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Figura 1. Exemplos de normas da série ISO 14000. 
Fonte: https://www.fiesp.com.br/temas-ambientais/ver-todos/gestao-empresarial-ambiental/ 

Responsabilidade Ambiental (RA) em APLs 

Atividades de uma organização voltadas a atender 
requisitos ambientais (leis, normas, etc.) e contribuir 
para a sustentabilidade, adotando instrumentos como: 

Admitindo que cada um faz a sua parte, seria 
suficiente em face do contexto de APL? 



“O que são APLs de base mineral?  Fonte: XVI Seminário/2019 

Arranjos Produtivos Locais (APLs) são conjuntos significativos 
de agentes econômicos, políticos e sociais, localizados em um 
mesmo território, desenvolvendo atividades econômicas correlatas 
e que apresentam vínculos expressivos de produção, interação, 
cooperação e aprendizagem.” 

• RA em APL tende a extrapolar o âmbito de cada 
agente, dado que os efeitos ambientais podem se 
sobrepor e interagir, gerando impactos cumulativos e 
sinérgicos (ex.: os que decorrem de poluição da água, poluição do ar ...). 

Mas como avaliar e gerir essa complexidade? 
Com base em “AIA e EIA conjunto”? Ou com 

algo mais abrangente (ex.: AAE? AAI? Outro?) 

Responsabilidade Ambiental (RA) em APLs 
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Caberia, então, discutir RA em APL sob uma perspectiva 
mais estratégica, participativa e de desenvolvimento 

sustentável, incluindo-se a dimensão da governança ... 
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Características 
Instrumentos de avaliação ambiental 

AIA AAE  AAI 

Objeto Propostas de projeto ou 
empreendimento 

Políticas, planos e 
programas (PPPs) 

Territórios (mundo, continentes, 
países, cidades, bacias, ...) 

Objetivo 

Identificar, prever, avaliar e 
mitigar os efeitos (negativos 
e positivos) de ordem 
biofísica, social ou outros  
efeitos relevantes, devido a 
propostas de 
desenvolvimento, antes que 
decisões importantes sejam 
tomadas e compromissos 
estabelecidos (IAIA, 1999) 

Antecipar-se às 
consequências ambientais 
da implantação de PPPs e 
interferir em tempo hábil 
na reformulação e 
adaptação das mesmas, 
bem como na concepção 
de projetos correlatos 
(Pnuma, 2008) 

Propiciar um julgamento sobre 
o estado do meio ambiente de 
um país ou de uma região em 
relação ao desempenho de 
políticas e à distância entre a 
situação atual e aquela que se 
poderia caracterizar como de  
desenvolvimento sustentável 
(EEA, 2000) 
 

Prazo/duração Curto a médio/delimitada Médio a longo/delimitada Longo, contínua/permanente 

Produto 
Relatório final (EIA/Rima) e 
outros de acompanhamento 
(pós-aprovação) 

Relatório final 
Informe periódico (anual, 
bienal, ...) 

Instrumentos aplicáveis à dimensão ambiental 

Obs.: AIA-Avaliação de Impacto Ambiental; AAE- Avaliação Ambiental Estratégica; e AAI-Avaliação Ambiental Integrada 

Mais frequente, com 
alcance limitado 

Menos frequentes, com alcance 
potencialmente maior 



AAE original: “processo formal, sistemático e abrangente de 
avaliar os impactos ambientais de uma política, plano ou programa e 
de suas alternativas, incluindo a preparação de um relatório contendo 
as conclusões da avaliação, usando-as em um processo decisório 
publicamente responsável (publicly accountable) (Thérivel et al., 
1992). Tal formulação se espelha na AI de projetos”.   

AAE hoje: “conjunto de abordagens analíticas e participativas 
destinadas a integrar considerações ambientais ao nível das políticas, 
planos e programas, bem como a avaliar as interligações com as 
consequências econômicas e sociais (OCDE, 2012). Essa definição 
atribui à AAE um papel proativo, de trazer as considerações 
ambientais ao primeiro plano dos critérios decisórios”. 

Instrumentos aplicáveis à dimensão ambiental 

Fonte: Sánchez, 2017 (Por que não avança a avaliação ambiental estratégica no Brasil? – Revista IEA/USP) 



Instrumentos aplicáveis à dimensão ambiental 

In: Gallardo, 2014  

Interface 
c/: 

ZEE, 
PDUI, 
PDM, 

OTGM, 
... 



Quadro 1 - Funções da Avaliação Ambiental Estratégica - AAE 
• Identificar e avaliar as consequências de uma decisão (estratégica) e 

de suas alternativas antes que ela seja tomada. 

• Inserir a dimensão ambiental e de sustentabilidade no processo de 
tomada de decisão. 

• Formalizar, sistematizar, documentar e informar uma decisão 
(estratégica) a ser tomada. 

• Criar oportunidades de desenvolvimento que contribuam para a 
recuperação da qualidade ambiental, prevenção de riscos e melhoria 
da qualidade de vida das presentes e futuras gerações. 

Instrumentos aplicáveis à dimensão ambiental 

Fonte: Sánchez, 2017 (Por que não avança a avaliação ambiental estratégica no Brasil? – Revista IEA/USP) 

Ressalta-se, então, a potencialidade da AAE no 
planejamento em nível estratégico e na criação 

de oportunidades para a sustentabilidade 



Situação dos 
recursos 

ambientais 

Consequências 
(saúde humana, 

qualidade de vida, uso 
do solo, ecossistemas) 

Soluções 
adotadas 
(controle, 
adaptação, 
mitigação) 

Mineração, 
indústria, 

agricultura, 
urbanização, etc 
(causas indiretas) 

Aspectos 
ambientais 

(causas diretas) 

Instrumentos aplicáveis à dimensão ambiental 
Estrutura de análise em AAI – modelo Pnuma/ONU 

A potencialidade da AAI se destaca nas respostas 
a adotar em relação ao estado do ambiente, bem 

como a suas causas e consequências. 
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1. RA em APL tende a extrapolar o âmbito de cada agente 
e deve ser abordada de modo abrangente e integrado; 

2. Considerando o caráter estratégico de um APL, caberia a 
realização proativa de um processo participativo de AAE, 
para integrar a dimensão ambiental à 
formulação/revisão do correspondente plano de 
desenvolvimento sustentável, contemplando 
também as ações da Rede APL Mineral e de APL 
estadual; e 

3. Estabelecer um processo contínuo de AAI para aferir o 
estado do ambiente em de cada APL e configurar a 
necessária gestão ambiental integrada entre as 
Respostas a adotar. 

Conclusões/desafios a discutir 



Grato pela atenção! 
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