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INTRODUÇÃO GERAL 

A exploração dos recursos naturais sempre esteve intimamente ligada à história humana. Atualmente, 

vivemos em um sistema econômico cujas bases são a produção e o consumo em larga escala. O 

notável crescimento econômico e tecnológico desde meados do século XX tem aumentado 

dramaticamente as pressões sobre os sistemas ambientais (WWF, 2016).  

A manutenção da biodiversidade é fundamental para o funcionamento dos ecossistemas, que por sua 

vez são essenciais para a manutenção dos serviços ambientais, tão importantes para o homem 

(Chiarucci et al, 2011). Entretanto, os dados apresentados em relatórios sobre o estado do meio 

ambiente são alarmantes. As populações de vertebrados, por exemplo, declinaram 58% entre 1970 e 

2012. Infelizmente, não há sinais de que essa taxa irá diminuir (WWF, 2016). A meta acordada por 

diversos países durante a Convenção da Biodiversidade em 2002, de reduzir significativamente essa 

perda até 2010, não foi alcançada. Muitas projeções de cenários futuros apontam para altos índices de 

extinção (CDB, 2010).  

A necessidade de criação de instrumentos de gestão dos recursos naturais e da biodiversidade trouxe 

muita discussão sobre questões ambientais nos últimos anos, especialmente no que se diz respeito ao 

desenvolvimento sustentável e a harmonia entre economia, sociedade e meio ambiente. Nesse contexto 

surgiu um dos principais instrumentos de prevenção de danos ambientais: a avaliação de impacto 

ambiental (AIA) (Glasson et al, 2005). A AIA teve origem nos Estados Unidos, em 1969, através da 

Lei Nacional de Política Ambiental dos EUA (NEPA), como uma ferramenta para avaliar as 

consequências ambientais derivadas de atividades econômicas (Cashmore, 2004). Desde então, a AIA 

tem tido um papel central na criação de programas ambientais de muitos países (Glasson et al, 2005). 

No Brasil os primeiros estudos de impacto ambiental surgiram na década de 70, para grandes 

empreendimentos hidrelétricos (Sanchéz, 2013). Entretanto, na legislação federal, a AIA só foi 

estabelecida no Brasil em 1981, como instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, por meio 

da Lei Federal 6.938. Atualmente, a AIA é fortemente vinculada ao licenciamento ambiental (Santos, 

2011), que funciona como uma autorização governamental para a realização de atividades que utilizam 

recursos naturais ou que sejam potencialmente poluidoras (Sanchéz, 2013).  

O processo de Avaliação de Impacto Ambiental pode ser dividido em dois estágios, pré e pós-decisão. 

A primeira etapa inclui todas as fases desde a apresentação da proposta do empreendimento até a 

aprovação do projeto. Dentre os procedimentos estão planejamento, análise de viabilidade locacional e 

tecnológica, elaboração dos estudos ambientais prévios, avaliação dos possíveis impactos, consulta 

pública e decisão do órgão licenciador pela aprovação ou não do projeto. A segunda etapa envolve os 
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procedimentos pós-aprovação, que incluem a implementação do projeto, com a construção da 

infraestrutura e início das operações. Os instrumentos de acompanhamento e mitigação dos impactos 

prognosticados na primeira etapa, como os monitoramentos, acontecem nesta fase (Arts et al, 2001). 

Os monitoramentos são medidas de acompanhamento e controle potencialmente muito eficientes, uma 

vez que podem sustentam decisões de gestão e funcionar como um alerta para tendências prejudiciais, 

o que permite tomar as medidas cabíveis para identificar, evitar ou corrigir impactos não previstos 

(Saunders & Arts 2004). 

O termo monitoramento pode ser usado para descrever diferentes atividades. Neste trabalho, assim 

como Yoccoz et al (2001), consideramos como monitoramento a coleta ou medição de variáveis em 

diferentes pontos do tempo para determinar mudanças e identificar tendências no sistema ao longo do 

tempo. Em monitoramentos da biodiversidade, os sistemas de interesse geralmente são ecossistemas, 

comunidades ou populações. As variáveis a serem acompanhadas ao longo do tempo podem ser, por 

exemplo, riqueza e diversidade de espécies, biomassa e tamanho das populações (Yoccoz et al, 2001). 

Esse tipo de estudo sempre foi sustentado por estimativas de populações de espécies. O 

desenvolvimento de muitas tecnologias sofisticaram os métodos de monitoramentos como passar do 

tempo, como é o caso do sensoriamento remoto e do rastreamento via rádio. Os métodos de captura, 

marcação e recaptura tiveram inicio em 1989, decorrentes do trabalho de Carl Petersen, um biólogo 

dinamarquês (Pereira et al, 2017).  

No contexto do licenciamento ambiental os monitoramentos da biodiversidade preservam as 

características de estimativas populacionais, geralmente com o intuito de acompanhar e indicar se os 

grupos biológicos monitorados estão sofrendo mudanças em função dos impactos do empreendimento 

e quantificá-los. Entretanto, muitos autores tecem críticas e levantam questões a respeito da qualidade 

e eficiência desse tipo de estudo (Franklin et al, 1999; Elzinga et al 2001; Lindenmayer & Likens, 

2010; Dias et al, 2017). Todavia, poucos trabalhos se debruçaram em análises pontuais do problema. 

Daí a importância do trabalho que segue. Esta pesquisa teve por principal objetivo entender os 

principais fatores que influenciam a qualidade e eficiência dos monitoramentos de fauna no âmbito do 

licenciamento ambiental. 
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APRESENTAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

A presente proposta está organizada em três capítulos que correspondem aos artigos gerados a partir 

dos resultados obtidos. 

O capítulo 1 corresponde ao artigo “Biodiversity Monitoring in the Environmental Impact Assessment 

of Mining Projects: A (Persistent) Waste of Time and Money?”, publicado no periódico Perspectives 

in Ecology and Conservation, aceito em 6 de junho de 2017, disponível em 

http://dx.doi.org/10.1016/j.pecon.2017.06.001. Esse artigo teve como objetivo discutir as potenciais 

raízes dos problemas existentes nos programas de monitoramento da biodiversidade relacionados ao 

sistema de avaliação de impactos de grandes projetos de mineração no Brasil. 

O capítulo 2 refere-se ao artigo “Análise quantitativa da consistência técnica dos monitoramentos de 

fauna no licenciamento ambiental de grandes projetos de mineração”, o qual será submetido ao 

periódico “Environmental Monitoring and Assessment”. Esse artigo teve como objetivo analisar a 

consistência técnica e identificar as principais lacunas dos monitoramentos de fauna vinculados ao 

licenciamento ambiental de grandes projetos de mineração de ferro no Quadrilátero Ferrífero, em 

Minas Gerais. 

O capítulo 3 corresponde ao artigo “Monitoramentos de fauna no acompanhamento da avaliação de 

impacto de grandes projetos: percepções de gargalos e soluções no contexto brasileiro”, que será 

submetido ao periódico “Journal of Cleaner Production”. Este artigo objetivou identificar os 

principais fatores que limitam o sucesso dos monitoramentos de fauna na prática do licenciamento 

ambiental brasileiro e as recomendações de especialistas para que este tipo de estudo melhore sua 

relevância decisória e capacidade de subsidiar ações de gestão ambiental.  
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CAPÍTULO 1 

Biodiversity Monitoring in the Environmental Impact Assessment of Mining Projects: A 

(Persistent) Waste of Time and Money? 

Artigo publicado no periódico Perspectives in Ecology and Conservation, em 6 de junho de 2017. 

Amanda Monique da Silva Dias¹*, Alberto Fonseca² and Adriano Pereira Paglia³ 
 
1 Programa de Pós-graduação em Ecologia de Biomas Tropicais, Universidade Federal 
de Ouro Preto, MG, Brazil. 
2 Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, Universidade Federal de Ouro 
Preto, MG, Brazil. 
³ Depto de Biologia Geral, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de 

Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil 
*Corresponding author 
 

Short title: Biodiversity monitoring in the EIA of mining projects 

Article type: Reflective practice 

Abstract 

Environmental Impact Assessments, not only in Brazil, but globally, have long had their effectiveness 

questioned. Among the most frequently debated problems are: low quality of the impact assessment 

statements, weak public participation, project delays, increased costs for proponents, amongst others. 

The ineffectiveness of the Environmental Impact Assessment system is corroborated by recent 

scholarly articles that argue that poor follow-up is one of the key elements behind the worst 

environmental disaster in Brazil, the Fundão Dam failure. The quality of monitoring programs has 

long been criticized in Brazil for being partially implemented and for failing to clearly translate into 

better environmental decision-making. This paper discusses the state of Environmental Impact 

Assessment related biodiversity monitoring programs in Brazil’s mining regions, highlighting the 

political interference around this practice. Biodiversity monitoring programs should set a collection 

protocol, using a robust sampling design, with sufficient survey effort, spatial replication, 

methodological consistency and time to detect eventual ecological alterations. Without scientific rigor, 

collected data may have no value for decision-making, representing a complete waste of time and 

money. 

Keywords: Biodiversity; Monitoring; Environmental Impact Assessment; Mining; Brazil 
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Introduction 

November 5
th
 2016 marked the first anniversary of the collapse of the Fundão Tailings Dam, which 

was located in the iron ore mining site of Samarco, in Mariana, Minas Gerais, Brazil. While mining 

disasters have long been making the headlines in Brazil, the Samarco dam failure is being portrayed as 

the country’s worst environmental disaster. The numbers are staggering. The wave of iron ore slurry 

that went down the Doce River basin, starting off in the afternoon of November 5
th

 2015, killed 19 

people, spread over 1775 hectares, including 835 hectares of environmentally protected areas and 236 

hectares of Atlantic Rainforest and reached the Doce River mouth 16 days later, affecting numerous 

marine habitats (IBAMA 2015, 2016, Miranda & Marques 2016, SEDRU 2016, SOS Mata Atlântica 

& INPE 2016). Not surprisingly, Herton Escobar called this phenomenon a “mud tsunami” in his 

Science article (Escobar, 2015). An entire village (Bento Rodrigues) was destroyed and dozens of 

communities downstream were severely affected (SEDRU 2016). According to a panel of 

geotechnical engineers, this massive failure was a result “of a chain of events and conditions” 

(Morgenstern et al. 2016, p. ii), several of which related to the mismanagement of the Fundão Dam, 

which was monitored under the conditions of an environmental impact assessment (EIA) system. 

One could argue that the dam’s geotechnical flaws would not have occurred if the EIA had worked in 

the first place. EIA is a “systematic process that examines the environmental consequences of 

development actions in advance” (Glasson et al. 2005, p. 3). This process occurs prior to construction 

and during the installation and operation of development projects. EIA is one of Brazil’s key 

mandatory environmental policy tools. If it had been properly implemented in the Samarco mining 

site, the likely risks of a dam failure would have been properly identified, managed, and prevented. 

Nonetheless, the investigations that followed the tragedy are showing that, after Samarco conducted 

EIAs and was granted environmental licenses for the mining site, both the company and government 

agencies overlooked and underestimated numerous flaws in the implementation of construction plans 

and monitoring programs (Morgenstern et al. 2016, Polícia Civil 2016). The ineffectiveness of the 

EIA system is corroborated by recent scholarly articles that argue that poor follow-up and streamlining 

of the environmental licensing and EIA system is one of the key elements behind the dam failure 

(Fernandes et al. 2016, Neves et al. 2016).  

EIAs, not only in Brazil, but globally, have long had its effectiveness questioned. Among the most 

frequently debated problems are: low quality of the impact assessment statements, weak public 

participation, project delays, increased costs for proponents, amongst others (Morgan, 2012). Few 

studies, however, have highlighted the problem of “government and private negligence in follow up 
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controls” as a key one. The roots of this not so usual problem are unclear, but they could be related to 

Minas Gerais state’s pro-mining policies. Rocha and Fonseca (2017) recently showed that some 

mining projects in Minas Gerais were being subject to radically streamlined timeframes that could 

reduce government control, and thus jeopardize conservation efforts. 

Towards Effective Biodiversity Monitoring Programs  

Improving Brazil’s EIA system will not fix the past; but it could, for example, enhance the monitoring 

programs that are needed to restore the Rio Doce basin and affected marine habitats. The monitoring 

requirements of EIAs are critical to the environmental performance of industrial projects and to the 

broader environmental governance of municipalities, watersheds and conservation areas (Morrison-

Saunders & Arts 2004, Marshall et al. 2005).  

The quality of EIA monitoring programs has long been criticized in Brazil for being partly 

implemented and for not clearly translating into better environmental decision-making (Prado Filho & 

Souza 2004, Sánchez & Gallardo 2005). Such problems are arguably more critical in the case of 

biodiversity monitoring programs, which, unlike physical and chemical monitoring programs, have not 

been clearly laid out and analyzed by consultants and government analysts.  

Biodiversity monitoring programs can take various forms, addressing different spatial and time scales. 

According to Lindenmayer & Likens (2010), in any case, ecological and biodiversity monitoring 

programs need to be driven by (1) good questions, (2) a robust conceptual model of how an ecosystem 

or population works, (3) strong partnerships between scientists, policy-makers and managers, and (4) 

frequent use of data collected. However, such requirements are not often observed.  

Legg & Nagy (2006) add that biodiversity and ecological monitoring programs must have well-

formulated hypotheses, consistent methodology and statistical power; otherwise, it may fail to reject 

null hypotheses (e.g. accepting the null hypothesis that impact does not affect diversity of species 

whereas, in fact, it affects the latter).  In order to illustrate this framework, take the example of one of 

the impacts associated with mining entrepreneurships – noise disturbance. Certain fauna groups, such 

as birds, might be sensitive to noise, thus, the hypothesis is that the populations of birds may have 

behavioral alterations during the reproductive period, which, in its turn, may cause alterations in 

population parameters when compared to a baseline condition prior to the impact. In order to assess 

this hypothesis, the research should set a collection protocol using a robust sampling design, with 

sufficient sampling effort, spatial replica, methodological consistency and time to detect eventual 

demographic alterations. Initially, such a monitoring program can be perceived as costly and time-
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consuming; however, without scientific rigor, collected data may have no decision-making value, 

representing a complete waste of time and money.  

Perceptions and recommendations about Biodiversity Monitoring in Mining-Related EIAs 

The state of EIA-related biodiversity monitoring programs in Brazilian mining regions has been 

marginally explored in the academic literature. However, an ongoing research project conducted in the 

Graduate Program in Ecology of Tropical Biomes at the Federal University of Ouro Preto is shedding 

light on the various problems surrounding this practice. The main objective of the project is to analyze, 

through content analysis and confidential semi-structured interviews, the technical consistency and the 

decision-making relevance of fauna data generated in the impact assessment of large mining projects 

in Minas Gerais, including the region where the Fundão Dam collapsed. While the research is still in 

progress, a number interviews conducted with seasoned environmental consultants in Minas Gerais is 

suggesting a worrisome situation. 

Four senior consultants stated that most mining-related biodiversity monitoring programs in which 

they have worked on is poorly planned, mirroring several technical flaws that ultimately impairs the 

capacity of analysts to make sound decisions about the impacts of mining projects. One of the key 

problems, according to them, is that the programs are unable to clearly correlate biodiversity 

information and mining impacts. 

Both the literature and the interviews indicate that biodiversity monitoring programs should be guided 

by, at least, three fundamental questions: 1) Why monitoring? 2) What to monitor? and 3) How to 

monitor? (Yoccoz et al, 2001). Biodiversity monitoring programs in mining projects need to detect 

significant alterations in biodiversity over time as a result of mining activities. It should be impact-

oriented, with a clear definition of what needs to be explained. Another critical issue is the choice and 

calibration of indicators. For instance, it is probably a waste of time and money the usual practice of 

monitoring large and medium-sized mammals’ populations over three-year periods. Detecting 

alterations in large mammal’ population requires periods of time quite longer than that. The choice of 

indicators ought to be based on knowledge on ecology and the biology of the group, in anticipation of 

a response given to environmental alterations (Noss, 1990; McDonald-Madden et al, 2010). 

Current practice in Minas Gerais is teemed with inconsistency: a situation that is, to a large extent, a 

result of the lack of detailed Terms of Reference and monitoring regulations. This is arguably a global 

problem, as international literature has long signaled similar problems in other countries (Dipper et al., 

1998). Nixon and Ahammed (2005), for example, in a detailed study on monitoring of environmental 
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impacts in Australia, observed that many monitoring programs were based on rather discretionary 

choices.  

According to one of the Brazilian consultants, in the absence of regulations, consultants have too 

much room to adapt their monitoring “choices” to the financial and political context. This can be a 

significant problem, because, in such a highly competitive sector, economically-sound choices tend to 

be prioritized.  

Altogether, these facts contribute to a monitoring culture of compliance, where companies are 

generating fauna data to obtain and maintain their licenses, rather than to learn how to better interact 

with the environment. Sadly, all interviewees agreed that the fauna data of mining sites tends to 

merely fill the environmental agency’s archives, as opposed to inform better decisions. 

Recent years have witnessed many proposals for simplifying and streamlining Brazil’s EIA 

regulations (Fonseca et al. 2017). Hopefully law-makers will realize that a faster and simpler EIA 

system, while apparently good for business, can be dangerous when unaccompanied of environmental 

quality on the ground. The tragedy of Mariana is a sour reminder of this lesson. 
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CAPÍTULO 2 

Artigo em preparação a ser submetido ao periódico Environmental Monitoring and Assessment. 

Análise quantitativa da consistência técnica dos monitoramentos de fauna no licenciamento 

ambiental de grandes projetos de mineração 

 

Resumo 

 

Os monitoramentos de biodiversidade em acompanhamentos de Avaliação de Impacto Ambiental 

(AIA) são frequentemente criticados. Todavia, poucos estudos exploraram esse fenômeno. O objetivo 

deste trabalho foi analisar quantitativamente a consistência técnica e identificar as principais lacunas 

dos monitoramentos de fauna vinculados ao licenciamento ambiental estadual de cinco grandes 

projetos de mineração de ferro no Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais (Brasil). Procuramos 

verificar o atendimento às condicionantes processuais relacionadas a monitoramentos de fauna para 

obtenção de licenças ambientais, analisar o atendimento dos relatórios de monitoramento aos 

requisitos de uma lista de verificação da consistência técnica; e identificar as principais lacunas, em 

termos de elementos técnicos, desses relatórios. Foram analisados 272 processos de licenciamento, nos 

quais foram identificadas 27 condicionantes para obtenção das licenças relacionadas a monitoramentos 

de fauna e 236 sub-relatórios de monitoramento de fauna, de diferentes grupos taxonômicos, os quais 

tiveram a consistência técnica checada através da análise do atendimento a uma lista de verificação 

formulada com base em Termos de Referência e boas práticas apontadas na literatura. Apesar do 

atendimento a todas as condicionantes, a consistência técnica dos relatórios deixou muito a desejar. 

Em média, estudos atenderam apenas 33% dos critérios da lista de verificação. As maiores lacunas 

técnicas são ausências de perguntas, hipóteses, modelos conceituais e análises comparativas entre 

áreas impactadas e controles. Essas são falhas graves porque são estruturais para o delineamento dos 

monitoramentos. Os critérios relativamente mais atendidos incluíram aspectos menos importantes, 

como a justificativa da escolha dos indicadores e detalhamentos metodológicos. Apesar de os 

monitoramentos terem o papel de subsidiar a proposição de medidas de controle, a má qualidade é 

refletida na impossibilidade de utilização desses estudos como instrumentos de gestão. O genérico 

arcabouço legal permite que muitos estudos sejam conduzidos de maneira pouco científica. 

Acreditamos que reformulação das diretrizes legais, com exigências de profissionais capacitados e que 

orientem para o estabelecimento de perguntas, hipóteses, objetivos claros e delineamentos próprios, 

em vez de engessar os monitoramentos de fauna, pode ser bastante eficaz para a melhoria da 

consistência técnica desses estudos. 

 

Palavras chave: acompanhamento, biodiversidade, qualidade, avaliação de impacto ambiental. 
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Introdução 

O notável crescimento econômico e tecnológico desde meados do século XX tem aumentado 

dramaticamente as pressões sobre os sistemas ambientais (WWF, 2016). A perda de habitats através 

da degradação é atualmente a principal causa do declínio em espécies e populações (Mace et al, 2005). 

Nesse contexto, os monitoramentos da biodiversidade em diferentes escalas são úteis para o 

desenvolvimento de políticas de conservação (Schmeller et al, 2015).  

Os monitoramentos envolvem coletas e análises de variáveis em diferentes momentos no tempo para 

avaliar as possíveis alterações nas condições ambientais (Elzinga et al, 1998; Yoccoz et al, 2001) e 

detectar mudanças ou tendências no estado dos parâmetros monitorados (Thompson et al, 1998). De 

acordo com Noon (2003) os monitoramentos são capazes de: 1) nos dizer em que medida um fator 

estressante está afetando os atributos monitorados; 2) determinar a eficiência de medidas de mitigação 

e controle; 3) possibilitar o desenvolvimento de predições; 4) apontar a necessidade de implantação ou 

adequação das ações de gestão ambiental. Nos monitoramentos da biodiversidade os sistemas sob 

investigação geralmente são ecossistemas, comunidades ou populações. Entre as variáveis podem 

estar, por exemplo, configuração da paisagem, riqueza e diversidade de espécies, biomassa e tamanho 

das populações (Yoccoz et al, 2001). 

Os dados de monitoramentos da biodiversidade deveriam possibilitar o conhecimento das 

consequências ecológicas dos impactos de atividades humanas e fundamentar a tomada de decisão dos 

gestores (Elzinga et al, 1998). Entretanto muitos são falhos e ineficazes por uma série de fatores 

(Legga & Nagy, 2010). Dentre as principais lacunas estão: a falta de perguntas bem definidas, de 

modelos conceituais robustos e de bons delineamentos experimentais (Lindenmayer & Likens, 2010a), 

como deficiências na escolha dos métodos e tratamento dos dados (Yoccoz et al, 2001). O mau 

planejamento desses estudos acaba gerando conclusões incapazes de subsidiar ações de gestão 

(Elzinga et al 2001; Noon, 2003). 

Os instrumentos de controle e mitigação dos impactos das atividades humanas são fundamentais para 

o gerenciamento ambiental, entretanto a qualidade dos monitoramentos da biodiversidade na 

Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) foi amplamente criticada por Dias et al (2017), especialmente 

no que diz respeito ao licenciamento ambiental de atividades minerarias em Minas Gerais (Brasil). Os 

autores denunciam a possível falta de rigor científico, incapacidade de correlacionar os dados da 

biodiversidade aos impactos gerados pelas atividades minerárias e a negligência dos órgãos 

ambientais, que podem prejudicar imensamente os esforços de conservação. Silveira et al (2010) 



 

 

12 

 

examinou, tanto de maneira formal quanto informal, alguns relatórios de estudos da biodiversidade 

feitos por empresas de consultoria ambiental para o licenciamento de empreendimentos e também 

percebeu diversas falhas, tais como delineamentos experimentais errôneos e ausência de análises 

estatísticas. 

No Brasil, as referências legais sobre monitoramentos de fauna no âmbito do licenciamento ambiental 

são bastante escassas. Em muitos Estados, inclusive em Minas Gerais, esses estudos são orientados 

por Termos de Referência (TR) disponibilizados pelo órgão licenciador. No entanto, os TRs da 

maioria dos estados brasileiros tendem a ser excessivamente genéricos e vagos (Sanchéz, 2013). A 

ausência de regulamentos específicos para monitoramentos de fauna aumenta muito a 

discricionariedade de empreendedores e consultores para adaptarem os monitoramentos de acordo 

com seus interesses (Dias et al, 2017). 

Caracterização das exigências regulatórias 

No Brasil, todo empreendimento com atividades efetivamente ou potencialmente poluidoras precisa 

ser licenciado. A competência pelo licenciamento depende da abrangência dos impactos, que pode ser 

municipal, estadual ou federal (Sanchéz, 2013). As licenças ambientais estaduais de Minas Gerais são 

concedidas pela SEMAD (Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável), 

por intermédio das SUPRAMs (Superintendências Regionais de Meio Ambiente). 

As referências legais que tratam de questões relativas à fauna são bastante escassas. A Instrução 

Normativa (IN) nº 146, de 11 de janeiro de 2007, do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis), apesar de ser um instrumento infralegal, orienta sobre 

procedimentos relacionados ao manejo de fauna silvestre, como levantamento, salvamento, 

monitoramento, resgate e destinação da fauna nas áreas de influência dos empreendimentos sujeitos ao 

licenciamento ambiental federal (IBAMA, 2007). Os Termos de Referência (TR) que orientam os 

monitoramentos de fauna no licenciamento em Minas Gerais, disponibilizados pela SEMAD (2016), 

são fortemente baseados na IN 146. Dois TRs tratam especificamente de monitoramentos da fauna, 

sendo um que orienta a elaboração do programa e outro do relatório. A seguir estão listados os 

principais elementos requisitados nos TRs. 

 Objetivo contendo a identificação das variáveis indicadoras a serem monitoradas 

 Descrição e mapeamento dos tipos de habitat;  

 Descrição e justificativa dos indicadores e da metodologia;  

 Descrição do esforço e eficiência amostral; 

 Seleção e justificativa de áreas controle (tamanho representativo, contemplando todas as 
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fitofisionomias distribuídas ao longo de toda a área de influência) e seus mapas; 

 Início do monitoramento antes da data programada para a instalação do empreendimento;  

 Contemplar a sazonalidade, no mínimo amostragens nos períodos de chuva e seca; 

 Detalhamento da captura, tipo de marcação, triagem e dos demais procedimentos para com 

os exemplares coletados; 

 Parâmetros de riqueza e abundância das espécies, índice de diversidade e demais análises 

estatísticas pertinentes; 

 Programas específicos de conservação e monitoramento para as espécies ameaçadas de 
extinção, consideradas como impactadas pelo empreendimento;  

 Discussões e conclusões acerca dos impactos gerados pelo empreendimento  

 Comparações entre áreas interferidas e controles  

 Comparações entre os dados obtidos anteriormente à implantação do empreendimento; 

 Proposição de medidas mitigadoras para impactos detectados pelo monitoramento. 
 

Atributos técnicos que influenciam a qualidade dos monitoramentos 

Os monitoramentos são componentes essenciais da fase de acompanhamento dos impactos da AIA 

(Sanchéz, 2013). Essa fase proporciona um feedback que aumenta a compreensão sobre as 

consequências das atividades e possibilita o desenvolvimento de ações de gestão (Noble & Storey, 

2005). Entretanto, muitos autores reconhecem que empreendedores e agências ambientais dão mais 

atenção as fases iniciais da AIA, antes da aprovação do projeto. Além disso, muitas medidas de 

acompanhamento não são efetivamente realizadas (Arts, 1998; Arts et al, 2001; Saunders & Arts, 

2004; Prado Filho & Souza, 2004; Noble & Storey, 2005).  

Uma revisão sobre monitoramentos da biodiversidade, feita por Legga & Nagy (2010), apontou que, 

no que diz respeito à AIA, a maioria dos autores não faz referências a respeito da necessidade de 

garantir que o delineamento da pesquisa seja eficiente no sentido de detectar impactos sobre o sistema 

monitorado. Existe uma discussão na comunidade científica se os monitoramentos de fauna devem 

realmente ser considerados ciência, bem como seguir suas premissas. Para alguns autores, os 

monitoramentos são apenas instrumentos de gestão no âmbito da AIA e não devem ser tratados como 

ciência. Entretanto, outros autores concordam que os monitoramentos são ambas as coisas. (Franklin 

et al, 1999; Nichols & Williams, 2006; Yoccoz et al, 2001; Lindenmayer & Likens, 2010a). 

Um bom programa de monitoramento deve se originar através do pensamento crítico (Lindenmayer & 

Likens, 2009; Lindenmayer & Likens, 2010a) e ampla discussão sobre três perguntas fundamentais: 1) 

O que, 2) Porque, e 3) Como monitorar? (Yocozz et al, 2001). Responder a primeira pergunta auxilia 

na definição de objetivos claros. A segunda leva a identificação das variáveis a serem monitoradas. A 

terceira ajuda na escolha dos métodos, que muitas vezes são táxon-específicos (Pereira et al, 2017). 
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Obviamente, a discussão sobre essas questões requer extensa fundamentação teórica sobre a atividade 

causadora dos impactos, as peculiaridades das espécies a serem monitoradas e o sistema ao qual elas 

pertencem (Noon, 2003). Para Lindenmayer & Likens (2009) os passos chave para elaboração de 

programas de monitoramentos de boa qualidade são: 1) elaborar perguntas a serem cientificamente 

respondidas; 2) arquitetar um delineamento estatístico rigoroso; 3) basear-se em um modelo conceitual 

do funcionamento do ecossistema; 4) buscar subsidiar ações de gestão. 

A escolha dos indicadores, ou seja, das entidades a serem monitoradas que sinalizam as alterações do 

sistema (Drumond et al, 2005), deve considerar sua capacidade de refletir a relação causa e efeito 

entre os fatores causadores de impacto e suas consequências. A abordagem dos indicadores e modelos 

conceituais adequados permite estabelecer modelos para prever condições futuras. As abordagens 

podem incluir protocolos de amostragem, mas de forma alguma devem ser limitadas por eles (Noon, 

2003). Listas genéricas de indicadores a serem monitorados, como as encontradas em alguns 

protocolos, são bastante problemáticas (Lindenmayer & Likens, 2010a).  

As abordagens e metodologias também não são facilmente transferíveis entre estudos de grupos 

taxonômicos e/ou ecossistemas diferentes (Lindenmayer & Likens, 2010a; Lindenmayer & Likens, 

2010b). Se os parâmetros, as escalas espaciais e temporais são diferentes, é provável que as 

metodologias também precisem ser (Franklin et al, 1999). Para Legga & Nagy (2010) não existe uma 

“receita de bolo” para a geração de estudos de longo prazo eficientes. Para os autores “É necessário 

que exista um design eficiente o bastante para rejeitar a hipótese nula se ela for falsa”, e por isso o 

delineamento deve ser definido caso a caso. As variáveis a serem medidas podem incluir, por 

exemplo, abundância, distribuição ou estrutura etária para o monitoramento de populações de 

espécies; e interações entre as espécies, riqueza e diversidade taxonômica em monitoramentos de 

comunidades. É importante que estas sejam ecologicamente relevantes e se relacionem com o fator 

causador de impacto que justificou a necessidade do monitoramento. 

Uma vez definidos os objetivos e atributos para o programa de monitoramento é necessário estabelecer 

o delineamento amostral e os métodos e análises mais adequados (Turker et al, 2005; Noon, 2003). De 

acordo com Silveira et al (2010), muitos estudos da biodiversidade realizados para o licenciamento de 

empreendimentos não apresentam nem mesmo curva de suficiência amostral, que possibilita 

compreender se o esforço despendido em coletas foi adequado para obtenção de resultados. A precisão 

do monitoramento depende muito da suficiência do esforço amostral e da duração total para responder 

as perguntas (Noon, 2003), além de outros atributos como comparações entre áreas impactadas e não 

impactadas (controle) e antes, durante e depois da ocorrência dos impactos (Pereira et al, 2017). 
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Independente das métricas usadas, os protocolos devem ser confiáveis e replicáveis (Pereira et al, 

2017). Para ser replicável é importante que haja detalhamento dos métodos, procedimentos, esforço 

amostral e dos habitas, com georreferenciamento e mapeamento dos pontos, como orienta o TR para 

manejo de fauna silvestre da SEMAD (2016).  A revisão dos recursos necessários e processos 

metodológicos ajudam a garantir a eficiência do estudo. Nesse sentido, cronogramas de 

implementação factíveis e check lists dos aspectos legais e equipamentos necessários são bastante 

úteis (Pereira et al, 2017). 

Entender quais são os principais fatores que podem limitar a consistência técnica dos monitoramentos 

de fauna é fundamental para melhorar essa prática no licenciamento ambiental de atividades 

poluidoras. Nesse sentido, nosso objetivo foi analisar a consistência técnica e identificar as principais 

lacunas dos relatórios de monitoramentos de fauna vinculados ao licenciamento ambiental. Como 

modelos foram utilizados relatórios de monitoramentos de fauna no licenciamento de grandes projetos 

de mineração de ferro no Quadrilátero Ferrífero (QF), em Minas Gerais (Brasil). Especificamente 

buscamos responder as seguintes perguntas: I. Os programas de monitoramento de fauna atendem às 

condicionantes processuais para obtenção das licenças ambientais? II. Com base nas exigências 

regulatórias e no rigor científico, os monitoramentos de fauna possuem consistência técnica adequada? 

III. Quais são as principais lacunas, em termos de elementos técnicos, dos relatórios de 

monitoramentos de fauna? 

Métodos 

Área de estudo 

O setor mineral é bastante forte no estado de Minas Gerais, Brasil. Especialmente a região 

denominada Quadrilátero Ferrífero (QF), possui grandes depósitos de minério de ferro bem como 

outras jazidas, como manganês, ouro, bauxita e algumas pedras preciosas (Roeser & Roeser, 2010). 

Com cerca de 7000 km², o QF se localiza entre as bacias do Rio São Francisco e do Rio Doce e 

abrange 35 municípios entre as cidades de Belo Horizonte, Itabira, Ouro Preto e Congonhas (Nunes et 

al, 2012). Os processos de licenciamento analisados neste estudo pertencem a empreendimentos 

localizados no QF de Minas Gerais, sendo dois em Mariana, dois em Congonhas e um em Itabirito.  

A região está entre as mais importantes do país em termos de fluxos comerciais de minério de ferro. 

Isso acaba promovendo o desenvolvimento de setores de tecnologia, logística, transporte e 

infraestrutura para atender as necessidades de decorrentes da produção (Nunes et al, 2012). O Estado 

de Minas Gerais ocupou a primeira posição no ranking de requerimentos de lavra protocolados nas 
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superintendências do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), do Ministério de Minas e 

Energia no ano de 2015 e a segunda posição no ano de 2016 (DNPM, 2016b). As reservas mundiais de 

minério de ferro são da ordem de 190 bilhões de toneladas, cujas reservas brasileiras lavráveis, com 

teor de 49% de ferro, representam 11,9%. Minas Gerais detém 72,5% das reservas brasileiras, com 

teor médio de 46,3% de ferro (DNPM, 2016a).  

Além de suas peculiaridades minerais, a região do QF também apresenta ambientes interessantes, 

como os campos rupestres, muito importantes para a conservação (Nunes et al, 2012). O Atlas das 

Áreas Prioritárias para Conservação em Minas Gerais, da Fundação Biodiversitas, enquadra o 

Quadrilátero Ferrífero na categoria especial de importância biológica devido ao endemismo de vários 

anfíbios e plantas, a alta riqueza de vertebrados e por ser um ambiente único no Estado, devido aos 

campos ferruginosos. Além disso, o referido documento recomenda ações de recuperação/reabilitação 

em curtíssimo prazo e a promoção de conectividade entre as áreas e investigação científica. A 

justificativa para inclusão do Quadrilátero Ferrífero na lista de áreas prioritárias para conservação de 

Minas Gerais deve-se aos conflitos de uso e a grande pressão econômica, como a da exploração 

mineral (Dummond et al, 2005). 

Método amostral 

Foram escolhidos cinco grandes empreendimentos de mineração de ferro localizados no QF, 

pertencentes a cinco importantes mineradoras. Partimos da premissa de que este é o melhor cenário em 

termos de qualidade dos estudos devido ao capital e a visibilidade das empresas proponentes. Os 

licenciamentos dos empreendimentos deste estudo são de responsabilidade do órgão estadual de Minas 

Gerais, por isso as licenças são concedidas pelo COPAM. Os licenciamentos da área de estudo são 

decididos nas Unidades Regionais Colegiadas (URC) Rio Paraopeba e Rio das Velhas. Os documentos 

pertencentes a esses processos de licenciamento foram encontrados na Superintendência Regional de 

Meio Ambiente (SUPRAM) Central de Belo Horizonte, que possui jurisdição sobre os municípios 

pertencentes às acima referidas URCs. Os documentos referentes aos processos de licenciamento são 

públicos (CONAMA, 1997) e podem ser acessados por meio do pedido formal de vistas. As visitas 

para análise dos processos e coletas de documentos foram feitas de novembro de 2015 a maio de 2016. 

Os processos foram analisados, todos os pareceres técnicos encontrados foram lidos e os relatórios de 

monitoramentos de fauna foram copiados em meio físico ou digital. 

Foram analisados 272 processos de licenciamento, de diferentes atividades, como lavra, 

beneficiamento de minério, barragem de rejeitos, etc. e tipos de licença, como licença prévia (LP); 

licença de instalação (LI), licença de operação (LO) e revalidação de licença de operação (RevLO). Os 
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nomes das empresas, dos empreendimentos e os números dos processos junto ao órgão ambiental 

envolvidos neste estudo serão omitidos para preservar empresas e pessoas.  

As condicionantes são compromissos assumidos pelo empreendedor mediante a exigência do órgão 

licenciador para liberação ou manutenção das licenças ambientais. Os pareceres técnicos são 

documentos emitidos pelo órgão ambiental nos quais vêm listadas as condicionantes das licenças. 

Todos os pareceres técnicos encontrados nos processos foram lidos a fim de identificar condicionantes 

relacionadas a monitoramentos de fauna. Nos processos analisados foram encontradas 27 

condicionantes referentes a monitoramentos de fauna.  

Os processos que continham esse tipo de condicionante foram analisados caso a caso para verificação 

do cumprimento das mesmas, de acordo com as peculiaridades de cada uma. Por exemplo, se a 

condicionante exigia a continuação de um monitoramento de fauna em determinado local e com 

determinada periodicidade, os documentos do processo (e dos processos relacionados) foram lidos a 

procura de relatórios de monitoramento de fauna. Se este foi encontrado, apresentando as 

características exigidas, a condicionante foi considerada como “atendida”. 

Nos 272 processos de licenciamento lidos, foram identificados 78 relatórios de monitoramento de 

fauna. Cada relatório pode possuir sub-relatórios de diferentes grupos biológicos (aves, mamíferos, 

répteis, etc.). Estes sub-relatórios são relativamente independentes. Apesar de frequentemente serem 

oriundos de uma mesma condicionante e eventualmente realizados simultaneamente por uma mesma 

empresa consultora, cada sub-relatório apresenta delineamento e metodologia próprios para o grupo 

taxonômico neles abordados e é, geralmente, realizado por equipe especializada. Inclusive os 

monitoramentos dos mamíferos são realizados separadamente em mamíferos de médio e grande porte, 

mamíferos de pequeno porte não voadores e morcegos. Por este motivo, foram tratados separadamente 

neste trabalho, totalizando oito grupos biológicos: aves, répteis, mamíferos de médio e grande porte, 

mamíferos de pequeno porte não voadores, morcegos, peixes, insetos e monoespecíficos 

(monitoramentos de populações de uma espécie). No total foram analisados 236 sub-relatórios de 

monitoramento, de diferentes grupos taxonômicos. A consistência técnica desses sub-relatórios foi 

determinada através da análise de atendimento a uma lista de verificação, elaborada com base nos TRs 

e em critérios indicados na literatura científica como essenciais para um bom monitoramento de 

biodiversidade. A lista de verificação foi composta por 10 critérios, divididos em dois grupos: 

Delineamento e Resultados/Discussões.  

Cada critério foi formado por uma ou mais perguntas, dependendo da importância do tema abordado 

na pergunta para a qualidade final do estudo. Atribuímos pontuação aos critérios de acordo com as 
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respostas às perguntas. Os critérios considerados de importância estrutural para os monitoramentos 

valeram um ponto cada. Nesse caso, cada critério foi representado por uma pergunta (indicadas como 

P1, P2, P3, P4, P5, P8, P9 e P10, Tabela 1). Respostas “sim” indicaram que o sub-relatório atendeu 

consistência técnica esperada e “não”, que não atendeu. Em cada um desses critérios os sub-relatórios 

podiam tirar nota zero (se a resposta à pergunta fosse não) ou nota um (se a resposta à pergunta fosse 

sim), sem a possibilidade de variações entre as notas (0,2, por exemplo).  

As oito perguntas referentes a detalhes do delineamento, consideradas não estruturais e de importância 

secundária para a qualidade dos monitoramentos, foram agrupadas no critério P6 (Tabela 1). Da 

mesma forma, as cinco perguntas referentes as análises estatísticas também foram agrupadas no 

critério P7 (Tabela 1). Acreditamos que as análises estatísticas a serem realizadas em monitoramentos 

dependem do objetivo do estudo e das perguntas que se deseja responder e por isso foram agrupadas. 

Esses agrupamentos serviram para diminuir o peso das perguntas consideradas de menor importância 

para a qualidade técnica dos monitoramentos na atribuição das pontuações.  Em ambos os 

agrupamentos, os conjuntos de perguntas (que formaram dois critérios: P6 e P7) valeram um ponto 

cada. Nesses critérios foi verificado o atendimento a cada uma das perguntas individualmente. 

Posteriormente, atribuímos a nota para o critério proporcionalmente ao número de perguntas 

respondidas com “sim”. Por exemplo, o sub-relatório que respondeu “sim” para 100% das perguntas 

que formaram o critério P6, recebeu nota um e o que respondeu não para todas recebeu nota zero. 

Exclusivamente nos critérios P6 e P7 as notas puderam variar entre zero e um, com possibilidade de 

notas como 0,2, por exemplo. 
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Tabela1 Lista de verificação da consistência técnica dos monitoramentos de fauna, com indicação 

da(s) fonte(s) utilizada(s) para definição do critério e respectiva literatura científica associada. 

G
ru

p
o

 

C
ri

té
ri

o
 

V
a
lo

r 
Fonte Perguntas 

D
el

in
ea

m
en

to
 

P1 1 - LIT 
Lindenmayer & Likens (2009); 

Lindenmayer & Likens (2010a); 

Lindenmayer & Likens (2010b). 
Apresenta perguntas?  

P2 1 - LIT 
Noss (1989);  Lindenmayer & 

Likens (2009); Legga & Nagy 

(2010). 
Apresenta hipóteses?  

P3 1 - LIT 
Elzinga et al (1998); Noon 

(2003); Lindenmayer & Likens 

(2009). 
Apresenta modelos conceituais?  

P4 1 TR LIT 
Elzinga et al (1998); Yoccoz et 

al (2001). 
Os objetivos incluem a influência dos impactos do 

empreendimento sobre a biodiversidade?   

P5 1 TR LIT 
Elzinga et al (1998); Noon 

(2003). Apresenta justificativa da escolha dos indicadores?  

P6 1 

TR LIT Pereira et al (2017). Apresenta descrição dos habitat?  

TR LIT Pereira et al (2017). Apresenta georreferenciamento dos pontos de coleta? 

TR LIT Pereira et al (2017). 
Apresenta mapeamento dos pontos de coleta (por 

grupo monitorado)?  

TR LIT Pereira et al (2017). Justifica a escolha da metodologia?  

TR LIT 
Noon (2003); Pereira et al 

(2017). Descreve o esforço amostral?  

TR -  Considera a sazonalidade? 

TR LIT Pereira et al (2017). 
Apresenta o detalhamento da captura, marcação, 

triagem e procedimentos relativos aos animais?  

TR -  Classifica as espécies conforme seu grau de ameaça? 

R
es

u
lt

a
d

o
s/

D
is

cu
ss

õ
es

 

P7 1 

TR LIT Pereira et al (2017). Apresenta parâmetro de riqueza (lista de espécies)?   

TR LIT Noon (2003). Apresenta curva do coletor?  

TR LIT 
Pereira et al (2017); Chiarucci 

et al (2017). Apresenta índice de diversidade?  

TR LIT Pereira et al (2017). Apresenta parâmetros de abundância?  

- LIT Turker et al (2005). Apresenta índice de similaridade entre os pontos?  

P8 1 TR -  
Faz comparações entre os resultados obtidos 

anteriormente à implantação do empreendimento?  

P9 1 TR -  
Faz comparações entre áreas monitoradas e as áreas 

controles?  

P10 1 TR -  
Apresenta discussões e conclusões acerca dos impactos 

gerados pelo empreendimento sobre a fauna? 

Fonte: Produção dos autores. LIT: Literatura e TR: Termo de Referência 
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Algumas perguntas dos critérios P6 e P7 não se aplicaram a alguns sub-relatórios de monitoramento, e 

por isso não foram consideradas nos cálculos da pontuação desses dois critérios, que foram feitos 

proporcionalmente, apenas considerando as perguntas aplicáveis. Para esses sub-relatórios 

especificamente, o critério P6 conteve sete perguntas, ao em vez de oito e o critério P7 duas, em vez 

de cinco (Quadro 1).    

Quadro 1 Critérios não aplicáveis a alguns sub-relatórios 

Critério Pergunta Justificativa para relatórios que não se aplicam 

P6 

Apresenta o detalhamento da 

captura, marcação, triagem e 

procedimentos relativos aos 
animais?  

Algumas metodologias não capturam ou manipulam os 

animais, como as armadilhas do tipo Camera Trap, 

utilizadas para monitorar grandes mamíferos, que apenas 
fotografam os animais. 

P7 

Apresenta parâmetro de 

riqueza?   

Apresenta curva do coletor? 
Os monitoramentos de populações (monoespecíficos) não 
apresentam estes parâmetros. 

Apresenta índice de 
diversidade?  

Fonte: Produção dos autores. 

Como foram 10 critérios no total, cada um valendo um ponto, cada sub-relatório pode receber, no 

máximo, 10 pontos.  Após verificar a presença ou ausência de atendimento a cada uma das perguntas, 

e atribuir as notas de atendimento aos critérios, calculamos o índice de consistência técnica. Para este 

calculo dividimos a nota que cada um dos sub-relatórios recebeu pela nota máxima que poderia 

receber, no caso, 10 pontos. 

Estabelecemos como consistência técnica mínima desejável 70% de atendimento aos critérios. Para 

testar se os monitoramentos diferem entre si e se atendem ao valor mínimo de 70%, comparamos os 

valores médios do índice de consistência técnica entre os grupos e contra o valor mínimo através da 

análise da sobreposição dos intervalos de confiança (IC). Quando o IC de 95% de um grupo não 

sobrepuser a média de outro grupo, consideramos ambos estatisticamente diferentes entre si. Esta 

análise foi feita no software Statistica. 

Resultados 

Foram encontradas e analisadas 27 condicionantes para obtenção ou manutenção de licenças, 

relacionadas a monitoramentos de fauna nos processos analisados. A maioria dessas condicionantes 

(74%) apontou alguma exigência relacionada a monitoramento de fauna, sendo pela solicitação da 

continuidade de monitoramentos já existentes; pelo reforço da necessidade de cumprimento dos 

monitoramentos já indicados no Plano de Controle Ambiental (PCA); ou pelo acréscimo de 

informações ou alterações em monitoramentos que já estão em andamento. Apenas 26% das 
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condicionantes solicitaram implantação de programas de monitoramento “novos”. Todas as 27 

condicionantes relacionadas a monitoramentos de fauna, de todos os processos analisados, foram 

cumpridas, conforme as peculiaridades e exigências de cada uma. 

Foram avaliados 78 relatórios de monitoramentos de fauna. O número de sub-relatórios por relatório 

variou entre 1 e 9, com média de 2,6. Ao todo foram examinados 236 sub-relatórios de monitoramento 

de fauna, pertencentes às seguintes categorias taxonômicas: Aves (representando 28% dos sub-

relatórios), Répteis (representando 16% dos sub-relatórios), Mamíferos de médio e grande porte 

(representando 17% dos sub-relatórios), Mamíferos de pequeno porte não voadores (representando 

13% dos sub-relatórios), Morcegos (representando 8% dos sub-relatórios), Peixes (representando 8% 

dos sub-relatórios), Insetos (representando 2% dos sub-relatórios) e Monoespecíficos (representando 

8% dos sub-relatórios). Foram considerados monoespecíficos os monitoramentos das espécies 

Penelope obscura (Jacuaçu) e Pyroderus scutatus (Pavó), que são aves; Callicebus personatus (Sauá), 

Callicebus nigrifons (Guigó), Alouatta guariba (bugio), que são primatas e uma espécie nova de 

anfíbio, a Adelophryne sp.  

A maior parte dos sub-relatórios de monitoramento analisados estava relacionada às fases de 

acompanhamento, que são as licenças de instalação (LI); operação (LO) e Revalidação da Licença de 

Operação (RevLO) 37%, 42% e 3% respectivamente. Naturalmente, por ser uma medida de controle e 

acompanhamento, a maioria das campanhas de monitoramentos da biodiversidade acontece nas fases 

de pós-decisão da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), que são justamente LI, LO e RevLO. 

Apenas 19% dos sub-relatórios estavam distribuídos nas demais licenças (Licença prévia – LP e 

Licença prévia concomitante a Licença de Instalação - LP+LI).  Geralmente, essas licenças iniciais 

com monitoramentos são aquelas de continuidade de empreendimentos já existentes, como licença 

prévia de ampliação da cava da mina, por exemplo. Ou trata-se do licenciamento de atividades muito 

próximas (mesma área de influência) a outras já licenciadas, para as quais já existe monitoramento de 

fauna em andamento. 

Todos os monitoramentos coletados foram realizados entre os anos de 2002 e 2015. O monitoramento 

mais longo teve duração total de 7,5 anos. Cerca de 16% dos sub-relatórios compuseram 

monitoramentos com duração total inferior a um ano, dos quais alguns apresentaram uma única 

campanha de campo e 46% compuseram monitoramentos com duração total inferior a quatro anos. 

Os critérios de consistência técnica menos atendidos foram aqueles relacionados ao grupo 

“Delineamento”, com 30% de atendimento. Nesse grupo, nenhum sub-relatório apresentou perguntas, 

hipóteses ou modelos conceituais (critérios P1, P2 e P3). O critério mais atendido foi referente à 
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apresentação de justificativa para a escolha dos indicadores monitorados (P5), com cerca de 70%, 

seguido do conjunto de perguntas que formaram o critério sobre detalhes do delineamento (P6), com 

63% (Figura 1A). Dentre as perguntas que formaram o critério P6, a mais a atendida refere-se ao 

detalhamento do esforço amostral (81%), enquanto a menos atendida foi a relacionada a apresentação 

de justificativa para a escolha das metodologias, com 29% de adequação (Figura 1B). No grupo 

“Resultados/Discussão”, o atendimento também foi baixo, apresentando 38% no total. A maioria dos 

monitoramentos atendeu ao critério de comparação entre pré e pós-impacto, porém apenas cerca de 

10% apresentaram comparações entre áreas impactadas e controles (Figura 1C). Dentre as perguntas 

que formam o critério P7, a que tratou da apresentação de parâmetros de riqueza (listas de espécies) 

foi expressivamente mais atendida, com 99% de adequação, enquanto a apresentação de índice de 

diversidade apresentou apenas 26% (Figura 1D). 
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Figura 1 Porcentagem de atendimento aos critérios de consistência técnica no Delineamento (A) e nos 

Resultados/Discussão (C) e detalhamento dos critérios secundários P6 (B) e P7 (D). 

A

 

B

 

C

 

D

 

Fonte: Produção dos autores. 

Os critérios cujas perguntas originaram das recomendações dos TRs foram expressivamente mais 

atendidos do que aqueles cujas perguntas se originaram de recomendações da literatura. As perguntas 

originadas exclusivamente dos TR tiveram uma média de atendimento de 50,6% (P6.6 sazonalidade; 

P6.8 Grau de ameaça; P8 Comparação pré x pós impacto; P9 Comparação controle x impactado e P10 

Discussões/conclusões impactos x biodiversidade). Já as que se originaram exclusivamente da 

literatura tiveram 9,7% de atendimento, em média (P1 Perguntas; P2 Hipóteses; P3 Modelos 

conceituais e P7.5 Similaridade). Aquelas perguntas cujas recomendações provêm de ambos (TR e 

literatura) tiveram em média 56,2% de atendimento (P4 Objetivos; P5 Justificativa indicadores; P6.1 
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Descrição dos habitat; P6.2 Georreferenciamento dos pontos; P6.3 Mapeamento dos pontos; P6.4 

Justificativa metodologia; P6.5 Descreve esforço amostral; P6.7 Detalhamento captura; P7.1 Riqueza / 

Lista de espécies; P7.2 Curva de acumulação de espécies; P7.3 Diversidade; P7.4 Abundância). Ver 

Figura 2. 

Figura 2 Porcentagem de atendimento aos critérios de consistência técnica de acordo com a(s) 

fonte(s) que deu (deram) origem ao critério. 

 

   Fonte: Produção dos autores 

 

Em média os sub-relatórios atenderam a 33% dos critérios de consistência técnica. O sub-relatório que 

menos se adequou teve 3% de atendimento e o que mais se adequou 64%. O grupo taxonômico com 

maior consistência técnica foi o Monoespecífico, com 43% de atendimento aos critérios, seguido por 

aves e pequenos mamíferos, com 34% e 33,5% respectivamente. A média de nenhum grupo sobrepôs 

ao IC do grupo Monoespecífico, sendo este estatisticamente diferente dos demais grupos, que 

apresentaram muitas sobreposições (Figura 3), indicando pequena variação em termos de consistência 

técnica entre eles. Os grupos mais tecnicamente inconsistentes foram ictiofauna e entomofauna, com 

28,7 e 28,5%, respectivamente. Os intervalos de confiança de nenhum dos grupos taxonômicos 

atingiram o parâmetro mínimo de consistência técnica assumidos por nós, de 70%.  
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Figura 3 Média ( IC 95%) do índice de consistência técnica dos monitoramentos de cada grupo 

taxonômico 

 
Fonte: Produção dos autores 

 

Discussão 

Segundo Legga & Nagy (2010), confiar em resultados de monitoramentos inadequados pode 

representar um risco para a biodiversidade, principalmente por aparentar que alguma medida 

proveitosa está sendo tomada. Os resultados deste trabalho indicam que isso pode estar acontecendo 

no âmbito do licenciamento ambiental. Apesar do completo atendimento às condicionantes 

relacionadas a monitoramentos de fauna nos processos de licenciamento aqui abordados, os resultados 

sugerem que sua consistência técnica está longe do que pode ser considerado satisfatório. 

Acreditamos que a definição de monitoramento deve estar clara para todos os atores envolvidos. 

Consideramos monitoramento o estudo que compara a situação dos indicadores em diferentes pontos 

do tempo. Logo, não é possível chamar de monitoramento o estudo que teve apenas uma campanha de 

campo ou sem quaisquer análises comparativas, como vimos em alguns sub-relatórios analisados. Se o 

intuito é verificar a influência de determinado impacto sobre os atributos monitorados, esperam-se 
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minimamente comparações entre a situação anterior e posterior a ocorrência dos impactos e/ou 

comparações entre áreas impactadas e controles.  

Silveira et al (2010) alertou que muitos estudos da biodiversidade no âmbito do licenciamento sequer 

estabelecem comparações e réplicas. Dentre os sub-relatórios analisados, apenas cerca de 60% fazem 

comparações entre a situação anterior e posterior a ocorrência dos impactos. Neste trabalho não 

discutimos a qualidade dessas comparações. Foi considerado qualquer tipo de relação comparativa, 

mesmo sem inferência estatística, como comparações simples das listas de espécies coletadas em 

diferentes campanhas, por exemplo. Apenas 10% dos sub-relatórios analisados apresentaram 

comparações entre áreas impactadas e controles. Aqui não abordamos questões sobre a fidedignidade 

das áreas controle nem a robustez das análises estatísticas feitas nessas comparações. Porém, há fortes 

indícios de que essas comparações são fracas e pouco robustas, já que não foram encontradas 

conclusões claras acerca dos impactos dos empreendimentos sobre a biodiversidade, resultantes dessas 

comparações. 

Os autores Lindenmayer & Likens (2010b) recomendam a duração mínima de 10 anos para 

monitoramentos da biodiversidade. Entretanto, assim como Hunter & Heywood (2011), nós 

acreditamos que o tempo de duração total e a frequência ideal devem considerar a história de vida do 

organismo que está sendo monitorado e a pergunta que se deseja responder. Há fortes indícios de que 

os estudos analisados neste trabalho apresentam duração insuficiente, já que muitos monitoramentos 

de avifauna, herpetofauna, mastofauna (pequenos, médios e grandes e morcegos), ictiofauna e alguns 

monoespecíficos têm duração total inferior a um ano. Para Dias et al (2017) provavelmente são 

ineficientes monitoramentos de populações de mamíferos de médio e grande porte com períodos 

inferiores a três anos.  

Concordamos com Lindenmayer & Likens (2010b) em não considerar monitoramento simples 

medições por si só. Mais de 20% dos sub-relatórios analisados apresentam apenas listas de espécies 

(dentre as 5 perguntas que compõe o critério P7, sobre análises estatísticas). Embora denominados 

monitoramentos, na verdade estes se assemelham mais a mal realizados inventários de fauna uma vez 

que, sem nenhum tipo de análise populacional ou comparações de variáveis, como diversidade ou 

abundância, em função dos impactos, apresentam apenas listas de espécies que são alimentadas a cada 

campanha. Noss (1990) defende que apenas tomar conhecimento do número de espécies de uma 

comunidade não diz sobre a importância de sua conservação. 

A tentativa de monitorar muitas espécies ao mesmo tempo pode ser problemática, pois acaba gerando 

listas de espécies carentes de análises populacionais robustas. O TR orienta para o desenvolvimento de 
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programas de conservação e monitoramento específicos para espécies ameaçadas de extinção, 

consideradas como impactadas pelo empreendimento (SEMAD, 2016). Entretanto, apenas 8% dos 

monitoramentos analisados trabalham com foco taxonômico em grupos monoespecíficos, cuja 

conservação é importante, apesar de 75% dos sub-relatórios classificar as espécies encontradas 

conforme seu grau de ameaça, como orienta o TR.  

Monitorar muitas espécies pode ser mais custoso do que poucos e bons indicadores (Lindenmayer et 

al, 2011; Lindenmayer & Likens, 2010b). Assim como observado por Trajano (2010), muitos 

relatórios analisados neste trabalho monitoraram várias classes de vertebrados, focando principalmente 

em avifauna (que representou 28% do total de sub- relatórios analisados) e mastofauna (que 

representou 38% do total, entre pequenos, médios e grandes mamíferos e morcegos). Entretanto, 

eventualmente estes podem não ser os indicadores ideais para medir os níveis de impacto ou 

acompanhar e responder determinadas perguntas sobre o sistema monitorado. Para a autora, poderia 

ser interessante se os estudos ambientais incluíssem também invertebrados. Entretanto, estes foram 

quase completamente ignorados nos monitoramentos aqui analisados. Representaram apenas 2% do 

total. 

Ao que parece, na prática os estudos não seguem a linha de raciocínio proposta por Yoccoz et al 

(2001) para criação de programas de monitoramento, cujo pensamento crítico é orientado pelas 

questões porque, o que e como monitorar. Essa falta de rigor científico na elaboração do delineamento 

e execução dos monitoramentos de fauna acaba gerando dados não confiáveis (Franklin et al, 1999; 

Elzinga et al 2001). Para Silveira et al (2010), esses problemas podem ter suas raízes no fato de muitas 

vezes os estudos da biodiversidade no âmbito do licenciamento ambiental são realizados por biólogos 

não habilitados ou mesmo profissionais de áreas não relacionadas as ciências ambientais. 

Diferente do apontado por Lindenmayer & Likens (2009); Legga & Nagy (2010), Elzinga et al (1998) 

e Noon (2003) como características primordiais de estudos de boa qualidade, nenhum dos sub-

relatórios analisados neste trabalho apresentou perguntas, hipóteses ou modelos conceituais. O não 

atendimento a estes três critérios teve grande representatividade no baixo valor do índice de 

consistência técnica dos estudos analisados, além dos baixíssimos números de comparações entre 

áreas controles e impactadas. Essas, bem como a falta de objetivos claros (critério P4, com apenas 

45% de atendimento) são falhas bastante graves, na medida em que são estruturais para o 

delineamento dos monitoramentos e amplamente citadas na literatura como primordiais para estudos 

de boa qualidade, das quais depende todo o delineamento dos programas. 
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Os sub-relatórios do grupo monoespecífico foram ligeiramente melhores, mas a pequena variação 

entre as médias e intervalos de confiança entre as categorias taxonômicas indica que os sub-relatórios 

estão bastante próximos entre si em termos de adequação, mas significativamente distantes do ideal, 

posto que nenhum grupo atingiu a consistência técnica mínima de 70%. Ao que parece, talvez pela 

debilidade das diretrizes legais, está sendo feito sempre mais do mesmo em termos de estudos da 

biodiversidade para o licenciamento, e ao que tudo indica, sem oposições por parte do órgão 

ambiental.  

Os critérios relativamente mais atendidos, embora quase todos ainda abaixo do mínimo desejável, 

foram P5, que trata da justificativa da escolha dos indicadores; P6, que trata do detalhamento 

metodológico; P7, que trata das análises estatísticas e P8, que trata das comparações da situação pré e 

pós-ocorrência dos impactos. Não coincidentemente estes são aspectos abordados nos TRs. 

Ter justificativa da escolha dos indicadores (P5) é um ótimo sinal, pois há chances de este indicador 

ter sido cuidadosamente pensando para responder sobre a influência dos impactos sobre o sistema 

monitorado. Entretanto, a julgar pelo delineamento falho da maioria dos sub-relatórios analisados, não 

é este o caso. Vale ressaltar que neste critério consideramos a simples presença da justificativa como 

“critério atendido”. Não examinamos a lisura da justificativa, nem a efetividade do indicador em 

termos de capacidade de resposta, sensibilidade ao impacto e outras recomendações feitas por Noss, 

(1990). Da mesma forma, não avaliamos a robustez das comparações da situação pré e pós-ocorrência 

dos impactos (critério P8). A simples presença de campanha de monitoramento antes e depois da 

instalação do empreendimento, com comparações entre as listas de espécies de ambas as fases foi 

considerada como “critério atendido”. Em relação ao critério P7, que inclui as análises estatísticas, 

também não avaliamos a robustez das análises, mas sim apenas a presença ou ausência das mesmas. O 

amplo atendimento a esse critério deve-se a presença de listas de espécies com estimativas de riqueza 

(presente na quase totalidade dos sub-relatórios) e/ou cálculo da suficiência amostral a partir da 

elaboração de curva do coletor (presente na metade dos sub-relatórios).  

O critério P6, que inclui o detalhamento metodológico, é representado por questões importantes, 

porém não estruturais para a consistência técnica dos monitoramentos. O maior número de 

atendimentos a esse critério certamente está ligado às recomendações dos TRs, que instruem a 

inclusão de descrição dos habitat e do esforço amostral, o georreferenciamento e mapeamento dos 

pontos de coleta, justificativa da escolha da metodologia e detalhamento dos procedimentos de 

marcação e captura. Apesar de necessários, esses aspectos não são estruturais. Portanto, seguindo as 

orientações dos TRs os estudos tendem a fazer “muito”, mas das “pequenas coisas”. 
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Os sub-relatórios abordaram marginalmente discussões e conclusões a respeito da influência dos 

impactos sobre a biodiversidade (critério P10), apenas 37%. Isso sugere não só baixa capacidade 

desses estudos de articularem esses dois temas, mas de atingirem de fato seu objetivo de monitorar a 

influência dos impactos sobre a biodiversidade. Apesar de, por definição, os monitoramentos terem o 

papel de subsidiar a proposição de medidas de controle (Elzinga et al, 1998), a má qualidade é 

refletida na impossibilidade de utilização desses estudos como instrumentos de gestão.  

Menos de 4% dos estudos analisados apresentaram sugestões de medidas mitigadoras para o 

tratamento dos impactos detectados pelo monitoramento. Provavelmente esse baixo número deve-se a 

incapacidade desses estudos de detectarem mudanças, por consequência da sua inconsistência técnica. 

A maioria dos monitoramentos não apresentou nenhuma conclusão, apenas apontando para a 

necessidade de continuação dos estudos. Foi inviável requerer a “proposição de medidas para os 

impactos detectados” na lista de verificação, conforme orienta o TR, já que a grande maioria dos 

monitoramentos não foi capaz de identificar os impactos ou tendências prejudiciais para propor tais 

medidas. Se este fosse um critério, a maioria dos sub-relatórios seria considerada como “não 

aplicável”, tendo em vista que para a proposição de medidas é necessário antes detectar o impacto. 

Concordamos com Dias et al (2017) que sem serventia prática para a gestão ambiental, muitos estudos 

acabam apenas enchendo as gavetas dos órgãos ambientais, representando em sua maioria um 

significativo desperdício de tempo e dinheiro. 

As orientações dos TR, de certa forma, ajudam a melhorar a qualidade técnica dos estudos, mas pecam 

por não guiarem para uma abordagem mais criticamente pensada. O fato das diretrizes legais por trás 

dos estudos de fauna serem bastante genéricas em alguns pontos acaba por possibilitar a condução de 

estudos com baixo rigor científico (Silveira et al, 2010). Diante das lacunas legais, resta aos 

consultores e empreendedores bastante autonomia para ajustar os monitoramentos conforme melhor 

convier (Dias et al, 2017). A criação de leis que exijam a participação de profissionais capacitados 

para o pensar científico e que orientem para o estabelecimento de perguntas, hipóteses e objetivos 

claros e delineamentos próprios, em vez de engessar os monitoramentos de fauna (com listas genéricas 

do que deve ser monitorado e os métodos que devem ser utilizados) pode ser bastante eficaz para a 

melhoria da consistência técnica desses estudos. Entretanto, certamente o processo de licenciamento 

precisa ser melhorado de maneira sistêmica, a começar pelo fortalecimento dos órgãos ambientais em 

termos de capacitação e ampliação do número de profissionais que analisam os estudos e fiscalizam os 

processos, bem como melhoria nas instalações e modernização dos equipamentos. 

Durante as visitas a SUPRAM para as coletas de dados encontramos deficiências na organização e 

armazenamento dos documentos ligados aos processos de licenciamento. Parte do material não se 
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encontra disponibilizada em meio digital. Alguns documentos se perderam de suas caixas de arquivo 

ou sofreram graves avarias. Mesmo aqueles que se encontram digitalizados eventualmente não 

estavam muito bem organizados. Por vezes os títulos ou categorias nas quais os arquivos estavam 

cadastrados no sistema não correspondiam aos documentos anexados, o que dificultou algumas vezes 

o acesso rápido aos mesmos. Apesar de os documentos dos processos de licenciamento ambiental 

serem públicos por força de lei, o acesso a alguns deles pode não ser garantido pelo simples fato de 

não serem localizados. Para possibilitar a expansão dos conhecimentos sobre a biodiversidade, o ideal 

seria que, não só os relatórios, mas os dados brutos fossem organizados e digitalmente 

disponibilizados em bancos de dados de fácil acesso. Isso permitiria maior transparência nos processos 

e a realização de outros estudos. 

Reconhecemos que este trabalho tem uma abordagem puramente técnica. Existem outros aspectos que 

podem comprometer a qualidade dos monitoramentos da biodiversidade. Questões de ordem política e 

econômica, como conflitos de interesse, restrições financeiras e negligência dos órgãos ambientais 

certamente afetam muito o sucesso dos monitoramentos de fauna (Dias et al, 2017). Entretanto, 

acreditamos que identificar os principais fatores técnicos que comprometem a efetividade desta prática 

é um dos primeiros passos para iniciar as discussões para melhoria. Principalmente porque, apesar de 

alguns autores discutirem essas questões de maneira ampla, trabalhos que se empenham em análises 

pontuais de qualidade são raros. 

Considerações Finais 

De maneira geral, pode-se dizer que a consistência técnica dos monitoramentos de fauna no 

licenciamento de empreendimentos está muito aquém do necessário para embasar políticas de gestão. 

Esses estudos, inadequadamente delineados e sem rigor científico, impossibilitam a conexão entre seus 

resultados e a tomada de decisão e provavelmente por isso não alcançam o propósito final de evitar a 

perda da biodiversidade.  

Defendemos que muitos documentos protocolados nos órgãos ambientais como parte integrante do 

licenciamento e intitulados “monitoramentos de fauna” não podem, por definição serem assim 

considerados. Duração insuficiente (às vezes com apenas uma medição em campo), análises 

deficientes e ausência de comparações foram lacunas recorrentemente encontradas. Os critérios de 

consistência técnica relativamente mais atendidos foram àqueles recomendados pelos termos de 

referência, indicando que o licenciamento ambiental, de certo modo, se vale da cultura de “se fazer o 

mínimo exigido”, funcionando como uma lista de requisitos a serem cumpridos para obtenção das 

licenças, sem muito compromisso com a qualidade e fidedignidade dos estudos. Por isso discutimos 
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sobre a necessidade urgente de aprimoramento das diretrizes legais que orientam os estudos e 

processos relacionados ao licenciamento ambiental. A concessão de licenças ambientais a 

empreendimentos causadores de impactos pode ter efeitos negativos irreversíveis sobre a 

biodiversidade, se não observadas cuidadosamente as práticas de controle e mitigação. 

As expressivas lacunas técnicas identificadas neste estudo, como delineamento ruim e falta de 

objetivos claros, podem ser derivadas de questões não identificáveis na análise de relatórios de 

monitoramento. Conflitos de interesse, pressão do empreendedor por resultados e realização dos 

estudos por profissionais inexperientes são questões que também precisam ser discutidas. Estudos são 

necessários para que se ascendam as luzes a respeito do sucateamento dos instrumentos de gestão, da 

negligência dos órgãos ambientais e da debilidade das diretrizes legais no âmbito do licenciamento 

ambiental. 
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CAPÍTULO 3 

Artigo em preparação a ser submetido ao periódico Journal of Cleaner Production 

 

Monitoramento de fauna no acompanhamento da avaliação de impacto de grandes projetos: 

percepções de gargalos e soluções no contexto brasileiro. 

 

Resumo 

Apesar da sua importância no acompanhamento de empreendimentos licenciados, os monitoramentos 

de fauna foram pouco pesquisados na literatura acadêmica e as limitações para sua efetividade restam 

marginalmente exploradas.  O objetivo deste trabalho foi entender quais são as principais barreiras 

para a efetividade dos monitoramentos da biodiversidade no acompanhamento da avaliação de 

impacto ambiental, utilizando o Brasil como contexto empírico. Especificamente, buscamos analisar 

as opiniões de especialistas sobre a aplicabilidade das recomendações da literatura na prática dos 

monitoramentos da biodiversidade no licenciamento ambiental; identificar os fatores que limitam a 

qualidade desses estudos e apontar as recomendações para aumentar sua efetividade e a relevância 

decisória. Foram entrevistados, através do método survey exploratório on-line, 37 profissionais 

brasileiros envolvidos em estudos de fauna no licenciamento de empreendimentos. No geral, os 

profissionais entrevistados reforçaram que as falhas apontadas na literatura são aplicáveis também aos 

monitoramentos da biodiversidade realizados para a avaliação de impacto de empreendimentos. Para 

os entrevistados, as maiores lacunas desses estudos envolvem a insuficiência de duração e esforço 

amostral, delineamento deficiente, falhas na escolha das metodologias, falta de objetivos claros, 

hipóteses e perguntas. Além das questões técnicas, os entrevistados apontaram limitações para o 

financiamento dos programas, seja para a contratação de profissionais experientes ou para a 

manutenção dos estudos em longo prazo, e questões políticas, como pressão do empreendedor por 

resultados e conflitos de interesse como responsáveis pela má qualidade dos monitoramentos. As 

principais recomendações de melhoria referem-se ao aprimoramento dos recursos humanos nesse 

processo, com a exigência da participação de profissionais experientes e especialistas nos grupos 

taxonômicos e capacitação técnica dos profissionais que analisam os estudos nos órgãos ambientais. 

Muitas das sugestões passam por reformulação das diretrizes legais, efetiva fiscalização, envolvimento 

da comunidade acadêmica, valorização dos profissionais. Concluímos que as falhas nos 

monitoramentos da biodiversidade são advindas de deficiências sistêmicas no licenciamento, que 

demandaram esforços institucionais, regulatórios e políticos de médio e longo prazo. 

Palavras-chave: Monitoramento de biodiversidade, licenciamento ambiental, acompanhamento, 

eficiência, pesquisa de opinião. 
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Introdução: 

A avaliação de Impacto Ambiental (AIA) é um importante instrumento que objetiva antever as 

consequências ambientais de empreendimentos, bem como propor as devidas medidas de controle 

(Saunders & Arts, 2004). Desde sua criação nos Estados Unidos em 1969 (Cashmore, 2004), a AIA 

fundamentou a elaboração das políticas ambientais de muitos países, inclusive do Brasil (Glasson et 

al, 2005). Entretanto, a efetividade dessa ferramenta é criticada por muitos autores (Morgan, 2012; 

Cashmore, 2004). Muitas dessas críticas estão relacionadas à fase de acompanhamento da AIA, mais 

especificamente sobre o sucesso das medidas de mitigação e controle, implementadas depois da 

aprovação dos projetos. Para muitos autores essas medidas nem sempre são de fato implementadas, e 

quando o são, espelham diversas falhas que podem comprometer o acompanhamento do desempenho 

ambiental dos empreendimentos (Arts et al, 2001; Noble & Storey, 2005; Sanchéz & Gallardo, 2005).  

Os monitoramentos são componentes das fases de acompanhamento da AIA e podem ser 

caracterizados pela análise de variáveis em diversas medições para detectar mudanças ou tendências 

nos atributos monitorados ao longo do tempo, em função dos impactos de empreendimentos 

(Thompson et al, 1998; Elzinga et al, 1998; Yoccoz et al, 2001). Nesse sentido, sua acurácia é de 

extrema importância para que este possa fundamentar acertadamente a tomada de decisões (Noble & 

Storey, 2005; Danielsen et al, 2000). Os resultados errôneos ou ambíguos de um monitoramento da 

biodiversidade podem ter graves consequências para sua conservação (Silveira et al, 2010; Noon, 

2003).  

No âmbito do licenciamento ambiental, sem o devido rigor científico esses estudos possivelmente não 

são hábeis a detectar a influência dos impactos sobre a biodiversidade (Dias et al, 2017). Em análises 

de relatórios de estudos da biodiversidade realizados por empresas consultoras como parte do 

licenciamento de empreendimentos, Silveira et al (2010) detectaram muitas falhas metodológicas e de 

delineamento. Mas outras questões também podem afetar a qualidade desses estudos. Por exemplo, 

especula-se que são fatores que podem comprometer a efetividade dos monitoramentos de fauna: a 

negligência dos órgãos ambientais, a falta de financiamento adequado, o excesso de burocracia e os 

conflitos de interesse, dentre outros (Lindenmayer & Likens, 2010; Dias et al, 2017). Poucos estudos, 

todavia, analisaram profundamente essas questões e suas consequências para os esforços de 

conservação, especialmente no contexto do acompanhamento de licenças ambientais (Dias et al, 

2017). 
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Principais falhas em monitoramentos de fauna 

A falta de rigor científico na elaboração e execução dos programas de monitoramentos da 

biodiversidade pode gerar dados não confiáveis (Franklin et al, 1999; Elzinga et al 2001). Na prática 

do licenciamento ambiental, isso significa que o Estado poderá autorizar a instalação e o 

funcionamento de empreendimentos e tomar providências de gestão sem o devido respaldo das 

medidas de controle e acompanhamento, ou com respaldo em resultados duvidosos. O delineamento 

incorreto pode dificultar o entendimento da influência dos impactos dos projetos sobre o meio 

ambiente e comunidades (Lindenmayer & Likens, 2010; Noon, 2003). Como consequência, são 

gerados “resultados” que prejudicam tomadas de decisão sobre os empreendimentos (Lindenmayer & 

Likens, 2009; Legga & Nagy, 2010; Elzinga et al, 1998 e Noon, 2003). 

Deve-se pensar exaustivamente e criticamente no delineamento dos projetos de monitoramento, a 

começar pelas perguntas que se deseja responder, hipóteses que se pretende testar e elaborar modelos 

conceituais de como o sistema e os indicadores, nesse caso, grupos biológicos a serem monitorados, se 

comportam (Lindenmaer & Likens, 2010; Noon, 2003). Para Lindenmayer & Likens, 2010 muitos 

monitoramentos da biodiversidade apresentam o problema “laundry lists” porque tentam monitorar 

muitas entidades ao mesmo tempo, em vez de escolher os indicadores mais apropriados, e acabam 

falhando. Com objetivos claramente definidos deve-se se pensar nos métodos e análises que melhor 

respondem ao problema proposto (Lindenmaer & Likens, 2010; Noon, 2003). Muitos autores 

argumentam que os monitoramentos são ineficientes por uma série de fatores, entre eles análises 

estatísticas deficientes e a ausência de comparações, controles e réplicas (Elzinga et al, 1998; Silveira 

et al, 2010; Pereira et al, 2017). Apesar de pouco tratadas na literatura, especula-se que questões 

relacionadas às pressões políticas no âmbito do licenciamento, bem como a baixa capacidade técnica e 

negligências dos órgãos ambientais, também podem influenciar na capacidade dos monitoramentos da 

biodiversidade de funcionarem como subsídio para a gestão (Dias et al, 2017).  

Para Noon (2003), uma das razões prováveis para a baixa efetividade dos monitoramentos são os 

custos altos. Motivo pelo qual os gestores podem ser resistentes à sua correta implementação. 

Entretanto, Lovett et al (2007) argumentam que os monitoramentos custam relativamente pouco se  

levarmos em consideração os recursos que eles podem proteger. Além disso, apenas uma pequena fatia 

dos rendimentos é destinada a monitoramentos da biodiversidade (Noon, 2003). Normalmente este 

tipo de estudo tem baixa prioridade nos projetos e geralmente está entre os primeiros a serem 

eliminados em caso de redução de gastos (Danielsen et al, 2005; Lindenmayer & Likens, 2010). A 

falta de financiamento adequado tem influência direita sobre a contratação de mão de obra qualificada 
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e o tempo de duração total do estudo, que muitas vezes pode ser insuficiente para a obtenção de 

resultados (Noon, 2003).  

No Brasil, o empreendedor interessado em implantar um projeto é responsável, não só pelo 

financiamento dos estudos, mas também pela contratação da empresa de consultoria ambiental 

(CONAMA, 1997). Inclusive, isso pode caracterizar um potencial conflito de interesses (Silveira et al, 

2010). É possível que as empresas de consultoria adotem estratégias que adaptam os estudos aos seus 

interesses, sejam eles econômicos ou outros, uma vez que as diretrizes legais que orientam estudos de 

fauna para o licenciamento no Brasil são bastante raras (Dias et al, 2017). Em Minas Gerais, nos 

licenciamentos estaduais, os monitoramentos de fauna seguem Termos de Referência (TR) (SEMAD, 

2016). Entretanto, de acordo com Sanchéz (2013), geralmente os TRs dos estados brasileiros tendem 

excessivamente a ser vagos e genéricos. 

Entender quais são as principais falhas que impossibilitam a utilização dos monitoramentos da 

biodiversidade como instrumentos de gestão é fundamental para que se discuta melhores práticas. Esse 

trabalho tem o propósito de ampliar o conhecimento sobre as falhas que limitam a efetividade dos 

monitoramentos da biodiversidade na prática do licenciamento ambiental em Minas Gerais (Brasil). 

Especificamente, buscamos analisar qualitativamente as opiniões de especialistas sobre a 

aplicabilidade dos pontos abordados na literatura na prática dos monitoramentos da biodiversidade no 

licenciamento ambiental; identificar os principais fatores que limitam a efetividade desses estudos e 

apontar as principais recomendações para aumentar sua a efetividade e a relevância decisória. 

Métodos 

Este estudo baseou-se em uma abordagem predominantemente qualitativa de investigação. Os dados 

foram coletados através da aplicação de um questionário online (survey) a profissionais especialistas 

em estudos de fauna no licenciamento ambiental de empreendimentos em Minas Gerais. O método 

“survey on-line” de coleta informações foi escolhido porque permitiu uma redução de custos (se 

comparado à aplicação de questionários presencialmente), e também porque facilitou a obtenção de 

respostas comparáveis e rápida compilação dos dados. 

Os links dos questionários foram enviados por e-mail e respondidos de maneira completamente on-

line, utilizando o software Formulários Google. A prática de entrevistas on-line, principalmente 

utilizando tecnologias assíncronas, como é o caso das entrevistas via e-mail, são excelentes opções em 

estudos qualitativos, pois tem baixo custo e mantém a privacidade dos respondentes (Rodrigues et al, 

2015). 
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Os profissionais foram entrevistados por meio de um formulário semiestruturado com 13 questões, 

sendo 11 de múltipla escolha e 2 discursivas. O objetivo das questões de múltipla escolha foi obter 

uma visão geral da aplicabilidade das informações da literatura sobre monitoramentos da 

biodiversidade na prática do licenciamento ambiental.  

As questões de múltipla escolha foram compostas por afirmações com as quais os entrevistados 

puderam expressar seu nível de concordância através da escala Likert.  Para cada afirmação o 

entrevistado pôde escolher seu nível de concordância em uma escala de 1 a 5, em que 1 significou 

“Discordo Totalmente”; 2 “Discordo”; 3 “Neutro”; 4 “Concordo” e 5 “Totalmente de Acordo”. Na 

literatura é possível encontrar autores que defendem diferentes tamanhos de escala para surveys. 

Optamos pela escolha da escala Likert de 5 pontos pois, além de demonstrar com mais precisão a 

opinião do entrevistado, o ponto neutro dá o direito de o entrevistado não saber opinar sobre 

determinado tema (Vieira & Dalmoro, 2008). 

A primeira afirmação buscou uma visão geral da opinião dos entrevistados sobre a eficiência dos 

monitoramentos de fauna. As afirmações 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 objetivaram entender se os principais 

problemas relacionados a monitoramentos de fauna abordados na literatura estão presentes na prática 

desses estudos no licenciamento ambiental. A questão 9 objetivou identificar a relevância decisória 

dos monitoramentos por parte do órgão licenciador. A questão 10 teve o intuito de analisar a 

percepção dos entrevistados em relação ao preparo técnico dos profissionais do órgão licenciador para 

analisar esses estudos. A questão 11 objetivou analisar a confiabilidade dos dados de biodiversidade 

gerados no licenciamento e seu potencial para ampliação do conhecimento. As questões dissertativas 

12 e 13 objetivaram identificar, de maneira ampla, os principais problemas e melhores práticas em 

monitoramentos da biodiversidade no licenciamento de empreendimentos. Todas as questões podem 

ser vistas no Apêndice A. 

Os questionários foram enviados para endereços de e-mail de 158 profissionais, dos quais 37 

responderam (taxa de respostas de 23%). Todos os respondentes são consultores ambientais, 

especialistas em diferentes grupos taxonômicos, que atuam ou já atuaram em monitoramentos da 

biodiversidade para o licenciamento de empreendimentos em Minas Gerais. Foram convidados a 

participar profissionais que atuam em consultoria ambiental para estudos de fauna, no licenciamento 

ambiental de Minas Gerais. Os contatos dos potenciais entrevistados foram obtidos em listas pessoais 

de contatos dos autores deste trabalho, bem como através de consultas à internet sobre especialistas no 

tema na região estudada. Ocorreu um grau de amostragem do tipo “bola de neve”, pois alguns 

entrevistados indicaram a participação de outros profissionais que também foram convidados a 
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participar. Essa abordagem permitiu maior controle e garantia da experiência profissional dos 

participantes. A aplicação dos questionários ocorreu no primeiro semestre de 2017. Os participantes 

receberam o formulário, acompanhado de algumas perguntas sobre a área de atuação e experiência 

profissional, informações básicas sobre a pesquisa, orientações de preenchimento e o Termo de 

Consentimento e de Participação.  

Cumpre destacar que esta pesquisa teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa - FUMEC em 

23/05/2017 sob o CAAE 69123417.0.0000.5155. Para manter o anonimato dos entrevistados, foram 

usados códigos. A cada participante foi atribuído um código que variou de E1 a E37. 

A análise das respostas foi feita qualitativamente através de estatística descritiva (Sue & Ritter, 2007). 

Nas questões de múltipla escolha foram calculadas as porcentagens das respostas para cada questão e 

categoria da escala (Apêndice A). Para facilitar a visualização, reduzimos a escala de 5 para 3 pontos 

somando as porcentagens das duas categorias de discordância (1 e 2) e das duas de concordância (4 e 

5) (Figura 1). As respostas das questões dissertativas foram lidas e categorizadas. O número de 

categorias variou conforme as informações apresentadas nas respostas de cada entrevistado, de modo 

que todos os elementos, de todas as respostas foram enquadrados nas categorias. A cada vez que um 

entrevistado abordou um ponto de vista “novo” em sua resposta, que não se enquadrava em nenhuma 

das categorias, uma nova categoria foi criada. Os números de repetições para as categorias foram 

contabilizados e as porcentagens calculadas (Tabelas 1).  

Resultados 

Dos 37 profissionais entrevistados 35 são biólogos, 1 é zootecnista e 1 é agrônomo, dos quais 78% são 

atualmente mestres ou doutores. Os grupos taxonômicos com os quais os entrevistados trabalham 

variam entre muitos grupos de vertebrados e invertebrados, incluindo, por exemplo, aves, mamíferos, 

répteis, formigas e abelhas. Cerca de 80% dos entrevistados já participaram da elaboração de 

programas de monitoramento para o licenciamento de empreendimentos. A Figura 1 mostra o resumo 

das porcentagens para cada uma das questões, com redução da escala Likert de cinco para três 

categorias.  

Em relação às questões de múltipla escolha, compostas por afirmativas com as quais os entrevistados 

escolhiam seu grau de concordância, em geral, quanto maior o número de disconcordâncias, mais 

indícios há de que o tema tratado na afirmação é um problema dos monitoramentos de fauna na prática 

do licenciamento.  
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Das 11 questões de múltipla escolha, 10 tiveram o número de discordâncias maior do que o número de 

concordâncias. Na maioria das questões, a discordância foi expressivamente maior do que a 

concordância, em média 3,4 vezes maior (média de discordância=59%; média de concordância=17%; 

média de neutros=24,1%). Mesmo nas questões em que essa diferença não foi tão expressiva, o que se 

nota na maioria das vezes não é o aumento de concordâncias, mas sim de neutros (Figura 1). De uma 

maneira geral, os profissionais entrevistados concordam que as falhas apontadas na literatura são 

aplicáveis também aos monitoramentos da biodiversidade realizados para o licenciamento de 

empreendimentos em Minas Gerais. 

As falhas desses estudos mais apontados nas questões de múltipla escolha pelos entrevistados referem-

se a suficiência da duração dos estudos, dos esforços de coleta e o uso de metodologias adequadas 

(questão 6). Seguindo nesta mesma linha, a ausência de objetivos e delineamentos experimentais 

claros, testando hipóteses e respondendo perguntas (questão 2), bem como a baixa capacidade técnica 

dos profissionais dos órgãos licenciadores (questão 10), estão entre os elementos que mais contribuem 

para a ineficiência dos monitoramentos, com 76%, 73% e 70% de discordância, respectivamente. 

Estas e outras falhas, como ausência de comparações e réplicas (questão 5, com 65% de discordância) 

e análises estatísticas robustas para o tratamento dos dados (questão7, com 62% de discordância), não 

permitem que os estudos cheguem a conclusões concretas a respeito da influência dos impactos sobre 

o ecossistema (questão 8, com 65% de discordância) e por isso são ineficientes, na opinião dos 

entrevistados (questão 1, com 51% de discordância). 

As questões 3, 4 e 9, apesar de apresentarem maiores números de discordância do que de 

concordância, essas foram a que melhor distribuíram as opiniões dos entrevistados entre as categorias 

da escala, com mais concordâncias e neutros em relação às outras questões. Na questão 3, 24% dos 

entrevistados responderam que os grupos biológicos escolhidos para serem monitorados são bons 

indicadores, que se relacionam claramente aos impactos de cada empreendimento. Cerca de 40% dos 

entrevistados discordam desta afirmação, enquanto 35% ficaram neutros. A questão 4 tratou da 

efetividade dos TRs enquanto diretrizes para elaboração de estudos com foco taxonômico em 

indicadores em vez da elaboração de listas genéricas de espécies. Enquanto 49% dos entrevistados 

discordaram dessa afirmação, 19% concordaram e 32% permaneceram neutros. Por fim, na questão 9, 

com relação a utilização dos resultados dos monitoramentos enquanto instrumentos de gestão, 51% 

dos entrevistados responderam que essa utilização não ocorre, 19% acha que sim e 30% 

permaneceram neutros. 
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Figura 1 Elementos abordados nas afirmações e suas respectivas porcentagens de respostas em escala 
de 3 categorias: Concorda, Neutro e Discorda 

 
Fonte: Produção dos autores  

 

A única questão cujo número de concordâncias foi maior do que o de discordâncias foi a 11. No total, 

46% dos entrevistados concordam (35%) ou estão totalmente de acordo (11%) com a afirmação que 

diz que os monitoramentos de fauna realizados no licenciamento favorecem a ampliação do 

conhecimento sobre a biodiversidade. Cerca de 40% dos entrevistados discordaram (30%) ou 

discordaram totalmente dessa afirmação (11%); 14% ficaram neutros. No Apêndice A é possível ver o 

detalhamento das porcentagens de respostas na escala de 5 categorias de todas as questões de múltipla 

escolha. 

As questões discursivas 11 e 12, que trataram respectivamente dos principais problemas dos 

monitoramentos de fauna no licenciamento e das recomendações para melhoria da qualidade desses 
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estudos tiveram as respostas categorizadas. Em relação à questão 12 “Em sua opinião, quais são as 

causas dos problemas relacionados aos monitoramentos de fauna no âmbito do licenciamento 

ambiental?”, as respostas dos entrevistados foram enquadradas em 19 categorias (Tabela 1). As duas 

categorias que mais se repetiram nas respostas tratam de limitações para o financiamento adequado 

dos estudos.  

Mais de 45% dos entrevistados pensam que a contratação de profissionais inexperientes para o 

delineamento e realização dos estudos é um problema. A escolha desses profissionais está intimamente 

relacionada com o fato de que profissionais experientes custam mais caro. Para 11% dos entrevistados, 

as empresas costumam preferir melhor preço em detrimento da qualidade. O entrevistado E26 disse 

“... pressões das empreendedoras para a redução do tempo e recursos financeiros a serem despendidos 

nos estudos; seleção de consultores por muitas empresas de consultoria ambiental, que se preocupam 

mais em pagar menos do que com a qualidade do estudo; e, em parte por causa disto, incompetência 

de consultores para fazer o delineamento e análise dos dados e para a identificação dos organismos 

estudados.” Para o entrevistado E23 “O sucateamento de muitos trabalhos de consultoria, na tentativa 

de oferecer um preço competitivo no mercado, muitas vezes afeta a qualidade do produto gerado a 

partir desses estudos”.  

Nessa mesma linha, 32% dos entrevistados pensam que a falta de financiamento para que os 

monitoramentos perdurem em longo prazo também é problemática, como colocou o entrevistado E1: 

“... após um tempo, o empreendimento para de investir recursos no monitoramento”. Além disso, 27% 

dos entrevistados citaram que a duração total dos estudos é insuficiente e por isso os estudos não são 

capazes de subsidiar a tomada de decisão. O entrevistado E11 declarou: “A necessidade de resultados 

rápidos às vezes implica em um trabalho feito sem esmero e num curto tempo, não suficiente para 

amostrar adequadamente os grupos taxonômicos”.  

Para muitos entrevistados os problemas dos monitoramentos de fauna no licenciamento passam por 

questões políticas, como pressão do empreendedor com relação a prazos (22%) e entrega de resultados 

(19%). Alguns acham que os processos são corruptos e enviesados devido a conflitos de interesses 

(19%). Um número de respondentes argumentou que há interferência direta do interesse econômico 

sobre a questão ambiental. De acordo com o entrevistado E1 “Existe forte pressão do empreendedor 

em relação a prazos, a exposição dos dados e preços de trabalhos. Consequentemente, muitas vezes, há 

a contratação de profissionais que se sujeitam a estas "exigências" dos empreendimentos.” Para E18 

“Existe uma pressão exercida pelas empresas contratantes em relação aos resultados que podem 

atrasar ou inviabilizar o empreendimento.” Além disso, “... existem pressões políticas sobre os órgãos 
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ambientais que os levam a contrariar pareceres técnicos para favorecer interesses políticos e 

econômicos escusos” (E26). 

Para 32% dos entrevistados, o despreparo dos técnicos dos órgãos ambientais também prejudica a 

qualidade dos monitoramentos. O entrevistado E26 disse “os analistas dos órgãos ambientais muitas 

vezes são incapazes de fazerem análises objetivas e consistentes dos relatórios apresentados...”. Nesta 

mesma linha, o entrevistado E32 respondeu “... os profissionais dos órgãos ambientais não apresentam 

competência técnica e/ou suporte acadêmico para avaliar os monitoramentos ou os resultados obtidos, 

gerando solicitações de informações complementares de caráter exclusivamente protocolar”. Para o 

entrevistado E1, essas exigências sem sentido acabam prejudicando os esforços de conservação: “... 

Outra questão é a cobrança dos órgãos governamentais por dados/informações que não contribuem 

para o efetivo monitoramento e conservação da biodiversidade, deixando de lado exigências que são 

extremamente importantes”. 

A utilização de metodologias genéricas e o engessamento dos estudos foram apontados como 

problemas por 30% dos entrevistados. Um deles (E32) disse que “... as espécies são selecionadas sem 

critério científico coeso ou apresentam mais caráter legal do que uma avaliação de fato 

ambiental/ecológica.”. Para outros (E21) “os termos de referência são mal elaborados” e “as 

avaliações são feitas sem considerar as especificidades de cada local onde é realizado o estudo” (E28).  

A questão dissertativa número 13 “Quais são suas recomendações para a melhoria da qualidade dos 

monitoramentos de fauna e dos processos relacionados a este tipo de estudo?”, teve suas respostas 

enquadradas em 17 categorias (Tabela 1). As duas recomendações que mais se repetiram referem-se 

aos recursos humanos do processo. 

Cerca de 43% dos entrevistados concordam que a exigência da participação de consultores experientes 

e especialistas nos grupos taxonômicos abordados pode melhorar a qualidade dos monitoramentos de 

fauna no licenciamento. E 27% acreditam que a capacitação técnica dos profissionais dos órgãos 

ambientais, que analisam e julgam esses estudos, também pode melhorar sua efetividade. De acordo 

com o entrevistado E5 “É fundamental a exigência de uma experiência mínima de quem elaborara os 

estudos. Isso garantiria uma maior chance de se ter um estudo de melhor qualidade”. Para E10 “É 

essencial o envolvimento de especialistas durante todo o projeto de monitoramento, desde a concepção 

do plano de trabalho, até a redação dos documentos finais resultantes dos estudos”. Nesta mesma linha 

outros dois colocaram: “É necessária exigência de profissional capacitado com experiência 

comprovada através de trabalhos publicados, projetos desenvolvidos e ARTs” (E11) e “é urgente a 

capacitação técnica de todos os envolvidos...” (E12). 
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Para 24% dos entrevistados, a intensificação (ou implementação) de fiscalização pode ser um dos 

meios de se melhorar a qualidade dos monitoramentos de fauna. O entrevistado E18 acredita que a 

“criação de mecanismos que fiscalizem e impeçam e a influencia do lobby exercido pelas empresas 

sobre os resultados científicos obtidos” pode ser eficiente. Para E26 “deveria haver um processo 

regular de auditoria de estudos e relatórios que garantisse sua lisura e qualidade”. 

Muitos entrevistados recomendaram o engajamento científico na elaboração dos programas (24%). 

Como: “recomendo que as perguntas, objetivos e hipóteses sejam pensados exaustivamente. Feito isso, 

deve-se pensar no melhor delineamento amostral que possa investigar as questões propostas para cada 

grupo e no cenário de interesse” (E3); e “ Recomendo o envolvimento da comunidade acadêmica” 

(E20). Outros recomendaram o foco em qualidade, considerando o melhor custo-benefício não 

somente a melhor proposta (19%). Como meios para colocar em prática essas melhorias, alguns 

entrevistados sugeriram a valorização dos profissionais envolvidos e a reformulação das diretrizes 

legais e processuais. 
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Tabela 1 Tópicos abordados nas questões dissertativas 

Temas 

Opinados 
Tópicos abordados nas respostas 

Porcentagens 

de repetição 

Problemas dos 

monitoramentos 

de fauna no 

licenciamento 

ambiental 

Limitações financeiras para contratação de profissionais experientes; 46% 

Limitações financeiras para manutenção dos programas de 

monitoramento de longo prazo; 
32% 

Despreparo técnico dos profissionais dos órgãos ambientais; 32% 

Indicadores e metodologias genéricas e engessamento dos estudos; 30% 

Duração total insuficiente; 27% 

Ausência de perguntas, objetivos claros e bons delineamentos; 27% 

Pressão do empreendedor em relação aos prazos; 22% 

Pressão do empreendedor em relação aos resultados; 19% 

Processos corruptos e enviesados devido aos conflitos de interesses; 19% 

Exigências por parte dos órgãos ambientais sem sentido para a 

conservação; 
16% 

Falta de comparações antes e depois da ocorrência dos impactos; 14% 

Contratações definidas pelo melhor preço, que não consideram 

qualidade dos serviços prestados; 
11% 

Falta de fiscalização; 11% 

Contratação direta da consultoria pelo empreendedor; 8% 

Contratação de profissionais não especializados; 8% 

Impossibilidade de divulgação dos dados; 5% 

Perspectiva de que o consultor é um dificultador para obtenção das 
licenças; 

3% 

Sazonalidade mal delimitada; 3% 

Falta de comparação entre áreas controle e impactadas. 3% 

Recomendações 

para melhoria 

Exigência da participação de profissionais experientes e especialistas 

nos grupos taxonômicos abordados; 
43% 

Capacitação técnica dos profissionais dos órgãos licenciadores; 27% 

Intensificação de fiscalização efetiva e imparcial; 24% 

Engajamento científico (perguntas, hipóteses e delineamento específicos 
para cada monitoramento); 

24% 

Foco em qualidade, considerando custo-benefício e não somente a 

melhor proposta; 
19% 

Valorização dos profissionais; 16% 

Duração suficiente; 16% 

Reformulação das diretrizes legais e processuais; 16% 

Envolvimento da comunidade científica; 14% 

Utilização de métodos comparáveis; 11% 

Contratação da consultoria intermediada pelo órgão licenciador; 8% 

Seleção de indicadores adequados; 8% 

Contratação de especialistas pelos órgãos ambientais; 8% 

Monitoramento focado no impacto; 5% 

Divulgação dos resultados; 5% 

Interdisciplinaridade da equipe; 5% 

Monitoramentos com foco taxonômico, ênfase em espécies chave. 5% 

Fonte: Produção dos autores. 
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Discussão 

Os resultados deste trabalho sugerem que a qualidade dos monitoramentos de fauna realizados no 

licenciamento de empreendimentos está distante do que a literatura argumenta que seja necessário. 

Este cenário é bastante preocupante, tendo em vista que na prática do licenciamento ambiental, as 

licenças são concedidas com o respaldo de estudos pouco confiáveis, o que pode prejudicar os 

esforços para a manutenção da biodiversidade (Trajano, 2010).  

Os entrevistados reconhecem as falhas apontadas na literatura em monitoramentos da biodiversidade 

na prática do licenciamento ambiental, principalmente aquelas ligadas a falta de rigor científico, como 

delineamento mal elaborado e falhas no tratamento dos dados. Todavia, outras questões extremamente 

importantes foram levantadas e enriqueceram o arcabouço a respeito dos fatores limitantes deste tipo 

de estudo. Questões de ordem política, financeira, legal e processual, que muitas vezes extrapolam o 

campo dos monitoramentos, foram vinculadas as falas dos entrevistados. Estes pontos de vista são 

bastante interessantes, posto que refletem as opiniãos de profissionais que, apesar de envolvidos 

nesses estudos (e muitas vezes são os responsáveis por sua elaboração), reconhecem as fragilidades 

pontuais e sistêmicas do processo de licenciamento e suas possíveis consequências para a 

biodiversidade. 

O alto número de discordâncias sobre as afirmações do questionário indica que os monitoramentos 

apresentam diversas falhas técnicas. O tempo de duração, esforço de coleta, metodologias e demais 

delineamentos experimentais, além de perguntas, hipóteses e objetivos foram os elementos mais 

reprovados na realidade de monitoramentos de fauna no licenciamento ambiental, exatamente como 

abordado por Lindenmayer & Likens, 2010; Noon, 2003 e Elzinga et al 2001. Para Lindenmayer & 

Likens (2009), a elaboração de perguntas cientificamente tratáveis antes do início do estudo e o 

estabelecimento e delineamentos capazes de responder essas perguntas são elementos essenciais de 

monitoramentos bem sucedidos. Além disso, para estabelecer e investigar cientificamente um 

problema é necessário basear-se em modelos conceituais do sistema estudado (Noon, 2003). 

Entendemos que em monitoramentos da biodiversidade no licenciamento, além de entender 

profundamente o sistema, é preciso entender os impactos do empreendimento e fazer um número 

suficiente de medições ao longo do tempo para detectar eventuais mudanças. Por exemplo, em área de 

mineração, uma população de anfíbios em que os machos vocalizam para atrair as fêmeas para o 

acasalamento pode ter a reprodução prejudicada pelo ruído de caminhões, que emitem frequências 

parecidas com o canto desses animais. Além de entender o sistema, os impactos e o indicador, pode 

ser necessário monitorar uma geração inteira para a detecção de alterações nas taxas reprodutivas. 
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Entretanto, os resultados apontam que esse tipo de conduta não vem sendo adotada em 

monitoramentos da biodiversidade no licenciamento ambiental. Quando conduzidos sem o rigor 

científico necessário, os estudos geram discussões abstratas e por isso não são capazes de atingir 

conexões bem estabelecidas com a gestão (Noon, 2003). 

A única afirmação com a qual a maior parte dos entrevistados concordou foi a que tratou da 

contribuição dos monitoramentos para a ampliação do conhecimento sobre a biodiversidade, mesmo 

com as diversas lacunas técnicas. Apesar de esses estudos serem públicos à luz da legislação, ainda 

existem muitas barreiras para a utilização e divulgação de dados obtidos em trabalhos de consultoria 

ambiental no licenciamento, especialmente porque os relatórios armazenados nos órgãos ambientais 

podem ser de difícil localização, compilação ou acesso. Quando o material coletado é depositado em 

coleções de institutos de pesquisa este pode eventualmente ser utilizado em outros trabalhos, o que 

acaba favorecendo a geração de conhecimento sobre a biodiversidade. Entretanto, há muito que se 

discutir a respeito da confiabilidade desses dados em termos de rigidez metodológica. 

Mesmo nas afirmações em que a discordância não teve números tão exorbitantemente maiores do que 

as outras categorias da escala, o que se percebe não é um alto número de concordâncias e sim um 

aumento no número de neutros. Esse posicionamento não indica boa qualidade dos estudos nesses 

aspectos, mas sim que os entrevistados não souberam opinar ou preferiram se abster sobre essas 

questões.  

As respostas obtidas na questão discursiva de número 12, que tratou de maneira ampla dos problemas 

dos monitoramentos, foram divididas em 19 categorias, das quais 12 ainda não tinham sido abordadas 

nas questões de múltipla escolha. A maioria dos problemas elencados pelos entrevistados não abordou 

questões técnicas dos estudos, mas sim elementos como conflitos de interesses e falta de 

financiamento e de mão de obra qualificada. Os quesitos técnicos e o rigor científico certamente são 

elementos fundamentais para a qualidade dos monitoramentos da biodiversidade. Estes são os pontos 

mais amplamente discorridos na literatura e por isso foram os mais abordados na hora da elaboração 

das questões de múltipla escolha. Mas é possível que, na realidade do licenciamento ambiental, as 

falhas técnicas sejam em parte decorrentes de problemas de ordem política e financeira, o que justifica 

essa abordagem por parte dos entrevistados nas questões dissertativas. 

Limitações para o financiamento estiveram entre os fatores limitantes mais citados pelos entrevistados. 

As limitações para o financiamento de programas de monitoramentos pode ter várias implicações que 

vão desde pressão do empreendedor por resultados rápidos, já que estudos mais longos são mais caros, 

até a contratação de profissionais inexperientes ou incapacitados para o delineamento e realização 
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desses estudos. Para Trajano (2010) a amplitude temporal, assim como a sazonalidade são elementos 

bastante polêmicos no contexto de estudos ambientais. Para a autora, geralmente “uma abrangência 

temporal cientificamente robusta desagrada o empresariado, ansioso por lucro rápido e fácil”. 

Ainda que indiretamente, a experiência e qualificação dos profissionais que elaboram e executam 

programas de monitoramento de fauna, também está relacionada a problemas de financiamento dos 

estudos. A capacidade dos profissionais é critério fundamental a ser observado, se o intuito é ter um 

estudo de boa qualidade. Infelizmente, muitos monitoramentos de fauna realizados no licenciamento 

de empreendimentos não são feitos por especialistas. Silveira et al (2010) observou que, em busca de 

preços mais competitivos, estudos ambientais são realizados por profissionais inexperientes ou de 

áreas não relacionadas as ciências ambientais, sem as devidas habilitações. Muitos entrevistados 

concordam com esse ponto de vista. É comum que a escolha dos profissionais seja pautada pelo menor 

preço. Nessa realidade, questões como competência, experiência e especialidade acabam ficando em 

segundo plano. Para delinear estudos, coletar e interpretar dados da biodiversidade são necessários 

conhecimentos prévios sobre história natural, ecologia, taxonomia e sistemática do grupo sob 

investigação (Silveira et al, 2010).  

Para Krebs (1991), muitas vezes “os monitoramentos da biodiversidade são politicamente atrativos e 

ecologicamente banais”. Para muitos envolvidos, o licenciamento funciona apenas como uma lista de 

requisitos a serem cumpridos, regulada pela ótica de fazer somente o necessário para que seja aceito 

pelo órgão regulador, custando o mínimo possível. Essa perspectiva ficou bastante clara na fala de 

muitos entrevistados, que também sugerem a falta de interesse por resultados eficientes em 

monitoramentos de fauna por parte dos empreendedores, já que, se bem feitos, muitos relatórios vão 

depor contra o empreendimento e certamente este não é um cenário interessante para os negócios. Este 

e outros conflitos de interesse podem comprometer muito a efetividade das medidas de controle e 

consequentemente os esforços de conservação.  

Para Silveira et al (2010), o fato de a contratação dos profissionais que irão realizar os 

monitoramentos ficar a cargo do empreendedor dificulta muito o gerenciamento dos conflitos de 

interesse, já que o empreendedor é o ator diretamente interessado na aprovação do empreendimento. 

Vários entrevistados acham que este é o cerne do problema de qualidade dos estudos e como 

consequência, os processos licitatórios podem ser corruptos e enviesados. Alguns entrevistados 

argumentaram que nesta realidade, profissionais sérios acabam sendo excluídos das propostas, pois 

nesta perspectiva o consultor é um dificultador para obtenção das licenças ambientais e instalação do 

empreendimento. Para Trajano (2010), soma-se a isso a incapacidade das agências ambientais em 
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determinar diretrizes e critérios para garantir a qualidade em estudos ambientais. Para a autora, na 

ausência de protocolos efetivos, “os estudos são analisados caso a caso, com pareceres ad hoc, sem 

nenhum compromisso com integração e coerência.” Cenário este que aumenta as pressões políticas e 

favorece os interesses dos empreendedores, na medida em que facilita a manipulação das decisões. 

Não surpreendentemente, a pergunta 13, que questionou a respeito das recomendações para melhoria 

dos monitoramentos de fauna e seus processos no licenciamento ambiental, obteve a maioria das 

respostas passando direta ou indiretamente pela reformulação das diretrizes legais e intensificação da 

fiscalização. Leis que exijam a participação de profissionais experientes e especialistas nos grupos 

taxonômicos, a capacitação dos técnicos dos órgãos ambientais e um maior engajamento científico de 

todos os atores envolvidos são fundamentais para garantir mais consistência técnica a esses estudos. 

Mas também é urgente impedir que conflitos de interesse e pressões políticas alijem os esforços de 

conservação. Muitos entrevistados sugeriram a valorização dos profissionais, o estabelecimento de 

piso salarial, o fortalecimento da classe e dos conselhos para resguardar os profissionais especialistas 

em estudos ambientais das pressões envolvidas nos processos licenciatórios. 

Um dos entrevistados (E7) sugeriu um brainstorming entre representantes de todas as esferas do 

processo de licenciamento e a comunidade acadêmica para a geração de diretrizes melhores para os 

monitoramentos da biodiversidade, que pudessem ser adotadas e exigidas oficialmente pelos órgãos 

ambientais. Depois disso, obviamente, aumentar a fiscalização, de modo que essa seja efetiva e 

imparcial. Infelizmente, em vez disso, os legisladores brasileiros têm despendido inúmeros esforços 

em prol da facilitação e do abrandamento das regras para o licenciamento ambiental (Dias et al, 2017). 

Mudanças essas que beneficiam em grande medida o empreendedor. Para Trajano (2010), sempre que 

a legislação ambiental se sobrepõe aos interesses econômicos são feitas intervenções para altera-la. 

Muitos autores apontam para a necessidade urgente de melhoria nas estratégias de conservação. 

Todavia, para Trajano (2010), esse discurso não chega no âmbito legislador do governo. Mesmo que a 

comunidade científica, ONGs e técnicos das agências ambientais se esforcem na geração de estudos de 

melhor qualidade e estratégias de conservação, na prática “esses estudos ficam inócuos diante dos 

poderosos interesses econômicos de empresários e políticos”. 

Considerações Finais 

Os resultados deste trabalho mostram que especialistas tendem a concordar que os pontos fracos dos 

monitoramentos de fauna apontados na literatura estão espelhados na prática do licenciamento 

ambiental. Dentre as questões mais claramente percebidas como preocupantes pelos especialistas 

estão: tempo de duração e esforço amostral insuficientes, metodologias inadequadas, falta de 
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elaboração de perguntas, hipóteses e objetivos claros, e despreparo técnico dos profissionais dos 

órgãos licenciadores para analisar esses estudos e fazer as exigências cabíveis. Além das questões 

técnicas, os especialistas elencaram questões como conflitos de interesses, falta de financiamento 

adequado e mão de obra desqualificada como responsáveis pela ineficiência dos monitoramentos de 

fauna. Possivelmente essas são as raízes de outras lacunas (inclusive técnicas) dos monitoramentos da 

biodiversidade na prática do licenciamento ambiental. Esses resultados indicam que, na prática, o 

licenciamento pode estar acontecendo em caráter exclusivamente protocolar.  

As recomendações de melhoria incluem principalmente a reformulação das diretrizes legais, para que 

seja exigida a participação de profissionais capacitados e aumente o engajamento científico e a 

qualidade técnica dos estudos. Mas pode ser difícil tratar de questões de ordem técnica sem antes 

atentar para a necessidade de promoção de esforços a fim de impedir que as pressões envolvidas nos 

processos licenciatórios interfiram na efetividade dos estudos e sua capacidade de sustentar ações de 

gestão. Essa abordagem sugere que os problemas são sistêmicos do licenciamento e não somente dos 

monitoramentos de fauna. Ainda assim, esse cenário pode ter sérias consequências para a 

biodiversidade. 
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CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Os monitoramentos da biodiversidade são instrumentos fundamentais para diversos programas de 

acompanhamento da qualidade do meio ambiente. Entretanto, este trabalho mostra que essa ferramenta 

não vem sendo utilizada corretamente no contexto do licenciamento ambiental de grandes 

empreendimentos minerários no estado de Minas Gerais. Na avaliação de impacto ambiental essa 

condição é especialmente grave, já que as lacunas dos estudos afetam a acurácia das decisões a 

respeito de empreendimentos impactantes, o que pode ter consequências graves no que se diz respeito 

à manutenção e a segurança da biodiversidade. 

O primeiro capítulo, de cunho mais especulativo, alerta para os potenciais problemas, trazendo a 

discussão sobre o estado dos monitoramentos de biodiversidade na AIA de empreendimentos 

minerários. A falta de rigor científico, a consequente incapacidade de correlacionar os impactos da 

mineração e a biodiversidade somadas a negligência dos órgãos licenciadores representam um 

potencial desperdício de tempo e dinheiro. 

O segundo capítulo mostrou, através da análise quantitativa de relatórios, que os monitoramentos de 

fauna no licenciamento têm baixíssima consistência técnica. Em média eles atendem a apenas 33% 

dos critérios de qualidade. As principais lacunas são a falta de perguntas, hipóteses e modelos 

conceituais e comparações entre áreas impactadas e controles. Muitos estudos no âmbito do 

licenciamento ambiental, que chamamos de monitoramentos de fauna, na verdade se assemelham mais 

a mal realizados inventários de fauna. 

O terceiro capítulo se aprofundou principalmente nas raízes dessa inconsistência técnica, explorando a 

percepção de especialistas sobre questões como conflitos de interesse, falta de financiamento 

adequado, mão de obra desqualificada e negligência dos órgãos ambientais. Também foram 

compiladas recomendações para melhoria, como a exigência da participação de profissionais 

experientes, capacitação técnica dos profissionais do órgão licenciador e um maior engajamento 

científico por parte dos envolvidos. Muitas das sugestões passam por reformulação das diretrizes 

legais, efetiva fiscalização, envolvimento da comunidade acadêmica e valorização dos profissionais. 

De maneira geral, os resultados aqui apresentados sugerem que, no âmbito do licenciamento 

ambiental, muitos monitoramentos de fauna são realizados em caráter protocolar, sem uma efetiva 

preocupação com a sua utilidade nos processos de decisão tanto do órgão ambiental, quanto do 

empreendedor. Nesse contexto, os estudos de monitoramento de fauna correm o risco de serem 
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meramente depositados nos arquivos dos órgãos ambientais, sem desdobramentos gerenciais. Há, 

portanto, uma clara necessidade de reformulação das diretrizes legais e procedimentais sobre o tema. 
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APÊNDICE A Questionário completo (com questões de múltipla escolha e suas respectivas 

porcentagens de respostas) e questões dissertativas 

Afirmações 

Porcentagens 

Discorda 

Totalmente 
Discorda Neutro Concorda 

Totalmente 

de acordo 

1 2 3 4 5 
1) De uma maneira geral, os monitoramentos de fauna 
realizados como parte dos processos de licenciamentos de 
empreendimentos em Minas Gerais são eficientemente 
capazes de avaliar a influência dos impactos sobre 

biodiversidade. 

16% 41% 32% 11% 0% 

2) Os monitoramentos de fauna realizados como parte dos 
processos de licenciamentos de empreendimentos em Minas 
Gerais apresentam objetivos e delineamentos experimentais 
claros, que testam hipóteses e respondem perguntas. 

24% 49% 16% 11% 0% 

3) Os grupos biológicos monitorados geralmente são 
escolhidos por se relacionarem claramente com impactos 
específicos de cada empreendimento e por sua importância 

ecológica (espécies guarda-chuva). 

14% 27% 35% 19% 5% 

4) Os Termos de Referência e as condicionantes associadas 
aos monitoramentos de fauna no licenciamento de 
empreendimentos em Minas Gerais orientam a geração de 
estudos com foco taxonômico em espécies que se 
relacionam aos impactos e não a elaboração de listas 
genéricas de espécies. 

8% 41% 32% 19% 0% 

5) A maioria dos monitoramentos de fauna no licenciamento 

de empreendimentos em Minas Gerais apresenta campanhas 
em todas as fases (antes e durante a instalação e operação) 
do empreendimento, bem como áreas controle não 
impactadas e fazem análises comparativas entre as 
campanhas e áreas no decorrer do estudo. 

35% 30% 22% 11% 3% 

6) O tempo de duração do estudo, o esforço de coleta e as 
metodologias abordadas são cuidadosamente pensados (e 
por isso suficientes) para o alcance dos objetivos específicos 

de cada monitoramento de fauna. 

38% 38% 16% 8% 0% 

7) Geralmente, os dados dos monitoramentos de fauna são 

tratados por análises estatísticas robustas. 
38% 24% 24% 14% 0% 

8) Por causa de seu delineamento, os monitoramentos de 
fauna realizados no licenciamento ambiental de 
empreendimento usualmente chegam a conclusões concretas 
a respeito da influência dos empreendimentos sobre o 
ecossistema. 

35% 30% 24% 11% 0% 

9) Os resultados obtidos nos monitoramentos de fauna são 
utilizados na gestão do empreendimento e subsidiam a 

tomada de decisão por parte do órgão ambiental. 

16% 35% 30% 16% 3% 

10) A capacidade técnica dos profissionais dos órgãos 
ambientais de Minas Gerais é suficiente para a análise dos 
monitoramentos de fauna, por isso os questionamentos e 
solicitações via condicionantes e informações 
complementares são sempre pertinentes. 

30% 41% 19% 11% 0% 

11) Da maneira como são realizados, os monitoramentos de 
fauna realizados para o licenciamento de empreendimentos 

favorecem a ampliação do conhecimento sobre a 
biodiversidade. 

11% 30% 14% 35% 11% 

12) Em sua opinião, quais são as causas dos problemas 
relacionados à monitoramentos de fauna no âmbito do 
licenciamento ambiental? 

Questão dissertativa 

13) Quais são suas recomendações para melhorar a 
qualidade dos monitoramentos da biodiversidade no 
licenciamento ambiental? 

Questão dissertativa 

Fonte: Produção dos autores. 




