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Resumo 

Durante séculos, a humanidade tem realizado intervenções nos rios e em suas áreas margeantes, 

comprometendo a qualidade hidroambiental desses cursos d’água. Assim, perante a complexidade 

dos elementos e fatores envolvidos nestes tipos de projetos, a avaliação de impacto ambiental é um 

dos instrumentos da gestão ambiental, imprescindível para o julgamento da instalação de determinado 

projeto.  Diante dessa perspectiva, este trabalho tem como objetivo demonstrar a partir da técnica de 

análise de conteúdo, a percepção de profissionais da área ambiental quanto ao processo de Avaliação 

Impacto Ambiental (AIA) para análise de projetos de intervenções em cursos d’água. Para isto, a 

pesquisa está embasada em revisão bibliográfica e pesquisa de campo e, utiliza-se do programa 

estatístico Iramuteq – versão 0.7, para análise das informações textuais obtidas através de questionário 

semiestruturado a uma equipe de especialistas em AIA da Agência Estadual de Meio Ambiente do 

Estado de Pernambuco – CPRH.  

Palavras-chave: instrumento de gestão ambiental; obras em cursos d’água; árvore de coocorrências. 

 

Abstract 

For centuries, the humanity has intervened in the rivers and in their marginal areas, compromising 

the hydro-environmental quality of these watercourses. Thus, given the complexity of the elements 

and factors involved in these types of projects, environmental impact assessment is one of the 

instruments of environmental management, essential for the judgment of the installation of a given 

project. From this perspective, this paper aims to demonstrate, from the content analysis technique, 

the perception of professionals in the environmental area regarding the Environmental Impact 

Assessment (EIA) process for the analysis of projects in watercourses. For this, the research is based 

on bibliographical review and field research and, using the statistical program Iramuteq - version 0.7, 

to analyze the textual information obtained through a semi-structured questionnaire to a team of 

experts in AIA of the State Agency of the Environment of the State of Pernambuco - CPRH. 

Keywords: environmental management tool; works in watercourses; tree of co-occurrences. 
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1. INTRODUÇÃO 

Entende-se que a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) independente da atividade ou 

empreendimento em análise, deve estar consolidada naquilo que é realmente relevante para tomada 

de decisão quanto à concessão de licenças ambientais e, deve servir como instrumento de suporte 

técnico e de negociação entre os agentes envolvidos nos projetos propostos, sendo aplicada de acordo 

com os tipos de projetos e seus respectivos objetivos.   

Conforme a União Européia (2013), a AIA possui como objetivo principal, obter informações 

sobre os impactos ambientais através do exame sistemático, para submetê-las às autoridades e à 

opinião pública, com a finalidade de prevenir os impactos ambientais negativos decorrentes da ação 

proposta e suas alternativas, bem como, maximizar os eventuais benefícios.  

Wilkins (2003) e Sandoval & Cerri (2009), defendem que a AIA é importante para a predição 

e, sua significância é inquestionável, já que a identificação, previsão e avaliação de impactos 

ambientais são caracterizadas por incertezas inerentes ao caráter prévio dos estudos e garantem ou 

não a viabilidade de um projeto. Entretanto, apesar de na maioria dos países, exista uma prática de 

AIA extensa, apenas uma fração dessa prática é crítica (FISCHER & NOBLE, 2015).  

No Brasil, conforme a Resolução Conama nº 01/1986, as atividades que utilizam recursos 

ambientais ou tenham potencial de causar degradação ou/e impacto ambiental, incluindo os projetos 

de intervenções em cursos d’água, tem como condicionantes para obter a autorização governamental 

para realizá-los, a avaliação de impacto ambiental – AIA efetuada a partir de estudos ambientais 

específicos, exigidos durante o processo de licenciamento ambiental. Contudo, como cita Morgan 

(2012), diferentemente dos países desenvolvidos, que implantaram a AIA em resposta a pressões 

sociais e ao avanço da consciência ambientalista, “(...) no Brasil ela foi adotada, principalmente, por 

exigência dos organismos multilaterais de financiamento (Banco Interamericano de Desenvolvimento 

- BID e Banco Mundial para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD), tendo como desafio, 

compatibilizar desenvolvimento econômico e social com proteção e melhoria da qualidade 

ambiental” (VIEGAS, 2009; SÁNCHEZ, 2013).  

Assim, no processo de licenciamento ambiental de intervenções em cursos d’água como 

barragens, dragagens e retificações de rios, quando considerados de significativo impacto ambiental, 

a legislação ambiental prevê a elaboração de documentos técnicos específicos por parte do 

empreendedor, tais como: Estudo de Impacto Ambiental (EIA), Relatório de Impacto Ambiental 

(RIMA), Plano de Controle Ambiental (PCA), Relatório de Controle Ambiental (RCA), Plano de 

Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). Estes documentos são embasados por dados e 



                                                                                                                       
 

informações técnicas e científicas, que por muitas vezes, fazem uso de métodos de AIA para subsídios 

de análise dos impactos ambientais gerados pela atividade/empreendimento proposto.  

Sobre este tipo de intervenção, Drew (2005) descreve que, alterações no sistema fluvial, 

mesmo que de baixa intensidade, levam à sua desestabilização devido ao grande número de interações 

e retroalimentações dos sistemas naturais. Tal acontecimento, demanda do sistema um processo 

natural de reestabilização, o qual pode acontecer de formas independentes ou associadas, os processos 

de resiliência ou elasticidade, resistência, multiestabilidade e/ou estabilidade múltipla. Dessa forma, 

como cita Silva (2010), normalmente os sistemas fluviais funcionam dentro de um limite natural de 

fluxo, movimento de sedimento, temperatura e outras variáveis, no que é denominado de ‘equilíbrio 

dinâmico’. E, quando mudanças nestas variáveis vão além dos seus limites naturais, o equilíbrio 

dinâmico pode ser perdido, frequentemente, resultando em ajustes no ecossistema que poderá 

conflitar com as necessidades da sociedade. 

Neste contexto, considerando a utilização dos métodos de AIA nos estudos ambientais para 

uma diversidade de tipologias de empreendimentos e atividades e,  a necessidade de entendimento 

sobre a identificação, atendimento e representação das especificidades dos ambientes fluviais diante 

desses métodos, esta pesquisa embasada em revisão bibliográfica e pesquisa de campo, avalia de 

forma qualitativa através da técnica de análise de conteúdo subsidiada pelo programa estatístico 

Iramuteq – versão 0.7 (elaborado pelo Laboratoire LERRASS (2014), informações textuais obtidas 

através de questionário semiestruturado aplicado a uma equipe de especialistas em AIA do órgão 

ambiental da Agência Estadual de Meio Ambiente do Estado de Pernambuco – CPRH, a respeito do 

processo de AIA e dos estudos ambientais voltados a projetos de intervenções em cursos d’água. 

No mais, como trata-se de verificar “(...) de que modo as pessoas consideram uma experiência, 

uma ideia ou um evento (...) (CAMPOS, 2004), “(...) a utilização de técnica de análise de conteúdo é 

utilizada como procedimento de fragmentação de textos com o objetivo de identificar regularidades” 

(BARDIN, 2009; CARMARGO & JUSTOS, 2013). Pois, conforme Godoy (1995), este tipo de 

análise consiste em uma técnica metodológica que se pode aplicar em discursos diversos e a todas as 

formas de comunicação, seja qual for à natureza do seu suporte, sabendo que, a mesma “(...) não deve 

ser extremamente vinculada ao texto ou a técnica, num formalismo excessivo, que prejudique a 

criatividade e a capacidade intuitiva do pesquisador, por conseguinte, nem tão subjetiva, levando-se 

a impor as suas próprias ideias ou valores, no qual o texto passe a funcionar meramente como 

confirmador dessas” (CAMPOS, 2004).  



                                                                                                                       
 

2. METODOLOGIA DE TRABALHO 

Este trabalho é caracterizado como pesquisa do tipo exploratória e descritiva, de caráter 

qualitativo, baseada em pesquisas bibliográfica e de campo com aplicação de questionário 

semiestruturado, com enfoque na interpretação de informações textuais a respeito dos métodos de 

AIA empregados como instrumentos para elaboração de estudos ambientais de projetos de 

intervenções em cursos d’água perante as particularidades presentes nestes tipos de ambientes.  

Para consecução do objetivo geral, utilizou-se a seguinte sequência de etapas metodológicas: 

a) Levantamento e elaboração de um referencial teórico-conceitual sobre o tema e o objeto da 

pesquisa; b) Composição de questionário semiestruturado para entrevistas direcionadas à técnicos 

especialistas em AIA; c) Aplicação de questionário com técnicos dos órgãos ambientais responsáveis 

por análise de AIA; d) Tabulação e aplicação das informações textuais obtidas pelos questionários, 

em programa estatístico Iramuteq – versão 0.7; e) Análise, apresentação e discussão dos resultados 

estatísticos adquiridos.  

Sobre o questionário, este é composto por 06 (seis) perguntas abertas e foi aplicado através de 

plataforma digital a um grupo de profissionais de diversas formações, especializados em avaliação 

de estudos ambientais, pertencentes ao corpo técnico da Agência Estadual de Meio Ambiente de 

Pernambuco – CPRH (Quadro 1).  

 

Nº Perguntas componentes do questionário 

01 Curso de formação: 

02 Anos de experiência na área de formação: 

03 

Sobre projetos de empreendimentos/atividade e seus respectivos estudos ambientais, você como 

profissional da área ambiental, considera que no geral é seguida uma metodologia ou método para 

elaboração desses projetos? Justifique sua resposta. 

04 
Com relação a esses estudos ambientais, no momento de sua análise e avaliação é seguida uma 

metodologia ou método de análise e/ou avaliação? Se sim, qual e como é feito este procedimento? 

05 

De um modo geral, os Estudos de Impacto Ambiental - EIA e os Relatórios de Impacto Ambiental - 

RIMA avaliados por você, seguem e atendem no primeiro momento ao termo de referência do 

empreendimento/atividade em questão? Se não, quais os erros e/ou lacunas mais comuns identificados 

no seu ponto de vista? 

06 

Com relação a projetos de intervenções em cursos d'água como retificações, barragens, revestimentos, 

revitalização, nos estudos apresentados no processo de licenciamento, o que você identifica primordial 

para o processo de AIA? 

Quadro 1 - Perguntas componentes do questionário aplicado via digital a profissionais técnicos 

especializados em AIA de órgãos ambientais nacionais 

Fonte: Elaborado pelos autores 



                                                                                                                       
 

Desse modo, com base nas respostas obtidas de todos os questionários atendidos, 

desenvolveu-se a análise estatística textual do grupo de respostas de cada pergunta, para obtenção de 

resultados particulares sobre cada tema abordado e assim, efetuar diferentes análises interpretativas e 

a indicação de pontos e critérios considerados de relevância na AIA de projetos de intervenções em 

cursos d’água. Para isto, utilizou-se do emprego da análise de conteúdo através do método de Análise 

de similitude, integrante do programa estatístico, capaz de identificar as coocorrências entre as 

palavras e também, trazer indicações da conexidade entre elas.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da aplicação do questionário, identificou-se o conjunto de entrevistados composto por 

10 (dez) profissionais de diversas áreas (geógrafos, geólogos, engenheiros civis e ambientais, 

biólogos e cientistas sociais), dos quais mais de 60% possuem entre 4 a 8 anos de experiência na área 

de formação. 

Desse modo destaca-se que, quando indagados com relação à pergunta 03, as respostas obtidas 

indicam conforme demonstradas na Figura 1 que, com relação aos projetos de 

empreendimentos/atividade e seus respectivos estudos ambientais, a resposta do grupo indica que no 

geral é seguida uma metodologia ou método para elaboração dos mesmos, tendo como base o estudo 

geral da área e, como objeto de observação, o meio que pode ser afetado. No geral, os estudos 

ambientais apresentados são elaborados por empresas de consultoria e os métodos adotados são 

embasados em levantamento de dados e informações da área e utilização de técnicas e equipamentos.  

No entanto, com relação à esfera ambiental, o grupo sugere que é importante tomar uma 

metodologia de acordo com a tipologia de cada empreendimento, devendo seus estudos ambientais 

serem direcionados por Termos de referências (TRs) recomendados pelo órgão ambiental em questão. 

Sobre a Figura 2, referente à pergunta 04 do questionário, considera-se que com relação aos 

estudos ambientais, no momento da análise e avaliação ambiental, o conjunto de especialistas no geral 

não segue uma metodologia ou método para análise e/ou avaliação. Identifica-se na árvore de 

coocorrências mostrada nesta figura, um núcleo principal e dois subnúcleos. O núcleo principal 

sugere que a análise ambiental é embasada no diagnóstico ambiental apresentado para determinada 

tipologia proposta, sendo verificado em suas análises e avaliações, em especial os meios físicos, 

socioeconômicos e bióticos dentro de determinada área de influência, para posteriormente, ponderar 

a viabilidade ambiental do projeto em questão.  



                                                                                                                       
 

Sobre os subnúcleos, na parte dos estudos apresentados, observa-se que os mesmo apesar de 

elaborados a partir de orientações de TR por equipe multidisciplinar, geralmente possuem conteúdos 

mínimos, sendo assim, obrigados a passar pelo processo de complementação de documentação e 

esclarecimentos como forma de procedimentos. Comumente estes pedidos de complementação são 

decorrentes de falta de documentação e de deficiência na abordagem dos fatores socioambientais e 

pela falta de metodologia. No mais, a equipe avaliadora baseia também suas análises e avaliações, 

por meio de trabalho de reconhecimento de área através de vistoria técnica.   

  

 

 

Figura 1 - Árvore de coocorrências do resultado 

da análise de similitude das respostas obtidas 

através da questão 03 do questionário indicado 

no Quadro 1 

Fonte: O autor, a partir do programa Iramuteq – 

versão 0.7 (2017) 

 

 

 

Figura 2 - Árvore de coocorrências do resultado 

da análise de similitude das respostas obtidas 

através da questão 04 do questionário indicado 

no Quadro 1 

Fonte: O autor, a partir do programa Iramuteq – 

versão 0.7 (2017) 

 

 

Quanto às respostas obtidas através da questão 05, absorve-se que de um modo geral, os 

Estudos de Impacto Ambiental - EIA e os Relatórios de Impacto Ambiental - RIMA avaliados não 

seguem e não atendem no primeiro momento ao termo de referência do empreendimento/atividade 

em questão. A Figura 3, representada por um núcleo principal e central, indica esses documentos 



                                                                                                                       
 

geralmente não apresentam todas as informações e dados necessários para avaliação do impacto, 

tendo como lacunas e erros comuns, dados e informações primários ligados à fauna e flora; definição 

de programas de ações e medidas; dificuldade de representação da área de influência; delimitação da 

bacia hidrográfica.  

 Com relação aos projetos de intervenções em cursos d'água como retificações, barragens, 

revestimentos, revitalização, nos estudos apresentados no processo de licenciamento, o grupo de 

profissionais identifica primordial na elaboração dos projetos executivos, como mostra a Figura 4, 

que estes estejam embasados em informações confiáveis; seguir um programa de atividade de ações 

e, atender ao processo de licenciamento ambiental. Para 70% dos profissionais entrevistados, dentre 

os métodos de AIA utilizados, faz-se necessário apresentar a relação entre os impactos gerados pelo 

projeto, sendo o de superposição de cartas e de simulação de cenários considerados os métodos mais 

representativos e confiáveis para as avaliações de projetos de intervenções em cursos d’água.  

 

 

 

Figura 3 - Árvore de coocorrências do resultado 

da análise de similitude das respostas obtidas 

através da questão 05 do questionário indicado 

no Quadro 1 

Fonte: O autor, a partir do programa Iramuteq – 

versão 0.7 (2017) 

 

 

 

Figura 4 - Árvore de coocorrências do resultado 

da análise de similitude das respostas obtidas 

através da questão 06 do questionário indicado 

no Quadro 1 

Fonte: O autor, a partir do programa Iramuteq – 

versão 0.7 (2017)



                                                                                                                       
 

Por fim, para entendimento da área proposta para implementação desses tipos de projeto, 

considera-se que deve-se elaborar o diagnóstico da bacia e do corpo hídrico, sendo visto os impactos 

já ocorrentes. O estudo ambiental deve contemplar o estudo hidrológico, considerar em sua concepção 

a importância da água, além de promover um tipo de intervenção no curso d’água que busque a 

melhoria de sua condição e promova a drenagem superficial da localidade. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As metodologias/métodos utilizados nas AIAs apresentam praticamente as mesmas 

características, diferenciando-se basicamente no conteúdo substantivo dos estudos de impacto 

ambiental. A utilização deste procedimento de avaliação dos projetos de forma individual, 

frequentemente levantam contestações técnicas e públicas nas quais os questionamentos por muitas 

vezes se remetem a decisões que foram tomadas anteriormente no processo de planejamento e escolha 

pelo tipo de projeto.  

Para os casos de projetos de intervenções em cursos d’água, o resultado da análise de conteúdo 

indica que, para 70% dos profissionais entrevistados, os métodos de AIA deve apresentar a relação 

entre os impactos gerados pelo projeto. Além disso, compreende-se que a partir das metodologias, os 

estudos devem ser capazes de avaliar alternativas de projetos que evitem ou reduzam os impactos 

adversos ou que possibilitem de forma combinada maiores ganhos ambientais, sociais e econômicos. 

Dessa forma, torna-se relevante aos estudos ambientais o desenvolvimento de 

metodologias/métodos específicos de avaliações voltados à especificidade da 

atividade/empreendimento em questão, considerando os impactos socioambientais cumulativos e 

indiretos e, atender as limitações inerentes dos métodos de AIA.  

Por fim, para os projetos de restabelecimento de rios, por se tratar de intervenções que 

interferem e atuam com diversos aspectos e elementos influentes na bacia hidrográfica, considera-se 

que a metodologia utilizada para sua avaliação deve também ser desenvolvida em prol das políticas, 

planos ou programas, de forma a contribuir efetivamente para sustentabilidade, atendendo inclusive, 

as políticas ambientais e de recursos hídricos vigentes.  
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