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Breve Contextualização da Avaliação de Impactos 

Ambientais

National Environmental Policy Act – NEPA – 1970 (EUA)

Lei da Política Nacional do Meio Ambiente de 31 de agosto de 1981

Resolução CONAMA 01 de 1986 – EIA/RIMA

Decisão de Conselho de Ministros para Avaliação Ambiental – 1973 

(Canada)

Lei Provisória de Proteção Ambiental – 1979 (China)

O surgimento da avaliação de impacto ambiental (AIA)

representa um componente-chave da gestão ambiental

os ultimos 50 anos

Atualmente 191 países dos 193 países membros das Nações Unidas 

são aderentes à processos e legislações de AIA.



Quais são as 
evoluções e inovações 

em Avaliação de 
Impactos Ambientais 

(AIA)?

Pergunta de Pesquisa



Breve Contextualização da Avaliação de Impactos 

Ambientais

Sistema de Avaliação de Impactos Ambientais

Nível Estratégico
(Políticas, Planos 

e Programas)

Nível 
Intermediário

(Projetos)

Nível Operacional
(Monitoramento e 

Auditorias)

Foco do Trabalho



Conceitos de Inovação e Evolução

Evolving 

Practice
Innovation

Shortcomings 
and

Gaps

 Opportunities

Internal 

Processes

External 

Factors

Conceptual

Instrumental

①

②

E
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① Integration of ecosystem services and environment impact assessment, Baker et al. (2013) 

②

Video as a comunication tool in IA, Paterson et al. (1993)②

Motivating

Motivating

System diagrams for communication source-impact pathway, Perdicoúlis and Pìper (2008)

① Education in EA can improve involvement, Sinclair and Diduck (1995)

Result from critical 
evaluation within 
IA’s community  of 
practice 

Result from the 
interaction with 
other 
communities of 
practice



Perspectivas e valores filosóficos que condicionam a 

prática da AIA
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As inovações 
atendem a quais 

perspectivas e valores 
filosóficos que 

condicionam a prática 
da AIA?



Abordagem Bibliográfica

❑ Dos 1547 artigos publicados no EIAR e IAPA entre 1990 e

2015, 381 foram selecionados por apresentarem alguma

menção relativa à evolução/lacunas de metodologias e

práticas em AIA.

Título, resumo e 
conclusões de 1547 

artigos

Seleção de 
381 artigos

Organização 
de artigos em 

Clusters

Seleção dos 
clusters mais 
importantes

Seleção dos 
artigos mais 
importantes

Identificação 
das principais 
inovações e 

lacunas



Organização dos Artigos em Clusters

Organização em Clusters

Análise de 
conteúdo e 

identificação de 
similaridades

CiteSpace II

I - Participação 
Pública, 

Engajamento Social
II – Sistemas de AIA

III – Eficácia e 
Qualidade

IV – Impactos 
Econômicos, 

análise de custo 
benefício

V – Impactos 
Cumulativos

VI – Biodiversidade, 
Ecologia e Impactos 

Ecossistêmicos
VII – Integração



Seleção de Artigos por Clusters

I - Participação Pública, Engajamento Social

II – Sistemas de AIA

III – Eficácia e Qualidade

IV – Impactos Econômicos, análise de custo 
benefício

V – Impactos Cumulativos

VI – Biodiversidade, Ecologia e Impactos 
Ecossistêmicos

VII – Integração

Seleção dos artigos com 
número de citações 

acima da média

Análise das inovações, lacunas e 
relação com bases teóricas 

(89 artigos)



Educação e Aprendizado 
Social

Lacunas na avaliação social
Participação de 

comunidades nativas
Novos Métodos e 

abordagens

- 1995: Sinclair e Diduck

- 1995: Webler et al.

- 1996: Daniels e Walker

- 2001: Sinclair  e Diduck

- 1996: Burdge e Vanclay

- 2000: Del Furia e Wallace-Jones

- 2000: Saarikoski

- 2004: Bond et al.

- 2005: Hartley e Wood

- 2006: Vanclay

- 2006: Doelle e Sinclair

- 2008: Tang et al.

- 2010: O'Faircheallaigh

- 2001: Appiah-Opoku

- 2007: O'Faircheallaigh
- 2001: Lockie

- 2003: Becker et al.

6/17 – Artigos consideraram as bases teóricas 
de AIA

Resultados da Pesquisa
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Meta-model for 

evaluation and 

selection of 

alternatives

Lahlou and 

Canter (1993)

Risk analysis is 

not integrated in 

EIA

Fowler and 

Aguiar (1993)

Video as a 

comunication 

tool in IA 

Paterson et al. 

(1993)

Lack of criteria 

for scooping 

Sánchez (1993)

Lack of criteria 

for screening 

Kakonge (1993)

Use of the 

significance 

determination 

process to suport 

screening.

Canter and Canty 

(1993)

Lack of procedural 

rules for the 

preparation of the EIA

Jendroska and 

Sommer (1994)

 EIS system is seen 

as a bureaucratic 

requirement to obtain 

project approvals

Ross (1994)

 EIA suffers from 

political influence

Ross (1994)

Need for human health 

and environment 

integration

Laws and Sagar 

(1994); Arquiaga et al. 

(1994)

Heuristic tool for 

assessment of 

cumulative effects

Spaling (1994)

MEDAM, the 

Microcomputer 

Economic- 

Demographic 

Assessment Model

Leistritz et al. (1994)
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Lack of coordination 

among the various 

organizations involved 

in environmental 

decision

Momtaz (2002)

Geospatial EIA procedure 

offers advantages such as 

spatial and temporal 

variability as compared to 

conventional EIA 

Patil et al. (2002)

Discrete choice 

experiment DCE provides 

an appropriate 

methodology for public 

assessments of trade-offs

Haider and Rasid (2002)

Scale choice should be 

explained, justified and 

explicitly stated in all 

EIS

João (2002)

Analytic hierarchy process 

(AHP) for evaluation and 

selection of alternatives

Dey (2002)

EIS preparation 

should be structured 

around the activity–

aspect–impact model.

Sánchez and Hacking 

(2002)

Effective use of

interactive 

communication 

technologies for 

improve scoping

Mulvihill (2003)

Interactive Community 

Forum (ICF) method that 

seeks community 

members’ judgments of 

social impacts 

Becker et al. (2003)

New approach to deal 

with Biodiversity Impact 

Assessment (BIA)

Geneletti (2003) 

Application of input–

output analysis 

enhances conventional 

EIA

Lenzen et al. (2003)

EIA as a system for 

producing knowledge 

directing the 

development of social 

values

Wilkins (2003)



Discussão e Conclusões

✓ A linha do tempo de inovação mostra que as pesquisas 
tendem a se concentrar em aspectos práticos e 
procedimentais e não nos aspectos teóricos.

✓ Foi observado pequeno esforço para correlacionar as 
inovações com o quadro teórico vigente.

✓ Baseado na revisão bibliográfica e correlação entre 
clusters foi proposto um modelo para integração das 
perspectivas teóricas com as opções de inovação.
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