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CONCEITOS: 
1.1. Licenciamento Ambiental

O Licenciamento Ambiental é o processo administrativo  
instituído como instrumento da Política Nacional do Meio 
Ambiente - Lei 6938/81.

Processo composto pelo conjunto de ritos administrativos que 
formalizam as condições, restrições e medidas de controle 
ambiental a serem obedecidas pelo empreendedor visando a 
adequação ambiental do Projeto.

•Atos Administrativos  
•Forma dos atos 
•Prazos
•Responsáveis
•Atores envolvidos



CONCEITOS: 
1.2. Avaliação de Impacto Ambiental

A Avaliação de Impacto Ambiental – AIA é o processo de 
análise técnica instituído como instrumento da Política Nacional 
do Meio Ambiente - Lei 6938/81.

Processo voltado a análise técnica das condições, restrições e 
medidas de controle ambiental a serem obedecidas pelo 
empreendedor visando a adequação ambiental do Projeto sujeito 
ao licenciamento.

• 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 e mitigação de impactos). 



2. Etapas dos Processos: LAF X AIA

Etapas LAF Etapas AIA
Atos administrativos Conteúdo Técnico dos atos administrativos

Instruir Processo Definição de Escopo
Scoping

Analisar 
Competência

Triagem de Projetos
Screening

Analisar 
Requerimento de 

Licença

Análise Prévia de Impactos
Impact Analysis Ex Ante

Acompanhar 
Condicionantes de 

Licença

Gestão de Impactos Ambientais
Mitigation and Impact Management

Impact Analysis Ex Post

 X



3. Objetivos: Como Melhorar 
os Processos LAF e AIA 
Fortalecimento do LAF

Disponibilizar 
Indicadores 

AIA

Disponibilizar 
Indicadores 

LAF

- Aperfeiçoar 
medidas 

ambientais 

-Cumprir Prazos

Sistematizar 
dados e 

informações

Aperfeiçoar 
TR

Qualificar 
EA

Qualificar os 
Resultados 

dos processos 
LAF e AIADefinir critérios 

para 
processamento de 

dados e 
informações

Mapear processos
(Fases, atividades, 
entradas e saídas)

Desenvolver 
Solução de 
TI (sistema)

Definir 
ferramentas de 
apoio a análise 

técnica

Nível 1 Nível 2

Nível 3

Definir 
ferramentas de 
apoio a decisões

Reaproveitar 
dados e 

informações 

Nível 5

Modelar 
Cenários

Aperfeiçoar 
Diagnóstico

Analisar 
Séries 

Históricas

Criar Linhas 
de Base 

(Referências)

Aperfeiçoar 
Prognóstico

Nível 4

Nível 6



4. 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 (1ª versão mapeada em 2014);

• Projeto 04 - Plano de Capacitação (Iniciado em 2012 - Cursos AIA); 

•Ação 03 - Normas e Procedimentos:

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

• Projeto 06 - Revisão de Normativas Técnicas e Administrativas Internas.



4. Programa de Fortalecimento do LAF
• Sistema Integrado de Gestão Ambiental – SIGA: desenvolvimento de soluções de 

tecnologia da informação para a automação dos processos LAF, AIA e CA. Iniciado em 
novembro de 2011, o primeiro módulo entrou em operação de maio de 2014. Atualmente 
o módulo LAF do sistema encontra-se em fase de teste visando a sua implantação. Este 
projeto é desenvolvido apenas com recursos do IBAMA;

• Mapeamento de Competência e Plano de Capacitação do LAF: identificação das 
competências a serem desenvolvidas visando direcionar o planejamento da capacitação 
do quadro de funcionário da DILIC e dos Núcleos de Licenciamento – NLA. O primeiro 
mapeamento de competências foi executado em 2014 e contou aporte de  recursos 
financeiros do Programa Nacional do Meio Ambiente – PNMA II do Ministério do Meio 
Ambiente – MMA. O Plano de Capacitação do LAF encontra-se em elaboração pela 
equipe da DILIC/IBAMA;

• Desenvolvimento de Ferramentas para o Processo AIA: desenvolvimento de ver 
listas de verificação, matriz de impacto ambiental e protocolos de processamento de 
dados ambientais. Subsídios: benchmarking internacional dos modelos de gestão do 
LAF, AIA e CA em 6 países (Austrália, Holanda, Alemanha, EUA, Chile, Portugal e 
Brasil) e outros levantamentos. Iniciado em 2014, com recursos financeiros do PNMA II,  
a primeira fase foi concluída em dezembro de 2015 e a segunda fase tem conclusão 
prevista para junho/2016.



5. Projeto: Desenvolvimento de 
Ferramentas para o Processo AIA

Fase Exploratória:
•Produto 01 - Análise Comparativa dos Modelos de AIA, LAF e Compensação 

Ambiental (Brasil, Holanda, Alemanha, Portugal, Canadá, Chile e Estados 

Unidos);
•Produto 02 - Listas de Verificação para LAF e AIA (pesquisa nacional e 

internacional);
•Produto 03 - Levantamento em EA (região, empreendimento e matriz de 

impactos);
•Produtos 06 e 07 - Levantamento de Indicadores (pesquisa nacional e 

internacional);

Fase Propositiva:
• Produtos 04 e 05 - Matriz de Impactos (Levantamento Preliminar por 

tipologia – atividades, aspectos, impactos, componente ambiental, medidas 

e programas);
• Produto  08 - Protocolo de Recebimento de Dados (Matriz de Impactos);



Modelo Conceitual de relacionamento entre informações 
associadas às análises de impacto



Diagrama de causa e efeito



 Matriz de Impacto e Relação Causal

Atividade

Aspecto

Impacto

Programas

Medidas

Toda ação executada para o desenvolvimento do empreendimento, em 
qualquer de suas fases. Uma atividade implica a necessidade de dispor de 
recursos físicos, humanos e financeiros para sua execução

Elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que 
pode interagir com o meio ambiente (NBR ISO 14001:2004). Um aspecto 
ambiental é inerente a uma atividade.

Qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, 
no todo ou em parte, das atividades, produtos ou serviços de uma 
organização (NBR ISO 14001:2004). 

Conjunto de medidas apresentado de forma estruturada, possibilitando 
acompanhamento e verificação de atendimento às metas e 
indicadores ambientais

Hierarquia de mitigação, preferência por medidas PREVENTIVAS que 
EVITEM impactos, seguida de medidas que REDUZAM ou MINIMIZEM os 
impactos, seguida de medidas de REPARAÇÃO e medidas de 
COMPENSAÇÃO para os impactos que não evitados. 



01 – Matriz de Impacto Ambiental
Referente ao Produto 4 e 5 do Contrato

Matriz de Impacto incluindo medidas 
e programas ambientais

13/31



6. Resultados Esperados
• Qualificar à elaboração dos Termos de Referência; 

• Melhor orientar a elaboração dos estudos ambientais; 

• Aperfeiçoar a análise de programas ambientais e respectivos relatórios de 

acompanhamento (indicadores de resultados de prevenção, mitigação e 

compensação de impactos ambientais);  

• Sistematizar  dados, informações, conhecimento e indicadores; 

• Promover segurança e agilidade aos procedimentos de análise técnica; 

• Disponibilizar ferramentas para subsidiar análises e decisões do processo AIA;

• Ampliar a transparência das informações;

• Estabelecer série histórica de dados permitindo a análise integrada, modelagem 

de cenários e qualificação do conhecimento sobre AIA; 



7. Avanços – Resultados Alcançados

2016

Programa de Fortalecimento do LAF
Diretoria de Licenciamento Ambiental – DILIC/IBAMA

Próximos Passos



8. Próximos Passos

• Refinar a Matriz de Impactos

• Implantar Protocolo  Matriz de Impacto (sistematização e processamento 

de dados);

• Integrar o conhecimento  sistematizado de AIA ao SIGA;

• Implantar o módulo interno do SIGA (LAF – administrativo);

• Desenvolver o módulo AIA do SIGA;

• Elaborar manuais de AIA por tipologia.

Firmar Parcerias para:

• Refinar Matriz de Impactos por tipologia, incluindo variáveis relevantes 

para AIA (componentes ambientais);

• Elaborar Guias AIA por tipologia;

• Contribuições para aperfeiçoar o Protocolo AIA.



dilic.sede@ibama.gov.br
Fone 3316-1282
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