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PNMA (2008)

Diretrizes :

• Aprimorar o controle ambiental (licenciamento, fiscalização e monitoramento);

• Estímulo à sociedade para a adoção de práticas sustentáveis;

Objetivo:

• Contribuir para o fortalecimento das instituições ambientais brasileiras e reforçar

a capacidade de gestão ambiental nos níveis federal, estadual e municipal.

Financiamento:

• O Programa é co-financiado pelo Banco Mundial e o Governo Brasileiro é

responsável pela contrapartida de 30% do montante do empréstimo.

Linhas de Ação:

• Normas e procedimentos;

• Capacitação;

• Sistemas de informação;

• Instrumentos de Apoio a Decisão.

1.Programa Nacional 
do Meio Ambiente – PNMA/MMA
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Monitoramento Ambiental de 
Desmatamento por Geoprocessamento

 Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam): Monitoramento regular da cobertura 
vegetal de  áreas por meio do rastreamento orbital via satélite ratificado por laudo 
técnico do Ibama no caso de áreas na Amazônia Legal.

 DETER - Sistema de Detecção de Desmatamentos em Tempo Real e de radares 
de focos de calor de modo a se prevenir avanços de desmatamento realizado 
diretamente pelo Ibama em parceria com o INPE;

 Outros sistemas locais de indicativos de desmatamento desenvolvidos pelos  
Núcleos de Geoprocessamento - NUGEOs do IBAMA para a Mata Atlântica;

 Acompanhamento de Autorizações de Supressão de Vegetação - ASVs obtidas em 
processos de licenciamento federal; 

 Cadastramento em Banco de Dados Georeferenciado de Anuências emitidas pelo 
IBAMA  em processos de Supressão de Mata Atlântica de Competência Estadual.

INICIATIVAS:



Monitoramento Ambiental de 
Desmatamento por Geoprocessamento

 Não integração dos diversos Bancos de Dados, podendo gerar falta ou duplicidade de 
informações;

 Ações Fiscalizatórias que chegam ao local após o desmatamento já executado;
 Dificuldade para o deslocamento de equipes aos locais;
 Ações Fiscalizatórias que não atingem os verdadeiros responsáveis , apenas “laranjas” 

que não tem capacidade financeira para arcar com multas, realimentando o processo;
 Conseguem deter temporariamente o avanço do desmatamento mas não de forma 

definitiva;
 Acompanhamento de ASVs de licenciamento é inconstante.

PROBLEMAS:



Avaliação de Impacto Ambiental – AIA 

é o PROCESSO de análise técnica que subsidia o licenciamento.

Instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente  - art. 9° da Lei 6938/81.

Objetivo:

Definir as condições, restrições e medidas de controle ambiental por meio análise

sistemática dos impactos ambientais decorrentes das atividades executadas no

planejamento, instalação e operação do Projeto

•Diagnóstico – área de estudo e componentes ambientais.

•Prognóstico – análise de cenários relação causal entre atividade,

aspecto, impacto, componente ambiental.

•Gestão de Impactos – planejamento e execução das medidas de

controle ambiental (prevenção, mitigação e monitoramento de

impactos).

2. LICENCIAMENTO (LAF) e 
CONCEITO AIA
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3.ETAPAS DOS PROCESSOS: LAF x AIA

Etapas LAF Etapas AIA
Atos administrativos Conteúdo Técnico dos atos administrativos

Instruir 
Processo

Definição de Escopo
Scoping

Analisar 
Competê

ncia

Triagem de 
Projetos
Screening

Analisar 
Requerim
ento de 
Licença

Análise Prévia de 
Impactos

Impact Analysis Ex 
Ante

Acompan
har 

Condicion
antes de 
Licença

Gestão de Impactos 
Ambientais

Mitigation and Impact 
Management

Impact Analysis Ex 
Post

X
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3.ETAPAS DOS PROCESSOS: LAF x AIA

Etapas LAF Etapas AIA

Instruir 
Process

o

Processo 
Instaurado

Definição de 
Escopo
Scoping

+ Termo de 
Referência=

Analisa
r 

Requeri
mento 

de 
Licença

Estudo 

Ambiental +
Requerimento 

de Licença

Análise Prévia 
de Impactos
Impact Analysis 
Ex Ante

+ Licença=
Acomp
anhar 

Condici
onante

s de 
Licença

Licença + 
Programas

+ Relatórios

Analisa
r 

Compet
ência

FCA

Entradas

Triagem de 
Projetos
Screening

Processo 
Instaurado+ =

Saídas

Gestão de 
Impactos 
Ambientais

+
Análise das 
medidas e 
resultados=
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• Incertezas regulatórias originadas pela ausência de normatização;

• Insegurança técnica;

• Baixa Qualidade de Termos de Referência – TR e Estudos Ambientais;

• Escassez de informações técnico-científicas

• Subjetividade dos princípios e critérios adotados;

Propostas:

Elaboração de guia operacional;

Capacitação técnica e diversificação do corpo profissional;

Elaboração de TR baseada em processo de análise prévia considerando informações

secundárias e, uma vistoria de campo.

PROBLEMAS que Influenciam no LAF 
MONITORAMENTO: VISÃO EXTERNA 

4.1. Relatório do Banco Mundial: 

Fonte: Licenciamento ambiental de empreendimentos hidrelétricos no Brasil: 
uma contribuição para o debate, 2008. 9/14



• Ausência de um programa de capacitação para os analistas da Dilic;

• Inexistência de qualquer sistema de avaliação (quantitativa ou qualitativa) dos

benefícios resultantes;

• Perda da oportunidade de usar o conhecimento dos benefícios gerados pelo

licenciamento;

• Ausência de Acompanhamento Sistemático das Condicionantes;

• Ausência de padrões e normativas para procedimentos técnicos.

• Ausência de informações sobre os impactos ambientais sistematizadas (TI);

PROBLEMAS que Influenciam no LAF 
MONITORAMENTO: VISÃO EXTERNA 

4.2 Tribunal de Contas da União – TCU: 

Fonte: Parecer TC 009.362/2009 FlSCOBRAS 2009, que originou o Acórdão n° 221212009-TCU. 
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Propostas:

• Desenvolver indicadores de impactos e riscos ambientais para cada tipologia;

• Incorporar Indicadores Ambientais no Sistema de Informações (TI);

• Gerar relatórios gerenciais de desempenho da gestão ambiental;

• Emitir Relatório consolidado de avaliação (ex post) dos impactos mitigados e

não mitigados e das boas práticas considerando o desempenho dos Projetos;

• Elaborar padrões e normas específicas para os procedimentos e critérios

técnicos e metodológicos adotados por tipologia de obra;

• Disponibilizar no site de licenciamento ambiental do Ibama os documentos e

estudos ambientais dos processos;

PROBLEMAS que Influenciam no LAF 
MONITORAMENTO: VISÃO EXTERNA 

Fonte: Parecer TC 009.362/2009 FlSCOBRAS 2009, que originou o Acórdão n° 221212009-TCU. 

4.3. Tribunal de Contas da União – TCU: 
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• Indisponibilidade de indicadores de monitoramento esperados e alcançados;

• Indisponibilidade de dados e informações ambientais (não sistematizados);

• Não compartilhamento e aproveitamento de dados, informações e

conhecimentos entre os processos de licenciamento de diferentes

empreendimentos;

• Ausência de padrões, critérios e referências para realizar análises técnicas;

5.DIAGNÓSTICO LAF 
MONITORAMENTO: VISÃO INTERNA

5.1. O que precisamos evitar?
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5.2. OBJETIVOS :

• Definir e normatizar padrões e procedimentos para o monitoramento

de dados;

• Criar ferramentas que permitam compartilhar e desenvolver o

conhecimento;

• Definir, sistematizar e dar publicidade a indicadores para

monitoramento de PBAs (Plano Basico Ambiental);

• Desenvolver capacidade para realizar avaliação contínua de impactos

e indicadores para monitoramento de empreendimentos em

licenciamento no IBAMA;

5.DIAGNÓSTICO LAF 
MONITORAMENTO: VISÃO INTERNA



Programa de Fortalecimento do LAF

Diretoria de Licenciamento Ambiental – DILIC/IBAMA

Ações e Projetos: 

• Ação 01 - Dados, Informações, Automação e Sistemas Informatizados

• Projeto 01 - Sistema Integrado de Gestão Ambiental – SIGA (Iniciado 2011);

• Projeto 02 – Desenvolvimento de Ferramentas para AIA (Iniciado em 2014);

• Ação 02 - Capacitação e Conhecimento:

• Projeto 03 - Mapeamento de Competências (executado em 2014);

• Projeto 04 - Plano de Capacitação em LAF e AIA (Iniciado em 2015);

• Ação 03 - Normas e Procedimentos:

• Projeto 05 - Mapeamento de Processos (executado em 2011);

• Projeto 06 - Criação e Revisão de Normativas Internas.

7. Como Fortalecer o Monitoramento 
no Licenciamento Ambiental Federal?
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Gestão de dados de monitoramento 
para melhor controle ambiental em 

empreendimentos  

OBRIGADO!

Engenheiro Fabio Callia , Coordenador do Nucleo de Licenciamento do IBAMA/SP 

fabio.callia@ibama.gov.br
Tel. 11 3066-2654
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