAL INTELIGÊNCIA JURÍDICA
Nossa visão para as questões que impactam os seus negócios
Acesse nosso conteúdo: www.machadomeyer.com.br/inteligenciajuridica
MACHADO, MEYER, SENDACZ E OPICE ADVOGADOS
SÃO PAULO / RIO DE JANEIRO / BRASÍLIA / BELO HORIZONTE / NEW YORK

MACHADO
MEYER
.COM.BR
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Painel 2.3.3
Integridade socioambiental: compliance e
práticas anticorrupção
• LINA PIMENTEL GARCIA
Sócia da área Ambiental - Mattos Filho Advogados
• VLADIMIR ARAS
Procurador Regional da República
• MARCIO PEREIRA
Sócio - BMA – Barbosa Müssnich Aragão
• THIAGO JABOR PINHEIRO
Sócio - Mattos Filho Advogados
• LUCAS LAGROTTA

Diretor de Compliance e Controles Operacionais - Brookfield Renewable

312

Passado

Executivo

Judiciá rio

Le gis la t ivo

MP

Age nt e s e xt e rno s

Legislativo

MP

Agentes externos

Presente

Executivo

Judiciário
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EMP RESA

Futuro ideal

Executivo

Judiciário

Legislativo

MP

Agentes externos

Cris e s e re fle xo s
s o cio e co nô mico s

Evento
crít ico

Indivíduo

So cie da de
Civil

Go ve rno

Pla ne t a

314

Entender que a falta de coordenação
e nt re ó rg ã o s p úb lico s imp a ct a na s o luçã o
d o ca s o co mple xo.
Gerir o relacionamento com autoridades e buscar
o protagonismo na coordenação dos casos
complexos de forma proativa.

5

Alinhar expectativas com as autoridades para a
solução de conflitos.

Golden
Rules

Dominar as novas ferramentas jurídicas para
enfrentar situações complexas fora do
lugar -comum do Judiciário.
Aplicar um olhar jurídico multidisciplinar nos
casos mais complexos.
5
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INTEGRIDADE SOCIOAMBIENTAL:
COMPLIANCE E PRÁTICAS ANTICORRUPÇÃO
Márcio Pereira

27.06.2018

A
Administração
pública ambiental,
gestão do capital ambiental e
relacionamento com a
a
iniciativa privada
e a segur
ur
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INTEGRIDADE SOCIOAMBIENTAL
Compliance e práticas anticorrupção

Patrimônio Público
Nacional

Princípios da
Administração
Pública

Compromissos
internacionais

•

Bens ambientais – unidades
de conservação de domínio
federal;

•

Art. 37 da CF;

•

•

Restrito à cooperação
internacional anticorrupção;

Art. 225 da CF (?);

•

Recursos hídricos (domínio
para fins de gerenciamento,
porém, considerado bem
público que enseja cobrança
pelo seu uso);

•
•

Princípios do direito
ambiental (?).

Outros compromissos,
inclusive os tratados de
natureza ambiental (?).

•

Patrimônio nacional (art.
225/CF), p. e., Mata Atlântica
(posicionamento STF).

Lei 12.846/2013

3

INTEGRIDADE SOCIOAMBIENTAL
Compliance e práticas anticorrupção

Licença

Fiscalização

Vantagem
indevida

Vantagem
indevida ou
dificultar

Multas
Compensação

Alocação do
risco ambiental

Financiar a
prática de atos
ilícitos

Contratos de
concessão

Lei 12.846/2013
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INTEGRIDADE SOCIOAMBIENTAL
Compliance e práticas anticorrupção

Empresa

Empresa

Autoregulação
– Políticas,
códigos, etc.

Controles rígidos
– auditorias,
canal de
denúncia etc.

Empresa e
Terceiros

Administração
Pública

Normas de
contratação

Política de
compliance

Lei 12.846/2013

Gestão corporativa de riscos,
al
compliance ambiental
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marcio.pereira@bmalaw.com.br
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Painel 2.4.1
Arqueologia e patrimônio histórico
e Gerenciamento de contratos de
arqueologia – Orientação para
contratantes
• JANDERSON TAMEIRÃO
Fundador - Arqueoproject
• FELIPE S. SALES
Diretor de Patrimônio Cultural - CRN -Bio Ambiental e Arqueologia
• LUCIANA RIBEIRO
Consultora em Patrimônio Cultural/Arqueológico - Costa Rupestre Arqueologia – Engie Brasil Energia
• LÚCIA JULIANI
Diretora Técnica - A Lasca Arqueologia
• ROBERTO PONTES STANCHI
Coordenador Nacional de Licenciamento Ambiental - CNL/IPHAN
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Felipe S. Sales, Arqueólogo
Sócio-Diretor | Núcleo de Arqueologia e Patrimônio
CRN-Bio Ambiental e Arqueologia
10 anos de experiência, com 55 estudos técnicos de arqueologia finalizados, sob
minha coordenação

O que você precisa saber sobre
Arqueologia/Patrimônio Cultural no
Licenciamento Ambiental:
Passado, Presente e Futuro
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ANTES DE TUDO:
POR QUE ESTUDAMOS ARQUEOLOGIA, HISTÓRIA E
DEVEMOS PRESERVAR A CULTURA?
• "Um povo que não conhece a sua história está
condenado a repeti-la”. Edmund Burke. 1729-1797.
• “A história se repete, a primeira vez como tragédia e
a segunda como farsa”. Karl Marx MARX, K. 1852.

ARQUEOLOGIA ESTÁ NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
POR QUÊ?
• Carta Patrimonial de Nova Delhi (1956) publicada pela
UNESCO;
• Lei nº. 3.924, de 26/07/1961;
• Resolução CONAMA 001/1986 ;
• Portaria IPHAN / Minc. nº. 230, de 17/12/2002
• Instrução Normativa (IN) n° 1, de Março de 2015;
• Princípios do usuário-pagador e do poluidor-pagador.
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PRINCIPAIS ESTUDOS PELA PORTARIA IPHAN 230/2002
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagnósticos não interventivos;
Laudos de Peritagem;
Diagnósticos Interventivos;
Prospecções Arqueológicas;
Educações Patrimoniais;
Salvamentos Arqueológicos;
Monitoramento arqueológico;
Consultoria estratégica para proposição de medidas
compensatórias e mitigatórias.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
•

•

•

Foi um marco para a preservação do patrimônio cultural
nacional, em especial para o arqueológico;
Dispositivo legal genérico;
Apesar do compromisso legal, havia um menor compromisso
com linearidade e horizontalidade dos procedimentos.
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PRINCIPAIS ESTUDOS ATUAIS
Normativa N° 001 de 25 de Março de 2015:
•
•
•

•
•

Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico;
Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico;
Acompanhamento Arqueológico;
Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico:
•
Monitoramento Arqueológico;
•
Salvamento/resgate Arqueológico;
•
Programa integrado de Educação Patrimonial;
Relatório dos Bens Culturais Tombados, Valorados e Registrados
do Patrimônio Cultural ;
Programa de Gestão dos Bens Culturais Tombados, Valorados e
Registrados.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
•

•

É uma conquista discutida entre a sociedade civil, o IPHAN e
empreendedores, que compatibiliza, de maneira clara e
sequenciada, os interesses preservacionistas da legislação e
os objetivos do progresso nacional;
Sistematização de procedimentos entre as Superindências.
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COMO NÃO TER PROBLEMAS COM O
LICENCIAMENTO CULTURAL?
•

FCA preenchido com transparência, para ter assertividade e
previsibilidade no processo;

•

Um projeto que atenda às exigências do IPHAN, uma vez que
pedidos de complementação são perda de tempo;

•

Uma atividade de campo tem que seguir os critérios
arqueológicos e as propostas do projeto;

•

Um relatório que apresente o que foi executado, quais os dados
extraídos e discuta os resultados.

MATRIZ DE ATIVIDADES GERADORAS DE IMPACTO AO
PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO

Na erosão
Estudo
Arqueológico

NR

Temporalidade

Magnitude

N

D

ADA

I

P

CP

A

Dimensão
Espacial

Duração

F;
Arq
F;
Arq

Reversibilidade

NR

Área de Influência

Na matriz de solo ou matriz
arqueológica em subsuperfície (1.1)
Na matriz de solo ou matriz
arqueológica em superfície (1.2)

Incidência

Na alteração do
solo (raspagem
e
terraplenagem)
Na
intensificação
do tráfego de
veículos na área
Na remoção da
Cobertura
Vegetal

Caráter

IMPACTOS SECUNDÁRIOS

Status

IMPACTOS
PRIMÁRIOS

Meio afetado

CLASSIFICAÇÃO/ATRIBUTOS

P

N

D

ADA

I

P

CP

A

P;
L

F;
Arq

N

D; I

ADA;
AID

I

P

CP

A

P;
L

F;
Arq

N

D

ADA

I

P

CP

M

P

F;
Arq

N

D

ADA

I

P

CP

A

P

Arq

P

D

I

P

CP

A

P

Arq

P

D

I

P

CP
CP,
MP,
LP
CP,
MP,
LP

A

P

A

R

A

R

NR
Aumento do tráfego de veículos (2)
Remoção da cobertura vegetal e
desestruturação de contextos
arqueológicos superficiais (3)
Estabelecimento de processos
erosivos e desestruturação de
contextos arqueológicos superficiais
(4)
Superfície
Subsupercífie

NR
NR

R
R
R

Educação Patrimonial formal
Conscientização
Patrimonial

R
Educação Patrimonial informal

ADA,
AID
ADA

Arq,
Pg

P

I

AII

I

P;
CI

Arq,
Pg

P

I

AII

I

P;
CI
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MATRIZ DE AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DO PATRIMÔNIO
ARQUEOLÓGICO
Identificação de Ocorrências ou Sítios Arqueológicos
Potencial
Arqueológico
Regional
Áreas
Potenciais

ALTO
Pré-colonial

Áreas planas, próximas a cursos hídricos e do oceano.

Histórico

Local

Segue os mesmos padrões acima, mas varia com maior frequência.

Área Diretamente Afetada

Área de Influência Direta

Área de Influência Indireta

Identificados
Vestígios
arqueológicos?

NÃO

SIM
(contexto arqueológico)

Aplicação
Metodológica

Caminhamentos, intervenções
de subsuperfície e avaliação
dos impactos

Estudos contextuais e avaliação
dos impactos

SIM
(contexto arqueológico)
Estudos contextuais e
avaliação dos impactos

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

ALTO

MÈDIO

BAIXO

Pertinência em
relação à
região
Segurança
Metodológica?
Nível amostral
Possibilidade
de Falhas
Amostrais
Justificativa
Características
gerais da área

BAIXA

BAIXA

BAIXA

Considera-se que os
procedimentos implantados
contemplam o potencial
arqueológico local
Área de planície fluvio marinha
com relativa modificação
antrópica

Considera-se que os
procedimentos implantados
contemplam o potencial
arqueológico local

Considera-se que os
procedimentos implantados
contemplam o potencial
arqueológico regional
Ilha com relativo aplainamento,
cursos hídricos e oceano no
entorno;

Potencial
Arqueológico
Local
Parecer sobre a
possibilidade
de existência
de vestígios

Área de planície fluvio marinha com
relativa modificação antrópica

BAIXO

ALTO

BAIXA

ALTA

ALTO

ALTA

MATRIZ DE RESULTADOS E SUGESTÕES DE PRESERVAÇÃO
PATRIMONIAL

BEM CULTURAL

LOCAL DO BEM

COORDENADAS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA PRESERVAÇÃO PATRIMONIAL
Integrdidade da
área

X

Y

Material encontrado

Dimensão
(raio)

Contexto
vertical

Cronologia relativa

Área de Interesse
Torre 01
Histórico

755127

9316674

Porcelana, Cerâmica
e louça

125 m

Superfície

Coleta de superfície dos artefatos
Histórico Recente
Solo revolvido para
arqueológicos e levantamento oral
(metade do século
manejo (baixa)
com maior detalhamento
XX)

AOA-S1-02 Sítio Arqueológico Torre 03

755585

9317213

Louça, telha, vidro e
ceramica

160 m

Superfície

AOA-S1-03 Sítio Arqueológico Torre 04

755274

9317126

Telha, grés e
ceramica

80 m

Nome

AOA-S1-01

Definição Cultural

ADA

AID AII

1900 - 1950

Sugestão de procedimentos

Resgate com prioridade às
Intemperismo da
coletas de superfície e registro da
rocha (média)
unidade habitacional

Superfície e Histórico, contato e Solo revolvido para
subsuperfície
pré-colonial
manejo (baixa)

Resgate com prioridade às
coletas de superfície

326

QUADRO DE MEDIDAS MITIGATÓRIAS E COMPENSATÓRIAS
SUGERIDAS
IMPACTOS
PRIMÁRIOS

FASE DE REALIZAÇÃO

SECUNDÁRIOS

Implantação

Na matriz de solo
ou
matriz
Curto Prazo
Alteração
do arqueológica em
solo (raspagem subsuperfície
e
terraplenagem) Na matriz de solo
ou
matriz
Curto Prazo
arqueológica em
superfície
Intensificação
Aumento
do
do tráfego de
tráfego
de Curto Prazo
veículos
na
veículos
área
Remoção
da
cobertura vegetal
Remoção
da e
Curto Prazo
desestruturação
Cobertura
de
contextos
Vegetal
arqueológicos
superficiais
Estabelecimento
de
processos
erosivos
e
Curto Prazo
desestruturação
Erosão
de
contextos
arqueológicos
superficiais
Educação
Patrimonial com Curto Prazo
a comunidade
Conscientização
Educação
Patrimonial
Patrimonial com
Curto Prazo
a
frente
de
trabalho

Operação

MEDIDAS MITIGATÓRIAS

MEDIDAS COMPENSATÓRIAS

Não avançar à ADA definida;
Médio Prazo

Não
sugere-se
o
acompanhamento/monitoramento
das obras por um profissional de
arqueologia gabaritado, dados os
Médio Prazo resultados acima apresentados
(não
foram
identificados
materiais
arqueológicos
na
ADA0;

Médio Prazo Paralisar as intervenções da obra
caso sejam identificados sítios ou
ocorrências arqueológicas;
Na visão da equipe técnica, o
Implantar
o
Programa
de empreendedor não procedeu com
Resgate
Arqueológico
caso
ações que resultem na
Médio Prazo sejam identificados sítios ou
necessidade de mediadas
ocorrências arqueológicas;
compensatórias/potencializadoras.
Criar procedimentos de rotinas
de licenciamento arqueológico
para implantação de novos
empreendimentos, evitando início
Médio Prazo de obras sem as devidas
licenças do IPHAN;

Sugere-se o desenvolvimento de
Médio Prazo atividades
de
Educação
Patrimonial com os funcionários
da frente de trabalho. RessaltaMédio Prazo se o potencial arqueológico da
AID (sambaquis da Maiobinha).

O QUE O IPHAN QUER?

•

Transparência nos procedimentos e nos resultados;

•

Preservação do Patrimônio Arqueológico.
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QUANDO O IPHAN SENTE SEGURANÇA NO TRABALHO

QUANDO O IPHAN SENTE SEGURANÇA NO TRABALHO
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REFLEXÃO
•

Quais ativos podemos pensar com os passivos
que deixamos?

•

Patrimônio
Arqueológico
exumado
e
conservado de forma assertiva: qual seu
futuro?
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CRN-Bio Ambiental e Arqueologia
Natal | Rio | Salvador
www.crnbio.com.br
+55-84-2010-9534
Felipe S. Sales
Arqueólogo e Preservador Patrimonial
Sócio-Diretor | Núcleo de Arqueologia
e Patrimônio
+ 55 9 9158-4003
felipe.sales@crnbio.com.br
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CONGRESSO
AMBIENTAL

SIGEPA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO
DE PESQUISAS ARQUEOLÓGICAS

Janderson Rubens Tameirão
Diretor

A ARQUEOPROJECT
A Arqueoproject é uma empresa que gerencia,
elabora e executa projetos em diversos
segmentos no âmbito de licenciamento sócio
cultural, atuando, sobretudo, na Avaliação de
Impactos ao Patrimônio Cultural e Arqueológico.

Com mais de 70 projetos e processos gerenciados,
nosso trabalho visa assegurar a competitividade
nos negócios das organização e parceiros através
do uso de metodologias já consolidadas na gestão
de projetos, aplicando-as em projetos de pesquisas
para licenciamento sócio cultural.
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Alguns Problemas Crônicos
Através da análise de inúmeros processos junto ao IPHAN
observamos alguns problemas que nos pareceram crônicos e
que desencadeiam uma série de transtornos durante os
processos. Dentre eles destacamos:
Baixo nível de maturidade profissional na Arqueologia.
Grande número de empresas de CNPJ.
Baixo investimento em qualificação técnica e formação de
equipe ( Por regra a contratação é pelo mais barato).
Baixo investimento em equipamentos.
Grande influência acadêmica (ciência X técnica )

CONSEQUÊNCIAS
Relatórios com dados insuficientes ou
desorganizados.
Insegurança técnica para aprovação.
Solicitação de dados complementares.
Maior tempo para elaboração do estudo
Maior tempo de tramitação processual

Baixo índice de
eficiência

Alta subjetividade nos relatórios de avalição de impacto.

SIGEPA
Aplicativo desenvolvido para a ARQUEOPROJECT
PROJETOS E PESQUISAS com o intuito de otimizar,
sistematizar e qualificar a coleta de dados de campo, bem
como a elaboração de relatórios parciais e totais através
de gráficos, planilhas, relatórios fotográficos e outros.

O SIGEPA se adequa a
qualquer tipo de metodologia
utilizada no Brasil para
licenciamento arqueológico em
diversos tipos de
empreendimentos, tais como:
geração e transmissão de
energia, empreendimentos
viários, agronegócio,
mineração e infraestrutura
urbana, dentre outros.

333

SIGEPA - Funcionamento
Nuvem

Coleta de
dados em
campo

Registro no
aplicativo
SIGEPA

Envio
automático
para Sistema
Web

ENTRADA

Revisão
de dados

REVISÃO

Geração de
relatórios

SAÍDA

MÓDULO PONTO
Em todos os módulos, a coleta de
dados em campo é feita de acordo
com a localização geográfica.
Todos os dados do ponto são selecionados nos
campos pré-determinados que contém todas
as informações possíveis de cada categoria.
Ex.: Tipo de solo: argiloso, arenoso, silto arenoso, etc.

Ao final do registro, são
anexadas 3 imagens do ponto.
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MÓDULO
TORRE
O módulo Torre tem
funcionamento
semelhante ao
módulo Ponto.

MÓDULO
SONDAGEM

Nele a coleta de
dados é feita
por pontos.

São anexadas as
informações de
cada ponto
e 2 imagens
ilustrativas.

São anexadas
2 imagens de
cada nível.

O módulo de coleta de
sondagens oferece a
possibilidade de coletar
dados por níveis
estratigráficos, bem como
o registro da presença ou
não de cultura material e
sua quantidade.
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MÓDULO
ATIVIDADE
Registro de atividades para sistematização
de dados de acompanhamento
arqueológico, entrevistas, palestras, etc.
A quantidade de
fotos é ilimitada.

MÓDULO
DESPESAS
No módulo de Despesas, é possível lançar todos os
custos do projeto dividido por categorias, incluindo
as despesas individuais de cada equipe em campo.
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SISTEMA
WEB
No sistema
sist
web é possível
pesquisar todos os pontos,
pesqu
torres e sondagens por
diversas categorias como:
diversa
número, usuário, uso do
númer
solo, ttipo de solo, vegetação,
profundidade, etc.
profun

SISTEMA WEB
Relatórios
O SIGEPA facilita a
geração de relatórios
com revisão e agilidade.

Otimização de quase
do
serviço.

70%
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SISTEMA WEB
Dashboard
O Siste
Sistema Web do SIGEPA
apresenta dados em
apresen
Dashboard de pontos e
Dashbo
torres ffiltrados por unidades
e despesas.
ou projetos
proj

SISTEMA WEB
Gantt
Módulo de gestão de projetos
com a possibilidade de inserção
das tarefas e atividades
relacionadas a cada fase do
processo da FCA, passando pelo
controle de atividades de capo e
gabinete até a emissão da
anuência pelo IPHAN.
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VANTAGENS
Redução de

10%

na coleta
dos dados.

Redução de

60%

no tempo de elaboração
do relatório de pesquisa.

Redução de

100%

das solicitações de informações
complementares aos dados apresentados.

Uso off-line em campo com
sincronização automática de
dados por nuvem ao se
conectar à internet.

OBRIGADO!

www.arqueoproject.com.br
contato@arqueoproject.com.br
(61) 98273-9955
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Gestão Executiva dos Recursos Arqueológicos,
Histórico-Culturais no Planejamento de Obras de
Engenharia

CONGRESSO
AMBIENTAL

Consultoria Especializada em
Gestão Executiva dos Recursos
Patrimônio Arqueológicos,
Histórico – Culturais no
Planejamento de Obras de
Engenharia.

Luciana Ribeiro, Diretora – Arqueóloga - Costa
Rupestre/Engie Brasil Energia
@costarupestre

Luciana Ribeiro, Arqueóloga – 21 anos
atuando na arqueologia, e 13 anos na
Gestão Executiva no Setor de Energia, em
10 Estados da Federação.

Boas Práticas no atendimento às
demandas de Licenciamento no
Âmbito do Patrimônio Cultural –
IPHAN. Gestão, Suporte e Análise
em empreendimentos de Geração
e Transmissão de Energia.
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Apresentando a forma que as empresas de
Energia atuam no mercado Brasileiro.

GESTÃO EXECUTIVA
9 PROSPECÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS
9 IMPLANTAÇÃO
9 OPERAÇÃO
9 Gestão de Território: Parques
Nacionais, Unidades de Conservação,
Prefeituras, IPHAN e Empreendedores:
Planos Participativos, Público-Privados.

PROSPECÇÃO DE NOVOS
NEGÓCIOS:
9 Prospectadores Externos, com venda
de projetos para empresas de energia;
9 Prospecção de novos negócios,
internos, que nascem na empresa;
9 Leilões de Energia;
9 Compras Pós-Leilão de Energia;
9 Leilões de Energia: Escolha das Empresas
de Arqueologia: Contratado, ciente das
premissas da empresa, que possui uma
gestão executiva, e estará subordinado a
diálogos técnicos, financeiros, SST. Trabalho
de equipe.

O Arqueólogo na Gestão deve conhecer os
pormenores da obras: Engenharia,
Fundiário, Meio-Ambiente,
Geoprocessamento.
O arqueólogo consultor não tira Portaria
em seu nome, pois estando na Gestão dos
Serviços, seria um conflito de interesses;
Importante: Protocolar Ofício nas
Superintendências apresentado o
arqueólogo como representante da
empresa na Gestão junto ao IPHAN.

9 Assessoria e Planejamento TécnicoFinanceiro na Prospecção de Novos
Negócios, Curva S do Negócio.
9 Due Diligence para análise de
documentação e validade dos Estudos
realizados;
9 Se as anuências do IPHAN, batem com
as Licenças Ambientais;
9 Mudança de layout, alterações
projectuais. Os estudos serão refeitos
do Zero, ou conseguimos aproveitar
parte dos estudos?!;
9 Análise do Patrimônio Cultural dentro
de áreas a serem comprados, e ou
leiloadas;
9 Encaminhamentos de impeditivos e
óbices na implantação e operação;
9 Encaminhamento, das medidas
preditivas e de controle.
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IMPLANTAÇÃO:
9 Reunião com o IPHAN, para ver as
melhores estratégias de construção
dos processos;
9 01 processo ou vários. Geralmente
trabalhamos conforme o do órgão
ambiental, mas ne sempre é possível?;
9 FCA: LTs deve-se evitar usar o do R3,
incipiente, e que terá grandes
mudanças no eixo. Importante
observar as TIs em usinas.
9 Construção das Especificações
Técnicas, não apenas com os dados da
Legislação vigente, mas com
detalhamento de metodologia.
;

9 Eventos geradores de prazos e
pagamentos. Observar medidas
Medidas Preventivas e de Controle, e
extras que possam ser necessárias. Já
estarem orçadas e contratadas, para
não ocorrer óbices a obra.
9 Escolha da empresa de arqueologia,
com capacidade de suporte.
9 Análise dos produtos;
9 Planilhas de Controle de atividades de
campo, propriedades, km percorrido,
intensidade de tradagens, executado e
não executado, avaliar em conjunto.

IMPLANTAÇÃO:
9 Mudança de layout, por patrimônio
inamovível encontrado durante a fase
de monitoramento, em vegetação
fechada;
9 Variante de LTs, óbices fundiários;
9 Patrimônio inamovível em Usina
Fotovoltaica;
9 Patrimônio inamovível em
Barramentos de Usinas

9 Nível IV, bem executado, com caminhamentos
intensivos, Sítios arqueológicos, com poligonal
definida.
9 Arqueólogo na Gestão consegue vislumbrar
mais possibilidades e alternativas aos
problemas, formas de resolução. Ele está
exclusivamente para dialogar com o IPHAN,
dialogar com o Contratado;
9 Análise dos produtos, menos problemas de
pedidos de complementações e indeferimentos
nos produtos e na anuência as Licenças.

9 Diálogos internos com a engenharia
para ver as melhores possibilidades.
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OPERAÇÃO:
9 Programas continuam ou podem ser
finalizados?! Geralmente na etapa de
Nível IV, já temos um quadro de
situação do patrimônio na Operação;
9 O empreendedor deve ser preparado
para assumir um patrimônio na
poligonal do empreendimento em
uma gestão compartilhada com o
IPHAN;
9 Estudos que devem ser continuados
ou refeitos, na operação para uma
maior clareza

9 GESTÃO DE TERRITÓRIO:
Parques Nacionais, Unidades de
Conservação, IPHAN,
Prefeituras, Universidades e
Empreendedores: Planos
Participativos, Público-Privados.
9 Programas de Licenciamento no
âmbito do patrimônio Cultural podem
ser estendidos e continuados com
Termos de Cooperação Técnica, em
uma Gestão de Território
Compartilhada e participativa do
Patrimônio Cultural com as
Comunidades, num Turismo de Base
comunitária;

9 Analise de documentação de
empreendimentos antigos operando;
9 Regularização de empreendimentos, na
renovação da LO, operando sem
estudos de arqueologia;
9 Empreendimentos comprados em leilão
Operando, com óbices;
9 Passivos de empreendimentos
operando. Empreendedor deve analisar
situações de passivos arqueológicos;

9 IPHAN-Governo do Estado e Prefeituras
devem aprimorar mecanismos, com
áreas prioritárias mapeadas para a
Gestão Compartilhada do Território em
cada Estado da Federação.
9 Preparar as comunidades, a sociedade
para assumir o seu Patrimônio
Regional;
9 Mercado novo deve ser abrir, para
arqueólogos na Gestão de Território,
Gestão Executiva, dentro dos TCT,
Governo do estado, Prefeituras,
Parques Nacionais e Unidades de
Conservação.
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O patrimônio cultural é a nossa identidade, mesmo
que parte da sociedade, ainda não tenha se
apropriado deste conhecimento. Ao arqueólogo
cabe a realização da alfabetização cultural e de
mostrar ao povo brasileiro toda a diversidade do
nosso patrimônio cultural, e como se apropriar
deste.

CONGRESSO
AMBIENTAL

Luciana Ribeiro, Arqueóloga.
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O IPHAN e a preservação do
patrimônio cultural acautelado
no Licenciamento Ambiental

Roberto Stanchi

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 01/86
Art. 6º - o meio sócio-econômico - destacando os sítios
e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da
comunidade

Lei Nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais)
Seção IV – Dos Crimes contra o Patrimônio Cultural
Art. 62 até Art. 65
RESOLUÇÃO CONAMA Nº 462/14
Incorporou a preocupação com o patrimônio
histórico, cultural e arqueológico.
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O DESAFIO DA PARTICIPAÇÃO DO IPHAN NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

9IPHAN
9Órgão Ambiental
9Empreendedor
9Consultores
9Ministério Público
9Sociedade
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Meio Ambiente:
9 Há diversos bens culturais
protegidos por Lei que, ainda
que fora da competência do
órgão ambiental, são
impactados de maneira
irreversível por ações
decorrentes de licenças
ambientais emitidas.
9 Portanto, como vamos resolver?

Megalito, Amapá

PL Lei Geral do
Licenciamento
Redação
atual:
NÃO garante que
o IPHAN
seja
consultado.
Obrigará ao IPHAN
atuar
de
forma
reativa.

Sítio Arqueológico Geoglifo - Acre
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Somente pode ser identificado durante o processo de licenciamento ambiental.

Cais do Valongo, (RJ). Patrimônio Mundial.

Isto não significa que todo empreendimento deve realizar estudos de impacto.

Não interessa ao empreendedor a falta de previsibilidade do
processo de Licenciamento

OEMAs
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Instrução Normativa IPHAN n 01/2015
Critérios para requisição de estudos : 1) Tipologia 2) Porte 3) Localização
Para Licenciamento Federal, Estadual e Municipal
Instrução Normativa: Bens Arqueológicos
N/A
Não se Aplica

Nível 1
Termo de
Compromisso

Nível 2
Acompanhamento
Arqueológico

(Dispensa)

(Por adesão)

(Acompanhamento
de obra)

Nível 3
Relatório de Avaliação
de Impacto ao Patr.
Arqueológico

Nível 4
Relatório de Avaliação
de Potencial

(Estudo preventivo)

(Setor elétrico)

Relatório de Avaliação de Impacto aos Bens Tombados, Valorados e Registrados
Manifestação pela viabilidade (LP)
do empreendimento em 15 dias!

Educação Patrimonial
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Manifestação pela viabilidade (LP)
do empreendimento em 15 dias!
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FCA: primeira fase de análise

Sistema de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Cultural - SAIPC
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SAIPC – Requisição Online

SAIPC – TR e Manifestação de viabilidade (NA, I e II) emitidas automaticamente

Atendimento
obrigatório
em 15 dias!
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Obrigado!
Roberto Stanchi
roberto.stanchi@iphan.gov.br
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Painel 2.4.2
Inovação e tecnologia para licenciamento
e gestão ambiental
• DAVID DIAS
Diretor - Accenture
• MARCOS VILELA
Gerente de Geoprocessamento - Caruso Jr.
• SÉRGIO POMPÉIA
Diretor-Presidente - CPEA – Consultoria, Planejamento e Estudos Ambientais
• JOSÉ PEDRO FITTIPALDI
Gerente Ambiental - InvestSP
• FABIANO HINO
Carujo Jr.
• ATHILA GEVAERD MONTIBELLER
Carujo Jr.
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Licenciamento, gestão e
competitividade

José Pedro Fittipaldi
Gerente Ambiental - InvestSP

Nossa equipe está pronta para
trabalhar com você!
Prospecção de negócios
Projetos de investimento
Relações Institucionais e internacionais
Promoção de exportação
Estímulo ao ecossistema de startups
Divulgação do Estado de São Paulo
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Suporte a projetos de investimento
Verificação das necessidades do projeto
Seleção de áreas adequadas
Visita aos locais selecionados
Assessoria ambiental, tributária e de infraestrutura
Escolha do local do empreendimento

Como trabalhamos
Facilitação de Investimentos
Assessoria tributária:
Orientamos o investidor quanto a incentivos fiscais existentes no Estado e
nos municípios de São Paulo

Assessoria de infraestrutura:
Mapeamos áreas disponíveis para instalação de empresas para verificar se
elas atendem às necessidades do empreendimento

Assessoria ambiental:
Consultoria técnico-regulatória em temas ambientais (planos diretores,
recursos hídricos, emissões atmosféricas, vegetação, áreas contaminadas,
resíduos, entre outros)
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Nossos resultados

Consultoria para as empresas que
geram renda e emprego em SP
231
projetos de investimento anunciados por
empresas que contaram com nosso apoio

81.162
novos empregos diretos
criados pelas empresas atendidas

R$ 50 bilhões
em investimentos para o início ou
expansão das empresas
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Empresas atendidas

Empresas atendidas
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Empresas atendidas

Empresas atendidas
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Reconhecimento Internacional

#1

A melhor agência de atração de
investimentos do mundo em 2018
de acordo com o FDI Magazine

Licenciamento ambiental, competitividade
e ambiente de negócios
Desafio da proteção ambiental, modulando
ambiente de negócios
Fator ambiental na tomada de decisão
Papel estratégico do licenciamento ambiental
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O ambiente de negócios brasileiro

Fonte: World Economic Forum – Global Competitiveness Report 2018

Avanços recentes em licenciamento
e gestão ambiental pública
Licenciamento eletrônico
Geotecnologias
Inovações organizacionais
Regras para novas tecnologias
362

Desafios no uso de tecnologias
Automatização v. apreciação
individualizada
Integração de entidades e sistemas
Casos difíceis

Reflexões finais
Licenciamento e Indústria 4.0
Tecnologias disruptivas
Monitoramento e fiscalização
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Obrigado!
José Pedro Fittipaldi
pedro.fittipaldi@investsp.org.br
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Produtos de inovação e
desenvolvimento de soluções
aplicadas ao monitoramento
e Gestão Ambiental.

CONGRESSO
AMBIENTAL

Há mais

21 anos

atuando no Mercado a
CARUSO JR Estudos Ambientais
se dedica à prestação de serviços e
consultoria nas áreas de
engenharia e meio

ambiente.

365

estimos FORTEMENTE em TECNOLOGIA
nos últimos 4 anos

CÉLULA DE INOVAÇÃO
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Consolidamos a
visão de projetos
integrados na

NUVEM

Nosso modo de trabalho conectou os
empreendedores aos empreendimentos
Edição em campo com aplicativo
integrado no WebGIS e sincronização
diária de informações

Gestão do banco de
dados geográfico

Subsídio a análise e tomada
de decisão

Analistas de
geoprocessamento
Apresentações e reuniões
com atores envolvidos

Elaboração de análises espaciais
/ Produção cartográfica / mapas

Edição na web por analistas
técnicos envolvidos no
projeto

Elaboração de relatórios e
análise de dados

Gestão de documentos,
com acesso a relatórios,
laudos e licenças
ambientais
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Desenvolvemos
nossas próprias
ferramentas e
sistemas.

Gestão de licenças
e condicionantes.

Geração
automática de
planilhas

Geração
automática de
relatórios em PDF

Geração de
gráficos através
de Dashboards.

O objetivo é proporcionar uma
experiência amigável aos
usuários.
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O que está por vir?
 Ampliamos para a além do WebGIS
 Desenvolvimento de novas soluções
exclusivas
 Trabalhamos hoje com os conceitos mais
novos do universo tecnológico
 IA
 Machine Learning

What’s next?
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Principais Tecnologias

O que é I.A.?
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Inteligência
Artificial
Inteligência Artificial (IA) é um ramo da ciência da
computação que se propõe a elaborar dispositivos que
simulem a capacidade humana de raciocinar, perceber, tomar
decisões ou resolver problemas, através de algoritmos
baseados em modelos estatísticos e matemáticos desde de
meados dos anos 50.

IBM Deep Blue
Vence o campeão mundial Kasparov.
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Quem usa hoje em
dia?

Algumas aplicações
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mapas Inteligentes
Assistentes pessoais
Sistemas de Recomendações
Máquinas autônomas
Segurança Pública
Entretenimento
Publicidade direcionada
Reconhecimento facial
Entre outras
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Como começar
•
•
•
•

Qual problema de negócio queremos resolver?
Temos as informações necessárias ensinar a máquina?
Como avaliaremos a assertividade da máquina?
Como vamos disponibilizar como solução?

IA e Machine
Learning:
Aplicado em
Estudos
Ambientais
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IIA
A e Machine
Machine Learning:
Learning: Aplicações
Aplicações em
em Estudos
Estudos
A
mbientais. A
plicação eem
mG
eotecnologiaas
Ambientais.
Aplicação
Geotecnologias

IA e Machine Learning:
Aplicações em Estudos
Ambientais. Aplicação
em Geotecnologias
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I3A.

Inteligência Artificial, Ambiental e Analítica
Suíte de soluções

• Gerenciamento de Risco

• Análise espacial

• Processos Jurídicos

• Medição de Execução de
Serviços

I3A.

Inteligência Artificial, Ambiental e Analítica
Suíte de soluções

1)

Machine Learning aplicado ao mapeamento do uso do solo
(algoritmos classificadores do tipo árvore de decisão – C4.5,
RandomFOREST);

2)

Integração de algoritmos hidrológicos D8 (deterministic eightneighbors) e PFS (Priority First Search) para identificação e
mapeamento de rede de drenagem;

3)

Parceria tecnológica com pesquisadores do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE)

375

O I3A tem como objetivo resolver o problema
da carência de dados ambientais em escala de

I3A.

detalhe para todo o território nacional. Trazer
capacidade analítica para níveis de auditoria.
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MAPEAMENTO DO USO DO SOLO e
DETECÇÃO DE MUDANÇAS
Execução do
algoritmo

Imagem de
Satélite

Mapa de
uso do solo

Treinamento do
algoritmo
classificador

Análise de
performance

Uma vez treinado, o modelo é capaz de ser replicado para outras áreas de
bioma e característica fitogeográfica semelhante.

Automatização dos processos de mapeamento
Imagem do Satélite
Sentinel-2 em RGB

Imagem do Satélite
Sentinel-2 Classificada
para Uso do Solo
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Modelagem Hidrológica para Extração da Rede de Drenagem

Modelagem Hidrológica para Extração da Rede de Drenagem

Rede de Drenagem
Linear

Geração das APPs de Hidrografia
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Modelagem Hidrológica para Extração da Rede de Drenagem

Rede de Drenagem
Linear

Geração das APPs de Hidrografia

IA e Machine Learning:
Aplicações em Estudos Ambientais
1) Gerenciamento de Risco e Auditoria territorial;
2) Monitoramento do avanço de obras e detecção de mudanças em faixas
de servidão e reservatórios;
3)

Geração de Áreas de Preservação Permanente (APP)

4) Apoio em processos jurídicos
5) Identificação de vetores de desmatamento
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RoadMap CARUSO JR
Adoção do WEKA
como framework
para Machine
Learning

Concepção da
primeira versão da
UIX do sistema.

Remoção de
dependências com alto
custo de licenciamento

Funcionalidade de
agendamento de tarefas
como detecção de
mudanças

Finalização da ferramenta
de agendamento de tarefas

Nov. 2018

Mar. 2019

Mar. 2019

Mar. 2019

Dez. 2019

Set. 2018

Fev. 2019

Abr. 2019

Jul. 2019

Out. 2019

Fev. 2020

Inicio do projeto

Primeiros resultados
através de scripts

Adoção do modelo
CRISP-DM na
produção dos modelos

Implantação em
ambiente Cloud

Consolidação dos
algoritmos de geração de
dados (patentes)

Teste em ambiente
de produção

Julho de 2020 – Lançamento
Comercial
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Inovação e Tecnologia para
Licenciamento e Gestão Ambiental
Desafios e Soluções

CONGRESSO
AMBIENTAL

Sérgio Pompéia, Diretor-Presidente
CPEA – Consultoria, Planejamento e Estudos Ambientais

Alguns impactos das novas tecnologias
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ENERGIA: Geração de energias limpas, aumento da eficiência energética,
preponderância da eletricidade
MEDIÇÃO E MONITORAMENTO: sensores mais precisos, menores e de menor custo
NOVOS MATERIAIS: nanotecnologia, membranas, ligas metálicas, compostos orgânicos
PROCESSOS INDUSTRIAIS: automação, aumento de eficiência, aplicação de
biotecnologias
TRANSPORTE E MOBILIDADE: veículos alternativos (patinetes, drones, etc) e sistemas
de controle de tráfego
TRABALHO: substituição do trabalho braçal e repetitivo (robótica), conforto laboral
SAÚDE: órgãos e tecidos artificiais, novos instrumentos e drogas, nanotecnologia,
biotecnologia
COMUNICAÇÃO: transmissão de dados mais rápida e acessível
INFORMAÇÃO E DADOS: maior velocidade e maior capacidade de armazenamento,
inteligência artificial
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Como as novas tecnologias impactam
o licenciamento e a gestão ambiental?

Prevenção de impactos ambientais
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Redução do uso do solo (construções compactas)
Tecnologias construtivas de baixo impacto (pré-montados e novos
materiais)
Uso de tecnologias limpas na produção agrícola e industrial
Maior eficiência hídrica
Uso de fontes de energia limpa
Maior eficiência energética
Uso de materiais e insumos mais amigáveis ao ambiente
Equipamentos mais eficientes de controle de poluição
Monitoramento ambiental mais eficiente (on line, sensores)
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Licenciamento e gestão ambiental
Elaboração dos estudos
• Organização e acessibilidade de dados (bancos de dados)
• Geolocalização e sensoriamento remoto
• Monitoramento remoto de fauna
• Equipamentos de medição em campo
Tramitação dos processos
• Digitalização (tendência de minimização/eliminação de materiais
impressos - “E-ambiente”, CETESB, GSA, IAP, etc)
• Comunicação rápida
• Acesso à informação

Alguns exemplos da aplicação de novas tecnologias
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Eficiência energética

Motores Síncronos

Motores Assíncronos

Fonte: Catálogo Weg

Eficiência energética

Evolução da densidade energética das baterias

Comparativo entre tecnologias e respectivas densidades
energéticas
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Eficiência energética
Energia limpa e
descentralizada

Eficiência energética
Iluminação

Fonte:ADEEL - http://www.adeel.com.br/5-beneficios-led-vs-iluminacao-convencional
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Eficiência hídrica
Membranas filtrantes
•
•
•

Processos industriais
Tratamento de água e
efluentes
Reuso de água

Fonte: Water treatment: Combining reverse osmosis and ion exchange - Dr. Jens Lipnizki,
Beryn Adams, Dr. Motohiro Okazaki and Alan Sharpe. Feature, sep-oct 2012

Nanotecnologia
Nanopartículas

Nanobolhas

Gerador de nanobolha

Nanopartícula de prata - bactericida
Fonte:
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Nanotecnologia

Sensoriamento remoto e banco de dados
O exemplo do MapBiomas (www.mapbiomas.org)
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Levantamentos e monitoramentos remotos
Uso de drones
Sensores especiais

Levantamentos e monitoramentos remotos
Uso de drones no
monitoramento de
clorofila como indicador
de sanidade vegetal
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Indústria 4.0 e Internet das coisas (IoT)
Avanços tecnológicos e redução de custos
•
•
•

Mini computadores com alta capacidade de processamento custam por volta de
R$200,00
Novos sensores digitais são criados a cada dia
Tecnologias de comunicação (com ou sem fio) estão mais rápidas e confiáveis

Operação de processos complexos à distância ou automaticamente
•
•

Sensores de emissões e de qualidade do ar - permitem ações de correção imediata e
ajustes inteligentes
Monitoramento on-line de processos evita o deslocamento físico de equipes
• Plumas (solo, águas e ar)
• Qualidade de água e efluentes
• Fauna

Como se posicionar frente às mudanças de
paradigmas causados pelo avanço tecnológico?
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Estratégias para o setor de consultoria ambiental
Licenciamento ambiental
1.

Ampliar a análise de alternativas propondo aos empreendedores tecnologias para a
prevenção de impactos ambientais

2.

Utilizar bancos de dados reconhecidos para diagnósticos, reduzindo tempo e custos

3.

Utilizar drones na geração de informações para o geoprocessamento

4.

Priorizar o uso de tecnologias não agressivas para estudos de fauna (câmeras trap)

Estratégias para o setor de consultoria ambiental
Gestão ambiental
1.

Automatizar monitoramentos ambientais (ar, águas, efluentes, solo)

2.

Utilizar sistemas remotos de monitoramento de vegetação e de processos de
recuperação ambiental

3.

Avaliar e propor a atualização tecnológica para a maior eficiência hídrica e energética
dos empreendimentos e redução da poluição

4.

Agregar e/ou desenvolver novas tecnologias para o tratamento de resíduos,
recuperação de recursos hídricos e a remediação de áreas contaminadas
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Como a CPEA está enfrentando os desafios do
avanço tecnológico?

Estratégias CPEA
1. Criação da CPEA-TECH
2. Consolidação de parcerias com empresas especializadas em tecnologias
de baixo impacto e/ou de aumento de eficiência hídrica e energética
3. Desenvolvimento e/ou incorporação de bancos de dados ambientais
4. Investimento no desenvolvimento de tecnologias
• Diagnósticos do meio físico
• Remediação de áreas contaminadas
• Equipamentos de apoio à gestão ambiental
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Sistemas portáteis automatizados
para tratamento de efluentes e de solos

Aquadrone
inspeções e monitoramentos em água interiores
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VOS – Veículo de Observação Submarina
inspeções em áreas portuárias e monitoramentos
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“A tecnologia vai reinventar o negócio, mas as relações humanas
continuarão a ser a chave para o sucesso”
Stephen Covey

Sérgio Pompéia
sergio.pompeia@cpeanet.com
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Painel 2.4.3
Estratégias de relacionamento com
stakeholders
• FERNANDO VON ZUBEN
Diretor - EnviroPartners e Ex-Diretor de Sustentabilidade – Tetra Pak
• DELFIM ROCHA
Diretor Executivo - Ferreira Rocha Assessoria e Serviços Ambientais
• SERGIO LEÃO
Sócio-Diretor - Fronteira Sustentável Consultoria
• GUSTAVO SBRISSIA
Diretor de Meio Ambiente - Brookfield Energia
• VIVIANE MANSI

Diretora de Comunicação e Sustentabilidade - Toyota
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Gestão do Relacionamento com Partes
Interessadas como Estratégia de
Proteção e Agregação de
Valor para Acionistas

CONGRESSO
AMBIENTAL

Delfim Rocha
Diretor Executivo

O ambiente atual de negócios
Top-down

PROJETO
EMPRESA

Bottom-up
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Estratégias corporativas de sustentabilidade
VISÃO DE TERRITÓRIO

Adaptado de FGV-EAESP Mestrado Profissional em
Gestão da Competitividade. Ênfase em
Sustentabilidade

LINHA DO TEMPO DO NEGÓCIO

Partes interessadas e sua interação
Agentes
financiadores
Outros players

Público estratégico:
Pessoa ou grupo que
pode ou poderia afetar o
desempenho de uma
empresa ou negócio

Mídia

EMPRESA

Comunidades
afetadas

Poderes
públicos

(FREEMAN, 1984)
Academia e
ONGs

Órgãos
ambientais

Ministério
Público e outras
instituições
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O risco
sco social e suas consequências
consequên
diretas
As ações de prevenção, ŵŝƟŐĂção
e compensação de impactos jaǵ
correspondem em média, para
empreendimentos hidrelétricos,
a 20% do valor total de seus
orçamentos, em comparação
com os 6% observados na década
de 1990
(INSTITUTO ACENDE BRASIL. Custos socioambientais:
tendências, ferramentas e responsabilidades. White
Paper 19, São Paulo, 2017, 28 p)

Inabilidade (reatividade) na gestão do relacionamento
com as partes interessadas

O risco social e suas consequências indiretas
Inabilidade na
gestão do
relacionamento
com partes
interessadas

“lacunas” e
“erros” de
estudos e
projetos

• Ações Civis
Públicas

CONFLITO
S

insegurança
jurídica

• Atrasos de
cronogramas

externalidades
de órgãos
intervenientes

• Desgastes de
imagem
• etc, etc, etc...
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Como atuamos no Território para investigar e
planejar a gestão de relacionamento
Leitura da Realidade por meio
de uma Lente (Teoria) com seus
conceitos, modelos, procedimentos...

Diversidade
Espacial

Diversidade
Política

Diversidade
Cultural

Diversidade
Natural

Diversidade
Social

Lente (Teoria) que se fundamente em
Relações, pois a realidade e a
Sustentabilidade são relacionais
Conflitos
Licença Social para Operar (LSO)
Participação Social
Desenvolvimento Local

A radiografia e a retroalimentação dos
conflitos
conflitos
EVENTO

Como o conflito se mostra

PADRÃO

Repetições que caracterizam
o conflito

ESTRUTURA

MODELO MENTAL

Sistemas locais ou regionais
(ou a ausência deles) que
possibilitam o conflito
Julgamentos, crenças,
maneiras de pensar que
justificam o conflito
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A estratégia corporativa da Licença Social

É a legitimação das operações de uma empresa
pela sociedade. É a população local que sente
os impactos das atividades produtivas e que
primeiro concede ou nega a Licença Social
(SANTIAGO, 2016)

Licença Social não é uma ferramenta ou um documento: é uma estratégia para
gestão de riscos sociais e para gerar valores compartilhados!

Os níveis da Licença Social
CONFIANÇA
INSTITUCIONALIZADA
(percepção de situação
duradoura de “ganha-ganha”)

CONFIANÇA
DE INTERAÇÃO

LEGITIMIDADE
SOCIOPOLÍTICA

(Percepção do
engajamento no
diálogo com
a sociedade)

(Contribuições
para o bem-estar
da sociedade)

LEGITIMIDADE
ECONÔMICA
(Benefícios econômicos
para o stakeholder)
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A estratégia corporativa da Licença Social

Dinamismo

Licença Social
•
•
•
•
•

Integração da voz das partes interessadas nos
processos do negócio por meio de intensa e
efetiva interação

Qualidade do diálogo
Justiça nos procedimentos
Não assimetria de poder
Confiança mútua
Coesão social

A Licença Social e os tipos de diálogo
Transacional:
Unidirecional
(comunicação tradicional)

Transicional:
Bidirecional (predomínio da
“voz” do empreendedor)

Transformacional:
Bidirecional (aprendizado mútuo)
Fonte: MERCER-MAPSTONE, L.; et al, 2017
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A importância da manutenção da coerência na
estratégia de relacionamento com stakeholders

Nível de Participação Social

UHE Belo Monte: Nível qualitativo e tipo de Participação Social ao longo do processo de
viabilização e implantação (População Não Indígena)

Proativo
+
Transicional

Reativo
+
Transicional

Elaboração do EIA

Inexistente

Misto
+
Transicional

Implantação,
Obtenção Elaboração
PBA e
obtenção LO e início
LP
obtenção LI
de operação

Proativo
+
Transformacional

Entrada em operação
à plena carga

A obtenção da Licença Social para Operar:
O caso do Complexo Caçu/Barra dos Coqueiros (LP)
• 193 domicílios afetados
• 162 famílias na área rural e 22
na cidade de Caçu
• Posse da terra trazia
estabilidade e era fator de
fixação na região
• Elevada proporção de idosos ou
com problemas de saúde
• Elevada migração da população
mais jovem
Fonte: CSE (ALCAN, 2005)
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A obtenção da Licença Social para Operar:
O caso do Complexo Caçu/Barra dos Coqueiros (LP)
Estratégias do processo de
gestão de relacionamento com
stakeholders

Estratégias da LSO
Qualidade
do Diálogo

Minimização
Justiça nos
das assimetrias processos
poder

Equipe de Cadastro são agentes
dinâmicos de interação
Setorização das áreas afetadas
para a realização de reuniões
Envolvimento direto da
Gerência nos contatos face a
face
Discussão dos critérios de
negociação por setores
afetados

Confiança
Coesão
Social
Influências
externas e
ACPs
Metas de
cronograma
e agregação
de valor $

A busca de real evolução nos níveis de LSO:
O caso do Sistema Minas Rio - Mina (MG)
O Comitê de Convivência
• Instância formal de diálogo
composta por representantes da
comunidade e da Anglo American
• Busca definir em consenso e em
grupo quais as demandas e
prioridades das comunidades
Fonte: Adaptado de BRANDÃO, C. In:
Congresso Ambiental VIEX. São Paulo, 2018
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A busca de real evolução nos níveis de LSO:
O caso do Sistema Minas Rio - Mina (MG)
A Análise e os Critérios de Vulnerabilidade Social
Vulnerabilidade: Perda de bem estar, sob normas socialmente aceitas, causada pela
incerteza de eventos, associada à ausência de instrumentos apropriados para gerenciá-la
(WORLD BANK, 2001)

Fonte: Adaptado de BRANDÃO, C. In:
Congresso Ambiental VIEX. São Paulo, 2018

Inputs para o planejamento de investimentos sociall
a partir do mapeamento de stakeholders

Oportunidade para:
Atualização de avaliação
socioambiental
(tradicional) de PCH
previamente ao início de
construção

•
•
•
•

Atualização do diagnóstico socioeconômico
Mapeamento social de stakeholders
Análise prévia de investimentos sociais
Criar bases para o Desenvolvimento Local e
reduzir gradativamente a dependência
econômica e social
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Inputs para o planejamento de investimentos
sociais a partir do mapeamento de stakeholders
Preparação de
campo: 15 dias
Entrevistas: 90
Campo: 7 dias
Equipe: 5 pessoas
• Amostragem pela metodologia “Bola de Neve” a partir de uma “semente”
• Entrevistas semi-estruturadas

Inputs para o planejamento de investimentos
sociais a partir do mapeamento de stakeholders
Área do
Investimento

Descrição do
Investimento

Benefícios

Tipo de
Investimento

Avaliação do
impacto
esperado do
investimento

3

Alto

9
9
9
9

2

Médio

9 potencial de sinergia para a empresa
9 complexidade de execução (atores, convênios)

1

Baixo

9 benefícios para imagem institucional
9 tempo para implantação x cronograma construção

custo (faixas definidas pelo empreendedor)
área de influência (direta ou indireta)
benefício para a comunidade
potencial de sinergia para o território

Prioridade de Execução
+ Plano de Ação

comunidade empresa estruturante desejável
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Conclusões sobre fragilidades do status atual da
gestão de relacionamento com stakeholders
 Não há procedimentos que orientem o processo de relacionamento
 Carência de capacitação dos públicos internos e externos que interagem com os stakeholders
 Não há histórico registrado e sistematizado do processo de relacionamento
 Não se faz gestão dinâmica e analítica, ao longo do tempo, do poder de influência e das
relações (na maior parte das vezes, somente de opiniões favoráveis e desfavoráveis)
 Não se faz gestão preditiva de conflitos (na maior parte das vezes, foca-se na gestão reativa)

Gestão Reativa

Carência de planejamento
(Planos de Ação):
Tendência de foco no
emergencial e curto prazo

Prejuízos à
manutenção da
Licença Social

Incremento dos riscos
para o empreendedor

Conclusões sobre a importância estratégica da
gestão de relacionamento com stakeholders
• Gerenciamento, de forma preditiva, de prazos, escopo,
qualidade, custos e impactos sobre a imagem corporativa
• Contribuição relevante para prevenção ou antevisão de
crises socioambientais

Fluxo de Caixa
do projeto

• Caminho para construção dos estudos e projetos com as
partes interessadas
• Viabilização do Desenvolvimento Humano Sustentável do
território, preparando sua “desvinculação” do
empreendedor
• Obtenção da Licença Social
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OBRIGADO
Delfim Rocha
Diretor Executivo
delfim@ferreirarocha.com.br
(31) 99974-0655
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Estratégias de
Relacionamento
com Stakeholders
CONGRESSO
AMBIENTAL

Gustavo Fischer Sbrissia
Diretor de Meio Ambiente,
Fundiário e Responsabilidade
Socia
l

Brookfield
Energia
Uma plataforma
de energia global.
Mas com presença local.
Experiência em eficiência é ter um
dos maiores e melhores portfólios de
energia elétrica do mundo, com
plataformas operacionais integradas
em quatro continentes, mas operadas
localmente.

Capacidade instalada

~

16mil

MW

Ativos

Sob gestão

U$

40

bi

+

840
412

Brookfield
Energia Renovável

Com operação no Brasil desde 2001, a Brookfield Energia Renovável possui um
diversificado portfólio de ativos espalhados por todo o território do país.

Brasil

~

Usinas a biomassa

Capacidade instalada

Hidrelétricas

1500

42

4

Parques eólicos

Colaboradores

19

450

MW

Ativos sob gestão

U$

3.3

bi
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Evolução nas empresas
Negação
Negavam a
necessidade do
envolvimento.
Argumentavam que já
geravam emprego,
recolhiam impostos e
enxergavam a
responsabilidade
social como uma
responsabilidade dos
governos

Filantropia
Empresarial

Responsabilidade
Social Empresarial

Ações pontuais e As atividades, além
doações
de gerar lucro, devem
esporádicas,
considerar o bem
respondendo de
estar dos
forma reativa as
funcionários,
solicitações de qualidade de vida das
comunidades.
comunidades,
relacionamento ético
com fornecedores e
governos e menor
impacto ambiental.

Sustentabilidade
Conciliar resultados
econômicos, sociais e
ambientais faz parte da
estratégia da empresa e
inclui no negócio todos
os stakeholders
(clientes, funcionários,
fornecedores, acionistas
etc.)
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Nosso Desafio…
- 65 Plantas em operação
- Distribuição territorial (11 Estados, mais de 70 municipios)
- Projetos em Desenvolvimento e Construção
- Uniformidade na implantação na Politica
- Ações reativas
- Dificuldade de definir prioridades de ação

Brookfield
Energia Renovável
Brasil

Centro-Oeste

537

MW

307

MW

Sul

Nordeste

445

Sudeste

MW

228

MW

Os volumes apresentados são
referentes à capacidade instalada.
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1 Passo – Reposicionar, identificar e conhecer quem eram nossos
stakeholders?

“Stakeholder é um indivíduo, grupo ou organização que possa afetar, ser afetado ou
sentir-se afetado por uma decisão, atividade ou resultado de um projeto”.

Relacionamento com as comunidades

Obrigação

Oportunidade

Reorientação

1) Top-Down;

1) Participação;

1) Parcerias

2) Visão “empresocêntrica”

2) Decisões e valores

2) Sustentabilidade

3) Curto prazo
4) Assistencialismo.

compartilhados;
3) Entendimento mútuo.

3) Vizinhança – Longo Prazo
4) Investimento
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2 Passo – Desenvolver metodologia…
Identificação
Parte interessada/
interveniente
Dados primários e
secundários

Priorização
Influência
Interesse
Demandas e expectativas

Classificação

Diferentes grupos:
Comunidade
poder público
stakeholders internos
instituições sociais
órgãos ambientais

Engajamento
Colaborar
Dialogar
Monitorar
Informar

Relação com a empresa:
amistosa? crítica? neutra?

CATEGORIA DO GRUPO DO
STAKEHOLDER
STAKHOLDER STAKEHOLDER

CONTATO

UF

MUNICÍPIO

Percepção
em relação ESTRATÉGIA
INFLUÊNCIA INTERESSE
ao
DE
empreedim ABORDAGEM
ento

DEMANDAS /
EXPECTATIVAS /
PREOCUPAÇÕES

Histórico de
Relacionamento
com o Projeto
OBSERVAÇÕES
e/ou empresa
(ESPECIFICAÇÕES
RELAÇÃO COM
(Principais
OU PONTOS DE
A EMPRESA
acontecimentos
ATENÇÃO)
passados
envolvendo o
stakeholder
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2 Passo – Desenvolver metodologia…

Matriz de Stakeholders

Tabela de açõe s

Taxa de Acompanhamento

Taxa de Realização das ações

3 Passo – Aplicar em estudos de caso…
2 PCHs em Contrução
1 Projeto em Desenvolvimento
1 Parque Eólico em Operação
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Benefícios Diretos e Indiretos
•

Já implantamos:
• Relacionamento estruturado na matriz em 4 ativos
• Primeiro EIA/RIMA participativo
• Canal de Comunicação 0800
• Atuação participativa das comunidades – EMPODERAMENTO
• Realização de Diagnóstico Social Participativo junto aos moradores da
comunidade
• Fortalecimento de relações locais
• Ética e transparência nas relações
• Valorização imagem da empresa
• Redução de riscos de exposição

Obrigado!!!
(agradecimento especial Milena, Alexandre, Thais, Thaiz e Natalia!!!!)

Gustavo Fischer Sbrissia
Diretor de Meio Ambiente, Fundiário e Responsabilidade Social
Brookfield Renewable
T +55 (21) 3543-2218 C 55 21 96701-1450
gustavo.sbrissia@brookfieldenergia.com
www.brookfieldrenewable.com
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CONGRESSO
AMBIENTAL

Stakeholders em
projetos de
infraestrutura experiências e lições
Sergio F. Leão
Fronteira Sustentável Consultoria Ltda.
Sócio-Diretor
Junho - 2019

Relacionamento com Stakeholders: o que queremos?
• Negócios tenham bons resultados (melhores negócios) e que promovam a melhoria da vida das pessoas
• Promover a prosperidade – Colin Mayer – “Prosperity: Better Business Makes the Greater Good”
• Qual é o ponto de partida?
9 Como a empresa faz, como mede sua performance, qual sua estrutura para atuar?

São consequências do propósito, o que ela se propõe a fazer. Resultados econômicos e valorização de
mercado são produtos e consequência do propósito.
9 “O propósito de negócios deve ser o produzir soluções rentáveis para os problemas das pessoas e do
planeta.”
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Relacionamento com Stakeholders: quais são?
• Thomas Eckschimdt e outros “Conscious Capitalism – Field Guide” – resume em 6 grupos:
9
9
9
9
9
9

Clientes
Integrantes
Fornecedores e cadeia de valor
Investidores, acionistas
Sociedade
Meio Ambiente

Interdependentes

• Como criar valor com e para esse conjunto de stakeholders?

O “termômetro” do relacionamento com Stakeholders – de 0 a 5
1.

Nossa cultura se referencia por um alto grau de confiança e transparência, tanto nas relações
internas quanto externas?

2.

Temos o compromisso da integridade, confiança e transparência naquilo que fazemos e no que
falamos que fazemos?

3.

Operamos com base em uma cultura de atenção e cuidado com todos os stakeholders, sem
esperar retorno ou recompensa?

4.

Nos desafiamos continuamente a melhorar e evoluir em nossa conscientização e capacitação
sobre como criar valor para todos os stakeholders? Medimos essa evolução?

5.

Nossos integrantes atuam com a delegação para fazer o que é o certo no relacionamento com
stakeholders?
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ONDE FOCAR A CRIAÇÃO DE
VALOR

Competidores

Defesa de
Interesses

FOCO

Mercado / Mídia

• Integrantes
• Acionistas /
Investidores
• Clientes
• Sociedade
• Fornecedores /
Cadeia de Valor
• Meio Ambiente
Governos

“Conscious Capitalism”

Matriz de materialidade 2017: Odebrecht S.A.
Exemplo

1. Conduta ética e governança corporativa
Influência sobre a tomada de decisão das partes interessadas

2. Transformação do ambiente de negócios
4,5

3. Transparência total

1

4. Diversificação e riscos no portfólio

2

4

3

3,5

5. Resiliência financeira
6. Cultura de excelência

4
5

6

7. Inovação para uma economia sustentável

3

8. Sinergia entre os negócios

2,5

7

8

11

10. Bem-estar dos integrantes

9

2

12

9. Comunidades e direitos humanos
10

11. Relações com fornecedores

13

12. Diversidade e inclusão
1,5
2

2,5

3

3,5

4

Impacto sobre a estratégia da Empresa

4,5

5

13. Pegada ambiental dos negócios
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Alinhamento quanto à Forma de
Atuação

Relacionamento com Stakeholders Externos
Exemplo: Matriz de Atratividade
•

Avaliar como ampliar foco atuação

•

Interagir com focos específicos /
pontuais

•

•

Maior interesse estratégico

•

Apoiar para um papel de liderança

•

Apoiar para manter entidade nessa

Avaliar se é possível melhorar

posição

alinhamento quanto ao foco

•

Avaliar continuidade

•

Avaliar o esforço de mudança

•

Identificar / avaliar estratégia para
manter participação, se for a decisão

•

Apoiar para melhorar atuação

•

Avaliar como aumentar alinhamento
quanto a forma

•

Avaliar possibilidade de contribuir
com Planejamento e/ou Governança

Alinhamento quanto ao F
Foco d
de At
Atuação
ã

Relacionamento com Stakeholders Externos

Ferramentas
Avaliar Maturidade do Sistema de
Gestão de Riscos Socioambientais
0,3
0

0,6
0
0,8
0

1,0
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Relacionamento com Stakeholders Externos
Capacitação e Preparação para Balizamento - Exemplo OEC - Diretrizes
1. Comunicação, Consulta Pública e Diálogo Social
2. Riscos socioambientais e mitigação de impactos
3. Mudanças Climáticas
4. Programas Sociais e Investimento Social Voluntário

Relacionamento com Stakeholders Externos
Capacitação e Preparação para Balizamento - Exemplo OEC - Diretrizes
5. Reassentamento Involuntário
6. Influxo Migratório
7. Populações Indígenas e Tradicionais
8. Propriedades Culturais
9. Saúde e Segurança no Trabalho
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Relacionamento com Stakeholders
Questões para Avaliação
1. Comunicação ou Diálogo, Interação Positiva?
2. O espaço da comunicação e diálogo tem a liderança de quem? Fator tempo?
3. Qual a estratégia de saída? É bem entendida e conhecida do início?
4. Os papeis, representações e responsabilidades estão bem entendidas?

OBRIGADO
Sergio F. Leão
sfleao@gmail.com
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Painel 3.2.1
O meio ambiente e o setor de mineração
• ALEXANDRE SION
Sócio - Sion Advogados
• HIDELBRANDO CANABRAVA RODRIGUES NETO
Subsecretário - SURAM
• RENATA FERRARI
Diretora Jurídica - CBMM
• PEDRO PAULO BURNIER DE SOUZA
Coordenador Técnico de Saúde Segurança e Meio Ambiente - BHP
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Licenciamento Ambiental de
Empreendimentos Minerários
Congresso Ambiental
VIEX Américas

Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável – Semad
Subsecretaria de Regularização
Ambiental – Suram
Hidelbrando C. R. Neto

Projeto
de Lei 2.785/2019
Municipalização
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Projeto
de Lei 2.785/2019
Municipalização

Projeto
de Lei 2.785/2019
Municipalização
CAPÍTULO 1
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais para o licenciamento de
empreendimentos minerários, realizado perante a autoridade competente do
Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama), consoante o estabelecido no
art. 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que “dispõe sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e
aplicação, e dá outras providências”.
§ 1º As disposições desta Lei não se aplicam a pesquisa e exploração de
petróleo, gás natural e águas minerais.

Aplica-se para TODAS atividades minerárias com exceção
das atividades listadas no § 1º!
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Projeto
de Lei 2.785/2019
Municipalização
Seção 1 – Disposições Gerais
Art. 4º O empreendimento minerário está sujeito às seguintes licenças
ambientais:
I – licença prévia (LP);
II – licença de instalação (LI);
III – licença de operação (LO);
IV – licença de operação corretiva (LOC); LIC?!
V – licença de operação para pesquisa mineral (LOP); e
VI – licença de fechamento de mina (LFM).
§ 1º A emissão de LP, LI e LO deve ocorrer de forma sequencial em
procedimento trifásico, com exceção do procedimento simplificado previsto
no art. 6º, sendo vedada a emissão de licenças concomitantes, provisórias ou
ad referendum da autoridade licenciadora.

Projeto
de Lei 2.785/2019
Municipalização
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Projeto
de Lei 2.785/2019
Municipalização

Projeto
de Lei 2.785/2019
Municipalização
§ 4º Qualquer atividade específica superveniente, que necessite ser licenciada após a
emissão de LO ou LOC, deve ser analisada em procedimento complementar do processo
de licenciamento e gerar retificação da licença do empreendimento minerário.
§ 5º Na hipótese prevista no § 4º, cabe à autoridade licenciadora estabelecer as
licenças necessárias ao procedimento complementar e as respectivas exigências no caso
concreto, vedada a emissão de licenças concomitantes, provisórias ou ad referendum.
(...)
Art. 30. Depende de prévio licenciamento ambiental em processo específico, com
elaboração de EIA/Rima e a emissão sequencial de LP e LI:
I – a construção ou a ampliação de barragem de rejeito superveniente à emissão de LO
ou LOC do empreendimento minerário;
II – a ampliação ou o alteamento de barragem não previstos no licenciamento
ambiental do empreendimento minerário; e
III – a alteração da geometria original da barragem.
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Projeto
de Lei 2.785/2019
Municipalização
Art. 6º O empreendimento minerário está sujeito a licenciamento ambiental
simplificado, desde que satisfaça, cumulativamente, os seguintes critérios:
I – tenha por objeto a lavra um dos seguintes bens minerais:
a) agregados para uso imediato na construção civil, incluindo aqueles
destinados à realização de obras de responsabilidade do Poder Público;
(areia, cascalho, britas, etc.)
b) b) rochas fragmentadas para calçamentos ou em blocos destinados a
corte e polimento; (Ardósias, granitos, etc.)
c) c) minerais garimpáveis, conforme classificação da entidade outorgante
de direitos minerários; ou
d) d) argilas destinadas à fabricação de revestimentos cerâmicos, tijolos,
telhas e afins;

Projeto
de Lei 2.785/2019
Municipalização
II – tenha área de lavra menor que 5 (cinco) hectares, envolvida em uma
única poligonal definida por coordenadas geodésicas, incluindo todas as
bancadas, frentes de lavra e servidões;
III – desenvolva operações de lavra, escavações ou desmonte de materiais
sem a utilização de explosivos; e
IV – utilize métodos de extração de minerais garimpáveis sem a utilização de
balsas para dragagem, desmonte hidráulico ou qualquer outro tipo de lavra
ou beneficiamento em escala industrial.
§ 1º A simplificação do licenciamento ambiental prevista no caput deste
artigo pode envolver a eliminação de fases ou a redução da complexidade dos
estudos requeridos, não se aplicando aos casos em que se exija EIA/Rima e
às atividades de médio e alto risco, assim definidas pela autoridade
licenciadora.
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Projeto
de Lei 2.785/2019
Municipalização
Art. 17. Os empreendimentos minerários requerem a apresentação de
EIA/Rima na fase de LP, com exceção daqueles especificados no art. 6º. (...)

Art. 19. O EIA deve ser elaborado de forma a contemplar: (...)
VII – o EAR do empreendimento minerário;
Art. 23. O EAR deve contemplar, no mínimo: (…)
VI – gerenciamento de riscos;
Art. 24. O PGR, exigido em caráter conceitual para a emissão da LP e de forma
detalhada para a emissão da LI do empreendimento minerário, deve
contemplar, no mínimo, os seguintes elementos: (...)
VI – apresentação de PAE;

Projeto
de Lei 2.785/2019
Municipalização
Art. 25. O PAE deve contemplar, no mínimo, os seguintes elementos:
I – descrição das instalações e das possíveis situações de emergência;
II – procedimentos para identificação e notificação de mau funcionamento ou
outras ocorrências anormais;
III – procedimentos preventivos e corretivos e ações de resposta às situações
emergenciais identificadas nos cenários acidentais;
IV – definição das atribuições e responsabilidades dos envolvidos e
fluxograma de acionamento;
V – medidas específicas para resgatar atingidos, pessoas e animais, mitigar
impactos ambientais, bem como para assegurar o abastecimento de água
potável às comunidades afetadas e resgatar e salvaguardar o patrimônio
cultural;
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Projeto
de Lei 2.785/2019
Municipalização
§ 3º O PAE deve ser analisado e aprovado pela autoridade licenciadora e, no
caso de o empreendimento minerário envolver barragem de rejeito, pela
entidade outorgante de direitos minerários.
§ 9º As ações previstas no PAE devem ser executadas pelo empreendedor
com a supervisão dos órgãos ou das entidades estaduais e municipais de
proteção e defesa civil.
Patrimônio Histórico e Cultural

Defesa
Civil

Licenciament
o
Meio Ambiente

Proteção e Defesa Civil

Projeto
de Lei 2.785/2019
Municipalização
CAPÍTULO 4
DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE EMPREENDIMENTOS MINERÁRIOS COM
BARRAGEM DE REJEITO
Seção 1
Do Licenciamento Ambiental
Art. 28. O licenciamento ambiental de empreendimento minerário engloba
todas as atividades, estruturas e equipamentos nele inseridos ou a ele
associados, incluindo a construção de barragem de rejeito.
Art. 29. No licenciamento ambiental de empreendimento minerário com
barragem de rejeito, sem prejuízo das demais exigências estabelecidas nesta
Lei, nas normas ambientais e pela autoridade licenciadora, devem ser
atendidos os seguintes requisitos: (...)
§ 1º Ficam vedadas a acumulação ou a disposição final ou temporária de
rejeitos de mineração em barragem sempre que houver melhor tecnologia
disponível.
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Projeto
de Lei 2.785/2019
Municipalização
§ 4º Fica vedada a concessão de licença ambiental para empreendimento
minerário ou para construção, instalação, ampliação ou alteamento de
barragem em cujos estudos de cenários de ruptura seja identificada
comunidade na ZAS.
10 km (dez quilômetros) ao longo do curso do vale, podendo ser
majorada pela autoridade competente para até 25 km (vinte e
cinco quilômetros), observados a densidade e a localização das
áreas habitadas e os dados sobre os patrimônios natural e cultural
da região; ou
b) a porção do vale passível de ser atingida pela onda de inundação
no prazo de 30 (trinta) minutos;
§ 5º Nos processos de licenciamento ambiental de empreendimento
minerário em curso, o empreendedor deve fazer a remoção de estruturas, o
reassentamento de comunidades e o resgate do patrimônio cultural na ZAS,
com prazo final determinado pela autoridade licenciadora no caso concreto,
bem como adotar as medidas determinadas por essa autoridade para a ZSS.

Projeto
de Lei 2.785/2019
Municipalização
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Projeto
de Lei 2.785/2019
Municipalização

Belo Horizonte

Projeto
de Lei 2.785/2019
Municipalização

Itabira
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Projeto
de Lei 2.785/2019
Municipalização
Art. 31. A autoridade licenciadora deve exigir, no licenciamento ambiental
que envolva barragem de rejeito, além da inscrição no respectivo conselho
profissional, a comprovação de que os responsáveis técnicos têm experiência
em construção desse tipo de estrutura.
Parágrafo único. A autoridade licenciadora pode exigir do empreendedor a
mudança do responsável técnico pela barragem, caso verifique a
inviabilidade de acompanhamento pelo excesso de estruturas a cargo desse
profissional.
Patrimônio Histórico e Cultural
Conselho Profissional
Licenciament
o
Meio Ambiente

Proteção e Defesa Civil

Licenciamento
Ambiental!

OBRIGADO!
Hidelbrando.neto@meioambiente.mg.gov.br
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Barragens na Mineração
Renata Willens Longo Ferrari
Junho de 2019

Conteúdo Confidencial

HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO
Estadual
2010

2010

2016

2018

2019

Federal

• Lei 21.972/16 (SISEMA)
• Decreto 46.993/16 (Auditoria Técnica)
• Resolução 2.372/16 (Auditoria Técnica)

• DN COPAM 228/2018 (Licenciamento)

• Lei 23.291/19 (Plano Estadual de Segurança de
Barragens)
• Resoluções SEMAD/FEAM 2.784/19 e 2.789/19
(Barragens a Montante)

2017

2018

2019

• Lei 12.334/10 (PNSB – Aplicabilidade Nacional)

• Portaria ANM nº 70.389/2017 (Regulamentação
PSB/PAE)

• Manual de Fiscalização de Barragens de Mineração
da ANM

• Resolução ANM nº 4/2019
• Nova minuta de Resolução ANM (em deliberação)

Conteúdo Confidencial
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POLÍTICA ESTADUAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS (LEI 23.291/19)
 Aplicabilidade ampla: barragens de rejeitos e resíduos industriais ou mineração e a barragens de água ou líquidos associados
a processos industriais ou de mineração que apresentem alternativamente as características previstas na norma

 Proibição de barragens a montante
 Prevalência da norma mais protetiva ao meio ambiente e às comunidades potencialmente afetadas pelo
empreendimento: norma aplicável; hierarquia de normas
 Processo de licenciamento ambiental trifásico com proibição de licenças concomitantes: regra de transição
 Tempo mínimo entre ampliações e alteamentos previstos em LO: alteamentos necessários
 Caução ambiental: garantir a recuperação socioambiental em caso de sinistro e a desativação da barragem. Parâmetros e
critérios a serem estabelecidos em regulamento. Prazo de 1 ano para barragens em operação para implementação da caução.

 Aprovação do PAE : autoridade competente, regramento
 Audiência pública para discussão do projeto conceitual: prazo e regramento

Conteúdo Confidencial

POLÍTICA ESTADUAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS (LEI 23.291/19)
 Manutenção corretiva das barragens: notificação com 15 dias úteis de antecedência X manutenções emergenciais X
manutenções de rotina

 Estudos dos cenários de ruptura das barragens: análise sistêmica de todas as barragens que se encontrarem na área de
influência

 Comprovação de inexistência de melhor técnica disponível
 Relatórios de auditorias técnicas de segurança e PAE: ciência e subscrição pelos responsáveis legais
 Regulamento será editado em até 180 dias a partir de 24/05/19 (Res. 2810 SEMAD/FEAM)

Conteúdo Confidencial
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RESOLUÇÃO nº 4 ANM (e minuta de Resolução)
 Proibição de barragem a montante: Resolução 4 e minuta de Resolução
 Proibição de áreas de vivência, saúde e recreação e de barragens de mineração ou de efluentes líquidos na ZAS
de uma barragem de mineração situadas a jusante e cuja existência possa comprometer a segurança da
barragem a montante e de instalações que armazene fontes radioativas: redação da minuta. Resolução 4 previa, por
ex., proibição de qualquer instalação ou serviço ainda que temporário que envolvesse presença humana.

 Sistema de monitoramento automatizado para barragens com dano potencial alto: redação da Res. 4 é
“monitoramento com acompanhamento em tempo integral”

 Sistema automatizado de acionamento de sirenes instalados fora da mancha para barragens que devem ter PAE:
redação da minuta (diferente na Resolução 4 – inseridas na PNSB)

 Estudos visando à identificação e conclusão de soluções voltadas à redução do aporte de água operacional nas
barragens: Res. 4 e minuta
 Prazos para cumprimento das obrigações: diferentes na Resolução 4 e na minuta;
 CDE da barragem assinada por responsável técnico e pessoa física de maior hierarquia da empresa: minuta
Resolução
Conteúdo Confidencial

REFLEXÕES E DESAFIOS

 COMPATIBILIZAÇÃO DAS NORMAS: prevalência e conflito de leis federais, estaduais e normas regulamentadoras
 SEGURANÇA JURÍDICA: normas aplicáveis e prazos para implementação
 ATENÇÃO PARA NÃO HAVER DESCOMPASSO ENTRE INTENTIO LEGIS E EFEITO PRÁTICO
 SEGURANÇA COMO VALOR: sociedade tem o dever-direito de contribuir para a edição de leis que regulamentam
as atividades
 EVOLUÇÃO LEGISLATIVA DEVE TER RACIONALIDADE: 77 PL e 2 EC
 IMPORTÂNCIA DA MINERAÇÃO RESPONSÁVEL : base de várias outras atividades, importante para sociedade e
comunidades .

Conteúdo Confidencial
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NOTA IMPORTANTE
 As informações contidas neste documento foram preparadas com o único e exclusivo objetivo de serem
apresentadas no Congresso Ambiental, no dia 28 de junho de 2019.
 Esta apresentação e seu conteúdo foram preparados apenas com o propósito de informar e não deve ser
reproduzida, retransmitida, distribuída para qualquer outra pessoa ou publicada, no todo ou em parte, por
nenhum meio, qualquer forma ou por qualquer objetivo. As opiniões apresentadas são baseadas em informações
colhidas no momento da sua preparação e estão sujeitas a quaisquer mudanças sem prévio aviso.
 Esta apresentação e seu conteúdo são informações confidenciais e não podem ser reproduzidos ou divulgados no
todo ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito do autor.

Conteúdo Confidencial
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Painel 3.2.2
O meio ambiente e o setor de petróleo e
gás
• JOÃO CARLOS CORRÊA
Country Manager, Spectrum
• ANTÔNIO CELSO JUNQUEIRA BORGES
Coordenador Geral de Licen ciamento Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros,
IBAMA
• CLAUDIO JORGE DE SOUZA
Superintendente de Dados Técnicos
ANP
• LUIZ GUSTAVO BEZERRA
Sócio – Mattos Filho Advogados, Diretor Chairman de licenciamento ambiental – AMCHAM
• SONIA LIMA
Coordenadora – Grupo de Meio Ambiente do IBP/ Premier Oil
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Banco de Dados Ambientais no
Licenciamento de Petróleo
Antônio Celso Junqueira Borges

CONGRESSO
AMBIENTAL

Coordenador Geral de Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Marinhos e
Costeiros

Gestão de dados ambientais
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Quais dados?

A realidade: Dados Distribuídos
• Problemas
• Formatos diferentes
• Registro
• Armazenamento

• Impossibilidade de análises integradas

• Necessitam
• Identificação
• Harmonização
• Validação
• Integração
INTEGRAÇÃO
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Projetos de Integração de Dados
Alto grau de dispersão
Diferentes protocolos de coleta
Diferentes sistematizações
Questões
Culturais
Falta de padrões
Questões Técnicas
Questões Culturais

Questões Culturais ainda são “O
GRANDE OBSTÁCULO”
Como remove-las?
Vantagens econômicas são
um forte argumento
A promessa de simplificar os
fluxos de trabalho e a maior
previsibilidade ajudam muito!
…Mas para avançar, ainda são
necessárias diretrizes
regulatórias !
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Licenciamento de petróleo

simmam.acad.univali.br

MAREM (IBP)

www.marem-br.com.br
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PMC (Petrobras)

sispmc.socioambiental.com.br

SIMBA (Petrobras)

simba.petrobras.com.br
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PEA-BC (IBP)

www.pea-bc.ibp.org.br

BDA Sísmica (IAGC)

bdep.ambiental.anp.gov.br/
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BDA Sísmica (IAGC)
•

Condicionantes em licenças específicas

•

Cooperação entre empresas

•

Articulação com ANP

APRIMORAMENTO DAA GESTÃO DEE DADOS AMBIENTAIS
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Desafios atuais
•
•
•
•
•

Governança e modelos de negócios
Integração de bases
Cooperação do setor privado
Infraestrutura governamental
Mudança de cultura

IBAMA motivou bancos de dados

ANP ofereceu o Banco de dados de

através de condicionantes:
• Sísmica IAGC
• PEA BC

E&P (BDEP) para hospedar e dar
suporte às operações do Portal

Indústria espontaneamente desenvolveu várias bases de
dados:
• Piatam
• Marem … entre outras
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O modelo adotado
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BDEP – Repositório Final
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Interface de integração

BDEP – Repositório Final

Interface de integração

BDEP – Repositório Final
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Inauguração
anunciada
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Plataforma IBAMA/ANP: próximos passos
• Assinatura de Acordo de Cooperação Técnica IBAMA/ANP
• Aprimoramento da interface e funcionalidades do banco da
sísmica
• Definição dos próximos “cilindros”:
• Caracterização e Monitoramento Ambiental
• Sistema de informações sobre poluição
• ...

Nosso novo “precious“…
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Nosso novo “precious“…

Obrigado!
cgmac.sede@ibama.gov.br
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Contribuição da ANP ao
Licenciamento Ambiental
Claudio Jorge de Souza

CONGRESSO
AMBIENTAL

Superintendente Dados Técnicos – SDT/ANP

Marco Legal – Criação do Banco de Dados de Exploração e Produção - BDEP
• Art.8º das atividades da ANP

LEI 9.478/97: LEI DO PETRÓLEO
(Art. 8º, Art. 15, Art. 22)

1997

• Art.8º
das atividades
dadasANP
inciso XI - “organizar
e manter o acervo
informações e dados técnicos relativos às atividades reguladas da indústria do
petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis.
inciso
XIConstituem
- “organizar
e manter o acervo das informações e dados
• Art. 15.
receitas da ANP:
V - o produto dos emolumentos, taxas e multas previstos na legislação específica, os valores apurados na venda ou locação
técnicos
dos bens móveis e imóveis de sua propriedade, bem como os decorrentes da venda de dados e informações técnicas,
inclusive para fins de licitação, ressalvados os referidos no § 2° do art. 22 desta Lei.
•Art.
22.
O técnico
acervo
constituído
pelos
dados
• Art. 22.
O acervo
constituído técnico
pelos dados e informações
sobre as bacias
sedimentares
brasileiras e
é também
considerado parte integrante dos recursos petrolíferos nacionais, cabendo à ANP sua coleta, manutenção e administração.
informações sobre as bacias sedimentares brasileiras é também
considerado parte integrante dos recursos petrolíferos
nacionais

REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 107
(Assinatura de convênio de cooperação e
apoio técnico-científico com a CPRM)

Inauguração do BDEP

22/02/2000

29/05/2000
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Missão e Visão da SDT/BDEP
Missão: “Gerir o acervo de dados técnicos e de informações existentes sobre
as bacias sedimentares brasileiras, bem como as informações relativas às
atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás
natural, nos termos do inciso XI dos artigos 8º e 22 da Lei 9.478/97.”
Visão: “Ser um centro de referência internacional em inovação tecnológica de
recebimento, armazenamento e disponibilização de dados técnicos digitais e
dados físicos de rochas e fluidos, prestando serviço de excelência para a
indústria de petróleo e gás natural no Brasil e no exterior resultando no aumento
do conhecimento das bacias sedimentares brasileiras.”

Principais Atividades da SDT
• Recebimento e Análise de Dados
i) Dados Geofísicos (sísmica e outros)
ii) Dados Digitais de Poços
iii) Amostras de Rochas
•

Disponibilização de Dados Públicos
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A Regulação de Dados Técnicos
Operadoras (dados exclusivos)

Empresas
presas de Aquisição de Da
Dados
(dados não exclusivos)

ANP (dados de fomento)

Origem dos dados

Acervo
5%

6 Petabytes

Dados sísmicos

de dados técnicos
aproximadamente

Dados de poços, não
sísmicos e de produção

95%

0,12%

Mais de

230 mil mídias
armazenadas

0,10%

PRINCIPAIS USUÁRIOS
DOS DADOS

5,70%

CD/DVD

FITA

HD

PEN DRIVE

94,08%
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Banco de Dados Ambientais Histórico
15º International Congress of the Brasilian Geophysical Society – SBGf - 2017
Workshop Horizontes da Geofísica – Segunda Edição.
ANP oferece hospedar um Banco de Dados Ambientais Públicos com finalidade de
atender às necessidades da indústria e do IBAMA

IAGC – IBAMA trabalham na formatação do Banco de Dados Ambientais -BDA

Durante a Rio Oil & Gas , ANP - IBAMA Inauguram o BDA – Set. 2018

Projeto Banco de Dados das Licenças Ambientais
• Desenvolvido por convênio UNIVALI/Prooceano
• Motivado por condicionantes de Licenças de Sísmica específicas
• Adotado e patrocinado pelos membros do IAGC
• Em parceria com o do IBAMA
Potencial de expansão para armazenar outros projetos e fases
de processos na cadeia de E&P e talvez outras tipologias
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Projeto Banco de Dados das Licenças Ambientais - BDA
•

PMBM - Projeto de Monitoramento da Biota Marinha

•

PCS

- Projeto de Comunicação Social

•

PMAP

- Projeto de Monitoramento Acústico Passivo

•

PMP

- Projeto de Monitoramento de Praias

•

PMR

- Projeto de Monitoramento de Ruídos

•

PCP

- Projeto de Controle da Poluição

•

PMAVE - Projeto de Manejo de Aves

Projeto Banco de Dados das Licenças Ambientais - BDA
Licença de Pesquisa Sísmica
PMBM

PMAVE

PCS

PCP

PMAP
PMP

PMB
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Projeto Banco de Dados das Licenças Ambientais - BDA
Licença de Pesquisa Sísmica
PMBM
P
MBM

PMAVE

PCS

BDA

PCP

PMAP

PMP

Parte do Fluxo de Processos
de PMB
Licenciamento Ambiental

Hoje um cenário de Bases Distribuídas

SIBBr
PIATAM
Cartas
SAO

SIMMAM

Portal
Biodiversidade

SITAMAR
SIMBA

Sonoteca

Banco
IAGC
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Futuramente um Portal Ambiental

PORTAL
AMBIENTAL

SIBBr

Cartas
SAO

SIMBA
PIATAM
SITAMAR

Portal
Biodiver.
Sonoteca

SIMMAM

Banco
IAGC

Iniciativa ArticWeb – um modelo a ser perseguido
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Iniciativa ArticWeb – Dados de Óleo e Gás

Iniciativa ArticWeb – Dados Ambientais
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Iniciativa ArticWeb – Integração de dados da Indústria e de Meio Ambiente
Coleta
automaticamente
mais de 150 tipos de
dados diferentes de
mais de 20
provedores de dados
diferentes.
Os dados podem ser
acessados a partir de
uma interface de
mapa ou por meio de
uma pesquisa de
texto.

Missão

•Missão: “Gerir o acervo de dados técnicos e de informações existentes sobre as bacias sedimentares brasileiras, bem como as informações relativas às atividades de
exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, nos termos do inciso XI dos artigos 8º e 22 da Lei 9.478/97.”

Visão

Programa de Modernização da Sup. De Dados Técnicos - PMDT

•Visão: “Ser um centro de referência internacional em inovação tecnológica, pesquisa, recebimento, armazenamento, disponibilização, processamento e interpretação de
dados técnicos adquiridos nas bacias sedimentares brasileiras, prestando serviços, fomentando e subsidiando a indústria de petróleo e gás natural no Brasil.”

Projetos

Ação – Processos e Projetos

Objetivos
Estratégicos

Macro
Processos

Macroobjetivos

•Macroobjetivos Estratégicos: Conquistar o reconhecimento da sociedade e dos agentes do mercado; aumentar a eficiência dos processos operacionais; constituir-se como
referência em qualidade de dados; introduzir a prestação de novos serviços; e integrar-se plenamente no Mapa Estratégico da ANP.

Regulação

Tecnologia

- Ampliar a gama de dados recebidos, unificar os seus padrões de
entrega.
- Criar mecanismos de incentivo para que os dados sejam entregues
corretamente.
- simplificar os padrões dos dados técnicos entregáveis.
Proporcionar os meios para aumentar a eficiência das demais
equipes.

- Eliminar os problemas de não conformidade dos dados já
carregados.
- Aumentar o leque de dados públicos disponibilizados pelo BDEP.
- Aperfeiçoar o uso das mídias, proporcionando ganhos de eficiência.
- Pesquisar a aplicação de ciência de dados para a transformação
dos dados geofísicos, geológicos e de poços do acervo em
informações importantes para as atividades de exploração
e produção.

- Disponibilizar novos canais para acesso aos dados.
- Criação das Litotecas descentralizadas.
- Simplificar a interface dos programas utilizados e viabilizar a
utilização de novos meios de transferência.

- Tornar o BDEP um polo multidisciplinar de apoio a indústria de
E&P, realizando prestação de serviços para o público interno e
externo.

R01- Simplificação e junção das Resoluções 1/2015 e 11/2011.

T01 – Recuperação de Dados antigos.
T04 – Projeto novo eBID.
T05 - Projeto Big Data –TECGRAF

I01- Novo CRF (CPRM x Petrobras).

M01- Projeto MultiSAR.
M04 Indicação das Áreas de Proteção Ambiental Situadas nas
Bacias Sedimentares.

R02 – Novo Padrão de Dados Sísmicos

T02 – Dados na Nuvem.

I02- Sala de Visualização e Clientes.

R03- Simplificação para outorga de autorização de levantamento
de Dados SPEC.

T03 – Aumento do “Link” do BDEP.
T06 – Disponibilização de Dados online.

I03 – Super-robô para armazenamento de todos os Dados
Técnicos.
I 04 – Nova solução de gestão do acervo de dados técnicos

M02 - Visualização de Dutos e Indicação de Áreas de Sensibilidade
Ambiental.
M03- Banco de Dados Ambiental - BDA

Infraestrutura

Meio Ambiente
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Missão

•Missão: “Gerir o acervo de dados técnicos e de informações existentes sobre as bacias sedimentares brasileiras, bem como as informações relativas às atividades de
exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, nos termos do inciso XI dos artigos 8º e 22 da Lei 9.478/97.”

Visão

Programa de Modernização da Sup. De Dados Técnicos - PMDT

•Visão: “Ser um centro de referência internacional em inovação tecnológica, pesquisa, recebimento, armazenamento, disponibilização, processamento e interpretação de
dados técnicos adquiridos nas bacias sedimentares brasileiras, prestando serviços, fomentando e subsidiando a indústria de petróleo e gás natural no Brasil.”

Macro
Processos

Macroobjetivos

•Macroobjetivos Estratégicos: Conquistar o reconhecimento da sociedade e dos agentes do mercado; aumentar a eficiência dos processos operacionais; constituir-se como
referência em qualidade de dados; introduzir a prestação de novos serviços; e integrar-se plenamente no Mapa Estratégico da ANP.

Meio Ambiente

M01 - Projeto MultiSAR.
M04 - Indicação das Áreas de Proteção Ambiental Situadas nas Bacias Sedimentares.
Projetos

Ação – Processos e Projetos

Objetivos
Estratégicos

- Tornar o BDEP um polo multidisciplinar de apoio a indústria
de E&P, realizando prestação de serviços para o público interno
e externo.

M02 - Visualização de Dutos e Indicação de Áreas de Sensibilidade Ambiental.

M03 - Banco de Dados Ambiental - BDA

http://bdep.ambiental.anp.gov.br/
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Obrigado!
Superintendência de Dados Técnicos – SDT
Banco de Dados de Exploração e Produção – BDEP
Av. Pasteur, 404 - Bloco A4 - Urca
Rio de Janeiro - Brasil - CEP: 22290-240
Help Desk: +55 (21) 3545-0112 / +55 (21) 3545-0115
Secretária: +55 (21) 2112-8503 (ANP) 3545-0102 (BDEP)
E-mail: helpdesk@anp.gov.br
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Painel 3.2.3
O meio ambiente e o agronegócio
• EDUARDO DE CAMPOS FERREIRA
Sócio da Área Ambiental - Machado Meyer
• CELSO MORETTI
Diretor Executivo da P&D - EMBRAPA
• DANIELA FONZAR POLONI
Gerente Jurídica Ambiental - Bunge
• LUCAS SILVA
Advogado – Bayer Brasil
• ANA RITA NALINI
Coordenadora Jurídico Ambiental – RUMO
• ANDRÉ LUÍS TORRES BABY
Consultor e Pesquisador
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O meio ambiente e
o agronegócio
CONGRESSO
AMBIENTAL

O futuro tecnológico do agronegócio e os positivos
resultados ao meio ambiente.

Ana Rita Nalini, Coordenadora Jurídico Ambiental da
Rumo

Bem
mm-vindo
à era da agricultura 4.0!!
O setor de agronegócio não fica de fora do cenário tecnológico que está presente em todos os
setores da economia e vem apresentando diversas opções tecnológicas aos produtores rurais e
empresários do setor agrícola.
Essas tecnologias já começam a impactar os resultados das safras, aumentando a
produtividade, reduzindo perdas no campo e, como consequência lógica, evitando impactos
ao meio ambiente.
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PILOTO AUTOMÁTICO – TECNOLOGIA RTK.
A utilização do piloto automático cresceu rapidamente na cultura da cana-de-açúcar. Isto
porque a tecnologia auxilia na solução de dois dos maiores problemas advindos da
mecanização agrícola: o pisoteamento de soqueiras e a compactação de solos.
O uso do piloto automático para a regularização de um terreno consiste na uniformização da
superfície sem eliminar a sua declividade natural; elimina as irregularidades e ondulações
naturais da superfície do solo.
O resultado disso é otimização dos recursos hídricos disponíveis; evita a erosão do solo e a
perda da fertilidade; melhora a eficiência de irrigação; aumento do rendimento das máquinas;
proporciona uma melhor drenagem superficial, principalmente para regiões mais úmidas.

Sensores
O uso de sensores na cultura de cana – de – açúcar permite obter diversas
informações importantes sobre a plantação, o solo e outras informações externas que
influenciam no campo.
Realizam comandos de forma automática, executando tarefas a distância, em tempo
real.
Por exemplo, informações meteorológicas, solo e chuva em cada talhão auxiliam nas
decisões assertivas do produtor.
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Drones
Os drones auxiliam na captação de imagens aéreas que permitem acompanhar o
desenvolvimento da lavoura em relação ao surgimento de pragas, doenças ou outros
problemas no campo, como estresse hídrico.
Visualizar áreas ambientalmente protegidas e áreas agricultáveis.

Startups do agro formam o 'Vale do Piracicaba'
Startups localizadas em Piracicaba oferecem soluções tecnológicas para que os produtores
usem de forma precisa equipamentos, com meios que aceleram a obtenção de respostas para
os mais diversos problemas que surgem diariamente, tornando a produção mais vantajosa
ambiental e economicamente.

O Vale do Piracicaba ou AgTech Valley surgiu em 2016 a partir de investimentos do município e
do apoio da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), da Universidade de São
Paulo (USP).
Site com maiores informações: http://www.valedopiracicaba.org/
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Obrigada!!!
Ana Rita Nalini
ana.nalini@rumolog.com
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Sumário
Desafio da produção nos trópicos
Agricultura baseada em ciência
O papel da pesquisa agropecuária
Inovação e sustentabilidade impulsionando o agro
http://silkedewilde.com/

Perspectivas futuras
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O desafio da produção no cinturão tropical

Maior parte do território brasileiro está localizado no cinturão tropical

Em 5 décadas o Brasil foi
capaz de criar um modelo
sustentável e competitivo
de agricultura tropical, sem
paralelo no mundo
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Agricultura movida a ciência
A pesquisa pública abriu caminho para um setor privado
ágil, pujante e empreendedor
Transformação de
solos ácidos e
pobres em solo fértil

Limitações
removidas
por PD&I

“Tropicalização” de
variedades e animais

Prioridades

Desenvolvimento de uma
plataforma de Produção
Sustentável

O papel e a contribuição de PD&I Agrícola
Soja no Cerrado
“Construção da fertilidade

Solo natural
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A contribuição da pesquisa agrícola
Fixação biológica de nitrogênio

Graças à fixação biológica de nitrogênio, a soja cultivada em
35 milhões de hectares não necessita de adubo nitrogenado
Economia de R$ 19 bilhões (2018)
+ 62 milhões de toneladas de CO2 equivalentes

Tropicalização de milho e trigo
Trigo

Milho

Tropical
Tropical

Temperada
Temperada

Source: https://www.nexojornal.com.br
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Da insegurança alimentar para celeiro mundial
9 Em 5 décadas:
- incremento de 5 vezes na produção de grãos
(aumento de 60% na área plantada)
- 240% elevação na produção de trigo e milho / 315% arroz
- rebanho bovino dobrou com diminuição das pastagens
- setor florestal elevou produtividade em 140%
- cafeicultura triplicou a produtividade (25 anos)
- produção de carne de frango cresceu 59 vezes
- ...

Ganhos de produtividade com sustentabilidade

Um Robusto Sistema de Pesquisa e Inovação
Embrapa
Empregados: 9.200
Pesquisadores: 2.400
43 Unidades de Pesquisa
10 Centros Temáticos
15 Centros de Produto
17 Centros Ecorregionais
Programação de pesquisa
34 portfólios de projetos
830 projetos
78 programas de melhoramento
Cooperação científica - Labex EUA e Europa
Cooperação técnica - África e América Latina
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Um Robusto Sistema de Pesquisa e Inovação
Embrapa Agrossilvipastoril
Sinop - MT

Balanço Social 2018
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Inovação e sustentabilidade
impulsionando a agropecuária
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Sustentabilidade impulsionando o agro no Brasil

Plantio direto protege o solo, incorpora carbono e economiza água

Sustentabilidade impulsionando o agro no Brasil
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Sustentabilidade impulsionando o agro no Brasil

Sustentabilidade impulsionando o agro no Brasil
Áreas dedicadas à
preservação nos imóveis
rurais

218 milhões ha
50% da área dos imóveis rurais
25,6% do território do Brasil
%
APP
Reserva Legal
Vegetação Nativa

10
50
40
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TOTAL DE ÁREAS PROTEGIDAS E PRESERVADAS NO BRASIL

49,8% DO BRASIL
423,4 milhões ha
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ÁREAS DEDICADAS À PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA
E MAIS AS TERRAS DEVOLUTAS, IMÓVEIS NÃO CADASTRADOS, ÁREAS MILITARES...

66,3% DO BRASIL
631,8 milhões ha
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USO E OCUPAÇÃO DAS TERRAS NO BRASIL (2018)

; IMAFLORA

Global Food Security Analysis-Support Data at 30 Meters
GFSAD30 mapeou a área cultivada em todos países, com resolução de 30 m

% de áreas cultivadas
80,0%

76,8%

(média 46%)

74,8%

70,0%

66,2%
63,9%

63,7%
60,5%

60,0%

58,0%

56,9%

50,0%

40,0%

30,0%
18,3%

20,0%

17,8%

17,7%
14,0%
7,6%

10,0%

0,0%
Dinamarca

Ucrânia

Holanda

Reino
Unido

Espaha

Índia

França

Fonte: Global Cropland (2019). Disponível em: https://croplands.org/app/map/statsMap
Global Food Security Analysis-Support Data at 30 Meters (GFSAD30) Project

Alemanha

EUA

México

China

Argentina

Brasil
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A era do “right data” …
“In God we trust.
All other must bring data.”
“Without data, you’re just another person with
an opinion.”
W. Edward Deming (1900 – 1993)
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Cenários para 2030

População
Pop
pulação + U
Urbanização
rbanização + R
Renda
enda + LLongevidade
ongevidade + P
Padrões
adrões d
de
e cconsumo
o n s u mo

Alimento (+35%)

Energia (+40%)

Água (+50%)

Os passos para 2030 …
9 Edição genômica
9 Zoneamento agrícola de risco climático
9 Bioprodutos: a emergente bioeconomia
9 Diversificação
9 Intensificação sustentável: iLPF
9 Agricultura digital e Big data
9 Alimentos híbridos
9 Microbiomas
9 Convergência: bio, nano e geotecnologias
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Intensificação sustentável – a emergente bioeconomia
Carne Carbono Neutro

Agricultura 4.0: nuvem, robótica, IA,
sensores, drones, IoT ...
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Alimentos híbridos:
proteínas animal e vegetal combinadas

Expressão de leghemoglobina
de soja em leveduras
(hemo = ferro = sabor de carne)

Maio, 2019

Abril, 2019

Uma nova maneira de inovar ...
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Uma nova maneira de inovar ...

Agricultura movida a ciência...
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Celso Luiz Moretti
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
de.pd@embrapa.br
www.embrapa.br
https://www.facebook.com/embrapa
https://twitter.com/embrapa
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Variáveis
socioambientais
Daniela Fonzar Poloni
Gerente Jurídica de Meio Ambiente
Bunge South America

CONGRESSO
AMBIENTAL

A Bunge South America

PAÍSES

5

ANOS DE ATUAÇÃO

FUNCIONÁRIOS

134

~19,000

INSTALAÇÕES

EXPORTADORA

~150

AGRONEGÓCIOS

ALIMENTOS E INGREDIENTES

# 3ª

da região

FERTILIZANTES

AÇÚCAR E BIOENERGIA

•
•

#1 principal empresa de
agronegócio no Brasil

•

#1 processador de soja e trigo
da região

•

5º maior processador do Brasil

•

Líder no Mercado de
fertilizantes na Argentina

•

#1 maior exportadora em
agronegócio da região

•

+ de 70% presença em lares e
padarias brasileiras

•

8 usinas

•

2 marcas na Argentina
(Bunge and Solmix)
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Cadeias de valor e marcas de consumo – Brasil
A Bunge é uma das maiores empresas de alimentos
do país, com marcas líderes de mercado. As marcas
de consumo da Bunge no Brasil estão presentes em
mais de 44 milhões de lares e 85 mil pontos de venda.
OLEAGINOSAS

GRÃOS

ALIMENTOS PARA
ANIMAIS

CANA-DEAÇÚCAR

AÇÚCAR
INGREDIENTES UTILIZADOS EM CEREAIS,
PETISCOS, PRODUTOS ASSADOS,
CERVEJAS E OUTROS ALIMENTOS

ÓLEOS DE COZINHA,
MARGARINAS E GORDURAS

ETANOL
ALIMENTOS PARA
ANIMAIS

Variáveis socioambientais no mercado de grãos
• IBAMA – Áreas Embargadas
• Decreto nº 6514/08
• Multa potencial: R$ 500/kg de produto
• TRABALHO ESCRAVO
• Pacto Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo (2006) ONGs e mais de 100 instituições privadas
• Risco reputacional
• MORATÓRIA DA SOJA
• Acordo Setorial para a Amazônia (2006) – Abiove, ANEC, ONGs e
Consumidores
• Risco reputacional
• PROTOCOLO DO PARÁ
• Compromisso com o Ministério Público Federal no Pará (2014) –
Abiove, ANEC, Players locais e MPF
• Risco reputacional e legal
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Protocolo do Pará
2013/2014: Assinatura do TAC da pecuária
Governança das traders:
•

Moratória da Soja

•

Projetos com ONGs no PA

•

Outros mecanismos para rastreamento
Compromisso voluntário
Acordo entre MPF, ABIOVE e Sec. Mun. Verdes
CAR, NF, PRODES(*), Trabalho Escravo
Auditorias independentes

(*) Abertura de área detectada pelos dados oficiais do sistema Prodes/Inpe em seus imóveis a
partir de 22 de julho de 2008, para áreas superiores a 25 ha
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A importância estratégica
do agronegócio na
preservação ambiental

CONGRESSO
AMBIENTAL

Lucas de Oliveira e Silva
Gerente Jurídico – Bayer Brasil

THE CHALLENGE

493

3

/// Bayer 16:9 Template /// May 2018

HOW?

4

/// Bayer 16:9 Template /// May 2018
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Brazilian agriculture
Land usage

30%

AGRO
(pasture+
cultivation)

5

Brazilian agriculture
Land usage

6
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Brazilian agriculture
Grain production land usage vs production

Knowledge +
Technology

&XOWLYDWHGDUHDDQGJUDLQSURGXFWLRQLQ%UD]LOௗ–ௗWR $GDSWHGIURP&21$%
The oil & protein crop supply chain in South America – Published Jan 2018
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Thank you
///////////

lucas.silva2@bayer.com
+ 55 11 96067 2555
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Painel 3.3.1
O meio ambiente e o setor elétrico
• PAULO ARBEX
Presidente – ABRAPCH
• FERNANDO KERTZMAN
Diretor- Geotec Consultoria Ambiental
• EDUARDO AUGUSTO CAMPOS
Diretor- Geotec Consultoria Ambiental
• JOSÉ HILARIO PORTES, SUPERINTENDENTE
Socioambiental e de Assuntos Indígenas – Norte Energia
• PEDRO DIAS,
Vice-Presidente do Conselho de Administração - ABRAPCH
• ALEXANDRE UHLIG,
Diretor de Assuntos Socioambientais – Instituto Acende Brasil
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Estudos Ambientais nas Diversas Fases
do Empreendimento: Viabilidade,
Implantação e Operação

 
 

Fernando F. Kertzman, Dr.
Eduardo A. Rocha Campos

REPRESENTANTES

•
•
•
•

Ferna
Fernando
F. Kertzman, Dr.
Diretor Geral
Geólogo (USP);
Me. Pedologia (Univ. de Paris);
Dr. Ciências, Geografia e Física (USP).

•
•
•
•

Eduardo Au
Augusto R. Campos
Diretor Executivo
Engenheiro Florestal (Unesp);
Pós em Gestão e Manejo Amb. (Oswaldo Cruz);
Esp. Gestão Florestal (UFPR).
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QUEM SOMOS NÓS ?

EQUIPE PIRACICABA

A Geotec Consultoria Ambiental é uma das pioneiras na
prestação de serviços socioambientais no estado de São Paulo,
com mais de 20 anos no mercado atuando em licenciamentos
ambientais em diversos setores.
EQUIPE SÃO PAULO

O QUE FAZEMOS ?
SETORES DE ATUAÇÃO
•
•
•
•
•

INFRAESTR
INFRAESTRUTURA
ENERGIA
RECURSOS HÍDRICOS
H
RESÍDUOS
PLANEJAMENTO URBANO

CAMPOS DE ATUAÇÃO
•
•
•
•
•

ESTUDOS AMBIENTAIS
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS
PROGRAMA AMBIENTAIS
SUPERVISÃO E MONITORAMENTO AMBIE
AMBIENTAL
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
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CONCEPÇÃO E FASES DE UM PROJETO AMBIENTAL

ELABORAÇÃO
ABORAÇÃO D
DO
PROJETO

LICENCIAMENTO
AMBIENTAL

IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO

CONSULTORIA
AMBIENTAL

ANÁLISE DE VIABILIDADE PRÉVIA AO EMPREEENDIMENTO
A licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva
ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio dependerá
de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto
sobre o meio ambiente (EIA/RIMA) (...) .

Rito usual
ual do Licenciamento
Licencia
Ambiental

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO MUNICIPAL
PLANOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO
DEMAIS RESTRIÇÕES AMBIENTAIS
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Possíveis Restrições

Uma análise prévia sobre
possíveis restrições
que
podem
afetar
o
empreendimento podem gerar
um processo de licenciamento
menos oneroso, mais rápido e
com menores impactos.

QUILOMBOLAS, INDÍGENAS
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ANÁLISE DE VIABILIDADE PRÉVIA AO EMPREEENDIMENTO

Distância do empreendimento
em relação às Unidades de
Conservação

ANÁLISE DE VIABILIDADE PRÉVIA AO EMPREEENDIMENTO

Localização do
empreendimento em relação
às Comunidades Tradicionais e
Terras Indígenas
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ANÁLISE DE VIABILIDADE PRÉVIA AO EMPREEENDIMENTO

Distância do empreendimento
em relação a áreas prioritárias
à conservação

ANÁLISE DE VIABILIDADE PRÉVIA AO EMPREEENDIMENTO

Existência de fragmentos
florestais dentro das áreas de
interesse.

503

ANÁLISE DE VIABILIDADE PRÉVIA AO EMPREEENDIMENTO

Reserva Legal da propriedade

ANÁLISE DE VIABILIDADE PRÉVIA AO EMPREEENDIMENTO

Art. 29. É criado o Cadastro Ambiental Rural - CAR, no
âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio
Ambiente - SINIMA, registro público eletrônico de âmbito
nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a
finalidade de integrar as informações ambientais das
propriedades e posses rurais, compondo base de dados
para controle, monitoramento, planejamento ambiental e
econômico e combate ao desmatamento.

ESSENCIAL
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ANÁLISE MULTICRITÉRIO

Definição Locacional Prévia

Análise da Legislação Aplicável

Análise de UCs, Comunidades Tradicionais

Análise de Restrições Ambientais Locais
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CENÁRIO IDEAL

ENERGIA SOLAR– NOVAS OPORTUNIDADES

Energia Solar
• Extremamente recente;
• Aumento gigantesco na oferta interna desta matriz no Brasil;
• Diversificação da matriz energética brasileira;
• Sem emissões durante sua geração (ABINEE, 2012);
• Empreendimentos recentes. Legislação para licenciamento
também recente.
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ESTUDOS AMBIENTAIS PARA A IMPLANTAÇÃO
Resolução SMA 74 - 04/08/2017
Delib. Normativa Copam 217 – 06/12/2017
Resolução SEMADE 9 – 13/05/2015
Portaria SECIMA/GAB 36 – 16/02/2017

Dentre as legislações
citadas, a mais antiga
data de 2015.

Resolução CONAM 10 – 20/12/2017
Instrução Norm. IDEMA 1 – 1/11/2018

ESTUDOS AMBIENTAIS PARA A IMPLANTAÇÃO
Artigo 3º - Se a potência instalada prevista para o empreendimento for:
I - maior que 90 MW, o procedimento aplicável para o licenciamento prévio será o de Relatório
Ambiental Preliminar - RAP, nos termos do artigo 4º da Resolução SMA nº 49, de 28 de maio de
2014;
II - maior que 5 MW e menor ou igual a 90 MW, o procedimento aplicável para o licenciamento
prévio será o de Estudo Ambiental Simplificado - EAS, nos termos do artigo 3º da Resolução SMA
nº 49, de 28 de maio de 2014; e
III - menor ou igual a 5 MW, incluindo empreendimentos de micro e minigeração de energia
elétrica distribuída, nos termos das Resoluções Normativas nos 482 e 687 da Agência Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL, só será exigida autorização para supressão de vegetação nativa ou para
instalação em áreas de proteção de manancial, se necessária.
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ESTUDOS AMBIENTAIS PARA A IMPLANTAÇÃO
Listagem E - ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA*
Porte:
5 MW < potência nominal ≤ 10 MW : Pequeno
10 MW < potência nominal ≤ 80 MW : Médio
Potência nominal do inversor > 80 MW : Grande
* É necessário enquadramento do empreendimento com outras
variáveis ambientais. Contudo, geralmente os estudos
solicitados:
Até 5 MW: Não passível de licenciamento;
>5 a 10 MW: Relatório Ambiental Simplificado - RAS
>10 a 80 MW: Relatório Ambiental Simplificado – RAS
Acima de 80 MW: RAS ou RCA/PCA.

ESTUDOS AMBIENTAIS PARA A IMPLANTAÇÃO

CATEGORIA

ÁREA ÚTIL (HA)

I
II
III

Até 30
> 30 até 100
> 100

POTENCIOAL
POLUIDOR
Pequeno
Médio
Grande

ENQUADRAMENTO
Declaratório
RAS
EIA/RIMA

Dispensado de licenciamento, desde que instalada em áreas sem vegetação nativa
ou em edifícios, podendo suprimir árvores isoladas na área.
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ESTUDOS AMBIENTAIS PARA A IMPLANTAÇÃO
Até 10 hectares de área útil:
PTA – Proposta Técnica Ambiental.
Acima de 10 hectares de área útil:
Relatório Ambiental Simplificado – RAS.
* É necessário enquadramento do empreendimento com outras
variáveis ambientais. Contudo, os estudos solicitados podem ser:
• Dispensa de Licenciamento;
• RAS – Relatório Ambiental Simplificado;
• Estudo de Impacto Ambiental – EIA/RIMA.

PRINCIPAIS IMPACTOS AMBIENTAIS DE EMPREENDIMENTOS FOTOVOLTAICOS¹

•
•
•
•
•
•

Alteração da paisagem;
Geração de resíduos sólidos;
Risco de contaminação do solo;
Alteração na qualidade do ar;
Geração ou aumento de processos erosivos;
Modificação do fluxo hidrológico.

•
•
•
•
•

Perda de cobertura vegetal;
Alteração na dinâmica de ecossistemas locais;
Afugentamento e fuga de fauna local;
Diminuição de potencial ecológico;
Riscos de acidentes com/causados por animais.

•
•
•
•
•
•
•
•

Geração de emprego e renda;
Crescimento economia local;
Arrecadação tributária;
Aumento do fluxo de veículos;
Riscos de acidentes de trabalho;
Aumento da eficiência de equipamentos;
Aproveitamento de energia;
Melhoria na segurança, confiabilidade e
oferta de energia elétrica;
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ESTUDO DE CASO – DESAFIOS DA IMPLANTAÇÃO
- FOTOVOLTAICO
Principais Atividades
• Gestão de Resíduos Sólidos;
• Controle de Processos Erosivos;
• Atividades de Supressão de

vegetação
• Resgate de fauna
• Comunicação Social

ESTUDO DE CASO – DESAFIOS DA IMPLANTAÇÃO - HIDRELÉTRICA
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FASE DE OPERAÇÃO

• Controle de Erosão e Cobertura Vegetal;
• Prevenção de Riscos e Acidentes;

• Controle de Ocupação da Faixa de Servidão da LT;
• Comunicação Social;
• Gestão de Resíduos e Efluentes.

CONCLUSÃO

•

Importância de uma análise multicritérios na fase de concepção de projetos;

•

Grande aumento da oferta de energia elétrica de matriz solar nos últimos anos;

•

Esforço da esfera pública para a elaboração de legislação simplificada para o
licenciamento de empreendimentos de energia limpa (sustentável);

•

Estudos ambientais intermediários ao EIA/RIMA na maior parte dos casos;

•

Impactos Ambientais com magnitude não alta na maior parte dos casos;

•

Preocupação com a futura destinação das placas ao fim da sua vida útil.
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Estudos Ambientais nas Diversas Fases do Empreendimento:
Viabilidade, Implantação e Operação

OBRIGADO!

 
 

Fernando F. Kertzman, Dr.
fernando@geotecbr.com.br
Eduardo A. Rocha Campos
eduardo@geotecbr.com.br

(11) 5573 – 7386 – São Paulo
(19) 3435 – 8881 – Piracicaba
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CONGRESSO AMBIENTAL
O meio ambiente e o setor elétrico

São Paulo, 28 de junho de 2019

AGENDA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Considerações Iniciais
Vídeo institucional
Breve histórico do empreendimento
O que é a Norte Energia
Principais Ações do Plano Básico Ambiental
Questões relevantes
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BREVE HISTÓRICO

HISTÓRICO
1975

•Início dos estudos para o aproveitamento hidrelétrico da Bacia do Rio Xingu

1980

•Conclusão dos Estudos de Inventário e início dos Estudos de Viabilidade Técnica da Usina Hidrelétrica Kararaô

1988

• Portaria DNAEE nº. 43, de 2 de agosto, aprova os Estudos de Inventário do Rio Xingu
• Portaria MME nº. 1077 autoriza a Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A (Eletronorte) a realizar estudos de
viabilidade para o AHE Belo Monte

1989

•Conclusão dos primeiros Estudos de Viabilidade do AHE Belo Monte

1994

•Revisão dos Estudos de Viabilidade com diminuição da área inundada e não inundação das áreas indígenas

1998

•A Eletrobrás solicitou à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) autorização, para realizar em conjunto com
a Eletronorte, novos Estudos de Viabilidade do AHE Belo Monte
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HISTÓRICO
2000

•Em dezembro, Eletrobrás e Eletronorte firmam acordo para conclusão conjunta dos Estudos de Viabilidade
Técnico-Econômica e Ambiental da UHE Belo Monte

2002

•Os estudos são apresentados à ANEEL, mas não são concluídos por decisão judicial.

2005

•Julho - O Congresso Nacional autoriza a Eletrobrás a completar os estudos por meio do Decreto Legislativo nº.
75/2008.
•Agosto - A Eletrobrás e as construtoras Andrade Gutierrez, Camargo Correa e Norberto Odebrecht assinam
Acordo de Cooperação Técnica para a conclusão dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e
Socioambiental do AHE de Belo Monte

2006

•Janeiro - A Eletrobrás solicitou ao Ibama a abertura de processo de licenciamento ambiental prévio. Começa a
ser feito o Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
•Março - O Ibama realizou a primeira vistoria técnica na área do projeto

2007

•Agosto - O Ibama realizou vistoria técnica e reuniões públicas nos municípios de Altamira e Vitória do Xingu
para discutir o Termo de Referência para o EIA
•Dezembro - O Ibama emitiu o Termo de Referência para o EIA

HISTÓRICO
2008

•Julho - O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) define que o único potencial hidrelétrico a ser
explorado no Rio Xingu será o AHE Belo Monte. A ANEEL aprova a Atualização do Inventário com apenas o AHE
Belo Monte na bacia do Rio Xingu
•Novembro - O Ibama realizou nova vistoria técnica na área do projeto

2009

•Fevereiro - A Eletrobrás entregou a versão preliminar do EIA e do Rima
•Março - A Eletrobrás solicitou a Licença Prévia
•Abril - O Ibama realizou nova vistoria técnica na área do projeto
•Maio - O EIA e o Rima forma entregues no Ibama
•Setembro - CNPE publica portaria que indica o projeto do AHE de Belo Monte como prioritário para
licitação e implantação
•Outubro - MME publica portaria com as diretrizes para o leilão de energia da UHE Belo Monte
•Novembro - ANEEL coloca em audiência pública a minuta do edital de Belo Monte e MME publica
portaria com a sistemática do leilão de energia da UHE de Belo Monte

2010

•Janeiro - Portaria MME nº.14 de 6 de janeiro de 2010 que define prazo para Declarações de
Necessidade para os Leilões de Compra de Energia Elétrica Proveniente de Novos Empreendimentos de
Geração e da Usina Hidrelétrica denominada UHE Belo Monte.
•Fevereiro - Ibama concede Licença Prévia da Usina Hidrelétrica de Belo Monte; - Aneel aprova estudos
de viabilidade da UHE Belo Monte; - Portaria nº. 2 da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento
Energético do MME, que torna públicos os montantes de garantia física de Belo Monte.
•Março - TCU aprova previsão de custos para construção da UHE Belo Monte; - Ministério de Minas e
Energia publica portaria que define a data do leilão para 20 de abril de 2010; - Diretoria colegiada da
ANEEL aprova o Edital do Leilão nº. 06/2009 e anexos, destinado à contratação de energia elétrica
proveniente da Usina Hidrelétrica Belo Monte - UHE Belo Monte.
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HISTÓRICO

Década de 80

2007

20.375

11.181

Energia Firme (MWmédios)

9.500

4.796

Área do Reservatório (km2)

18.300

516

Potência (MW)

Estudos de Inventário – década de 80
Estudos de Inventário – 2007

HISTÓRICO
Area do Reservatório de Belo Monte: 18 vezes menor que, a média nacional,
considerando as Usinas de Sobradinho(4.200km2/1.050MW) e
Balbina(1.730km2/250MW):
USINAS
Serra da Mesa
Porto Primavera
Itaparica
Emborcação
Itumbiara
Tucuruí
Salto Santiago
Itaipu
Salto Caxias
Itá
Santo Antonio
Jirau
Foz do Areia
Machadinho
Segredo

Belo Monte
Xingó

Ano
Geração
1998
1999
1988
1982
1980
1984
1980
1983
1998
2000
1980
2002
1982

1984

Área Reservatório Potência Instalada Área/Capacidade
(km²)
(MW)
(km²/MW)
1784
1275
1,4
2140
1540
1,39
828
1480
0,56
478
1192
0,4
798
2082
0,38
2430
8125
0,3
210
1420
0,15
1460
12600
0,12
141
1240
0,11
141
1450
0,1
271
3150
0,09
258
3300
0,08
142
1676
0,08
79
1140
0,07
82
1260
0,07

516

11233

0,05

60

3162

0,02

515

HISTÓRICO
ORIGEM DO PROJETO BELO MONTE
PROJETO DO ESTADO BRASILEIRO DESDE A DÉCADA DE 70
• CONCEPÇÃO DAS USINAS – MME/EPE
• ESTUDOS DE VIABILIDADE e EIA: mudanças importantes no projeto ao
longo do tempo e forma a compatibilizá-lo com as questões socioambientais:
• Redução do reservatório (Redução da área de 1.225 km2 para 516 km2);
• Retirada de outros aproveitamentos na bacia;
• Adoção do hidrograma mínimo no TVR;
Consequência: redução da geração média anual

BELO
LO MONTE DO PONTO VISTA ENERGETICO
ENERGET
TIC
SERÁ A MAIOR USINA 100% BRASILEIRA
11.233,1
BRASILEIRA 1
1.233 MW

HOJE COM 14
4 GERADORES
GERADORES EM BELO MONTE E 6 EM PIMENTAL
ATENDE O BRASIL COM
8.787 MW
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RESPONSABILIDADE DA EMPREENDEDORA NORTE ENERGIA
É IMPLANTAR O PROJETO

CONFORME ESTABELECIDO PELO ESTADO BRASILEIRO
NO EDITAL DO LEILÃO E NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

30 de maio de 2019

O QUE É A NORTE ENERGIA
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Quem é a Norte Energia?

Estrutura Acionária

30 de maio de 2019

• Sociedade anônima regida pela Lei 6.404/76;
• Governança: Diretoria , Conselho de Administração e Comitês
de Assessoramento, Conselho Fiscal, Assembleia de Acionistas

•

Concessionária de uso de bem público
• Proprietário da UHE Belo Monte
UNIÃO;
• Norte Energia detém o direito de exploração até 2045

• Investimento - R$ 40 bilhões
• BNDES R$ 27 bilhões (c/ garantia dos Acionistas)
• APORTE R$ 13 bilhões
30 de maio de 2019
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IMPACTOS POSITIVOS
• R$ 6,3 Bilhões em investimentos socioambientais

17% do total

• Mais de 18 mil ligações domiciliares às redes de água e esgoto,
beneficiando cerca de 70 mil pessoas em Altamira
• Realocação de 20 mil pessoas de palafitas para casas ligadas à rede de
saneamento

117
Projetos
Ambientais

33
Hospitais e Unidades
Básicas de Saúde

450
Km de Rede de Esgoto
e de Água

436
Salas de
Aula

30 de maio de 2019

PRINCIPAIS AÇÕES DO PBA
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PRINCIPAIS PROGRAMAS DO PBA

PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA VOLTA GRANDE DO XINGU

Estratificação espacial
• 25 localidades:
• 6 “urbanas”
• 19 rurais
• 2 Terras
Indígenas
Diferentes em seus
modos de vida e
produção
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PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA VOLTA
GRANDE DO XINGU

Estudos e Monitoramentos
Socioeconômicos Detalhados das
Condições de Vida e da Navegação
do TVR

~1.100 famílias
4.100 habitantes
+98 famílias indígenas

CONSERVAÇÃO DA FAUNA TERRESTRE

UHE BELO MONTE

Abelhas

Quirópteros

Aves Terrestres

Mamíferos Terrestres

Herpetofauna
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CONSERVAÇÃO DA FAUNA AQUÁTICA

UHE BELO MONTE

Mamíferos Aquáticos e Semiaquáticos

Crocodilianos

Aves Aquáticas e Semiaquáticas

MONITORAMENTO DE QUELÔNIOS
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PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DA ICTIOFAUNA

UHE BELO MONTE

Peixe, Pesca e Pescador

PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DA ICTIOFAUNA

Laboratório de Aquicultura de
Peixes Ornamentais do Xingu Laquax
Projeto de Aquicultura de Peixes
Ornamentais
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PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE VEGETAÇÃO

9Fl
Florestas
orestas de Terra Firme
F
9Fl
Florestas
orestas Aluviais
9Formações Pioneiras

PLANO DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
9Monitoramento da Dinâmica e
da Qualidade da Água
Subterrânea e Superficial;
9Macrófitas;
9Níveis e Vazões, Sedimentos e
levantamento de Largura e
Profundidade do TVR;
9Encostas Marginais e Processos
Erosivos; e
9Atividade garimpeira.
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PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES
DE NAVEGABILIDADE

APP dos Reservatórios
¾ Área de Preservação Permanente dos
Reservatórios
26.483,31 hectares (264,8 km²)
¾ Área necessária de recomposição da
vegetação na APP
Mínimo de 5.934,36 hectares – equivalente ao
que foi suprimido pelo empreendimento em
APP
¾ Média anual planejada de plantio de aprox.
250 ha, considerando até o ano de 2041
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PROGRAMA BÁSICO AMBIENTAL – COMPONENTE INDÍGENA
Nenhuma Terra Indígena
foi inundada pelos
reservatórios da UHE BM.

09 Etnias
11 Terras Indígenas;
01 Área Indígena;
57 Aldeias;
Indígenas ribeirinhos
e citadinos.
TOTAL = 3.878 indígenas
(fonte FUNAI e
DSEI/out.2017)
As Terras Indígenas
Paquiçamba e Arara da
Volta Grande do Xingu
estão localizadas no
Trecho do Vazão Reduzida
(TVR)

QUESTÕES AMBIENTAIS RELEVANTES
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QUESTÕES RELEVANTES
• Manter continuamente um robusto programa de monitoramento;
• Manter o acompanhamento participativo das ações de mitigação;
• Fortalecer continuamente relações de respeito e confiança com as
comunidades;
• Identificação clara das responsabilidades de Governo e do
empreendedor;
• Desenvolvimento com base na articulação institucional;
• Harmonizar programas, projetos e operação com agentes
envolvidos; e
• Considerar os possíveis impactos de novos empreendimento naa
região.
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O Setor Elétrico e
Pequenas Centrais
Hidrelétricas (PCHs)
e CGHs
Pedro Luiz Fuentes Dias
Vice-Presidente do Conselho de Administração e
Diretor Executivo da Cia Ambiental

Fundada em 2013 – hoje conta com mais
de 200 associadas - Micro, pequenas,
médias e grandes empresas
(construtores, fabricantes, engenharia,
desenvolvedores, prestadores serviço,
etc.).

Frente Parlamentar Mista
em Defesa das PCHs, CGHs
e Microgeração
238 Deputados e 27 Senadores
Conquistas Recentes:


5MW e Leilões para CGHs;



+ 30 anos para PCHs;



1º LER para CGHs e PCHs.
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MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA
 Apesar do potencial existente, a participação de renováveis na matriz energética brasileira vem caindo
suscetivelmente, com pequeno crescimento em 2015 em função da queda de oferta de interna de
petróleo e derivados;
 Crescimento na geração termelétrica.

Ano

% da geração
através de
termelétricas

2011

4,5

2013

16,3

2014

30,3

2015

28,1

EXPLOSÃO DE EMISSÕES NO
SETOR ELÉTRICO

 Emissões do SEB crescem
700% de 1990 a 2014;
 Concentração de CO2 na
atmosfera cresceu
HPDQRVĺ
Mudança Climáticas.

Fonte: SEEG - Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa
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MENOR “PEGADA DE CARBONO” - FÓSSEIS

MENOR “PEGADA DE CARBONO”
- RENOVÁVEIS
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FONTE MODERNA,
COM TECNOLOGIA
100% NACIONAL

PCHs tem grades
que servem de
proteção e retiram
toneladas de lixo
dos rios.
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PCHS
E CGHS
Água é vida! Onde há água a vida
sempre é mais presente.

 Tecnologia conhecida;
 Baixos custos operacionais;
 Alta eficiência energética;
 Extensão da vida útil;
 Conservação da área de entorno do rio.
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 Geologia
 Geomorfologia
 Solos
 Direitos minerários
 Água subterrânea
 Processos erosivos

ESPELEOLOGIA
Estudo realizado de forma preventiva
quando detectado potencial
espeleológico no local.

ÁGUA
 Análises diversas em campo e em laboratório;
 Avaliação de usos da água na bacia.
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FLORA
 Análise do bioma;
 Espécies existentes incluindo ameaçadas;
 Presença de Unidade de conservação próximas.

FAUNA
 Mamíferos;

 Anfíbios;

 Aves;

 Invertebrados aquáticos;

 Répteis;

 Peixes.
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Peixamento dos
reservatórios, monitorando o
desenvolvimento da ictiofauna.

Incremento às atividades de recreação, esportes e
lazer para a população local, criando empregos
nas áreas de lanchonetes, bares, restaurantes;
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PROMOVEM
TURISMO E
ECOTURISMO

EDUCAÇÃO AMBIENTAL
E PATRIMONIAL
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MONITORAMENTO
PERMANENTE DA
VAZÃO E DA
QUALIDADE DA
ÁGUA DOS RIOS

PROGRAMA DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL E
AMBIENTAL – PROCESSO
PARTICIPATIVO
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EVOLUÇÃO DO IDH MUNICÍPIOS SEDE
DE CGH/PCH
Depois da PCH

Antes da PCH

Fonte: ANEEL

L E I

K A N D I R

–

P E C

4 9 / 2 0 1 5

E

P E C

2 7 / 2 0 1 7

A Lei Kandir, lei complementar brasileira nº 87 publicada em 13 de setembro de 1996, entrou
em vigor em 01 de novembro de 1996 no Brasil, dispõe sobre o imposto dos estados e
do Distrito Federal, nas operações relativas à circulação de mercadorias e serviços (ICMS). A
lei Kandir isenta do tributo ICMS os produtos e serviços destinados à exportação. A lei tem este
nome em virtude do seu autor, o ex-deputado federal Antônio Kandir.
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Licenciamentos Ambientais
 Há casos que ultrapassam 10 anos sem posicionamento;
 Falta de recursos humanos nos OEMAs como fator
responsável pela morosidade;
 Insegurança jurídica;
 Modelo atual de LA não diferencia os projetos de baixo
impacto ambiental.

Além de todos os benefícios,
PCHs e CGHs também geram ENERGIA!

Muito Obrigado!
PEDRO DIAS

Vice-Presidente do Conselho de Administração e
Diretor Executivo da Cia Ambiental

pedro.dias@abrapch.org.br

pedro.dias@ciaambiental.com.br
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Painel 3.3.2
O meio ambiente e o setor de transporte
• RICARDO ZOGHBI
Diretor, Dominium Ambiental
• LARISSA AMORIM
Gerente de Projetos - Ministério da Infraestrutura
• SOLANGE GARCIA CARNEIRO
Gerente Corporativa de Meio Ambiente – Arteris
• RUBENS MELLO
Supervisor de Meio Ambiente – VLI
• CARLA COSTA
Chefe do Serviço de Regularização Ambiental e Delegação de Competência – IBAMA
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Licenciamento Ambiental
em empreendimentos de
Infraestrutura
Carla Costa – Chefe do Serviço de Regularização
Ambiental e Delegação de Competência – Ibama

CONGRESSO
AMBIENTAL
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Como começou a AIA no Brasil?
Editada em 1981 e concebida com caráter protecionista, a
Política Nacional de Meio Ambiente - PNMA balizou a nova
situação brasileira na gestão do meio ambiente, como um todo,
através da migração da ótica de administração de recurso, para
a ótica de administração de sistema.

A Política Nacional de Meio Ambiente estabeleceu importantes
diretrizes que acabaram por oferecer as condições para estruturar o
Direito Ambiental como um ramo autônomo do Direito.

Como começou a AIA no Brasil?
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Como começou a AIA no Brasil?
Resolução CONAMA 01/86 - Primeira vez em que foram definidos
os regulamentos para realizar a avaliação de impacto como
ferramenta de licenciamento ambiental.
Esta resolução ainda está em vigor e é a base do formato da
avaliação de impacto ambiental.

Como começou a AIA no Brasil?
Definiu que licenciamento de rodovias e ferrovias deveria ser submetido a EIA/RIMA – (art 2º)
Determinou, que além de atender à legislação, em especial os princípios e objetivos expressos na Lei de
Política Nacional do Meio Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais:
• I - Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto, confrontando-as com a
hipótese de não execução do projeto;

• II - Identificar e avaliar os impactos ambientais gerados nas fases de implantação e operação da
atividade ;
• III - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos.
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Como começou a AIA no Brasil?
Resolução CONAMA 01/86 - Primeira vez em que foram
definidos os regulamentos para realizar a avaliação de impacto
como ferramenta de licenciamento ambiental.
Esta resolução ainda está em vigor e é a base do formato da
avaliação de impacto ambiental.

CONAMA 01/86começou a AIA no
Brasil?
licenciamento de rodovias
e ferrovias deveria ser submetido

Definiu que
EIA/RIMA – (art 2º)

a

Determinou, em seu 5º artigo, no âmbito do EIA/RIMA, além de atender à
legislação, em especial os princípios e objetivos expressos na Lei de Política
Nacional do Meio Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais:
• I - Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto,
confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto;

• II - Identificar e avaliar os impactos ambientais gerados nas fases de implantação
e operação da atividade ;
• III - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada
pelos impactos.
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Estudo de Impacto Ambiental – EIA –
Estudo mais completo e mais extenso, exigido para avaliação da viabilidade
ambiental de um empreendimento ou atividade.
Possui uma abordagem exaustiva ou dirigida.
(…) busca um conhecimento quase enciclopédico do meio e supõe que quanto
mais se disponha de informação, melhor será a avaliação. Resultam longos e
detalhados estudos de impacto ambiental, nos quais a descrição das condições
atuais – o diagnóstico ambiental – ocupa a quase totalidade do espaço.
(Sánchez, 2013).

Apresenta apenas as informações que serão efetivamente utilizadas na análise
dos impactos e na tomada de decisão. “O objetivo é o entendimento das
relações entre o empreendimento e o meio e não a mera compilação de
informações, nem mesmo o entendimento da dinâmica em si (Sánchez, 2013).

Conama 237/97
37-97ição dos Procedimentos do LAF
Regulamenta os procedimentos do Licenciamento Ambiental – (definiu
também os entes competentes, mas hoje essa matéria é regida pela LC
140/2011 e Decreto 8437/2015.
Previsão de outros tipos de estudos ambientais quando o órgão ambiental competente verificar que é
o empreendimento não é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente.
(antes a única previsão legal para empreendimentos rodoviários e ferroviários era EIA/RIMA).
Definição dos tipos de Licença – LP, LI e LO.
Listou os empreendimentos sujeitos ao Licenciamento Ambiental.
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Lei Complementar 140/2011 e Decreto 8437/2015
Lei Complementar estabeleceu que somente um dos entes seria responsável pela competência
do licenciamento.

Foi determinado as seguintes competências como sendo do Ibama para licenciar:
LC
140
Empreendimentos
mentos situados:
si
Entre o Brasil e países limítrofes
Mal Territorial, plataforma
continental ou ZEE.
Em TI
Em UC´s federais, exceto APA
Em 23 opu mais estados

Ficha de Caracterização de la
Atividade(FCA)

Decreto

Rodovias Federais
Ferrovias
Hidrovias
Portos (15.000.000 ton/ano)
Exploração e produção de
petróleo e gás
Sistemas de Transmissão e
Geração de Energia acima de
300mw

Enquadramento

Emissão do Termo de
Referência

Estudo de Impacto Ambiental
(EIA)

Audiência Pública/Análise
Técnica

Plano Básico
Ambiental/Informes

Inspeção/ Análise Técnica

Licença de
Instalação(LI)

Plano Básico
Ambiental/Informes

Inspeção/ Análise Técnica

Licença de
Operação(LO)

Licença Previa (LP)
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Lei da Mata Atlântica –
Lei 11428/2006
Art. 14. A supressão de vegetação primária e secundária no estágio avançado de
regeneração somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública, sendo que a
vegetação secundária em estágio médio de regeneração poderá ser suprimida nos casos
de utilidade pública e interesse social, em todos os casos devidamente caracterizados e
motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa
técnica e locacional ao empreendimento proposto, ressalvado o disposto no inciso I do
art. 30 e nos §§ 1º e 2º do art. 31 desta Lei.
Art. 20 – Supressão de vegetação em estágio avançado somente com EIA/RIMA.

PROFAS – Programa de
Regularização Ambiental de
Rodovias Federais
Pavimentadas
Na lei de Crimes Ambientais e no Decreto em que se regulamenta o SNUC, se criou a
necessidade de se regularizar ambientalmente empreendimentos que foram
implementados anteriormente à PNMA.
Com base nisso, se instituiu o PROFAS, por meio da Portaria Interministerial MT/MMA
288/2013 para regularização de rodovias, bem como para definição de procedimentos
específicos (simplificados) para obras em rodovias preexistentes.
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PROFAS – Programa de Regularização Ambiental de
Rodovias Federais Pavimentadas
Licenciamento Simplificado de Rodovias Federais - regra geral para implantação e
pavimentação continua sendo o rito ordinário:
a) ) Implantação e pavimentação com extensão inferior a 100 km , e fora da Amazônia
Legal, podem ter procedimento
o específico quando a atividade não compreender:
inviabilizaçã
ão da comunidade
co
I - remoção de população que implique na inviabilização
e/ou sua
completa remoção;
II - afetação de Unidades de Conservação de proteção integral e suas respectivas Zonas
de Amortecimento-ZA;
III - intervenção em Terras Indígenas, respeitando-se os limites de influência
estabelecidos na legislação vigente;
IV - intervenção em Território Quilombola, respeitando-se os limites de influência
estabelecidos na legislação vigente.

PROFAS – Programa de Regularização Ambiental de
Rodovias Federais Pavimentadas
Para duplicação de rodovias ou ampliação de capacidade se pode fazer rito
específico com emissão direta de LI, desde que se atenda os critérios
determinados.
I - afetação de UC de proteção integral e suas respectivas Zonas de Amortecimento ;
II - intervenção em Terras Indígenas e seus limites de influência
III - intervenção em Território Quilombola, s seus limites de influência
IV- intervenção direta em bens culturais acautelados;
V - supressão de vegetação primária, bem como de vegetação secundária em estágio
avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica;(...)

Caso não haja atendimentos aos critérios cabe ao Ibama decidir o estudo
ambiental, mas o procedimento é o ordinário.
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PROFAS – Programa de Regularização Ambiental de
Rodovias Federais Pavimentadas
Em 2013 foram assinados 138 termos de compromisso para regularização ambiental das
rodovias já em operação.

Os termos de compromisso autorizam atividades de manutenção, conservação,
melhoramento e ampliação de capacidade (até 25 km) desde que atendidos pré
requisitos específicos, como não interferência em TI, Territórios Quilombolas ou Bens
Culturais Acautelados, dentre outras).

PROFAS – Programa de Regularização Ambiental de
Rodovias Federais Pavimentadas
Proposta de revisão do PROFAS
Economia de R$ 2 bilhões em estudos

Maior celeridade na mitigação de impactos da operação rodoviária
Procedimentos simplificados para regularização
Procedimentos simplificados para duplicação
Proposta de Licença de Operação padrão,
impondo a todos as mesmas regras.

Previsibilidade
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Obrigada!
Carla

Costa

Chefe
do
Serviço
de
Regularização Ambiental e
Delegação de Competência

DIL IC

carla.costa@ibama.gov.br
(61)3316-1794

550

MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA

Subsecretaria de Gestão Ambiental e Desapropriações
Secretaria Executiva
Ministério da Infraestrutura
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ESTRUTURA

Portos e Transporte Aquaviário
- SNPTA

Fomento, Planejamento e
Parcerias - SFPP

SGAD

Transporte Terrestre - SNTT

Aviação Civil - SAC
Companhias DOCAS
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O meio ambiente e o setor de transporte
Regulamentação OIT 169

Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004 – Promulga a
Convenção nº 169 da Organização Internacional do
Trabalho – OIT sobre povos indígenas e tribais
Fonte:Marcelo Camargo/Agência Brasil.

O meio ambiente e o setor de transporte
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Projeto de Lei de Licenciamento Ambiental

PROFAS – Programa de Rodovias Federais
Ambientalmente Sustentáveis

Fonte: Relatório de Avaliação dos Resultados da Gestão nº
201802036

Fonte:Rafael Manzutti / Sinfra-MT
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Obrigada!
Larissa Carolina Amorim dos Santos
Gerente de Projetos

larissa.amorim@infraestrutura.gov.br
61 2029-8087
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Meio Ambiente e o
Setor de Transportes
CONGRESS
O
AMBIENTAL

Rubens Canettieri de Mello
Supervisor de Meio Ambiente
VLI

Conheça a VLI
Integrando logística para criar valor
Criamos valor ao negócio dos nossos clientes e
parceiros através das soluções de logística que
integram ferrovias, portos e terminais. Esse é o nosso
compromisso!
Com a integração garantimos segurança, eficiência e
aumento de produtividade aos nossos clientes. Tudo isso
através de parcerias que nos ajudam
a realizar o nosso grande sonho: Transformar
a logística do Brasil.
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Sistema
logístico
integrado
da VLI
Porta de Terceiros

Terminal Integrador
Oportunidades

Porto Próprio

EFC – Estradas de Ferro Carajás

FCA – Ferrovia Centro-Atlântica

EFVM – Estrada de Ferro Vitória a Minas

FNS – Ferrovia Norte Sul

RUMO

7.500

+ de
empregados

5 corredores
logísticos

Volume de ferrovias
em 2017:

38.028

bilhões de TKU

MRS

3 portos
próprios

Ferrovia Norte Sul
Ferrovia Centro
Atlântica

Investimento
em: + de
Locomotivas*

100

+ de

9 bilhões*

Presente em mais
de
municípios

300
e 10 estados

Investimento
em: + de
vagões*

6.700

8 terminais
intermodais

Volume de portos
em 2017:

36.327

milhões de toneladas

Nossos
Números

8.000

+ de
km
de ferrovia

*dados de janeiro/2017
** Investimentos de 2014-2019

557

Meio Ambiente

Meio Ambiente
VLI

Para uma empresa com abrangência de atuação em grande parte do território
nacional, o compromisso com o meio ambiente ultrapassa as exigências com
as condicionantes ambientais.
A consolidação de um sistema de negócios sustentáveis e ambientalmente
responsável é encarado como prioridade em nossos processos.
O respeito às comunidades, o desenvolvimento contínuo de novas formas de
reuso e reaproveitamento de recursos, o fortalecimento de práticas cada vez
mais sustentáveis, a inovação em sistemas de gestão e a disseminação de
informações sobre as melhores condutas em relação ao meio ambiente são
algumas das ações empreendidas nos fluxos operacionais.

Plano Diretor de Meio Ambiente

Meio Ambiente
Plano Diretor

O Plano diretor é um conjunto de princípios e regras orientadoras . É um instrumento básico de um
processo de planejamento para a implantação da politica de desenvolvimento sustentável, norteando as
ações para a melhoria da gestão.
O ano de 2016 foi o primeiro ano do Plano Diretor e a VLI executou o conjunto de diretrizes planejados
para nortear sua atuação durante seu período de vigência entre 2016 a 2020.

O PD propõe melhoria contínua e a busca da excelência ambiental
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Meio Ambiente
Plano Diretor

Plano Diretor - Objetivos
9 Padronizar procedimentos em toda VLI;

9 Melhorar a gestão e manutenção de equipamentos e de estruturas existentes para o controle
ambiental;
9 Tratar e diminuir os custos dos passivos;

9 Trazer o meio ambiente para a rotina da operação;
9 Melhorar o engajamento de toda VLI quanto a importância das questões ambientais;
9 Atuar nos problemas críticos, tais como: ruídos e vibrações, capina química, gestão do
cumprimento de requisitos legais, gestão de áreas contaminadas entre outros.

O PD organiza o conjunto de princípios, objetivos e metas orientadoras de gestão

Meio Ambiente
Plano Diretor

Plano Diretor - Estrutura

Metas de
Excelência
VISÃO

Objetivo
estratégico
O QUE FAZER

Ações
COMO FAZER

O Plano Diretor contêm 13 macrotemas que abrangem todas as questões relacionadas ao Sistema
de Gestão Ambiental e está estruturado em três capítulos:

Gerir
Licenciamento

Requisitos Legais

Inovação Tecnologia
Ambiental
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Meio Ambiente

Plano Diretor

Plano Diretor

13 Macrotemas

Gerir Licenciamento

Requisitos Legais

Licenciamento
ambiental

Produtos Perigosos

Resíduos sólidos

Educação e Cultura
ambiental

Recursos hídricos

Gestão Florestal

Emissões atm.
ruídos e
vibrações

Gestão de obras e
manutenção de
equip.

Gestão de áreas
contaminadas

Conformidade legal
Conformidade legal
Emergências ambientais

Inovação e
Tecnologia Ambiental
Energia e mudanças
climáticas

Fauna

Plano Diretor – Resultados

Meio Ambiente
Plano Diretor

Plano de trabalho – Ações de Destaque

2016
¾ Início do Plano
Diretor MA.
¾ Aplicação de
critérios
orientadores
como metas,
objetivos e ações
de curto prazo.
¾ Mapeamento de
áreas
contaminadas,
com foco nos
riscos à saúde
humana.
¾ Mapeamento de
pontos críticos
de emissões
atmosféricas.

2017
¾ Plataforma para
classificação, risco e
status de áreas
contaminadas.
¾ Melhoria no
processo de
pesagem dos
resíduos, resultando
em maior acurácia
no CTF Ibama.
¾ Desenvolvimento
de guia de
referência para
licenciamento de
obras.
¾ Realizar a
manutenção de
estruturas e
equipamentos de
emergência.
¾ Medir e realizar a
avaliação de taxas
de respostas em
simulados e
emergências reais.

2018
¾ Elaborar o
inventário de
emissões de GEE.
¾ Obras de
segregação de
rede: pluvial,
sanitária e
industrial
solicitadas pelo
Ibama.
¾ Atendimento aos
parâmetros legais
de ruídos,
vibrações e
emissões
atmosféricas.
¾ Gerenciar o tempo
de resposta para
os atendimentos
de emergência.

2019
¾ Gerenciar os riscos
referentes aos
requisitos legais de
meio ambiente.
¾ Obter
certificações,
alinhadas a
normas de gestão
ambiental.
¾ Gerenciar a
recuperação de
áreas degradadas
por meio de
indicadores de
desempenho que
traduzam a
melhoria contínua.

2020
¾ Elaborar o inventário
de emissões de GEE
e do consumo
energético, por
corredor, e realizar a
análise crítica das
informações
levantando riscos e
oportunidades.
¾ Medir nível de
maturidade da
gestão ambiental das
unidades
operacionais.
¾ Inventariar 100% dos
resíduos gerados e
dos produtos
perigosos utilizados
nas operações.
¾ Mensurar avanços
do PD e estabelecer
novos desafios
através de novo
plano plurianual.
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SIGA – Sistema Integrado de Gestão Ambiental

Meio Ambiente
SIGA

LO 1022/2011 – Linha Férrea da FCA
1. Solicitava a aquisição de imagens de alta resolução (22.000 Km²)
2. Georreferenciamento de informações da malha (ambientais e
operacionais)

3. Implantação de diversos programas ambientais

Solução: Implantação de um visualizador de
dados geográfico para o IBAMA acompanhar o
atendimento às condicionantes

2012
Início do
projeto SIGA

2013
Aquisição
Imagens e
webvisualizador

2014
Formação do
Banco de
Dados

2015

2016
Integração dos
Sistemas e
funcionamento da Sala
de Crise

Mais funcionalidades e
Dados, inclusive de
Emergência

SIGA – Sistema Integrado de Gestão Ambiental
Construir conhecimento e melhorar processos

Meio Ambiente
SIGA

Conhecendo a ferrovia e as
instalações da VLI
1 . Como é o relevo local?
2. Existem cursos d’água além do que
o maquinista consegue ver?
3. Qual o local do acidente?
4. Existem comunidades próximas?
5. Quais recursos estão disponíveis no
entorno?
6. Qual o melhor acesso até
determinado local?
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SIGA – Sistema Integrado de Gestão Ambiental

Meio Ambiente
SIGA

Benefícios
1. Aproveitamento das informações para outros processos além do atendimento a
condicionantes.
2. Uma alternativa de localização além dos marcos quilométricos que pode ser utilizado para

diversos tipos de dados.
3. Um novo paradigma na forma de enxergar a ferrovia para além dos modelos unifilares.
4. Utilização para atendimento à emergências e gestão de riscos.

ECF

EGC

ESR

EPW

SIGA – Sistema Integrado de Gestão Ambiental

Meio Ambiente
SIGA

Cenários e projetos diversos: camadas
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Meio Ambiente
VLI

Meio Ambiente

Com transparência, respeito e um grande senso de responsabilidade,
esperamos que a gestão ambiental em todas as unidades e corredores
logísticos seja mais aprimorada, mais eficiente, transparente e sustentável
atingindo níveis de excelência no setor.
Este trabalho já começou!

Meio Ambiente
Contatos

Contatos

Obrigado!
Rubens Canettieri de Mello
VLI
e-mail: rubens.mello@vli-logística.com.br
Tel.: 31 3279- 4259
Gerencia de Meio Ambiente – VLI
Belo Horizonte - MG
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Arteris
Solange Carneiro
Gerente de Meio Ambiente
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Arteris | Dados e investimentos

INSTITUCIONAL
Perfil Corporativo
ARTERIS EM NÚMEROS
Cerca de 3,4-mil km de rodovias

+ de 17% do total de quilômetros de
rodovias brasileiras em concessão
651,5 milhões de veículosequivalentes no tráfego pedagiado
R$2,82 bilhões de faturamento em
receita de pedágio
R$ 800 milhões destinados à
operação das rodovias
R$ 1,7 bilhão de EBITDA em 2018
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ACIONISTAS
14,94%
Brookfield Aylesbury
COMPOSIÇÃO
ACIONÁRIA

85,06%
Partícipes en Brasil S.L

51%

49%
Empresa global, líder em
gestão de ativos nos
segmentos imobiliário, de
infraestrutura, energia
renovável e private equity.

Líder mundial na gestão de
rodovias com mais de 8.600
quilômetros administrados
globalmente.

INVESTIMENTOS REALIZADOS

R$ 19 bi

* Consolidado de 2008 a 2018 em obras e

melhorias nas rodovias
* Concessões federais e estaduais

1,8 bilhões em 2018
Modernização e manutenção da malha viária
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Obras | Destaques ambientais

Serra do Cafezal
Trecho
Duplicação de 30,5 Km da Arteris Régis
Bittencourt (BR-116), entre as cidades de
Juquitiba e Miracatu (SP)

Obra
Quatro túneis de última geração, com
sistemas ventilação, iluminação, prevenção e
mitigação de incêndios, além de escoamento
inteligente de fluídos inflamáveis.
A entrega inclui ainda 39 pontes e viadutos.

Investimento: R$ 1,3 bilhão
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Serra do Cafezal

Conservação ambiental
O projeto de construção de pontes, viadutos e
túneis garantiu o menor impacto ambiental
possível e favoreceu a regeneração mais
acelerada das matas. Houve o plantio de mais
de 400 mil mudas, a construção de 12
passagens de fauna monitoradas e realizados
17 programas ambientais para recuperação de
áreas degradadas, proteção da fauna, da flora,
bioindicadores, monitoramento da qualidade
da água, entre outros temas

Contorno de Florianópolis
Projeto de restauração do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro
- Área de 166 hectares

- Erradicação e controle de espécies exóticas 46.155
indivíduos removidos
- Monitoramento fenológico de 251 árvores matrizes
- 41 espécies para produção de mudas
- Inserção de módulos de recuperação - Método de Nucleação

- Plantio técnico de grupos de Anderson (em cada núcleo são
utilizadas espécies pioneiras, secundárias e climácicas)
- 1.080 grupos de Anderson, totalizando 14.040 mudas
- Transposição de galharia
- Poleiros artificiais

- Mudas no viveiro: 6.447
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Contorno de Florianópolis
Compromisso de desenvolver
ações com os grupos indígenas
vizinhos à futura rodovia. Várias
atividades foram consolidadas,
sempre com o
acompanhamento da Fundação
Nacional do Índio (FUNAI)

Para definir o que fazer no
contexto das aldeias e entender
quais as necessidades dos
grupos, foram realizadas
reuniões com as dez
comunidades indígenas da
etnia Guarani, do Componente
Indígena do PBA do Contorno
Rodoviário de Florianópolis

Apoio à reforma e construção
de Opÿ por meio da aquisição
de material (palha, pregos,
ferramentas etc.) e
fornecimento de alimentação a
mutirões para os trabalhos.
Terras indígenas: Massiambu,
Canelinha, Itanhaém, Morro
dos Cavalos, Praia de Fora 2
(BR), Amaral, Cambirela e
Amâncio.

RPPN | Reserva Particular do Patrimônio Natural
Localização
A Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) está localizada
na cidade de Bocaiúva do Sul, a 42 Km de Curitiba (PR)

Criação
Criada em 2017, é resultado do projeto de plantio compensatório.
Além de cumprir o papel na preservação da floresta com
araucária, garante a perpetuação da área de restauração florestal,
seguindo as diretrizes traçadas pela SPVS e Arteris Planalto Sul.

Restauração florestal
- Área Total da Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN
- Papagaio-do-peito-roxo: 100,41 hectares
- Área com Obrigação Legal de Restauração: 59,79 hectares
- Área efetivamente Restaurada: 76,57 hectares (28% maior
do que a inicialmente prevista)
- Número de mudas efetivamente plantadas: 77.540
- Período de tratos culturais para condução dos plantios: 5 anos (2 anos
a mais do que o período obrigatório)

Conservação da fauna e flora
O papagaio-de-peito-roxo e outras espécies nativas ganharam um
novo refúgio de área natural protegida. A nova reserva protege
também outros animais, como pumas, jaguatiricas e veados, além
de plantas, como a araucária e a imbuia.
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Licenciamento ambiental

Avanços
Licenciamento ambiental | Nossas contribuições

1. Alinhamento do entendimento da legislação vigente entre Ibama sede e núcleos
IBAMA estaduais
Padronização dos tipos de licenciamento e exigências nos orgãos estaduais e municipais

2. Planejamento de médio e longo prazo para novos empreendimentos: projetos
estratégicos

3. Atualização das normativas: melhorias no texto da portaria 289
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Obrigada!
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Painel 3.3.3
O meio ambiente e o setor de
infraestrutura
• JACKELINE BELLUZZO
Gerente Jurídico e Compliance – Entrevias Concessionária de Rodovias
• ROBERTA JARDIM DE MORAIS
Advogada Líder – Milaré Advogados
• ADAILTON CARDOSO DIAS
Diretor de Planejamento - EPL
• FRANCISCO MODENESI
Gerente Geral Jurídico - Bahia Mineração
• FABÍOLA CASTRO
Advogada - RIO Galeão
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SIAI
Sistema de Informações Ambientais para
Infraestrutura

CONGRESSO
AMBIENTAL
2019

ADAILTON CARDOSO DIAS
Diretor de Planejamento

Empresa de Planejamento e Logística
www.epl.gov.br

• PGA – PAINEL GERENCIAL AMBIENTAL

• PAE – PLANEJAMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

• SIAI –SIST. INF. AMBIENTAIS P/ INFRAESTRUTURA

• PLANOS SETORIAIS

• PAINÉIS LOGÍSTICOS

• PLANOS REGIONAIS

• PAINÉIS DOS MODOS DE TRANSPORTE

• ESTUDOS LOGÍSTICOS
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HISTÓRICO DO PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA NO BRASIL

3

HISTÓRICO DO PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA NO BRASIL

4
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – FOCO DE ATUAÇÃO
PLANEJAMENTO

Elaborar o planejamento integrado de cargas no Brasil

Elaborar o planejamento da integração de transportes de passageiros

Promover melhores práticas e inovações tecnológicas em soluções de transportes

Elaborar o planejamento socioambiental e estratégico de transportes

5

PROJETOS INSTITUCIONAIS ESTRUTURANTES
ONTL

FEP

 ONTL – Observatório Nacional de Transp. e Logística

PNL

 PNL – Plano Nacional de Logística
 EPP – Estruturação de Projetos Prioritários

IST

EPP

 PAE – Planejamento Ambiental Estratégico
 ACB – Análise Custo-Benefício para Infraestrutura de

Transportes

EPL

MEPI

 PIT – Plano de Inovação Tecnológica

PAE

 PPE – Plano de Parcerias Estratégicas
 MPA – Metodologia De Precificação De Ativos

 MEPI – Metodologia de Estrut. de Projetos de Infra

MPA

ACB

 IST – Indicadores Do Setor Transportes
 FEP – Fundo Estruturação De Projetos – Rodovias

PPE

PIT

TOTAL: 11 PROJETOS

6
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PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES

O ONTL

Entender

O Observatório Nacional de Transporte e Logística
- ONTL é um ambiente cujo domínio a ser
observado é o setor de transporte e logística
brasileiro.

É um modelo institucional desenvolvido para
responder às necessidades de informação sobre o
setor.

Conhecer

Planejar

O objetivo é apoiar a missão da Empresa de
Planejamento e Logística – EPL: planejar os
transportes e a logística do país.
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PILARES DO ONTL

INTEGRAR

DISSEMINAR
Análises, avaliações e
estudos

Dados do setor de transporte

MONITORAR

PLANEJAR

Indicadores de Desempenho

Ferramentas de apoio

ONTL – VISÃO GERAL

INTEGRAÇÃO DE DADOS

EPL

GEO

EVENTOS

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

BANCO DE DADOS

INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS

10
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PRODUTOS DO ONTL

Sistemas e
aplicações

Painéis Analíticos

Estudos
Logísticos
Publicações
Técnicas

Seminários e
Workshops

Fábrica de
Temáticos

PRODUTOS DO ONTL
Estudos Logísticos e Publicações Técnicas
2015

08 Boletins de Logística, 02 Diagnósticos Logísticos e 01 Anuário Estatístico

2018

http://www.ontl.epl.gov.br/boletins-de-logistica
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PRODUTOS DO ONTL - APLICAÇÕES

http://www.ontl.epl.gov.br/geologistica

PNL

PAE

APLICAÇÕES
E PAINÉIS

ESTUDOS
SETORIAIS
PUBLICAÇÕES
TÉCNICAS

14
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PNL

PAE
15

DIAGNÓSTICO

PROJEÇÕES
DE OFERTA E
DEMANDA

PNL

PROPOSTAS
DE
SOLUÇÕES
LOGÍSTICAS

POTENCIAL
ATRATIVIDADE
INVESTIMENTO
PRIVADO
16
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PREMISSAS DO PNL 2025

• Reduzir os custos logísticos
• Melhorar o nível de segurança e de serviço para os usuários
• Aumentar a eficiência dos modos utilizados para a movimentação das cargas
• Diminuir a emissão de poluentes

DIVISÃO MODAL ATUAL X FUTURA (PNL 2025)
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RESULTADOS GLOBAIS APRESENTADOS PELO PNL 2025

Cenário Base
Modalidade

Cenário PNL
(sem adequações de capacidade EFC,
EFVM, MRS, RMP e FCA)

Cenário PNL

Custo de
TKU
CO2
transporte
(R$
(bilhões) (milhões de t.)
bilhões)

TKU
(bilhões)

CO2
(milhões de
t.)

Custo de
transporte
(R$ bilhões)

TKU
(bilhões)

CO2
(milhões de
t.)

Custo de
transporte
(R$ bilhões)

Rodovia

1.900,2

114,1

311,0

1.462,9

87,8

236,8

1.734,4

104,1

281,7

Ferrovia

536,0

10,7

16,3

896,1

17,9

36,4

615,4

12,3

23,3

Hidrovia

160,6

3,2

6,4

141,1

2,8

5,3

154,6

3,1

6,1

Cabotagem

291,0

5,8

8,3

308,4

6,2

8,8

339,8

6,8

9,7

Dutovia

94,4

-

-

107,5

-

-

107,9

Total

2.982,2

133,8

342,0

2.916,0

114,7

287,3

2.952,1

126,3

320,8

RESULTADOS GLOBAIS APRESENTADOS PELO PNL 2025

Cenário Base

Cenário PNL

Cenário PNL
(sem adeq. cap.)

35.000
30.000

10.605

25.000

19.275
20.000
15.000

31.662

21.056

10.000

12.386

5.000
-

Gargalos Logísticos (km)

Redução em relação ao Cenário Base

Os benefícios projetados ocorrerão a partir de 2025.
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CARTEIRA DE
PROJETOS PARA
CONCESSÃO
2019 - 2022
CARTEIRA DE PROJETOS PARA CONCESSÃO

21

RODOVIAS - CARTEIRA DE PROJETOS PARA CONCESSÃO 2019 – 2022

Projetos

‘’

Qualificados
Qualificados como estudo

22
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RODOVIAS - CARTEIRA DE PROJETOS PARA CONCESSÃO 2019 – 2022
ESTUDOS EM ANDAMENTO

BR-365/364/MG/GO

Entr. BR-050/455/497 (Uberlândia) - Entr. BR-060/GO

Extensão do
trecho( km)
437

BR-153/080/414/TO/ GO

Entr. TO-070 (Aliança do Tocantins/TO) - Entr. BR-060 (Anápolis/GO)

851

BR-116/465/101/RJ / SP
BR-040/495/MG/RJ
BR-116/493/RJ/MG
BR-101/SC
BR-381/262/MG/ES
BR-163/230/MT/PA
BR-470/282/153/SC

Entr. BR-101 (Trevo Margaridas) - Entr. BR-050/272/374/381 (São Paulo/SP)
Juiz de Fora/MG - Acesso ao Rio de Janeiro/RJ
Entr. BR-393 RJ - Governador Valadares
Ponte Rio Madre - Div. SC/RS
Belo Horizonte – Governador Valadares/MG e Viana/ES
Sinop/MT – Miritituba/PA
Navegantes - Divisa SC/RS
Total

635
211
711
220
672
970
515
5.222

Empreendimento

Trecho
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CARTEIRA DE PROJETOS PARA CONCESSÃO 2019 – 2022
RODOVIAS – INTEGRADAS DO PARANÁ

Empreendimento

Trecho

BR-277/476/PR

Acesso ao Porto de Paranaguá – Foz do Iguaçu/PR

Extensão do
trecho( km)
1.172

BR-376/PR

Entr. Br-277/PR (Ponta Grossa/PR) – Nova Londrina/PR

591

BR-369/PR
BR-153/092/151/PR
BR-163/280/PR
BR-272/PR

Entr. BR-277/PR (Cascavel/PR) – Divisa SP/PR
Entr. BR-376/PR – Divisa SP/PR
Divisa MT/PR – Divisa PR/SC
Guaíra/PR – Maringá/PR
Total

646
637
629
265
3.940

24

584

CARTEIRA DE PROJETOS PARA CONCESSÃO 2019 – 2022
RODOVIAS – ACT EPL/BNDES

Empreendimento

Trecho

BR-101/BA/SE/AL/PE/PB/RN
BR-116/304/CE/RN
BR-116/BA/PE
BR-364/MT/RO
BR-230/PB
BR-116/MG
BR-251/MG
BR-020/DF/GO/BA
BR-116/290/RS
Br-158/392/RS
BR-232/PE
BR-452/GO
BR-364/060/MT/GO
BR-235/SE
BR-282/SC

Divisa ES/BA – Natal/RN
Natal/RN – Fortaleza/CE
Feira de Santana/BA – Salgueiro/PE
Comodoro/MT – Porto Velho/RO
João Pessoa/PB – Campina Grande/PB
Governador Valadares/MG – Divisa MG/BA
Montes Claros/MG – Entr. BR-116/MG
Planaltina/DF – Barreiras/BA
Camaquã/RS – Pântano Grande/RS
Panambi/RS – Santana da Boa Vista/RS
Recife/PE – Arco Verde/PE
Rio Verde/GO – Entr. BR-153
Rondonópolis/MT – Goiânia/GO
Entr. BR-101/SE (Aracajú/SE) – Entr. SE-175 (Itabaiana/SE)
Entr. BR-101(B)/SC (Palhoça/SC) – Entr. BR-470(A)
Total

Extensão do
trecho( km)
1.835
533
495
804
128
409
342
587
229
321
273
199
718
55
310
7.238
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FERROVIAS - CARTEIRA DE PROJETOS PARA CONCESSÃO 2019 – 2022

585

FERROVIAS - CARTEIRA DE PROJETOS PARA CONCESSÃO 2019 – 2022
RENOVAÇÕES ANTECIPADAS

Ferrovia
Estrada de Ferro Carajás - EFC

Extensão do
trecho (km)
892

Estrada de Ferro Vitória Minas - EFVM

895

MRS - Logística
Ferrovia Centro Atlântica - FCA
Rumo Malha Paulista
Total

1.686
7.215
1.989
12.677
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FERROVIAS - CARTEIRA DE PROJETOS PARA CONCESSÃO 2019 – 2022
NOVAS CONCESSÕES

Extensão do
trecho (km)
EF-151/TO/GO/SP - Ferrovia Norte-Sul Tramo Central (Palmas/TO - Estrela D’Oeste/SP)
1.537
EF-334/BA - FIOL (Ilhéus/BA – Caetité/BA)
537
Ferrovia

EF-170/MTPA - Ferrogrão (Lucas do Rio Verde/MT – Itaituba/PA)

933

EF-354 - FICO (Água Boa/MT - Mara Rosa/GO)

383

EF-118/RJ/ES (Nova Iguaçu/RJ – Vila Velha/ES)

577
3.967

Total

28
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PORTOS
S - CARTEIRA DE PROJETOS 2019 – 2022

Carteira Portuária
Investimentos
timentos previstos

R$ 5,1 bilhões

Total de arrendamentos

21 terminais

Total de concessões

2 portos

Outorga
rga (Leilões Realizados)

R$ 667,42 milhões

Projetos

Leilão Realizado
Qualificados
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PORTOS - CARTEIRA DE PROJETOS PARA CONCESSÃO 2019 – 2022
EM ESTUDO

Código do Terminal

Localização

Vocação

Tipo

PAR01

Paranaguá (PR)

Celulose

Greenfield

STS13A

Santos (SP)

Combustíveis Líquidos

Brownfield
Brownfield (Desestatização)

STS14

Santos (SP)

Terminal da Libra

Porto de São Sebastião

São Sebastião

Combustíveis Líquidos, Carga Geral

Brownfield

SUA01

SUAPE (PE)

Ro-Ro (Veículos)

Brownfield

SUA05

SUAPE (PE)

Contêiner

Greenfield

STS20

Santos (SP)

Sal e Fertilizante

Brownfield

IQI03

Itaqui (MA)

Combustíveis Líquidos

Brownfield
Brownfield

IQI11

Itaqui (MA)

Combustíveis Líquidos

IQI12

Itaqui (MA)

Combustíveis Líquidos

Greenfield

IQI13

Itaqui (MA)

Combustíveis Líquidos

Greenfield

CODESA

Vitória (ES)

Combustíveis Líquidos, Granéis Minerais

Brownfield (Desestatização)
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PORTOS - CARTEIRA DE PROJETOS PARA CONCESSÃO 2019 – 2022
LEILÃO REALIZADO

Código do Terminal

Localização

Vocação

Tipo

PAR12

Paranaguá (PR)

Ro-Ro (Veículos)

Brownfield

BEL02A

Belém - Miramar (PA)

Combustíveis Líquidos

Brownfield

BEL02B

Belém - Miramar (PA)

Combustíveis Líquidos

Brownfield

BEL04

Belém - Miramar (PA)

Combustíveis Líquidos

Brownfield

BEL08

Belém - Miramar (PA)

Combustíveis Líquidos

Brownfield
Brownfield

BEL09

Belém - Miramar (PA)

Combustíveis Líquidos

VDC 12

Vila do Conde (PA)

Combustíveis Líquidos

Greenfield

CAB (AI-01)

Cabedelo (PB)

Combustíveis Líquidos

Brownfield

CAB (AE-10)

Cabedelo (PB)

Combustíveis Líquidos

Brownfield

CAB (AE-11)

Cabedelo (PB)

Combustíveis Líquidos

Brownfield

VIX30

Vitória (ES)

Combustíveis Líquidos

Greenfield
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PLANO NACIONAL DE LOGÍSTICA X PLANEJAMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
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PLANEJAMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO - ETAPAS

8

PLANEJAMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
Cenário Atual – Licenciamento Ambiental
DESAFIOS/OPORTUNIDADES

• Morosidade

• Burocracia
• Falta de padronização
• Alto grau de subjetividade

• Falta de coordenação
• Normativos infralegais não convergentes
• Insegurança jurídica
• Falta de integração entre os planejamentos setoriais
• Baixa efetividade dos recursos empregados no licenciamento ambiental

• Falta de previsibilidade para o investidor

34
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PLANEJAMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

PLANEJAMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

VANTAGENS
• Inverte a lógica do modelo para “top-down”

• Avalia de forma integrada os impactos ambientais
• Insere os órgãos ambientais e envolvidos no processo de planejamento
• Resulta em subsídios às tomadas de decisão
• Permite antecipar e planejar ações
• Fortalece o papel das instituições

• Promove maior segurança técnico-jurídica
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PLANEJAMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO - MÓDULOS

ANÁLISE AMBIENTAL
ESTRATÉGICA

Mapeamento da sensibilidade
socioambiental

Mapeamento de
riscos

Definição de ações e
responsabilidades

CUSTO

TEMPO

USO DE TECNOLOGIA COMO INSTRUMENTO DE
TRANSFORMAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

SIAI
Sistema de Informações Ambientais para Infraestrutura
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SIAI – SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS PARA INFRAESTRUTURA

O que é?
Plataforma para consolidação de informações relativas à infraestrutura de
transportes e meio ambiente, mediante a utilização de técnicas de
geoprocessamento e processamento de dados, com o objetivo de auxiliar o
planejamento dos setores, elaboração de projetos e o licenciamento
ambiental.

SIAI – SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS PARA INFRAESTRUTURA

Para que serve?

•

Centralizar e institucionalizar as bases de dados governamentais

•

Subsidiar decisões no âmbito do planejamento e dos projetos

•

Promover maior segurança técnico-jurídica
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SIAI – SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS PARA INFRAESTRUTURA

Como poderá auxiliar o processo de licenciamento ambiental?

• Otimizando a utilização de recursos (financeiros, humanos e tecnológicos)
• Reduzindo o tempo de análise dos processos
• Padronizando e automatizando procedimentos
• Conferindo respaldo técnico e tecnológico aos analistas

SIAI – SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS PARA INFRAESTRUTURA
FASE 1

Levantamento de Requisitos/Parametrização
do sistema

FASE 2

Coleta, qualificação e modelagem de dados

FASE 3

Consolidação dos mapeamentos nacionais

FASE 4

Desenvolvimento de ferramentas e aplicações

FASE 5

Integração da plataforma com outras bases
georreferenciadas

FASE 6

Inserção de informações de estudos
ambientais em BD

FASE 7

Mapas de Sensibilidade
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SIAI – SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS PARA INFRAESTRUTURA
CONSOLIDAÇÃO DOS MAPEAMENTOS NACIONAIS

SIAI
Planejamento

Estruturação de Projetos

Licenciamento

Monitoramento

Avaliação de Resultados

Mais de 130 camadas
10

SIAI – SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS PARA INFRAESTRUTURA
CONSOLIDAÇÃO DOS MAPEAMENTOS NACIONAIS

594

SIAI – SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS PARA INFRAESTRUTURA
CONSOLIDAÇÃO DOS MAPEAMENTOS NACIONAIS

SIAI – SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS PARA INFRAESTRUTURA
FERRAMENTAS E APLICAÇÕES
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SIAI – SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS PARA INFRAESTRUTURA
FERRAMENTAS E APLICAÇÕES

SIAI – SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS PARA INFRAESTRUTURA
FERRAMENTAS E APLICAÇÕES

596

SIAI – SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS PARA INFRAESTRUTURA
FERRAMENTAS E APLICAÇÕES

SIAI – SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS PARA INFRAESTRUTURA
FERRAMENTAS E APLICAÇÕES
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SIAI – SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS PARA INFRAESTRUTURA
FERRAMENTAS E APLICAÇÕES

SIAI – SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS PARA INFRAESTRUTURA
INTEGRAÇÃO DA PLATAFORMA COM OUTRAS BASES GEORREFERENCIADAS

SIGA/IBAMA

FUNAI

PRIM/ICMBIO

SIAI
FUNDAÇÃO
CULTURAL
PALMARES

SIGESA/
MINFRA

SICG/IPHAN
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SIAI – SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS PARA INFRAESTRUTURA
INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ESTUDOS REALIZADOS NO BD

SIAI – SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS PARA INFRAESTRUTURA
MAPAS DE SENSIBILIDADE AMBIENTAL

Integração
com outras
plataformas
(E ICMBio)
(Ex.

Mapeamentos
Nacionais e
Estaduais

Integração
com outras
ferramentas
de análise de
dados
ambientais

Mapa de Sensibilidade
Ambiental

Estratégia de
Licenciamento

Estudos
Complementares

Ações de Mitigação
E Compensação
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SIAI – SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS PARA INFRAESTRUTURA
MAPAS DE SENSIBILIDADE AMBIENTAL

SIAI – SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS PARA INFRAESTRUTURA
MAPAS DE SENSIBILIDADE AMBIENTAL
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EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA
PLANEJANDO SOLUÇÕES PARA O BRASIL CRESCER
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603
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Empreendimentos de
Infraestrutura e Limites da
Responsabilidade Civil
Ambiental dos
concessionários

Roberta Jardim de Morais

A questão ambiental no contexto dos contratos administrativos
de concessão e os principais desafios a serem vencidos
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ZǹƪǯǶƛǜƑǕƟǀƪǖǶƑǐƪǜǯƠǜǖǶǬƑǶǜǯƦƪƠǜǖƠƪǯǯƛǜ

■ Passivos ambientais decorrentes de ações e/ou omissões do

Poder Público antes da assinatura do contrato administrativo
ٯ
ٯ

ٯ

ٯ

Empreendimentos antigos;
Falta de investimentos e medidas adequadas de prevenção;
Vácuo normativo à época da instalação e operação do
empreendimento; e
Insuficiência e inadequação dos diagnósticos relativos aos passivos
ambientais em razão do timing inapropriado e da falta de expertise
técnica.

ZǹƪǯǶƛǜƑǕƟǀƪǖǶƑǐƪǜǯƠǜǖǶǬƑǶǜǯƦƪƠǜǖƠƪǯǯƛǜ

Cenário 1

Passivos identificados e
previstos no contrato de
concessão

Cenário 2

Cenário 3

Passivos não
identificados no contrato
de concessão

Passivos identificados e
previstos parcialmente
no contrato de concessão
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ZǹƪǯǶƛǜƑǕƟǀƪǖǶƑǐƪǜǯƠǜǖǶǬƑǶǜǯƦƪƠǜǖƠƪǯǯƛǜ
■ ǜǖǯƪǫǹƮǖƠǀƑǯǩƑǬƑǜǯǜǖƠƪǯǯǀǜǖƒǬǀǜǯƪǜXǜƦƪǬXǺƟǐǀƠǜ:

I) Responsabilidade civil ambiental
ٯ

Dano

ٯ

Nexo de causalidade

II) Responsabilidade contratual ( ? )
III) Obrigação propter rem do concessionário ( ? )

ZǹƪǯǶƛǜƑǕƟǀƪǖǶƑǐƪǜǯƠǜǖǶǬƑǶǜǯƦƪƠǜǖƠƪǯǯƛǜ
■ Reequilíbrio do Contrato
(Constituição Federal)

Art. 37 – A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:
(...)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure

igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos

da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
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ZǹƪǯǶƛǜƑǕƟǀƪǖǶƑǐƪǜǯƠǜǖǶǬƑǶǜǯƦƪƠǜǖƠƪǯǯƛǜ
■ Reequilíbrio do Contrato
(Lei 8.666/1993)

Art. 65 – Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:
(...)
II - por acordo das partes:
(...)
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra,
serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou
previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos
da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou
fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e
extracontratual.
(...)
§ 5º Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão
destes para mais ou para menos, conforme o caso.
§ 6º Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do
contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio
econômico-financeiro inicial.

ZǹƪǯǶƛǜƑǕƟǀƪǖǶƑǐƪǜǯƠǜǖǶǬƑǶǜǯƦƪƠǜǖƠƪǯǯƛǜ
■ Reequilíbrio do Contrato
(Lei 8.987/1995)

Art. 9º – A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta

vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta Lei, no edital
e no contrato.

(...)
§ 2º Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de

manter-se o equilíbrio econômico-financeiro.
§ 3º Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de
quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, quando
comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa, para mais ou para
menos, conforme o caso.

610

ZǹƪǯǶƛǜƑǕƟǀƪǖǶƑǐƪǜǯƠǜǖǶǬƑǶǜǯƦƪƠǜǖƠƪǯǯƛǜ
■ Reequilíbrio do Contrato
Justificativas:



Fatos imprevisíveis
Fatos previsíveis mas de consequências
incalculáveis



Força maior ou caso fortuito



Fato do Príncipe



Elevação do custo do encargo



ZǹƪǯǶƛǜƑǕƟǀƪǖǶƑǐƪǜǯƠǜǖǶǬƑǶǜǯƦƪƠǜǖƠƪǯǯƛǜ
■ Ação Civil Originária
2.042/2012
Número único: 9984094-85.2012.1.00.0000
Relator: Min. Ricardo Lewandowski

Data do Julgamento : 04.04.2017
Data da Publicação : 07.04.2017

“Note-se, a propósito da bem delineada responsabilidade ambiental do DNIT
(ex vi do art. 3º, IV, da Lei 6.938/1981), responsável pela atividade causadora da
degradação ambiental, que também não se pode admitir a transferência desta
obrigação ao concessionário da rodovia, ainda mais na hipótese dos autos, em
que não se comprovou haver previsão expressa neste sentido no contrato de
concessão e, bem assim, que se observou a necessária concorrência do órgão
ambiental paulista responsável pela administração do encargo.
(...)
Destarte, o valor da indenização pelo dano ambiental em apreço não foi tarifada
em valor absoluto previamente definido, como sugere o DNIT, havendo apenas
uma estimativa e não uma limitação no caput da cláusula em questão.
Evidentemente que a referida disposição contratual não pode ser lida em
tiras ou de forma apartada do parágrafo único transcrito acima, que
acresce à quantia estimada o valor que se verificar por ocasião da
formalização dos contratos de obras e serviços posteriores, com vistas à
reparação integral do dano causado ao meio ambiente (art. 225, § 3º da
Constituição Federal)”.
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ZǹƪǯǶƛǜƑǕƟǀƪǖǶƑǐƪǜǯƠǜǖǶǬƑǶǜǯƦƪƠǜǖƠƪǯǯƛǜ
■ Parecer 0060/2012/PGEANEEL/PGF/AGU
Procuradora Federal: Michele Franco Rosa
Interessado(s): Consórcio Gesai

SUMÁRIO: Pedido de suspensão da renovação. Possibilidade. Comprovação de
que o atraso no processo de licenciamento decorreu exclusivamente de ato do
poder público. Concessão de uso de bem público. (...). Não instalação do
empreendimento. Problemas decorrentes do licenciamento ambiental.
“ (...) o atraso no início da operação comercial da usina, ocasionado pela demora
na conclusão do processo de licenciamento ambiental, ocasionou o efetivo
desequilíbrio da relação de encargos e benefícios do Contrato de
Concessão de Uso de Bem Público n. 022/2002-ANEEL, tornando
excessivamente oneroso ao empreendedor o cumprimento do contrato
nos termos originalmente pactuados. A ingerência estatal ao regular a
concessão do serviço público é bastante acentuada, limitando a
autonomia do concessionário. (...) Caso demonstrada a ocorrência de
fatos extraordinários, excepcionais, estranhos à vontade do
empreendedor, tal postergação é possível, conforme demonstrar-se á
adiante, com fundamento na cláusula geral da boa-fé objetiva e do princípio do
equilíbrio econômico-financeiro, que permeiam os contratos administrativos.

ZǹƪǯǶƛǜƑǕƟǀƪǖǶƑǐƪǜǯƠǜǖǶǬƑǶǜǯƦƪƠǜǖƠƪǯǯƛǜ
■ TC 026.071/2017-7
Relator: Bruno Dantas
Natureza: Representação
Órgão: Agência Nacional de Transportes

Terrestres,

Ministério

dos

Transportes,

Portos e Aviação Civil e Valec Engenharia,

Construções e Ferrovias S.A
Interessado(s): Não há.

Plenário – Tribunal de Contas da União
SUMÁRIO: ACOMPANHAMENTO DO PRIMEIRO ESTÁGIO DE
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DA ESTRADA DE FERRO EF-151,
NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PORTO NACIONAL/TO E
ESTRELA D'OESTE/SP, DENOMINADO FERROVIA NORTE-SUL
TRAMO CENTRAL (FNSTC). AJUSTES FORMAIS. NECESSIDADE DE
CORREÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS E CONTRATUAIS DA
OUTORGA PARA ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO E AOS
PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. TRATAMENTO CONTRATUAL
PARA A SITUAÇÃO DE OBRAS INCONCLUSAS, PASSIVOS
AMBIENTAIS E MATRIZ DE RISCO. “ (...) Caso o texto da minuta de
contrato permaneça como está e seja identificado algum passivo ambiental
ou invasão da faixa de domínio anterior à data de assunção da
subconcessionária, poderá haver a obrigação da Interveniente
subconcedente regularizar a situação, arcando com todas as despesas, ao
mesmo tempo em que a subconcessionária fará jus a um reequilíbrio
econômico-financeiro do contrato.
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ZǹƪǯǶƛǜƑǕƟǀƪǖǶƑǐƪǜǯƠǜǖǶǬƑǶǜǯƦƪƠǜǖƠƪǯǯƛǜ
■ TC 010.813/2006-5
Relator: Aroldo Cedraz
Natureza: Pedido de Reexame
Órgão: Ministério Público

Interessado(s): Não há.

Grupo O – Classe I - Plenário – Tribunal de Contas da União
SUMÁRIO: PROCESSO DE AUDITORIA. CONTRATO. OBRAS
RODOVIÁRIAS. NEGATIVAÇÃO DE JAZIDAS. REEQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO. POSSIBILIDADE DECORRENTE
DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO EM ANÁLISE.
PEDIDO DE REEXAME INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO/TCU. CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO.
“ (...) A solução está nos próprios autos e encontra guarida na jurisprudência
desta Corte. Conforme bem salientou a unidade técnica, em relação àquelas
jazidas em que não houve o devido licenciamento por parte dos órgãos
ambientais mostra-se justa a repactuação com intuito de se restabelecer o
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. Não que a negativa dos
proprietários em negociar se equipare ao fato do príncipe, mas a ideia serve para
demonstrar que não é exigida das licitantes a verificação da efetiva
disponibilidade das jazidas indicadas no projeto básico ou executivo antes da
licitação.

Obrigada!

Roberta Jardim de Morais
roberta@milare.adv.br
(11) 3046-7470
https://milare.adv.br/
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Painel 3.4.1
Sessão final: Abertura de canais
de diálogo com o poder público e
apresentação de uma agenda propositiva
• SONINHA FRANCINE
Vereadora - Prefeitura de São Paulo
• LUIGI LONGO
Presidente - Instituto Movimento Cidades Inteligentes
• JEAN MARCICANO
Secretário de Meio Ambiente - Ibiúna
• THOMAZ TOLEDO
Diretor - Dominium Ambiental
• FERNANDO KERTZMAN
Diretor - Geotec Consultoria Ambiental
• RAFAEL FELDMANN
Themudo Lessa Advogados

Apenas debates (sem apresentações)
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Materiais adicionais
Sessões especiais e complementares
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Energia Renovável
Complexo Éolico
Santa Vitória do
Palmar e Chuí
Dados do evento:
700 pessoas
426 mil km em voos
10 kWh
1 ton. de resíduos
3.870 L de efluentes

46 t CO2e
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Mais visibilidade e valor
para as ações de responsabilidade
climática e energética

TRANSPARÊNCIA - AGILIDADE COMUNICAÇÃO

O seu parceiro para
compensação de emissões e
rastreabilidade energética

Pode ser simples se responsabilizar
por seus impactos climáticos e
escolher fazer diferente hoje.

Avance seu discurso de
SUSTENTABILIDADE em
ações práticas.

Apoie projetos exemplares e
faça com que isso gere mais
VALOR para sua marca.

Caminhe em direção a
RECONHECIMENTO internacional
E participação em índices
e premiações.

Oferte a seus CLIENTES E
STAKEHOLDERS a possibilidade
de compensar por suas próprias
emissões.
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ComPENSE suas emissões GASES DE EFEITO
ESTUFA

Já pensou comunicar aos stakeholders que você
se preocupa com um dos maiores desafios da
humanidade e está fazendo a sua parte no
combate ao aquecimento global? Diga ao
mundo que você é impacto zero! Seja Amigo do
Clima!
Para avançar na agenda da sustentabilidade,
valorizando a sua marca, entrar e melhorar sua
pontuação no ISE e/ou no CDP, a compensação
de emissões é um dos melhores caminhos.

BENEFÍCIOS DA CERTIFICAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE EMISSÕES
COMUNICAÇÃO e AGILIDADE garantem o alcance da sua ação
Suas ações são divulgadas através de um
CERTIFICADO, um SELO e um HOTSITE próprio,
alcançando seus stakeholders. Tais peças de
marketing podem ser incorporadas em seus
produtos, site, mídias sociais, comunicação
interna e eventos.
Receba uma declaração da ação de
responsabilidade climática para uso no
RELATÓRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE e
demais relatórios correlatos.

Todas as transações são realizadas
diretamente com o programa AMIGO DO
CLIMA garantindo um processo:
Nacional
Simples
Rápido
Confiável
Com Nota Fiscal
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AS SUAS EMISSÕES DE GEE COMPENSADAS…
Selecione dentre uma carteira SEGURA e DIVERSIFICADA
de projetos no Brasil
Qualidade garantida pelo uso exclusivo dos padrões
MDL – ONU e VCS em projetos verificados por terceira
parte e registrados.
Projetos selecionados ATIVAMENTE e avaliados sobre
seus benefícios ambientais, sociais e econômicos,
correlacionados aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS).
Saiba mais sobre estes padrões em nosso blog.

…DE UMA MANEIRA QUE FAÇA SENTIDO
PARA A SUA ORGANIZAÇÃO
AÇÃO CUSTOMIZÁVEL, TRANSPARENTE E RASTREÁVEL
Seleção de um projeto ou um grupo de
projetos que queira apoiar de acordo com
seus critérios, como:
•
•
•
•
•

Valor a ser investido;
Localização geográfica;
Afinidade com seus ODS;
Tipo de projeto (energia renovável,
florestal, metano etc);
Standard (MDL, VCS, I-REC, REC Brasil).

Todas as informações sobre uma ação de
responsabilidade climática são acessíveis e
públicas em nossa PLATAFORMA online.
Acesse quais são os projetos apoiados, as
quantidades de créditos de carbono entre
outras;
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CLIENTES
- Padrão Ouro GHG Protocol
- Listada no ISE 2017 e 2018
- Guia Exame de Sustentabilidade

- Plataforma Amigo do Clima para
Clientes
- Padrão Ouro GHG Protocol
- Pograma Fleet Fuel Substitution

- Padrão Ouro GHG Protocol
- Listada no ISE desde 2011
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A VIEX no Congresso Ambiental 2019

AMANDA
CAMILLA
DAVI
EDU
GIOVANA
LIZ
RODRIGO
TOMÁS
HEIN

TEIXEIRA
FARIA

Relacionamento com Palestrantes
amanda@viex-americas.com

Administrativo e Financeiro
camilla@viex-americas.com

Sócio Diretor - Energia Renovável
davi@viex-americas.com

BONATTO

Pesquisa e Conteúdo
eduardo@viex-americas.com

TREVELIM

Comunicação e Operações
giovana@viex-americas.com

KAZI

SUCESSO

ROBINSON

Coordenação Geral
liz@viex-americas.com

Sócio Diretor - Meio Ambiente
rodrigo@viex-americas.com

Relacionamento com Patrocinadores
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tomas@viex-americas.com
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