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ApresentAção

A presente obra é fruto dos estudos realizados pelo Grupo de Pesquisa: “Es-
tado, Direito Ambiental, Transnacionalidade e Sustentabilidade”, cadastrado no 
CNPq e vinculado ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Ju-
rídica (PPCJ) da Universidade do Vale do Itajaí –UNIVALI. Os debates e estudos 
seguiram as metas do Projeto de Pesquisa coordenado por nós, intitulado “Pos-
sibilidades e limites da Avaliação Ambiental Estratégica no Brasil e impacto 
na gestão ambiental portuária”, aprovado pelo CNPq com fomento por meio 
do MCTI/CNPq e do MEC/CAPES (Edital n. 018/2012).  

O livro é composto por sete artigos, cuja temática central é a “Avaliação 
Ambiental Estratégica”, os quais serão apresentados resumidamente, guardando 
o rigor da pesquisa e o cuidado na análise do tema, bem como considerando que 
as questões ambientais devem ser levadas em conta na elaboração de políticas, 
planos e programas, como instrumentos de promoção do desenvolvimento sus-
tentável, com atenção aos fatores ambientais “em uma fase precoce” do processo 
de tomada de decisão e em todos os níveis administrativos apropriados. 

Inicia-se a obra com a participação especial do Prof. Dr. Michel Prieur da 
Universidade de Limoges (França), quem prontamente aceitou o convite de com-
partilhar seus conhecimentos na área. Seu texto faz uma reflexão sobre a Ava-
liação Ambiental Transfronteiriça por meio do protocolo de Kiev – Ucrânia 
(2003), proporcionando uma nova e importante área de cooperação regional para 
abordar questões mais complexas, discutindo no texto “Avaliação do Impacto 
Ambiental em um contexto transfronteiriço, especificamente sobre ativida-
des relacionadas à energia nuclear”.

No segundo capítulo, os autores Marcelo Buzaglo Dantas, Maria Cláudia 
S. Antunes de Souza e Juliana Guimarães Malta Côrte destacam a “Avaliação 
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Ambiental Integrada no Brasil e a legalidade da exigência da sua realização”, 
diferenciando a Avaliação Ambiental Integrada - AAI e a Avaliação Ambien-
tal Estratégica – AAE , ambas modalidades da Avaliação de Impacto Ambien-
tal – AIA. São avaliações que se complementam no processo de planejamento 
ambiental e desenvolvidas para análises antecipadas e integradas de políticas, 
planos e programas que afetam o meio ambiente. Por conseguinte, atuam juntas 
como ferramentas para melhorar, desde a concepção até a inserção ambiental 
dos projetos de desenvolvimento, subsidiando os licenciamentos ambientais. É 
importante salientar que a AIA e suas modalidades prestam-se, sobretudo, a ofe-
recer informações para auxiliar o Poder Público na tomada de decisão. Trata-se, 
fundamentalmente, de uma análise prévia e técnica dos riscos e danos potenciais 
que determinados empreendimentos ou ações podem causar às características 
essenciais do meio ambiente. 

Existem várias modalidades de avaliação que variam segundo diferentes mé-
todos e objetivos que as caracterizam. Uma dessas variantes é a Avaliação Am-
biental Integrada - AAI, que tem como escopo a identificação das principais ca-
racterísticas ambientais, econômicas e sociais das bacias hidrográficas, bem como 
a identificação dos potenciais conflitos locais e os que podem ocorrer devido a 
mais de um empreendimento. 

Na sequência, o terceiro capítulo trata da “Avaliação Ambiental Estratégi-
ca no Brasil: planejamento, avaliação de impacto ambiental e licenciamento 
envolvendo ações estratégicas”, de autoria Ricardo Stanziola Vieira e Rafaela 
Borgo Koch. Ele traz uma reflexão: deve-se pensar sua implementação sob o pon-
to de vista dos governantes e gestores do país ou deve-se continuar promovendo 
o licenciamento em termos focais, de modo a proceder com a análise de casos 
pontuais – projetos sujeitos ao licenciamento ambiental e EIA- RIMA? É inevitá-
vel, nesse sentido, comparar o cenário atual do país com Estados como a Nova 
Zelândia, em que a Avaliação Ambiental Estratégica é uma realidade, muito mais 
em razão do alto nível de consciência e educação (socioambiental) da população 
e de sua cultura política de transparência e boa governança socioambiental, com 
a garantia do acesso à informação, participação e justiça, do que propriamente 
pelo arcabouço legal - políticas e instrumentos ambientais.

No quarto capítulo, intitulado “Abordagem pela compreensão do orde-
namento jurídico brasileiro a respeito do inovador mecanismo ambiental 
preventivo: Avaliação Ambiental Estratégica (AAE)”, as autoras Maria Cláu-
dia S. Antunes de Souza e Juliete Ruana Mafra destacam a crescente consciência 
em diversos países e instituições internacionais da necessidade de se discu-
tir como a AAE pode assegurar a implementação do direito fundamental ao 
meio ambiente sadio. A Avaliação Ambiental Estratégica se afigura como uma 
das ferramentas ambientais passíveis de avaliar os impactos ambientais antes 
mesmo da política, programa ou plano que o causará. É a tomada de decisão 
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consciente, viabilizando um estudo técnico, avaliando os possíveis danos am-
bientais que, porventura, seriam decorrentes, permitindo sua total minoração 
ou, até mesmo, a inocorrência deste.

O capítulo quinto aborda “A Avaliação Ambiental Estratégica no plane-
jamento das cidades”, de autoria: Zenildo Bodnar, Adriana Marques Rossetto 
e Roberta Terezinha Uvo Bodnar. Nele ressalta-se que o planejamento urbano é 
essencial para a construção da cidade sustentável e para a concretização do di-
reito fundamental a uma boa Administração Pública.  A construção e melhora 
contínua na sustentabilidade urbana é necessariamente um afazer compartilhado. 
Isso tendo em vista a complexidade tanto dos diagnósticos de realidade como da 
elaboração e implementação de políticas. Os avanços somente serão possíveis a 
partir de uma atuação necessariamente colaborativa e compartilhada, destacando 
o instrumento da Avaliação Ambiental Estratégica.

O sexto capítulo, intitulado “A importância da Avaliação Ambiental Es-
tratégica para a efetivação da exigência da política nacional de resíduos sóli-
dos sobre a necessidade de aterros sanitários”, de autoria de Denise Schmitt Si-
queira Garcia e Heloise Siqueira Garcia, traz evidências de que a Lei de Resíduos 
Sólidos brasileira, a qual estabeleceu uma Política Nacional para o setor, apresen-
ta vários mecanismos para o alcance de uma efetiva proteção ambiental. No en-
tanto, esses mecanismos não são utilizados de forma eficaz, devido ao completo 
estado de “cegueira” em que o Poder Público se encontra. É de suma importância 
e necessária a implementação da Avaliação Ambiental Estratégica para o alcance 
e efetivação do cumprimento do dispositivo legal previsto na PNRS.

Por fim, o capítulo sétimo com o título “A importância da regulação se-
torial independente para a proteção do meio ambiente à luz da nova lei dos 
portos”, de autoria de Osvaldo Agripino de Castro Junior, apresenta a análise do 
papel da ANTAQ como agência reguladora setorial que regula o transporte aqua-
viário e a atividade portuária. O texto permite identificar seu relevante papel para 
a implantação das políticas de Estado do setor, dentre elas, a agenda ambiental.  
As atividades econômicas do setor portuário, por ela reguladas, possuem grande 
impacto ambiental, de modo que o risco é inerente à atividade. Nesse cenário, 
os valores de investimentos são altos e o meio ambiente pode ficar vulnerável às 
ingerências políticas. Nesse sentido, ratifica a necessidade de implementação de 
programas, políticas e planos que contribuam para a regulação setorial e para a 
proteção ambiental da atividade portuária pela ANTAQ, devendo tal função ser 
implementada de forma cooperativa para evitar conflito de competência com as 
demais entidades ambientais ou omissão dos diversos órgãos que interferem na 
atividade portuária.

Registramos um agradecimento especial ao Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu em Ciência Jurídica (PPCJ), na pessoa do Coordenador Prof. Dr. 
Paulo Marcio Cruz, e à Universidade do Vale do Itajaí –UNIVALI, através do 
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Magnifico Reitor, Prof. Mario Cesar dos Santos; do Vice-reitor da Pós-Gradua-
ção, Pesquisa, Extensão e Cultura, Prof. Dr. Valdir Cechinel Filho e do Diretor 
do CEJURPS, Prof. Dr. José Carlos Machado pelo estimulo à pesquisa. 

Com muito prazer e satisfação convidamos o leitor a participar do debate 
proposto por esta obra, composta por talentosos pesquisadores, que compõem o 
Grupo de Pesquisa “Estado, Direito Ambiental, Transnacionalidade e Sustentabi-
lidade”, cadastrado no CNPq/EDATS/UNIVALI, oportunidade na qual os agra-
deço por aceitarem o desafio de registrar sua pesquisa sobre Avaliação Ambiental 
Estratégica nesta obra. 
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Sustentabilidade”, cadastrado no CNPq/EDATS/UNIVALI. 
Coordenadora do Projeto de pesquisa aprovado no CNPq, intitulado: “Possibili-
dades e Limites da Avaliação Ambiental Estratégica no Brasil e Impacto na Gestão 
Ambiental Portuária”.


