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Guia rápido para o desenvolvimento de um estudo de linha de base 
para diagnóstico da biodiversidade 
Um estudo de linha de base para diagnóstico da biodiversidade é o trabalho de coletar e interpretar 
informações sobre os valores de biodiversidade presentes em um local, a sua condição atual e 
tendências anteriores ao início de um projeto. O estudo de linha de base da biodiversidade 
desempenha funções importantes de apoio à avaliação dos impactos e riscos de um projeto, apoiando a 
aplicação da hierarquia de mitigação para a biodiversidade e delineando o programa de 
monitoramento da biodiversidade de longo prazo (quando necessário). 

Os riscos à biodiversidade, requisitos de gestão e a necessidade de informações variam de acordo com 
o projeto e, portanto, o estudo de linha de base para diagnóstico da biodiversidade deve ser 
proporcional e específico à expectativa de risco e relevância dos impactos do projeto. 

Este guia rápido apresenta um resumo de “boas práticas” importantes para estudos de linha de base da 
biodiversidade que apoiam a avaliação de impacto e o planejamento da gestão, incluindo a 
biodiversidade em avaliações de impacto ambiental e social (AIAS). 

Etapa 1: identificar a área de estudo de linha de base da biodiversidade. A área de estudo de linha de 
base deve abranger a região geográfica onde ocorrerão as atividades e os impactos previstos do 
projeto, ou seja, a área de influência do projeto. Em alguns casos, é boa prática expandir a área de 
estudo para incluir a área de distribuição mais ampla dos valores de biodiversidade e ecossistemas, 
parcial ou totalmente, presentes na paisagem. 

CHECKLIST 

 A área de influência do projeto e a área mais ampla de estudo de linha de base 
foram identificadas? A metodologia e os critérios aplicados para determiná-las estão 
descritos com clareza? 

 A área de influência do projeto inclui áreas de influência direta, indireta e 
cumulativa? 

 A área de estudo de linha de base considera a ocorrência ou distribuição mais 
ampla de valores de biodiversidade, sobretudo os valores com restrições de alcance, 
que podem ser especialmente importantes para a interpretação dos impactos do 
projeto? 

 

Etapa 2: identificar os valores de biodiversidade a ser incluídos e, possivelmente, analisados na AIAS. 
O escopo também pode descrever metodologias que devam ser aplicadas, definir a escala espacial e 
temporal do estudo e identificar as partes interessadas a ser consultadas. O escopo do estudo de linha 
de base deve ser definido com cuidado, de forma a atender às necessidades da AIAS, sem desperdiçar 
recursos com a coleta de dados desnecessários. 
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CHECKLIST 

 Os requisitos de reguladores, financiadores e empresas para delimitação do 
escopo do estudo de linha de base da biodiversidade estão compreendidos e 
descritos com clareza?  

 

Etapa 3: examinar os dados existentes sobre os valores de biodiversidade que se enquadram no escopo 
do estudo de linha de base. É possível que os dados existentes sejam suficientemente atuais e 
abrangentes, tornando desnecessárias as avaliações em campo. Para realizar a avaliação documental, o 
proponente do projeto deve compilar e avaliar os dados de biodiversidade disponíveis sobre a 
distribuição e abundância dos valores de biodiversidade identificados no estágio de delimitação de 
escopo e resumir essas informações em um relatório preliminar de linha de base ou no relatório 
principal. 

CHECKLIST 

 Os conhecimentos atuais sobre os valores de biodiversidade que se enquadram no 
escopo do projeto, na área de estudo de linha de base, foram resumidos com base em 
uma análise da literatura, de bancos de dados, estudos não publicados e outras fontes 
relevantes disponíveis, assim como consultas aos principais especialistas e outras 
partes interessadas? 

 O resumo inclui os termos de referência (TR) para a avaliação de valores de 
biodiversidade em campo suficientes para preencher eventuais lacunas identificadas 
na avaliação documental? 

 O relatório relaciona referências e as fontes de dados utilizadas? 
 

Etapa 4: quando necessário, realizar uma avaliação de valores de biodiversidade em campo para 
preencher as lacunas de dados identificadas nas análises documentais, consultas às partes interessadas 
e outras fontes, conforme resumidas na avaliação preliminar e nos termos de referência. Nos casos de 
projetos de grande escala operando em contextos com biodiversidade sensível, a avaliação em campo 
pode representar um investimento expressivo de tempo e recursos. A avaliação em campo pode ser um 
esforço mais modesto ou ser desnecessário em projetos menores localizados em contextos com 
biodiversidade menos sensível. 

CHECKLIST 

 Há uma descrição detalhada da metodologia, datas para o trabalho de campo, 
amostragem, lista de partes interessadas consultadas, composição e qualificações da 
equipe e quaisquer outras informações que ajudem os revisores e o público em geral a 
compreender o processo de linha de base? 
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 O delineamento dos levantamentos em campo é adequado para avaliar a variação 
nos valores de biodiversidade no decorrer do tempo e na área de estudo de linha de 
base? A metodologia inclui uma análise de potência estatística ou outra abordagem 
para avaliar se o trabalho de amostragem é suficiente? 

 Foram organizados levantamentos de espécies no que se refere a tipos específicos 
de habitat natural? 

 Há mapas disponíveis que mostrem a distribuição (e, idealmente, a abundância) 
de valores de biodiversidade na área de estudo de linha de base? 

 Foram identificadas métricas adequadas para medir a viabilidade e função dos 
valores de biodiversidade, com instruções para o seu monitoramento de longo prazo? 
Foi realizada uma avaliação inicial dessas métricas? 

 

Etapa 5: integrar os dados em um relatório de linha de base. O relatório combinará as informações do 
relatório preliminar de linha de base e os dados coletados na avaliação em campo para descrever os 
valores de biodiversidade presentes na área de estudo de linha de base. 

CHECKLIST 

 O relatório de linha de base relaciona e descreve os habitats naturais, espécies e 
serviços ecossistêmicos presentes na área de estudo e inclui informações sobre o seu 
estado de conservação (subnacional, nacional e global, conforme o caso)? 

 O relatório de linha de base inclui discussões e informações adicionais sobre a 
importância dos habitats e das espécies possivelmente afetados em relação à sua 
distribuição global? 

 O relatório de linha de base oferece medidas quantitativas da abundância, 
distribuição e outras métricas de viabilidade e/ou função, suficientes como apoio à 
avaliação de impacto e, se necessário, à aplicação da hierarquia de mitigação para a 
biodiversidade? 

 O relatório de linha de base identifica e discute com clareza limitações, incertezas 
e lacunas de dados? Identifica como preencher essas lacunas como parte do plano de 
monitoramento e gestão ambiental e social e do plano de ação para a biodiversidade? 

 

Durante todo o estudo de linha de base: Envolver as partes interessadas e os especialistas. Ao elaborar 
um estudo de linha de base da biodiversidade, é importante envolver as partes interessadas e os 
especialistas durante todo o estudo de linha de base e outras etapas da AIAS. O envolvimento das 
partes interessadas permite que os valores de biodiversidade sejam mais bem caracterizados no 
projeto, inclusive serviços ecossistêmicos na área de estudo. Da mesma forma, especialistas 
familiarizados com a área de estudo podem representar uma importante ajuda na identificação dos 
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valores de biodiversidade a ser incluídos no escopo do estudo de linha de base da biodiversidade, 
excluindo outros com presença menos provável e analisando os resultados das avaliações em campo à 
medida que se tornam disponíveis. 

 
CHECKLIST 

 O estudo de linha de base, por si só ou em combinação com um estudo de linha 
de base social, identifica serviços ecossistêmicos e seus beneficiários, definidos em 
consulta com especialistas, organizações e comunidades? 

 Os valores de biodiversidade prioritários foram definidos por meio de consultas 
suficientes com especialistas, organizações e comunidades? 

 Há evidências de consenso entre as partes interessadas acerca do escopo dos 
estudos de linha de base da biodiversidade e avaliação de impacto? 

 A linha de base inclui uma lista de especialistas e partes interessadas consultadas, 
assim como evidências de apoio? 

Conforme necessário: monitoramento da biodiversidade de longo prazo. Quando necessário, o 
delineamento de um programa de monitoramento da biodiversidade de longo prazo para verificar a 
precisão da previsão dos impactos e riscos do projeto sobre os valores de biodiversidade e/ou para 
verificar a eficácia das ações de gestão da biodiversidade. Os valores de biodiversidade que precisam 
ser monitorados serão identificados no plano de monitoramento e gestão ambiental e social (PMGAS) 
e/ou no plano de ação para a biodiversidade (PAB) do projeto. 

CHECKLIST 

 O programa de monitoramento de longo prazo atende plenamente aos requisitos 
definidos no plano de monitoramento e gestão ambiental e social e/ou no plano de 
ação para a biodiversidade do projeto? 

 Os parâmetros a serem monitorados são capazes de gerar informações 
significativas e relevantes de forma econômica? 

 O programa de monitoramento inclui tanto métricas para os processos como para 
os resultados? A frequência de monitoramento é adequada para cada caso? 

 O programa de monitoramento de longo prazo foi concebido de forma a observar 
o rigor estatístico suficiente para apoiar o manejo adaptativo do programa de 
mitigação do projeto? 
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1 Introdução 

1.1 A quem se destina este documento? 

Este documento foi preparado para empresas, financiadores, reguladores e outras partes envolvidas na 
realização de avaliações de impacto ambiental e social (AIAS). Resume as “boas práticas” para 
estudos de linha de base para diagnóstico da biodiversidade realizados em apoio à avaliação de 
impacto e ao planejamento da gestão incluindo a biodiversidade em AIAS. 

Este documento baseia-se na análise e síntese de diversos relatórios e documentos de orientação de 
instituições financeiras multilaterais (IFMs), órgãos regulatórios governamentais, associações setoriais 
e organizações não governamentais (ONGs). Não pretende substituir as diretrizes de AIAS, mas, sim, 
complementá-las quando a biodiversidade não estiver adequadamente coberta. Este documento 
acompanha o guia de Boas práticas para a avaliação de impacto e o planejamento da gestão 
incluindo a biodiversidade.1 

Riscos à biodiversidade, requisitos de gestão e necessidades de informações variam de acordo com o 
projeto, devendo ser proporcionais e específicos à expectativa de risco e relevância dos impactos. 
Investimentos no desenvolvimento de linhas de base detalhadas, quando devidamente dimensionadas, 
devem produzir vantagens econômicas, pois podem prevenir atrasos e problemas onerosos, causados 
por questões relacionadas à biodiversidade, que poderiam ficar evidentes em estágios mais avançados 
do desenvolvimento do projeto. Este documento oferece uma série de opções de boas práticas, 
deixando a critério do empreendedor selecionar a abordagem mais adequada para o seu contexto. 

Estas orientações devem ajudar as partes envolvidas no desenvolvimento de uma AIAS a compreender 
os conceitos técnicos subjacentes aos estudos de linha de base da biodiversidade, especificar 
estudos/análises a ser realizados por especialistas, assim como ajudar na interpretação dos resultados. 
Embora estas orientações enfatizem ecossistemas terrestres, a abordagem e os princípios básicos 
descritos aplicam-se a qualquer ecossistema. 

Para alguns projetos, os estudos de linha de base da biodiversidade adequados podem não ser 
concluídos com uma única campanha em campo. Pode ser necessário aplicar uma abordagem iterativa 
para responder a novas informações que surjam no local do projeto e para atender à evolução das 
necessidades da avaliação ambiental. Como resultado, é boa prática iniciar a coleta de dados de linha 
de base da biodiversidade no estágio inicial do ciclo do projeto e disponibilizar recursos de 
contingência para cobrir os custos dos estudos adicionais que se fizerem necessários.2 

 
1 Hardner, J., R.E. Gullison, S. Anstee, M. Meyer. 2014. Boas práticas para a avaliação de impacto e o planejamento da gestão incluindo a 
biodiversidade. 
Preparado para o Grupo de Trabalho sobre Biodiversidade para Instituições Financeiras Multilaterais. 
2 A ferramenta de cronograma da Iniciativa Intersetorial sobre Biodiversidade oferece uma estrutura útil para alinhar as atividades da linha de base da 
biodiversidade com os cronogramas do projeto e de financiamento: http://www.ipieca.org/publication/cr. 

http://www.ipieca.org/publication/cross-sector-biodiversidade-initiative-timeline-tool
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1.2 Definições importantes 

Antes de prosseguir, é recomendável definir vários termos importantes. 

 Biodiversidade significa “variabilidade de organismos vivos de todas as origens, 
compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas 
aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade 
dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas”.3 

 Espécie refere-se ao maior grupo de organismos vivos similares com capacidade de 
reprodução entre eles de descendentes férteis. Grupos menores de organismos similares que 
atendem aos mesmos critérios podem ser denominados populações ou subpopulações. 

 Habitat é o local ou tipo de local onde um organismo ou uma população ocorre naturalmente4. 

 Ecossistemas são um complexo dinâmico de comunidades de espécies vegetais, animais e de 
microrganismos e seu ambiente abiótico interagindo como uma unidade funcional. 

 Serviços ecossistêmicos são os benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas, inclusive 
serviços de aprovisionamento ou de provisão, como alimentos e água; serviços de regulação, 
que regulam enchentes, seca, degradação do solo e doenças; serviços de suporte ou de apoio, 
como formação de solo e ciclagem de nutrientes; e serviços culturais, como benefícios 
recreativos, espirituais, religiosos e de outra natureza imaterial. 

 Valores de biodiversidade são espécies, habitat ou ecossistemas específicos, assim como 
serviços ecossistêmicos presentes no local de um projeto, que podem ser incluídos em um 
estudo de linha de base da biodiversidade. Por exemplo, os valores de biodiversidade no local 
de um projeto poderiam incluir espécies de caça com papel nutricional importante na dieta das 
comunidades locais. Em outro local, os valores de biodiversidade poderiam referir-se a habitat 
raros presentes em apenas alguns lugares do mundo. 

 Um estudo de linha de base para diagnóstico da biodiversidade é o trabalho de coletar e 
interpretar as informações sobre os valores de biodiversidade presentes em um local, a sua 
condição atual e as tendências anteriores ao início de um projeto.5 

Este documento minimiza a utilização de termos técnicos para facilitar a leitura. Contudo, a utilização 
de alguns deles é inevitável. Em vez de incluir um glossário extenso em um apêndice deste 
documento, dirigimos a atenção do leitor ao website de termos de biodiversidade de A a Z para 
consultar a definição de termos técnicos.6 

 
3 Website da Convenção sobre Diversidade Biológica. Acessado em 18 de agosto de 2014: http://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-
02 
4 Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD) 1992 
5 Alguns preferem os termos “levantamento de biodiversidade” ou “avaliação de biodiversidade”, quando se referem a trabalhos realizados para caracterizar 
a biodiversidade em um local, reservando o termo “linha de base da biodiversidade” para a avaliação das condições presentes no início do monitoramento de 
longo prazo dos impactos do projeto. 
6 http://www.biodiversitya-z.org/themes/terms?s=menu// 

http://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-02
http://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-02
http://www.biodiversidadea-z.org/themes/terms?s=menu
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1.3 Estudos de linha de base da biodiversidade e o processo de AIAS 

A linha de base da biodiversidade é um componente essencial do processo mais amplo de gestão 
ambiental. A linha de base é necessária para informar a avaliação de impacto e o planejamento da 
gestão na AIAS, assim como o monitoramento e manejo adaptativo durante todo o projeto. O processo 
de avaliação deve caracterizar as condições da linha de base de forma proporcional e específica à 
expectativa de risco e relevância dos impactos. A figura 1.1 ilustra a integração da biodiversidade no 
processo de AIAS. 
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Figura 1.1: Diagrama do processo de AIAS e como os dados de 
biodiversidade são considerados nas diferentes etapas 

 
Nos últimos anos, a hierarquia de mitigação tem sido aceita como boa prática para a gestão de 
impactos sobre a biodiversidade, sendo que os estudos de linha de base da biodiversidade têm papel 
vital para viabilizar a aplicação e implementação da hierarquia de mitigação. A hierarquia de 
mitigação descreve a sequência de aplicação de diferentes tipos de medidas de manejo, começando 
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com medidas destinadas a prevenir os impactos sobre a biodiversidade e terminando com 
compensações de biodiversidade (veja o quadro 1.1). 

Quadro 1.1: Algumas formas pelas quais o estudo de linha de base da biodiversidade apoia 
a aplicação da hierarquia de mitigação 

 

 

Hierarquia de mitigação para a 
biodiversidade 

Atividade da linha de base da 
biodiversidade 

Prevenção 
Medidas tomadas para prevenir 
integralmente o impacto sobre os valores 
de biodiversidade, como, por exemplo, 
mudança do delineamento espacial do 
projeto para prevenir o impacto em locais 
específicos 

Valores de biodiversidade importantes o 
suficiente para iniciar a consideração de 
medidas de prevenção, como, por exemplo, 
habitat protegidos e/ou extremamente 
importantes para espécies altamente 
ameaçadas 

Minimização 
Medidas tomadas para reduzir a duração, 
intensidade e/ou extensão dos impactos 
que não podem ser completamente 
evitados 

Valores de biodiversidade que justificam 
medidas destinadas a minimizar os 
impactos, inclusive a maioria dos valores de 
biodiversidade 

Restauração 
Medidas tomadas para devolver as áreas 
ao uso benéfico e, se possível, ajudar a 
recuperar o ecossistema que tenha sido 
degradado, deteriorado ou destruído. 

Caracteriza as condições anteriores ao 
projeto, para ajudar a identificar os alvos 
apropriados para a restauração do local 
afetado (nos casos de projetos sem pegada 
permanente) 

Compensação de biodiversidade 
Investimentos em compensações de 
biodiversidade fora do local do projeto 
para lidar com seus impactos residuais de 
um projeto, após a implementação das 
principais etapas da hierarquia de 
mitigação 

Caracteriza as condições anteriores ao 
projeto para ajudar a identificar os alvos 
apropriados para a compensação dos 
impactos residuais. 

Estudos de linha de base podem ser 
ampliados para abranger a caracterização de 
possíveis áreas de compensação 
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2 Desenvolvimento da linha de base para diagnóstico da 
biodiversidade 
Este capítulo descreve as etapas envolvidas na elaboração de um estudo de linha de base da 
biodiversidade (figura 2.1). A necessidade de um projeto passar por todas as etapas dependerá dos 
valores de biodiversidade presentes no local do projeto, da sensibilidade desses valores a possíveis 
impactos, assim como os requisitos de reguladores, financiadores e empresas. 

Figura 2.1: Etapas básicas da elaboração de um estudo de linha de base da biodiversidade 
Os números correspondem aos cabeçalhos dos capítulos e subcapítulos onde a etapa está descrita. 
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Caso um regulador ou financiador já tenha realizado um exercício de delimitação do escopo para o 
projeto, é possível que os termos de referência para os estudos de linha de base estejam disponíveis, 
eliminando algumas das etapas iniciais descritas aqui. 

2.1 Identificação da área do estudo de linha de base 

A identificação da área do estudo é o primeiro passo no 
desenvolvimento da linha de base da biodiversidade. A 
área do estudo de linha de base deve abranger a região 
geográfica onde ocorrerão as atividades e os impactos 
previstos do projeto, conhecida como a área de influência 
do projeto. 

Em alguns casos, é boa prática expandir a área do estudo 
com base na distribuição geográfica dos valores de 
biodiversidade e ecossistema presentes na paisagem. 

A sobreposição da pegada proposta do projeto (área 
diretamente afetada) sobre os dados espaciais da 
paisagem é o primeiro passo para identificar a área de 
influência do projeto e a área mais ampla do estudo de linha de base. Entre as fontes de dados 
espaciais, destacam-se o Google Earth, outros tipos de imagens de satélites, fotografias aéreas e 
produtos de mapeamento atualmente oferecidos pelo governo e outras fontes. 

É importante observar que a área do estudo de linha de base pode mudar durante o processo de AIAS 
para obter informações adicionais de apoio à avaliação de impacto e ao planejamento da mitigação ou 
para incluir áreas de controle e referência, em apoio ao monitoramento de longo prazo (veja o capítulo 
4). 

2.1.1 Área de influência do projeto 

É boa prática adotar uma abordagem abrangente ao definir a área de influência de um projeto. A área 
de influência do projeto geralmente é mais ampla do que sua pegada física e inclui a área na qual ele 
pode causar impactos diretos, indiretos e cumulativos sobre os valores de biodiversidade. 

A área de influência pode incluir, conforme o caso: 

 a área afetada pelas atividades do projeto e as instalações de propriedade e sob a gestão direta 
do projeto, como, por exemplo, sua pegada física, áreas adjacentes ao local que são afetadas 
por emissões e efluentes, corredores de transmissão de energia, dutos, áreas de empréstimo e 
aterros, etc.; 

 a área afetada pelas instalações associadas que, embora não façam parte do projeto analisado 
na AIAS, não teriam sido construídas na ausência do projeto. Exemplos: ferrovias, estradas, 
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usinas de energia cativa ou linhas de transmissão, dutos, serviços públicos, depósitos, portos e 
terminais logísticos; 

 a pegada física das atividades não relacionadas ao projeto nas áreas circunvizinhas, causadas 
ou estimuladas pelo projeto, mais a área afetada por suas emissões e efluentes. Os assim 
chamados impactos indiretos sobre a biodiversidade, em geral, decorrem de mudanças nos 
padrões econômicos ou sociais, catalisadas pela presença do projeto, como, por exemplo, um 
assentamento humano próximo ao local de um projeto, causando a destruição de habitat 
natural ou mais pressão sobre recursos biológicos (por exemplo, o aumento do acesso a áreas 
sensíveis em decorrência de novas estradas, faixas de domínio, etc.). Em alguns casos, os 
impactos indiretos de um projeto podem ser bem maiores do que os diretos; 

 os impactos cumulativos são os impactos incrementais de um projeto sobre os valores de 
biodiversidade, quando também se consideram fatores de estresse atuais e razoavelmente 
previsíveis para o futuro, afetando o valor de biodiversidade na paisagem. Os impactos 
cumulativos podem ser de tipos similares (por exemplo, emissões aéreas de múltiplos 
projetos) ou distintos (por exemplo, o efeito cumulativo da perda de habitat, a fragmentação 
de habitat e a mortalidade da fauna causada por veículos). 

As normas de algumas autoridades regulatórias, financiadores ou empresas também podem exigir que 
um projeto considere os impactos das suas cadeias de suprimento sobre a biodiversidade. 

2.1.2 Impactos percebidos do projeto 

A consulta às partes interessadas pode revelar os impactos percebidos de um projeto, diferentes dos 
indicados pela ciência ou por experiências similares em outros locais. É uma boa prática documentar 
os impactos percebidos, mesmo que pareçam não ter fundamento técnico. A disciplina de reconhecer e 
analisar respeitosamente essas preocupações contribuirá para criar um clima de confiança em relação 
às partes interessadas e assegurará uma análise completa. Pode ser recomendável que a área do estudo 
de linha de base inclua áreas preocupantes para as partes interessadas, para confirmar previsões de não 
ocorrência de impactos. 

Uma questão relacionada é a possibilidade de as comunidades locais sofrerem impactos sobre serviços 
ecossistêmicos como resultado de fatores não relacionados ao projeto (por exemplo, perda de habitat 
na escala da paisagem ou mudança climática). Os estudos de linha de base também podem oferecer 
outro benefício, ao tentar identificar tendências anteriores e comunicar os resultados às partes 
interessadas locais como parte do processo de AIAS. 

2.1.3 Escalas espaciais relevantes à biodiversidade 

Em certas circunstâncias, a ampliação da área do estudo de linha de base ajudará a melhorar a 
compreensão do contexto de biodiversidade do projeto. Alguns casos em que isso pode ser útil: 

 distribuição dos valores de biodiversidade: quando há a possibilidade de o projeto afetar um 
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valor de biodiversidade com distribuição geográfica muito limitada, pode ser recomendável 
incluir toda a ocorrência do valor na avaliação de linha de base, sobretudo se a ocorrência for 
muito reduzida e/ou se os impactos cumulativos forem preocupantes; 

 função ecológica: pode ser recomendável ampliar os limites da análise, de forma a abranger a 
paisagem definida em termos de sua função, como, por exemplo, uma bacia hidrográfica ou 
um planalto; 

 rotas migratórias: para espécies migratórias, pode ser recomendável que o estudo de linha de 
base considere outras áreas utilizadas pelas espécies ao longo da sua rota migratória. Em 
particular, o conhecimento sobre a existência de áreas com função equivalente fora da área de 
influência do projeto (por exemplo, áreas alternativas de parada ou congregação para espécies 
de aves migratórias) pode ser útil na avaliação de impacto; 

 em regiões com conhecimentos existentes inadequados: quando há pouco conhecimento sobre 
a biodiversidade, pode ser necessário realizar levantamentos mais amplos, na escala da 
paisagem, para ajudar a avaliar a relevância dos impactos do projeto. 

CHECKLIST 

 O relatório de linha de base indica a área de influência e a área mais ampla de 
estudo e descreve a metodologia e os critérios utilizados para determiná-la? 

 A área de influência do projeto inclui áreas de influência direta, indireta e 
cumulativa? 

 A linha de base considera a ocorrência ou distribuição mais ampla de valores de 
biodiversidade, sobretudo os valores com restrições de alcance, que podem ser 
relevantes para a interpretação dos impactos do projeto? 

 

 

  



18  

2.2 Delimitação do escopo do estudo de linha de base 

O escopo do estudo de linha de base refere-se aos valores de biodiversidade a ser incluídos e 
possivelmente analisados na AIAS. O escopo 
também pode descrever metodologias que devam 
ser aplicadas, definir a escala espacial e temporal 
do estudo e identificar as partes interessadas a ser 
consultadas. 

O escopo do estudo de linha de base deve ser 
definido com cuidado, de forma a atender às 
necessidades da AIAS, sem desperdiçar recursos 
com a coleta de dados desnecessários. 

Esta seção apresenta um guia geral para as 
categorias de valores de biodiversidade que se 
possam enquadrar entre os requisitos de 
delimitação de escopo impostos a um projeto por 
normas de reguladores, financiadores e empresas. O 
papel da avaliação documental, de especialistas e partes interessadas e do reconhecimento em campo 
na definição do escopo total de um projeto são temas descritos em partes posteriores do documento. 

2.2.1 Categorias de valores de biodiversidade que podem ser incluídas no escopo 

Em geral, os valores de biodiversidade são priorizados com base em considerações de 
insubstituibilidade e vulnerabilidade. A insubstituibilidade está relacionada ao número de locais ou à 
extensão geográfica em que o valor está presente. Quando um valor de biodiversidade (por exemplo, 
um tipo de habitat raro) ocorre apenas em alguns locais, ele é altamente insubstituível. A 
vulnerabilidade está relacionada ao impacto e à probabilidade de ameaças presentes e futuras; um 
valor de biodiversidade vulnerável é aquele que recentemente sofreu perda acelerada e/ou enfrenta 
ameaças atuais que resultarão em perdas aceleradas. Os valores de biodiversidade com altos níveis 
tanto de insubstituibilidade como de vulnerabilidade, geralmente, recebem a atribuição de mais 
ameaçados, podendo correr o maior risco de impacto do projeto. 

2.2.1.1 Habitat 

No ambiente terrestre, na escala das paisagens, o mapeamento de habitat em geral, baseia-se nos tipos 
de vegetação. O mapeamento mais detalhado de habitat em nível de tipos de vegetação pode ser 
realizado na escala local, enquanto, em escala regional ou global, pode-se utilizar a cobertura terrestre 
(por exemplo, cobertura florestal ou não florestal). Em vista das dificuldades para coletar dados 
ambientais em ambientes aquáticos, os habitats marinhos e de água doce não são tão bem mapeados 
como os terrestres. Os habitats são importantes por si sós e, em muitos casos, também podem servir 
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como substitutos para fins de análise, de informação sobre as espécies que neles residem e os serviços 
ecossistêmicos que ajudam a oferecer. 

Alguns financiadores e reguladores categorizam os habitats ao longo de um contínuo de intensidade 
de distúrbio antrópico, variando desde habitats naturais com pouca ou nenhuma intervenção humana 
até habitats intensamente modificados, cuja composição, estrutura ou função sofreram grande 
degradação em decorrência de atividades humanas, mas continuam a contribuir com algum benefício à 
biodiversidade. 

As normas de financiadores, reguladores e empresas podem enfatizar a importância de certos habitats 
e exigir atenção mais concentrada no estudo de linha de base, como, por exemplo: 

 habitats altamente ameaçados ou únicos; 

 habitats de importância significativa para espécies em perigo de extinção e perigo crítico de 
extinção; 

 habitats de importância significativa para espécies endêmicas ou geograficamente restritas; 

 habitats de apoio a espécies migratórias ou que congregam em quantidades de importância 
global; 

 áreas associadas a processos evolutivos importantes. 

Pode ser recomendável que um estudo de linha de base forneça informações sobre habitats em 
diferentes escalas, inclusive em nível local (condição ou qualidade dos habitats) e na escala da 
paisagem (distribuição de habitat na área de estudo de linha de base e na paisagem mais ampla; 
conectividade, fragmentação e manchas de habitat). 

2.2.1.2. Áreas protegidas 

É boa prática considerar as áreas protegidas como sendo um importante valor de biodiversidade 
abrangido no escopo de um estudo de linha de base da biodiversidade, sobretudo áreas protegidas 
estabelecidas para atender a objetivos relacionados à conservação da biodiversidade. Alguns exemplos 
de áreas protegidas por lei são, entre outros, áreas protegidas nacionais e subnacionais com designação 
de categoria I-VI da União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN).7 

2.2.1.3. Áreas de biodiversidade sensível reconhecida 

Algumas áreas são reconhecidas pelos seus valores de biodiversidade, mas não têm a designação 
formal de área protegida. Essas áreas podem ser denominadas como áreas de biodiversidade sensível 
reconhecida. 

Exemplos: 

 Áreas Chave para Biodiversidade; 

 
7 Os proponentes do projeto devem consultar os financiadores e/ou reguladores para compreender os seus requisitos específicos para apoiar projetos 
adjacentes a áreas protegidas ou nelas inseridos. 
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 Áreas Importantes para Aves; 

 Áreas de Aves Endêmicas; 

 áreas identificadas pela Aliança para Extinção Zero; 

 áreas de relevância ecológica e biológica; 

 áreas silvestres de alta biodiversidade e outras áreas importantes de habitat natural. 

É boa prática incluir áreas de biodiversidade sensível reconhecida no escopo do estudo de linha de 
base. 

2.2.1.4. Espécies 

Em alguns casos, há a expectativa de que os proponentes do projeto realizem um levantamento geral 
de todos os grupos vertebrados (mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes) e plantas vasculares como 
parte de um estudo de linha de base da biodiversidade. Outros grupos taxonômicos, como plantas 
avasculares, ou invertebrados, podem ser incluídos, caso tenham sido definidos como um importante 
valor de biodiversidade. 

Os proponentes do projeto também podem constatar que a linha de base deve incluir estudos 
específicos de espécies individuais, identificadas por especialistas e partes interessadas como 
prioridades de conservação, inclusive espécies de interesse especial, protegidas por regulamentações e 
designadas pela IUCN com o estado de conservação mais elevado. Exemplos de tipos de espécies que 
possam exigir estudos específicos: 

 espécies ameaçadas em nível nacional ou global (por exemplo, a Lista Vermelha de espécies 
ameaçadas da IUCN); 

 espécies com alcance restrito (por exemplo, espécies terrestres com alcance < 50.000 km2; 
espécies marinha com alcance < 100.000 km2); 

 espécies migratórias e/ou que congregam em quantidades que utilizam a área; 

 outras espécies com prioridade de conservação atribuída por especialistas e partes interessadas 
(veja a Seção 2.5). 

As espécies com elevado valor de utilização local são categorizadas como serviços ecossistêmicos e 
abordadas na próxima seção. 

2.2.1.5. Serviços ecossistêmicos 

Os serviços ecossistêmicos podem ser classificados entre quatro tipos: 

 serviços de aprovisionamento ou de provisão, que são os produtos que as pessoas obtêm dos 
ecossistemas; 

 serviços de regulação, que são os benefícios que as pessoas obtêm da regulação dos processos 
ecossistêmicos; 
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 serviços culturais, que são os benefícios imateriais que as pessoas obtêm dos ecossistemas; 

 serviços de apoio ou de suporte, que são os processos naturais que mantêm os demais 
serviços. 

A biodiversidade é o fundamento de todos os tipos de serviços ecossistêmicos, mas os serviços de 
aprovisionamento, como, por exemplo, água potável, fauna e lenha, são os tipos de serviço 
eventualmente com a mais alta relevância para o relatório de linha de base da biodiversidade. 

A disponibilidade de metodologias robustas em nível de projeto para a realização de estudos de linha 
de base referentes a serviços ecossistêmicos é muito recente. Em parte, a falta de metodologias deveu-
se à apreciação relativamente recente da importância dos serviços ecossistêmicos. A natureza 
diversificada e multidisciplinar da avaliação dos serviços ecossistêmicos talvez seja de igual ou mais 
alta importância, ou seja, são necessários cientistas sociais assim como especialistas em meio 
ambiente geral e biodiversidade para desenvolver linhas de base de serviços ecossistêmicos. 

2.2.1.6 Valores de biodiversidade baseados em critérios específicos 

As normas de reguladores, financiadores ou empresas podem enfatizar valores de biodiversidade 
específicos, que não são identificados pelas categorias acima. Um exemplo é a função ecológica nas 
áreas adjacentes ao local do projeto, que é vital para preservar a viabilidade dos valores de 
biodiversidade presentes no local. O escopo de um estudo de linha de base deve incluir valores de 
biodiversidade baseados nos critérios específicos dos reguladores ou financiadores. 

CHECKLIST 

 O relatório de linha de base da biodiversidade identifica os requisitos das 
normas de reguladores, financiadores e empresas (como sendo relevantes) no 
tocante ao escopo do estudo de linha de base da biodiversidade? 

 

2.3 Avaliação documental de valores de biodiversidade 

A avaliação documental dos dados existentes é uma forma econômica de desenvolver a compreensão 
dos valores de biodiversidade que se enquadram no escopo necessário dos estudos de linha de base. A 
avaliação documental é, com frequência, a fonte de informações, no estudo de linha de base, sobre 
áreas de baixo risco à biodiversidade. Em referência às áreas de alto risco para a biodiversidade, a 
avaliação documental serve como exercício de delimitação do escopo para definir e planejar 
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avaliações em campo (como descrito em mais detalhes na Seção 2.4). É importante observar que a 
avaliação documental não deve substituir o trabalho em campo onde se espera a presença das espécies 
e/ou dos habitat sensíveis. 

Para realizar a avaliação documental, a proponente 
do projeto deve compilar e avaliar os dados de 
biodiversidade disponíveis sobre a distribuição e 
abundância dos valores de biodiversidade 
identificados no estágio de dimensionamento, 
descritos acima. 

2.3.1. Bancos de dados globais e regionais 

O quadro 2.1 apresenta uma lista de bancos de 
dados de biodiversidade globais, que servem 
como bom ponto de partida para a avaliação 
documental8. Alguns bancos de dados contêm 
informações detalhadas sobre uma única categoria 
de valores de biodiversidade – por exemplo, o website de Patrimônios Mundiais da UNESCO – 
enquanto outros agregam dados espaciais de vários esquemas de priorização, oferecendo uma forma 
eficiente de determinar se um determinado local coincide com áreas importantes para a conservação 
ou está contido nestas. O website da Proteus (http://www.proteuspartners.org) é um bom ponto de 
acesso a alguns dos bancos de dados on-line de maior utilidade, como IBAT, WDPA/Protected Planet 
e Ocean Data Viewer. 

As proponentes do projeto devem estar cientes de que a qualidade desses bancos de dados varia. A 
localização das áreas protegidas por lei provavelmente é bem confiável, mas os dados sobre a 
abundância de espécies, a presença/ausência de espécies individuais ou a distribuição de espécies 
podem ser imprecisos ou estar indisponíveis em escala que seja relevante para um projeto. Isso se 
deve a inúmeros fatores, como: 

 a resolução do mapeamento da ocorrência e distribuição de espécies pode ser muito menos 
refinada do que o necessário para a escala do projeto; 

 os bancos de dados podem ter sido alimentados por dados desatualizados; 

 os bancos de dados podem conter dados incompletos. Por exemplo, ao trabalhar com países 
tropicais com grande diversidade biológica, é muito comum que se detectem espécies novas à 
ciência ou que se documente uma ocorrência que represente expansão considerável da 
distribuição conhecida de uma espécie; 

 
8 Observe que a Lista Vermelha de espécies ameaçadas da IUCN, o banco de dados mundial de áreas protegidas e as principais áreas de biodiversidade 
impõem restrições à utilização comercial e devem ser acessados por meio do IBAT. O IBAT e alguns outros websites cobram uma taxa para a utilização 
comercial. 

http://www.proteuspartners.org/
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 a qualidade, extensão e composição de espécies de um habitat podem ser alteradas em 
decorrência de fatores antrópicos, climáticos ou de outros tipos, sobretudo nas escalas de 
detalhe. 

Reconhecendo essas limitações, os bancos de dados globais oferecem um ponto de partida útil para 
descrever o contexto de biodiversidade de um projeto. Sempre que possível, os dados provenientes 
desses bancos de dados devem ser verificados pelo trabalho em campo. 

2.3.2. Fontes nacionais e subnacionais 

Em muitos países, há volume expressivo de dados de biodiversidade nacionais e subnacionais. 
Algumas fontes: 

 listas nacionais e subnacionais (por exemplo, municipais, estaduais) de espécies ameaçadas (e 
candidatas), distribuições de espécies e planos de ação para espécies e habitat protegidos por 
lei, com alto valor de conservação; 

 listas nacionais e estaduais, localizações e planos de manejo de áreas protegidas por lei (e 
áreas candidatas); 

 planos de conservação sistemática de paisagens elaborados por governos e/ou organizações de 
conservação que se fundamentam na ciência; 

 mapas nacionais e subnacionais de solos, topográficos, vegetação, uso da terra e mudanças no 
uso da terra; 

 a estratégia e o plano de ação nacional de biodiversidade de um país, que descrevem as 
prioridades nacionais de biodiversidade e o planejamento da conservação.9 

Como nos bancos de dados de biodiversidade globais, os dados de biodiversidade nacionais e 
subnacionais podem conter imprecisões, por se basearem em informações incompletas ou 
desatualizadas ou porque os procedimentos e protocolos científicos subjacentes aos dados não se 
conformam às melhores práticas. Por exemplo, algumas espécies beneficiadas por proteções 
regulatórias podem ter ocorrência mais dispersa do que efetivamente se documentou, enquanto outras 
podem não ter sido avaliadas e, portanto, não estão incluídas nas listas de espécies protegidas. 
  

 
9 http://www.cbd.int/countries/ 

http://www.cbd.int/countries
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Quadro 2.1: exemplos de fontes de dados documentais de biodiversidade 

 
Escopo Recursos URL Comentários 

Recursos gerais 

Google Scholar scholar.google.com 
Faz buscas na literatura 
científica mundial 

Integrated Biodiversity Assessment Tool 
for Business https://www.ibatforbusiness.org 

Estratos espaciais de várias 
prioridades de conservação, 
como: 
 Lista Vermelha de 

espécies ameaçadas da 
IUCN; 

 Áreas Importantes para as 
Aves e Áreas de Aves 
Endêmicas designadas 
pela Birdlife 
International; 

 áreas identificadas pela 
Aliança para Extinção 
Zero; 

 banco de dados mundial 
sobre áreas protegidas; 

 Áreas Chave para 
Biodiversidade; 

 Hotspots de 
Biodiversidade; 

 Áreas Silvestres de Alta 
Biodiversidade. 

Áreas de A a Z de importância para a 
biodiversidade www.biodiversitya-z.org 

Definições, informações e 
links de várias das estruturas 
de priorização da 
biodiversidade do mundo 

Ferramenta de avaliação de tendências e 
condições da biodiversidade e dos serviços 
ecossistêmicos da Nature Conservancy 

bestcat.org.s3.amazonaws.com/i
ndex.html 

Mapeia a sensibilidade da 
biodiversidade e dos 
serviços ecossistêmicos  

Habitat e 
ecossistemas 

Ecorregiões do World Wildlife Fund wwf.panda.org/about_our_earth
/ecoregions/about/ 

Priorização de habitat 
terrestres, marinhos e de 
água doce  

Banco de dados de conservação de 
espécies e ecossistemas da NatureServe www.natureserve.org 

Avaliações de conservação 
de espécies e habitat nas 
Américas 

Avaliações ecorregionais da Nature 
Conservancy 

www.conservationgatew
ayorg/ConservationPlanning/Se
ttingPriorities/EcoregionalRepor
ts/Pages/EastData.aspx 

Planos de conservação para 
>150 ecorregiões do mundo 

Lista Vermelha de ecossistemas da IUCN www.iucnredlistofecosystems.o
rg 

Avaliações de conservação 
de uma quantidade pequena, 
mas crescente, de 
ecossistemas avaliados de 
forma análoga à 
metodologia de avaliação de 
espécies da IUCN 

https://www.ibatforbusiness/
https://www.ibatforbusiness.org/
http://www.biodiversitya-z.org/
http://www.natureserve.org/
http://www.conservationgateway/
http://www.conservationgateway/
http://www.conservationgateway.org/ConservationPlanning/SettingPriorities/EcoregionalReports/Pages/EastData.aspx
http://www.conservationgateway.org/ConservationPlanning/SettingPriorities/EcoregionalReports/Pages/EastData.aspx
http://www.conservationgateway.org/ConservationPlanning/SettingPriorities/EcoregionalReports/Pages/EastData.aspx
http://www.conservationgateway.org/ConservationPlanning/SettingPriorities/EcoregionalReports/Pages/EastData.aspx
http://www.conservationgateway.org/ConservationPlanning/SettingPriorities/EcoregionalReports/Pages/EastData.aspx
http://www.conservationgateway.org/ConservationPlanning/SettingPriorities/EcoregionalReports/Pages/EastData.aspx
http://www.iucnredlistofecosystems.org/
http://www.iucnredlistofecosystems.org/
http://www.iucnredlistofecosystems.org/
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Áreas 
protegidas 

International Union for the Conservation of 
Nature e Programa das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente 

www.protectedplanet.net 

Banco de dados global 
abrangente de áreas 
protegidas terrestres e 
marinhas 

Lista de Sítios de Patrimônios Mundiais da 
Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO) 

whc.unesco.org/en/list/ 
Informações sobre áreas 
qualificadas como 
Patrimônio Mundial 

Rede mundial de reservas da biosfera www.unesco.org/new/en/ 

Mapas e informações em 
PDF sobre a rede global de 
áreas do programa Homem e 
Biosfera 

Convenção de Ramsar sobre Áreas Úmidas www.ramsar.org 
Informações sobre áreas 
úmidas na lista de áreas 
úmidas de importância 
internacional de Ramsar 

Parques do patrimônio da Associação de 
Nações do Sudeste Asiático chm.aseanbiodiversidade.org 

Informações sobre os 
parques do patrimônio da 
ASEAN designados para 
conservar áreas de especial 
importância para a 
biodiversidade 

Áreas da Natura 2000 ec.europa.eu/environment/natur
e/natura2000/index_en.htm 

Rede europeia de áreas 
protegidas criadas nos 
termos da Diretiva dos 
Habitat de 1992 e da 
Diretiva das Aves de 1979 

Dados sobre áreas protegidas gapanalysis.usgs.gov/padus/dat
a/ 

Levantamento nacional de 
áreas protegidas terrestres e 
marinhas dos EUA 

Áreas de 
biodiversidade 
sensível 
reconhecida 

Áreas de Aves Endêmicas 

www.ibatforbusiness.org 
Dados espaciais integrados 
sobre vários habitat críticos 
potenciais 

Áreas Importantes para Aves; 
Áreas Chave para a Biodiversidade 
Aliança para Extinção Zero 
Hotspots de Biodiversidade 
Paisagens intactas de grande escala 

Espécies 

Lista Vermelha de espécies ameaçadas da 
IUCN 

www.iucnredlist.org Avaliações globais de 
conservação das espécies 

Banco de dados de conservação de 
espécies e ecossistemas da Nature Serve www.natureserve.org 

Avaliações de conservação 
de espécies e habitat nas 
Américas 

Dados de biodiversidade da Global 
Biodiversity Information Facility 

http://www.gbif.org 

Dados sobre a ocorrência 
das espécies. Mais de meio 
bilhão de ocorrências no 
banco de dados. Esses dados 
podem ser utilizados para 
compreender a ocorrência e 
ocupação (ou distribuição) 
das espécies, assim como o 
endemismo. 

http://www.protectedplanet.net/
http://www.unesco.org/new/en/
http://www.ramsar.org/
http://www.ibatforbusiness.org/
http://www.iucnredlist.org/
http://www.natureserve.org/
http://www.gbif.org/
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Botanical Information and Ecology 
Network 

http://bien.nceas.ucsb.edu/bien/ 

Registros padronizados de 
observação botânica, mapas 
de distribuição geográfica, 
mapas de diversidade, listas 
de espécies e uma filogenia 
em nível de espécie para 
todas as plantas do Novo 
Mundo. 

Análise espacial de estoques de vegetação 
local em todas as escalas www.salvias.net/pages/ 

Aloja dados de parcelas de 
vegetação do mundo inteiro, 
que podem servir como 
referência para avaliar a 
condição do habitat 

Sistema de informações globais sobre 
peixes 

www.fishbase.org 

O banco de dados on-line 
mais extenso e acessado 
sobre peixes ósseos com 
informações sobre 
taxonomia, distribuição e 
ecologia. 

Serviços 
ecossistêmicos 

Inteligência Artificial para Serviços 
Ecossistêmicos www.ariesonline.org 

Um grupo de ferramentas 
baseadas na web para apoiar 
a avaliação e valoração de 
serviços ecossistêmicos 

Caixa de Ferramentas para Avaliação de 
Serviços Ecossistêmicos www.tessa.tools 

Apoio técnico para pessoas 
não especialistas na 
avaliação de serviços 
ecossistêmicos baseada no 
local 

2.3.1 Literatura científica 

O advento do Google Scholar (scholar.google.com) permite a busca eficiente de literatura científica 
sobre valores de biodiversidade, tanto em publicações avaliadas pelos pares como na literatura 
cinzenta. Após a realização de uma busca documental utilizando os vários bancos de dados discutidos 
acima, pode-se utilizar o Google Scholar para buscar estudos científicos sobre os valores de 
biodiversidade específicos que eventualmente estejam presentes na área de estudo de linha de base. 

Os protocolos de busca podem ser tão simples como digitar o nome comum ou o nome científico de 
uma espécie e o país de ocorrência. São apresentados links de arquivos PDF de vários dos estudos 
identificados na busca no Scholar; para os demais, os PDFs podem ser obtidos mediante pagamento 
pelo artigo ou livro, acessando o material em uma biblioteca ou contatando os autores diretamente 
para solicitar uma cópia em PDF. 

2.3.2 Outras informações documentais relevantes 

Outras informações que podem ajudar a informar a avaliação documental: 

 estudos de linha de base da biodiversidade e AIAS realizados para outros projetos nas 
imediações da área de estudo de linha de base; 

http://bien.nceas.ucsb.edu/bien
http://bien.nceas.ucsb.edu/bien
http://www.salvias.net/pages
http://www.fishbase.org/
http://www.ariesonline.org/
http://www.tessa.tools/
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 quando o local do projeto é próximo a uma área protegida, pode haver informações 
disponíveis sobre valores de biodiversidade na área protegida, que podem ser relevantes ao 
local do projeto; 

 mapeamentos de comunidades locais, grupos comunitários, grupos indígenas, etc., realizados 
por partes interessadas para estruturar o processo de envolvimento em apoio ao 
desenvolvimento da linha de base (Seção 2.5); 

 consultas a especialistas relevantes, inclusive ONGs de caráter científico, instituições 
acadêmicas e de pesquisa, assim como especialistas individuais. 

Consultas a especialistas e partes interessadas podem revelar outras fontes de informações 
documentais relevantes que possam ser incluídas na avaliação documental. 

2.3.3 Reconhecimento de campo 

Alguns projetos podem ser beneficiados por uma viagem de reconhecimento à área de estudo de linha 
de base. O reconhecimento em campo pode ser útil para o estudo de linha de base para: 

 verificar a presença de valores de biodiversidade identificados com base em informações 
documentais eventualmente desatualizadas; por exemplo, bancos de dados on-line podem 
indicar a presença de matas de alto valor de conservação, mas a visita in situ pode revelar que 
a mata sofreu degradação ou foi convertida para outros usos da terra; 

 identificar novos valores de biodiversidade não identificados na análise documental, mas que 
devem ser incluídos no escopo do projeto; 

 refinar a área de estudo de linha de base; 

 realizar reuniões com partes interessadas locais para compreender as suas prioridades e 
preocupações (Seção 2.5). 

A equipe de reconhecimento deve incluir membros com experiência local e experiência relevante aos 
valores de biodiversidade identificados no exercício de delimitação do escopo. 

Quanto mais cedo os valores de biodiversidade potencialmente importantes forem identificados e 
integrados ao estudo de linha de base, melhor. A detecção tardia de valores importantes pode 
comprometer o cronograma do projeto e reduzir a eficácia do planejamento da mitigação. 

2.3.4 Produção de um relatório preliminar de linha de base e determinação das necessidades de 
pesquisa de campo 

Uma vez realizada a identificação da área da linha de base, a delimitação do escopo, a análise 
documental, as consultas a partes interessadas/especialista e qualquer reconhecimento em campo, as 
informações podem ser compiladas em uma avaliação preliminar de linha de base que inclui os TR 



28  

para o trabalho em campo. Essa avaliação preliminar pode incluir:10 

 descrição da área de estudo de linha de base, inclusive os contextos biogeográficos e de 
paisagem; 

 mapas de habitat disponíveis com indicações de prováveis tipos e extensões de habitat 
terrestres e aquáticos; 

 identificação de valores de biodiversidade que se enquadram na área de influência do projeto; 

 descrição do contexto dos valores de biodiversidade, inclusive os serviços ecossistêmicos; 

 discussão dos possíveis efeitos, tanto positivos como negativos, do projeto proposto sobre os 
valores de biodiversidade; 

 uma lista de especialistas relevantes, inclusive ONGs, instituições e pesquisadores individuais; 

 identificação das principais partes interessadas na biodiversidade; 

 uma lista das referências e fontes de dados utilizadas; 

 discussão sobre a confiabilidade das informações e lacunas nos dados existentes; 

 termos de referência para avaliações em campo, inclusive metodologias, para completar a 
linha de base da biodiversidade. 

Em seguida, as conclusões preliminares podem ser substanciadas ou complementadas com avaliações 
em campo antes de ser utilizadas para a avaliação de impacto e o planejamento do projeto. 

CHECKLIST 

 O relatório preliminar de linha de base sintetiza e resume os conhecimentos 
atuais sobre os valores de biodiversidade que se enquadram no escopo do projeto na 
área de estudo fundamentado em uma análise de literatura, bancos de dados, estudos 
não publicados e outras fontes relevantes, assim como consultas aos principais 
especialistas e outras partes interessadas? 

 O relatório preliminar de linha de base inclui termos de referência para a 
avaliação de valores de biodiversidade em campo suficientes para preencher 
eventuais lacunas identificadas na avaliação documental? 

 O relatório preliminar relaciona referências e as fontes de dados utilizadas? 
 

 

  

 
10 A lista a seguir baseia-se em BID (2014). 
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2.4 Avaliação de valores de biodiversidade em campo 

A avaliação de valores de biodiversidade em campo deve preencher as lacunas de dados identificadas 
nas análises documentais, consultas às partes 
interessadas e outras fontes, conforme 
resumidas na avaliação preliminar e nos TR. 
Nos casos de projetos de grande escala 
operando em contextos com biodiversidade 
sensível, a avaliação em campo pode 
representar um investimento expressivo de 
tempo e recursos. A avaliação em campo 
pode ser um esforço mais modesto ou ser 
desnecessário em projetos menores 
localizados em contextos com biodiversidade 
menos sensível. 

A seguir, apresenta-se uma visão geral de 
algumas questões chave associadas ao 
delineamento das avaliações em campo e 
opções de metodologia. Há que se enfatizar a importância de envolver especialistas relevantes durante 
toda a avaliação em campo, participando diretamente dos levantamentos ou examinando o trabalho 
realizado. 

2.4.1 Fatores que influenciam avaliações em campo 

As avaliações em campo aplicarão uma variedade de metodologias para compreender a distribuição, a 
abundância e o estado de conservação de valores de biodiversidade na área do estudo de linha de base. 
Para cada tipo de valor de biodiversidade, haverá várias abordagens possíveis para as avaliações em 
campo. O delineamento da avaliação e a escolha de metodologia serão influenciados por diversas 
considerações, como: 

 requisitos regulatórios: as proponentes do projeto devem planejar os levantamentos de campo 
de forma a assegurar o devido atendimento aos requisitos regulatórios do governo, com 
respeito a metodologias ou outros aspectos dos levantamentos (por exemplo, intensidade da 
amostragem ou inclusão de grupos taxonômicos). Contudo, os empreendedores devem estar 
cientes de que o mero atendimento aos requisitos regulatórios pode não ser suficiente segundo 
as boas práticas ou para atender as normas de financiadores e empresas, podendo ser 
recomendável suplementar ou aperfeiçoar os métodos determinados pelos reguladores; 

 eficiência/eficácia em relação aos custos: os projetos devem considerar os resultados 
esperados em relação aos custos de diferentes metodologias ao delinear as avaliações em 
campo. 
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 experiência das entidades contratadas: as entidades contratadas para os estudos de linha de 
base podem preferir um método ou métodos específicos. Essa experiência deve ser 
considerada, mas não devem suplantar outros aspectos de adequação, eficácia em relação a 
custos e rigor científico na seleção das melhores metodologias; 

 credibilidade/boas práticas estabelecidas: em todos os casos, o delineamento da avaliação e a 
escolha de metodologias devem representar a boa prática e ter credibilidade na comunidade 
científica e perante outros grupos importantes de partes interessadas, conforme indicados pela 
utilização de abordagens similares na literatura científica e por especialistas reconhecidos; 

 comparabilidade com dados disponíveis de áreas de referência e possíveis áreas de 
compensação: em alguns casos, é recomendável coletar os dados de linha de base de forma 
compatível e comparável com os dados coletados sobre os mesmos valores de biodiversidade 
em outras áreas ou com dados anteriores referentes à mesma área. Por exemplo, o proponente 
de um projeto pode querer comparar dados do local do projeto com dados referentes a parcelas 
instaladas em vegetação intacta em outros locais; 

 capacidade de prestar informações sobre as métricas necessárias: a metodologia selecionada 
deve permitir o fornecimento de dados sobre as métricas escolhidas para indicar a viabilidade 
e/ou função dos valores de biodiversidade. A próxima seção contém mais detalhes sobre as 
métricas. 

2.4.2 Delineamento das avaliações em campo 

Esta seção descreve boas práticas gerais para o delineamento das avaliações em campo. A seção 2.4.3 
examina considerações metodológicas para o levantamento e a medição de diferentes tipos de valores 
de biodiversidade. 

2.4.2.1 Desenvolvimento de um mapa de habitat 

É boa prática preparar um mapa de habitat logo que possível, no cronograma da linha de base, e é 
altamente recomendável que ocorra antes do delineamento dos levantamentos de campo de outros 
tipos de valores de biodiversidade. O mapa de habitat pode desempenhar as seguintes funções: 

 delineamento da estratégia de amostragem: o mapa constitui uma base para delinear as 
estratégias de amostragem dos vários valores de biodiversidade a ser levantados; 

 utilização de substitutos de habitat: ao fundamentar no mapa de habitat a amostragem para 
outros tipos de valores de biodiversidade no mapa de habitat, aumenta-se expressivamente a 
probabilidade de os habitats poderem ser utilizados como medida substituta ou representante 
de outros valores de biodiversidade; 

 quantificação de impacto: o mapa constitui uma base para determinar a área e qualidade de 
habitat terrestres e aquáticos impactados por um projeto e, portanto, desempenha uma função 
importante de apoiar qualquer contabilização de perda/ganho que possa ser necessária para 
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demonstrar o cumprimento das metas de desempenho, como “nenhuma perda líquida” de 
biodiversidade. 

Figura 2.1: Um exemplo de mapa de habitat preparado para a AIAS de uma rodovia 

 

Quando não há um mapa de habitat já disponível para a área de estudo de linha de base, um mapa 
pode ser produzido com um Sistema de Informações Geográficas (SIG), aplicando-se a técnica de 
classificação supervisionada de imagens capturadas remotamente, desde que tenham resolução 
adequada. Os habitats devem ser definidos de acordo com uma classificação amplamente aceita de 
habitat, devendo também identificar os usos da terra presentes nos tipos de habitat para que se possa 
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discernir o grau de distúrbio antrópico (por exemplo, mata secundária, versus primária, de um 
determinado tipo de mata). 

Para integrar habitats aquáticos, deve-se utilizar um mapa hidrográfico para incluir os limites de 
bacias hidrográficas, riachos e água aberta (por exemplo, lagos, lagoas e reservatórios). Entre outros 
aspectos úteis, destacam-se a topografia para avaliar gradientes de riachos, a presença de eventuais 
obstáculos para os peixes (por exemplo, quedas d’água, barragens) e a sazonalidade, quando algumas 
características dos corpos d´água são de natureza efêmera. 

O mapa de habitat inicial deve ser confirmado com base nas condições efetivas da área com a 
obtenção de imagens de maior resolução em uma amostra de locais, a realização de visitas in situ ou a 
utilização de informações de outras fontes. Esse mapa inicial de habitat terrestres e aquáticos será 
refinado e aprimorado de forma iterativa, à medida que mais informações sejam disponibilizadas com 
o trabalho em campo. 

2.4.2.2. Determinação dos locais do levantamento 

O relatório preliminar de linha de base e os TR podem identificar lacunas de informações sobre tipos 
específicos de valores de biodiversidade. Para preencher essas lacunas, podem-se realizar 
levantamentos da área de estudo de linha de base para compreender a distribuição e, idealmente, a 
abundância desses valores de biodiversidade na área de estudo de linha de base. Como geralmente não 
é prático realizar o levantamento de toda a área do estudo de linha de base para cada valor de 
biodiversidade, é necessário identificar o ponto de equilíbrio que assegure a cobertura adequada da 
área, sem incorrer um trabalho em campo excessivo. 

Os levantamentos podem ser divididos em levantamentos gerais e focais. Os levantamentos gerais são 
utilizados para caracterizar valores de biodiversidade como comunidades de espécies ou tipos de 
habitat. Por exemplo, para caracterizar a comunidade de aves em diferentes habitats, um biólogo pode 
realizar transecções cronometradas, registrando todas as espécies de aves observadas. Os dados 
obtidos permitiriam comparar o número de espécies presentes em cada tipo de habitat, além de 
oferecer estimativas da abundância relativa pelo menos das espécies mais comuns. 

Levantamentos gerais podem distribuir o trabalho de amostragem na área de estudo de linha de base 
de várias formas. Três abordagens para determinar pontos de amostragem para levantamentos gerais, 
em ordem crescente de preferência seriam: 

 sistemática: uma grade uniformemente espaçada de pontos de amostragem pode ser 
sobreposta à área do estudo, com o primeiro ponto definido de forma aleatória. Essa 
abordagem pode ser relativamente fácil de implementar em campo, mas é possível que não 
atenda ao objetivo de realizar uma amostragem adequada de todos os valores de 
biodiversidade presentes na paisagem. Também pode enviesar os resultados, caso alguns 
valores de biodiversidade ocorram com a mesma distribuição sistemática dos pontos de 
amostragem ou caso haja pequenas manchas localizadas de habitat especializado ou 
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distintivo; 

 aleatória: pontos de amostragem podem ser determinados de forma totalmente aleatória, mas, 
quando as intensidades de amostragem são baixas, alguns tipos de valores de biodiversidade 
podem não ter amostragem adequada; 

 aleatória estratificada: um mapa de habitat é a base ideal para decidir onde situar 
levantamentos gerais. Os pontos de amostragem podem ser determinados aleatoriamente em 
cada tipo de habitat e discriminados com mais detalhe, considerando-se o grau e tipo de 
distúrbio em cada tipo de habitat. É importante amostrar todos os tipos de habitat. Quando os 
pontos de amostragem são situados de forma aleatória, os resultados podem ser extrapolados 
com confiabilidade para a área do estudo como um todo. 

É importante observar que a seleção subjetiva de pontos de amostragem “representativos” é vulnerável 
a vieses e não constitui uma abordagem válida para situar pontos de amostragem para levantamentos 
gerais. 

Em contraste aos levantamentos gerais, os levantamentos focais são concebidos para maximizar a 
chance de detectar espécies ou habitat raros ou ameaçados. Em vista da raridade desses valores de 
biodiversidade, os métodos de levantamento geral podem não os detectar. Os levantamentos focais 
utilizam, o máximo possível, os conhecimentos existentes sobre a biologia da espécie ou do habitat de 
interesse para delinear um método de levantamento que maximize a chance de encontrá-lo. Em vez de 
situar os pontos de amostragem de forma aleatória ou aleatória estratificada, os levantamentos focais 
requerem levantamentos de locais mais extensos, não estruturados ou semiestruturados, onde as 
espécies ou os tipos de habitat têm mais probabilidade de ocorrência. A raridade da espécie ou do 
habitat a ser identificado e a informalidade da realização dos levantamentos significam que, em geral, 
não é possível obter estimativas confiáveis da densidade absoluta ou relativa. Com frequência, é 
possível apenas avaliar se uma espécie ou um habitat está presente ou não. 

2.4.2.3. Determinação de quando realizar o levantamento 

A detectabilidade e abundância de valores de biodiversidade podem variar temporalmente, inclusive 
de acordo com a hora do dia, o momento do mês (por exemplo, em relação à fase da lua), o momento 
do ano (por exemplo, deslocamentos ou migrações locais ou em grande escala), sazonal e anualmente, 
assim como períodos plurianuais. A variação em escalas mais prolongadas também é possível, por 
exemplo, quando causada por fenômenos climáticos como o El Niño. 

É boa prática que os levantamentos de linha de base sejam estruturados de forma a ajudar a 
compreender variações expressivas e regulares na detectabilidade e abundância de valores de 
biodiversidade que possam estar presentes na área de estudo de linha de base no decorrer do tempo 
(por exemplo, estações chuvosas e secas em regiões tropicais; alguma combinação de 
primavera/verão/outono/inverno em locais situados em zonas temperadas). 

Os levantamentos focais para identificar valores prioritários devem ser programados para os períodos 
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quando é mais fácil detectar esses valores (por exemplo, no pico da estação de florescimento ou 
produção de frutos de uma espécie de planta). Como a detectabilidade varia entre as espécies, 
múltiplas campanhas poderão ter que ser empreendidas caso seja necessário realizar levantamentos 
focais de mais de uma espécie. 

A importância de documentar a variação temporal dos valores de biodiversidade no estudo de linha de 
base variará de acordo com a escala do projeto e os impactos previstos sobre valores de biodiversidade 
sensíveis. Nos casos de projetos de pequena escala com impactos limitados sobre a biodiversidade 
sensível, uma única campanha, de curta duração, pode ser suficiente, enquanto projetos maiores, em 
contextos mais sensíveis, podem exigir até vários anos de estudos de linha de base. 

2.4.3 Metodologias, métricas e resultados relatados das avaliações em campo 

Esta seção apresenta uma síntese das metodologias adequadas para realizar o levantamento de 
diferentes tipos de valores de biodiversidade, além de discutir a escolha de métricas e como relatar os 
resultados do levantamento. Como mencionado acima, a biodiversidade pode ser medida de várias 
formas, e a seleção da metodologia mais adequada dependerá de vários fatores. Para obter mais 
detalhes, os leitores devem consultar as sugestões de referências de metodologias apresentadas no 
Apêndice 1. 

2.4.3.1 Habitats 

Em alguns projetos, além de produzir um mapa de habitats, pode ser recomendável medir a qualidade 
ou condição dos habitats terrestres e aquáticos na área do estudo de linha de base. As medidas de 
condição tipicamente consideram alguma combinação de dados sobre a estrutura, composição e 
função ecológica dos habitats e avaliam a condição do habitat em um determinado local em relação a 
áreas de referência11. As medidas de condição também podem incluir considerações sobre a paisagem, 
como, por exemplo, a dimensão da parcela do habitat ou o grau de fragmentação do habitat nas 
cercanias do local do levantamento. As abordagens podem ser qualitativas, utilizando o discernimento 
de um especialista para classificar o habitat em amplas categorias de condição (por exemplo, intacto, 
pouco degradado, extremamente degradado), ou quantitativo, como, por exemplo, utilizando parcelas 
ou transectos para produzir uma pontuação numérica da condição de um habitat. 

A medição da qualidade do habitat pode beneficiar a AIAS de várias formas. As informações: 

 podem ser utilizadas para testar e refinar o mapa de habitats; 

 podem contribuir para a elaboração das listas de espécies de flora (pelo menos das espécies 
comuns); 

 podem aumentar a probabilidade de que o habitat possa ser utilizado como medida substituta 
ou indicador de outros valores de biodiversidade; 

 
11 Qualidade-hectares, habitat-hectares, BioCondição e quadros de equivalência de habitat são alguns dos termos utilizados para descrever os quadros que 
oferecem um sistema de referência com credibilidade para determinar a “qualidade” da vegetação ou do habitat. 
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 são úteis para determinar a relevância ou significância dos impactos; 

 são uma contribuição útil para o planejamento da gestão para determinar as ações apropriadas 
na hierarquia de mitigação (por exemplo, os planejadores do projeto podem optar por evitar 
impactos a habitats intactos, quando há habitats degradados do mesmo tipo) e definir metas de 
desempenho (por exemplo, compreender o que é necessário para restaurar um local ao seu 
estado anterior ao projeto ou como compensar o que foi perdido no local). 

Os projetos devem adotar algum quadro especificado pelos reguladores para avaliar a condição da 
vegetação. Na Austrália, por exemplo, a utilização de diferentes variações das abordagens de “habitat-
hectares” para medir a condição da vegetação é requisito regulatório em alguns estados. 

Quando não há nenhum requisito regulatório, um projeto pode considerar a elaboração de sua própria 
abordagem baseada em uma abordagem reconhecida desenvolvida por outros. Quando não há 
informações disponíveis sobre habitats intactos, devem ser utilizados exemplos das melhores 
condições disponíveis. Algumas referências com descrições de diferentes abordagens para medir a 
condição dos habitats são apresentadas no Apêndice 112. 

Métricas e resultados relatados: os dados de linha de base dos habitat geralmente são apresentados no 
relatório de linha de base tanto em termos brutos (ou seja, a área total de diferentes tipos de habitat) 
como em termos de área ajustada à condição do habitat. Quando a condição do habitat é avaliada em 
termos qualitativos, deve-se apresentar o número de hectares do habitat em cada categoria de 
condição (por exemplo, 50 hectares de mata montanhosa degradada e 50 hectares de mata montanhosa 
intacta). Quando a condição do habitat é avaliada em termos qualitativos, a área pode ser ajustada 
com base na qualidade do habitat, multiplicando-se a área pelo coeficiente de condição para obter o 
número de unidades de habitat para cada tipo de habitat (por exemplo, 100 ha de mata montanhosa X 
a qualidade média de 0,75 = 75 unidades de habitat). A ocorrência de habitat pode ser discriminada 
de acordo com a pegada do projeto, a área de influência e a área do estudo de linha de base. 

2.4.3.2. Espécies 

O relatório preliminar de linha de base e os TR podem identificar lacunas que tenham de ser 
preenchidas com respeito a espécies que ocorram na área de estudo. Por exemplo, quando as espécies 
presentes na área de influência do projeto não estão bem documentadas, os TR podem exigir 
levantamentos gerais destinados a identificar tantas espécies quando possível e caracterizar as 
comunidades de cada grupo taxonômico em termos de riqueza e diversidade de espécies. Caso uma 
determinada espécie tenha sido identificada na delimitação do escopo como de especial preocupação 
para fins de conservação, pode ser necessário realizar levantamentos específicos ou focais da espécie 
para prestar apoio à avaliação de impacto e ao planejamento da mitigação. A seguir apresenta-se uma 

 
12 A potência estatística é uma consideração importante na determinação da quantidade necessária de amostras para caracterizar diferentes tipos de habitats 
presentes na área de estudo. Contudo, é importante lembrar que os dados sobre parcelas de vegetação devem primeiro ser convertidos para a medida geral da 
qualidade da vegetação adotada na linha de base, e que a análise de variação deve ser realizada com base na pontuação composta geral, não nas métricas 
individuais que contribuem para a pontuação da condição, pois as variações e as necessidades de amostragem provavelmente serão diferentes. 
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breve discussão de algumas considerações referentes a diferentes grupos taxonômicos. A descrição 
detalhada das metodologias foge ao escopo deste documento, e o leitor deve consultar as referências 
metodológicas indicadas no Apêndice 1 para obter mais informações. 

 Plantas avasculares: os principais grupos de plantas avasculares incluem algas, fungos, 
líquens e briófitas. As plantas avasculares são tipicamente pequenas e, com frequência, 
difíceis de ver. A identificação em nível de espécie é um desafio e pode requerer as aptidões 
de um especialista. Plantas avasculares fogem ao escopo da maioria dos estudos de linha de 
base. Em virtude da variedade de formas de vida e habitat que as plantas avasculares ocupam, 
há enorme diversidade de metodologias de levantamento envolvidas no seu estudo. Os 
métodos variam desde fotografia e detecção remota de grandes áreas até a utilização de 
métodos de interceptação linear e parcela para uma análise em escala mais detalhada. Os 
levantamentos de comunidades de algas aquáticas exigem técnicas microscópicas. 

 Plantas vasculares: os principais grupos de plantas vasculares incluem cavalinhas, 
samambaias, gimnospermas e angiospermasplantas com flores. Os levantamentos de plantas 
vasculares são tipicamente realizados quando a maioria das plantas está em período de 
floração, o que facilita a detecção e identificação. Pode ser necessário realizar múltiplos 
levantamentos durante um ano para identificar as espécies de plantas em diferentes estações 
(por exemplo, chuvosa e seca) e documentar plantas que ocupam habitats temporários, como 
zonas úmidas efêmeras. Quando o objetivo dos levantamentos é maximizar o número de 
espécies detectadas, alguma combinação de coleta não estruturada ou semiestruturada pode ser 
suficiente. Caso o objetivo seja oferecer uma descrição quantitativa das comunidades de 
plantas nos vários habitats presentes na área de estudo de linha de base, parcelas ou transectos 
devem ser alocados aleatoriamente nos tipos de habitats. 

 Invertebrados: os invertebrados incluem esponjas, equinodermos, artrópodes, moluscos e 
anelídeos. Estima-se que os invertebrados representem cerca de 97% de todas as espécies 
animais. Não obstante, os invertebrados tipicamente não são incluídos no escopo de estudos 
de linha de base terrestre, e estes não precisam considerar invertebrados, salvo quando 
determinado no relatório preliminar de linha de base e nos TR. Mas os invertebrados de água 
doce com frequência são incluídos em linhas de base aquáticas, pois são bons indicadores de 
qualidade da água. Os organismos bênticos também podem ser estudados para determinar a 
qualidade da água no ambiente marinho, sobretudo em áreas de descarga de efluentes. Entre 
os métodos de levantamento de invertebrados, destacam-se a busca ativa, a interceptação em 
voo, armadilhas de queda (pitfall) e armadilhas com luz ou isca como atraentes. 

 Aves: utiliza-se uma variedade de técnicas no levantamento de aves, inclusive transectos, 
pontos de contagem, redes de neblina e armadilhas fotográficas para aves maiores de hábitos 
terrestres. As observações podem ser visuais ou pela identificação de vocalizações. Como as 
aves são pequenas e móveis, em certos habitats a detecção confiável de certas espécies é um 
desafio. É necessário realizar levantamentos distintos para aves diurnas e noturnas. Os 
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levantamentos tipicamente são realizados durante ambas as estações reprodutiva e não 
reprodutiva e, em geral, de manhã cedo, no pico de atividade e detectabilidade. 

 Grandes mamíferos: os métodos de identificação do estoque de mamíferos incluem 
transecções a pé, de distância fixa, para obter medidas diretas ou indiretas da abundância dos 
mamíferos, com levantamentos aéreos e a instalação de grids sistemáticas de armadilhas 
fotográficas em áreas extensas. Os grandes mamíferos podem realizar deslocamentos sazonais 
em grande escala. Portanto, é importante que os levantamentos sejam realizados durante o(s) 
período(s) do ano de mais probabilidade de presença. 

 Pequenos mamíferos (roedores, morcegos e outros insetívoros < 1 kg): O levantamento de 
morcegos é geralmente realizado com redes de neblina e armadilhas tipo harpa ou com 
sonogramas. Utiliza-se uma variedade de técnicas de captura para realizar o levantamento de 
pequenos mamíferos não voadores, inclusive gaiolas não letais de contenção com isca; 
armadilhas tipo ratoeira, que matam o animal; e cercas-guia para direcionar pequenos 
mamíferos até as armadilhas de queda. 

 Anfíbios e répteis: o levantamento de anfíbios e répteis é realizado ao longo de transectos ou 
em parcelas de área fixa. Os métodos de levantamento incluem buscas ativas e armadilhas 
utilizando, inclusive, cercas-guia e armadilhas de queda. Levantamentos diurnos e noturnos 
são necessários para produzir o cenário completo das comunidades de anfíbios e répteis. A 
maioria dos anfíbios tem uma fase larval aquática. Portanto, os levantamentos podem procurar 
ovas e larvas em habitats aquáticos. Em zonas temperadas, os levantamentos devem ser 
realizados entre a primavera e o outono. Em sistemas tropicais, os levantamentos idealmente 
são realizados em ambas as estações chuvosa e seca. 

 Peixes: o levantamento de peixes é realizado em pontos de amostragem específicos mediante 
uma campanha padronizada, aplicando técnicas de coleta ativa ou passiva, inclusive redes de 
arrasto, puçás, cercos flutuantes, malhadeiras, contagens visuais (mergulho livre) e pesca 
elétrica. Em zonas temperadas, os levantamentos de peixes, em geral, não são realizados entre 
o fim do outono e o início da primavera por causa das baixas temperaturas da água e o baixo 
nível de atividade correspondente. Em sistemas tropicais, os levantamentos idealmente são 
realizados em ambas as estações chuvosa e seca. 

Pode ser necessário realizar um mapeamento mais completo de algumas espécies ou habitat na pegada 
do projeto (área diretamente afetada) para apoiar a avaliação de impacto, assim como trabalhos 
adicionais fora da pegada para compreender a sua distribuição na área mais ampla de estudo. Os 
métodos de levantamento provavelmente ocorrerão quando a detectabilidade da espécie focal for 
maior. É boa prática registrar a localização de todas as ocorrências de espécies prioritárias com um 
sistema de posicionamento geográfico (GPS). 

Métricas e resultados relatados: algumas formas de apresentação dos resultados dos levantamentos 
gerais no estudo de linha de base: 
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 listas de espécies encontradas na área do estudo de linha de base, geralmente discriminadas 
por grupo taxonômico e tipo de habitat; 

 comparações de riqueza de espécies, composição e diversidade por grupo taxonômico e tipo 
de habitat. 

Nos casos de espécies individuais priorizadas no escopo de linha de base, é boa prática o relatório de 
linha de base apresentar um mapa de habitats para cada espécie, indicando onde foi realizado o 
levantamento da espécie na área do estudo, as localizações dos indivíduos documentados e alguma 
medida da abundância da espécie nos diferentes tipos de habitats. 

Há métricas diferentes que podem ser utilizadas para indicar a abundância da espécie na área do 
estudo de linha de base. Possíveis métricas: 

 medidas de densidade absoluta: a densidade absoluta – o número de indivíduos por área 
unitária – pode ser derivada das contagens totais de uma espécie ou estimando-se a sua 
abundância mediante amostragem. Há poucos casos em que as medidas de densidade absoluta 
são possíveis; 

 medidas de densidade relativa: as medidas de densidade relativa baseiam-se em variáveis que 
mudam de acordo com a densidade absoluta de forma relativamente constante, mas 
desconhecida. Como resultado, não constituem uma estimativa da densidade absoluta. Em vez 
disso, oferecem um índice de abundância confiável (espera-se) para comparar a densidade 
relativa de uma espécie entre áreas ou no decorrer do tempo. Alguns exemplos de medidas de 
densidade relativa são o número de indivíduos apanhados durante um determinado período de 
tempo, a quantidade de pelotas fecais encontradas nas unidades amostrais ou ao longo dos 
transectos, o número de indivíduos detectados durante um período fixo de busca ou índices de 
aptidão de habitat (HSI) que representam a capacidade de um determinado habitat para 
abrigar uma espécie. 

Tanto as estimativas de amostragem de densidade absoluta como a utilização de índices de abundância 
baseiam-se em amostragem estatística. Assim, é importante considerar a potência estatística dessas 
estimativas. Para espécies comuns, talvez seja possível obter estimativas de abundância 
estatisticamente robustas. Quando as espécies são raras, a variação nas amostras pode ser tão alta que 
deixa de ser prático, ou mesmo possível, produzir estimativas confiáveis de abundância. Nesse último 
caso, estimativas simples de presença ou ausência da espécie em diferentes tipos de habitats terão de 
ser suficientes. 

Nos casos de espécies com baixo número populacional, ou com distribuição reduzida, pode ser muito 
útil se a avaliação de impacto apresentar os números de indivíduos ou área de habitat encontrados no 
estudo de linha de base em relação à população ou distribuição geral da espécie. 

2.4.3.3. Serviços ecossistêmicos 

Caso o exercício de delimitação do escopo indique que os serviços ecossistêmicos correspondem a 



39  

benefícios possivelmente importantes na área de estudo, as comunidades vizinhas devem ser 
envolvidas diretamente em um exercício para priorizar a respectiva importância. Para serem úteis na 
escala local, os métodos de quantificação dos serviços ecossistêmicos devem produzir dados 
relevantes para as decisões que afetam o local, ser práticos e econômicos (em termos de utilização de 
especialistas, equipamentos e tempo) e gerar resultados acessíveis. As melhores ferramentas de 
avaliação de serviços ecossistêmicos trabalham de forma sequencial, com vários passos distintos para 
identificar, avaliar, priorizar, administrar e, finalmente, monitorar os impactos sobre os serviços 
ecossistêmicos e as ações de manejo. 

Será necessário formar uma equipe com experiência relevante ao serviço ecossistêmico para realizar o 
estudo de linha de base, podendo incluir especialistas sociais e de outras disciplinas (por exemplo, 
agrônomos, geólogos, hidrólogos e hidrogeólogos, especialistas em solo e controle de erosão, 
especialistas em manejo hídrico etc.), dependendo do serviço ecossistêmico em questão. A 
especialização necessária para realizar tal avaliação ultrapassará os conhecimentos da equipe de 
biólogos responsável pela linha de base da biodiversidade e, portanto, é possível que o estudo de 
avaliação dos serviços ecossistêmicos seja terceirizado e realizado separadamente do estudo de linha 
de base da biodiversidade. 

As referências acerca de metodologias adequadas para a realização de avaliações de serviços 
ecossistêmicos estão apresentadas no Apêndice 1. 

As métricas para os serviços ecossistêmicos serão altamente específicas ao serviço em questão. 
Alguns exemplos: número de oportunidades de caça oferecidas por uma população local de 
ungulados, ou a quantidade e qualidade da água potável disponível para as comunidades locais. 

CHECKLIST 

 O relatório de linha de base descreve a metodologia, as datas para o trabalho em 
campo, a amostragem, a lista de partes interessadas consultadas, a composição e a 
qualificações da equipe e outras informações que ajudem os revisores e o público em 
geral a compreender o processo de linha de base? 

 O delineamento dos levantamentos em campo é adequado para avaliar a variação 
nos valores de biodiversidade no decorrer do tempo e na área de estudo de linha de 
base? A metodologia inclui uma análise de potência estatística ou outra abordagem 
para avaliar se o trabalho de amostragem é suficiente? 

 Foram organizados levantamentos de espécies no que se refere a tipos específicos 
de habitat natural? 

 O relatório de linha de base inclui mapas que mostrem a distribuição (e, 
idealmente, a abundância) de valores de biodiversidade na área do estudo de linha de 
base? 

 O relatório de linha de base identifica métricas adequadas de viabilidade e função 
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dos valores de biodiversidade, indicando como devem ser monitoradas no longo 
prazo? O relatório de linha de base inclui uma avaliação inicial dessas métricas? 

 

2.5 Envolvimento de partes interessadas e de especialistas 

É boa prática os projetos envolverem as partes interessadas e os especialistas durante todo o estudo de 
linha de base e outras etapas da AIAS. O envolvimento das partes interessadas permite que os valores 
de biodiversidade sejam mais bem caracterizados 
no projeto, inclusive serviços ecossistêmicos na 
área de estudo. Da mesma forma, especialistas 
familiarizados com a área de estudo podem 
contribuir para a identificação dos valores de 
biodiversidade a ser incluídos no escopo do estudo 
de linha de base da biodiversidade, excluindo 
outros com presença menos provável e analisando 
os resultados das avaliações em campo à medida 
que ficam disponíveis. Por esses e outros motivos, 
o envolvimento das partes interessadas e de 
especialistas ajuda a melhorar a qualidade do 
estudo de linha de base e/ou reduzir os custos de 
produção. 

2.5.1 Partes interessadas 

É importante integrar consultas às partes interessadas na biodiversidade no processo mais amplo de 
envolvimento no projeto; caso contrário, a fadiga resultante de consultas duplicadas poderá afetar as 
relações entre ambos. São boas práticas de envolvimento das partes interessadas nos estudos de linha 
de base, entre outras: 

 identificar e analisar as partes interessadas; 

 realizar consultas significativas para compreender as preocupações das partes interessadas; 

 divulgar informações relevantes aos diferentes grupos para receber feedback proativo – em 
particular, o escopo e os TR dos estudos de linha de base e, quando disponível, a versão 
preliminar do estudo de linha de base para solicitar comentários. 

É boa prática demonstrar que o feedback recebido das partes interessadas é registrado, considerado e 
refletido nos documentos do projeto, quando apropriado. Sem isso, o círculo de envolvimento não é 
fechado. 

As consultas às partes interessadas podem desempenhar papel crítico em todos os estágios da linha de 
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base, começando com a delimitação do escopo. As consultas antecipadas podem ajudar a identificar 
valores de biodiversidade importantes para as partes interessadas, para inclusão no escopo do estudo 
de linha de base. Os conhecimentos locais podem revelar informações importantes e relevantes para 
compreender os valores de biodiversidade na área de influência do projeto e como as comunidades 
afetadas pelo projeto dependem/utilizam esses valores de biodiversidade e/ou serviços ecossistêmicos. 
As consultas às partes interessadas podem ajudar a assegurar o apoio das partes interessadas para o 
escopo e delineamento da linha de base da biodiversidade, aumentando a probabilidade do seu aval 
para os resultados da avaliação ambiental. 

Os seguintes tipos de partes interessadas podem ser relevantes para a linha de base da biodiversidade: 

 grupos indígenas; 

 grupos comunitários; 

 usuários recreativos na área do estudo de linha de base; 

 caçadores/pescadores; 

 agricultores; 

 governos; 

 cientistas e acadêmicos não incluídos entre os assessores especialistas; 

 ONGs com atividades locais relativas às questões de biodiversidade, desenvolvimento 
comunitário e outras preocupações afins. 

Há orientações detalhadas disponíveis sobre o envolvimento de partes interessadas, e algumas fontes 
estão apresentadas no Apêndice 1. 

2.5.2 Especialistas 

As consultas a especialistas têm papel crítico no desenvolvimento de linhas de base da biodiversidade, 
sobretudo nas regiões do mundo onde a biodiversidade é complexa e mal documentada. Nesse 
contexto, é possível que haja poucas publicações sobre os valores de biodiversidade, de forma que a 
linha de base e a avaliação ambiental dependerão muito do discernimento dos especialistas. 

Os especialistas em biodiversidade podem ser encontrados em: 

 órgãos relevantes do governo (áreas protegidas, agricultura, planejamento de uso da terra, 
silvicultura, mares, meio ambiente, etc.); 

 organizações de conservação baseadas na ciência, inclusive as que disponibilizam 
informações relevantes na internet, e pequenas ONGs locais, que podem ter conhecimentos 
locais úteis; 

 universidades ou instituições de pesquisa (universidades, museus de história natural, 
herbários, centros de dados de conservação, grupos de especialistas da IUCN etc.). 
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Os resultados das consultas a especialistas devem ser registrados em formato que permita a sua 
divulgação a terceiros. 

CHECKLIST 

 A linha de base, por si só ou em combinação com um estudo de linha de base 
social, identifica serviços ecossistêmicos e seus beneficiários, definidos em consulta 
com especialistas, organizações e comunidades? 

 A área de estudo foi modificada para refletir as áreas dos impactos percebidos do 
projeto, mesmo que estas estejam fora dos limites estabelecidos com base no 
conhecimento científico ou na experiência? 

 Os valores de biodiversidade prioritários foram definidos por meio de consultas 
suficientes a especialistas, organizações e comunidades? 

 Há evidências de consenso entre as partes interessadas acerca do escopo dos 
estudos de linha de base da biodiversidade e avaliação de impacto? 

 A linha de base inclui uma lista de especialistas e partes interessadas consultadas, 
assim como evidências de apoio? 
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3 Relatório de linha de base para diagnóstico da biodiversidade 
Uma vez concluídos os levantamentos de campo 
necessários, o relatório de linha de base – ou 
diagnóstico - da biodiversidade pode ser elaborado. O 
relatório integrará as informações do relatório 
preliminar de linha de base e os dados coletados na 
avaliação em campo, para descrever os valores de 
biodiversidade presentes na área de estudo. Os tópicos a 
seguir são sugestões para inclusão no relatório de linha 
de base13: 

 escopo e objetivos do estudo; 

 área do estudo de linha de base; 

 análise dos critérios utilizados na delimitação do 
escopo, inclusive a identificação de valores de 
biodiversidade com base em critérios específicos das normas de reguladores, financiadores ou 
empresas; 

 avaliação documental de dados de biodiversidade existentes; 

 identificação de lacunas de dados; 

 delineamento e mapeamento de habitats naturais; 

 delineamento e metodologia da amostragem da avaliação em campo; 

 resultados dos levantamentos de campo; 

 apresentação dos dados de valores de biodiversidade, inclusive mapas de ocorrência na área 
do estudo de linha de base; 

 detalhes das consultas a especialistas e partes interessadas; 

 qualificações do pessoal da linha de base; 

 listas de espécies; 

 coordenadas dos pontos de amostragem. 

É importante analisar os requisitos das normas de reguladores, financiadores e/ou empresas para 
assegurar a elaboração do relatório de linha de base de forma que atenda às suas expectativas. 

  

 
13 Esta lista de sugestões de tópicos é uma versão ligeiramente modificada do que está apresentado em: BID (2014). Guidance for assessing and managing 
biodiversity impacts and risks in Inter-American Development Bank supported operations. Working Document Version 1. 4 de fevereiro de 2014. 
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CHECKLIST 

 O relatório de linha de base relaciona e descreve os habitats naturais, as espécies 
e os serviços ecossistêmicos presentes na área de estudo de linha de base e inclui 
informações sobre o seu estado de conservação (subnacional, nacional e global, 
conforme o caso)? 

 O relatório de linha de base inclui discussões e informações adicionais sobre a 
importância dos habitats e das espécies possivelmente afetados em relação à sua 
distribuição global? 

 O relatório de linha de base oferece medidas quantitativas da abundância, 
distribuição e outras métricas de viabilidade e/ou função, suficientes como apoio à 
avaliação de impacto e, se necessário, à aplicação da hierarquia de mitigação para a 
biodiversidade? 

 O relatório de linha de base identifica e discute com clareza as limitações, 
incertezas e lacunas de dados? Identifica como preencher essas lacunas como parte 
do plano de gestão e monitoramento ambiental e social e do plano de ação para a 
biodiversidade? 
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4 Monitoramento de longo prazo 
Após a conclusão da AIAS e a aprovação do projeto, 
poderá ser necessário monitorar a biodiversidade no 
longo prazo para validar a precisão de: 

 impactos previstos e riscos aos valores de 
biodiversidade criados pelo projeto; 

 eficácia prevista das ações de manejo da 
biodiversidade. 

Os valores de biodiversidade que precisam ser 
monitorados serão identificados no Plano de gestão e 
monitoramento ambiental e social e/ou no plano de 
ação para a biodiversidade do projeto. 

A solidez do vínculo entre o estudo de linha de base e o 
programa de monitoramento de longo prazo variará de 
um projeto para outro. Em um extremo, o estudo de linha de base da biodiversidade pode servir 
meramente para fornecer informações gerais sobre a ocorrência de valores de biodiversidade na área 
do estudo de linha de base; mas o programa de monitoramento de longo prazo utilizará métodos e 
métricas diferentes, baseados trabalhos de campo, para monitorar os valores de biodiversidade, 
podendo desenvolver as suas próprias estimativas de distribuição e abundância na área do estudo de 
linha de base como referência para medir os impactos do projeto. No outro extremo, pode haver uma 
integração indistinguível entre o estudo de linha de base e o programa de monitoramento de longo 
prazo, com o último utilizando os mesmos métodos e alguns dos mesmos locais do levantamento, 
assim como dados do relatório de linha de base como referência para medir os impactos futuros do 
projeto. A maioria dos programas de monitoramento de longo prazo enquadra-se entre esses dois 
extremos. 

Os princípios gerais de concepção e metodologia discutidos acima também se aplicarão ao 
delineamento do programa de monitoramento de longo prazo. A seguir, apresentamos algumas 
considerações adicionais para delinear o programa de monitoramento de longo prazo. 

Seleção de métricas para as espécies: há várias formas de medir os valores de biodiversidade. A 
seção 2.4.3 descreve a utilização de medidas de abundância absoluta e os índices de abundância. Em 
alguns casos, a abundância de uma espécie também pode ser inferida utilizando-se medidas do seu 
habitat. Essa abordagem pode ser justificável quando se tiver demonstrado a associação razoável entre 
a abundância de uma espécie em diferentes habitats (ou atributos nesses habitats), por meio do 
levantamento de linha de base ou na literatura científica. Em outros casos, também pode ser possível 
monitorar a condição de outras espécies “indicadoras” vistas com mais frequência, cuja abundância 
presumivelmente esteja correlacionada com a abundância das espécies de interesse (contudo, há que 
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se observar que, em geral, a utilização de espécies indicadoras não está bem fundamentada pela 
ciência). A escolha de métricas tem grande influência na escolha da metodologia para o trabalho de 
campo, a qual, por sua vez, afeta o custo do programa de monitoramento. A escolha de métricas 
requer consideração cuidadosa, pois devem ser economicamente viáveis para medir os parâmetros 
selecionados, além de fornecer informações confiáveis e relevantes. 

Indicadores a montante e a jusante: medidas diretas de valores de biodiversidade, como os descritos 
acima, são denominadas medidas de “resultado” ou “estado”. Podem ser denominados indicadores “a 
jusante”, pois os efeitos negativos ou positivos do projeto talvez levem período considerável de tempo 
para serem detectados no estado de um determinado valor de biodiversidade. Portanto, talvez seja 
recomendável medir também indicadores a montante, que reflitam ameaças ao valor de biodiversidade 
ou respostas de manejo dessas ameaças. Os indicadores a montante podem oferecer um alerta 
antecipado da necessidade de manejo adaptativo para prevenir impactos negativos sobre os valores de 
biodiversidade em questão. 

Áreas controle: em alguns casos, os programas de monitoramento da biodiversidade podem exigir o 
estabelecimento de “áreas controle” fora da área de influência do projeto. As áreas controle estão 
sujeitas aos mesmos protocolos de monitoramento aplicados na área de influência do projeto. Mas, por 
não serem influenciadas pelo projeto, oferecem informações sobre tendências externas ou anteriores 
no estado dos valores de biodiversidade. As áreas controle podem desempenhar papel importante para 
compreender os impactos de longo prazo de um projeto sobre as características sensíveis da 
biodiversidade, ajudar a refinar a linha de base da biodiversidade após o início de um projeto e 
esclarecer a eficácia de medidas experimentais de manejo. As áreas controle também podem ser de 
grande utilidade para ajudar as partes interessadas a compreender a importância de fatores externos, 
como os impactos da caça sobre a viabilidade das populações locais das espécies de caça relacionadas. 
Sem áreas de controle, um projeto pode vir a ser responsabilizado por esses impactos. 

Potência estatística: é importante assegurar que o programa de monitoramento tenha potência 
estatística suficiente para detectar a magnitude do impacto com acurácia desejada. Por exemplo, caso 
um programa de monitoramento precise ter a capacidade de detectar a queda de 25% na população de 
uma espécie ameaçada na área de influência do projeto, é necessário realizar uma análise de potência 
estatística utilizando dados de levantamentos existentes para determinar a intensidade de amostragem 
necessária para alcançar esse nível de sensibilidade. 

Os resultados do programa de monitoramento devem ser analisados com regularidade. Caso indiquem 
que as ações especificadas no plano de gestão não estejam sendo implementadas como planejadas, os 
motivos devem ser identificados (por exemplo, insuficiência de pessoal, falta de recursos, cronograma 
pouco realista, etc.) e sanados. Caso o monitoramento dos resultados indique que os impactos sobre os 
valores de biodiversidade tenham sido subestimados ou que os benefícios das medidas de 
compensação para a biodiversidade tenham sido superestimados, é boa prática atualizar a avaliação de 
impacto, a análise de risco e o plano de gestão por meio do processo de gestão adaptativa. 
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CHECKLIST 

 O programa de monitoramento de longo prazo atende plenamente aos requisitos 
definidos no plano de gestão e monitoramento ambiental e social e/ou no plano de 
ação para a biodiversidade do projeto? 

 As métricas monitoradas são capazes de gerar informações significativas e 
relevantes de forma econômica? 

 O programa de monitoramento inclui tanto métricas para os processos como para 
os resultados? A frequência de monitoramento é adequada para cada caso? 

 O programa de monitoramento de longo prazo foi concebido de forma a observar 
o rigor estatístico suficiente para apoiar o manejo adaptativo do programa de 
mitigação do projeto? 
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5 Alguns problemas de linha de base (e como resolvê-los) 
Esta seção discute alguns problemas que podem surgir durante o delineamento e a implementação de 
um estudo de linha de base da biodiversidade. Os problemas com linhas de base ocorrem com mais 
frequência nas regiões onde o conhecimento sobre os valores de biodiversidade não está bem 
desenvolvido. Embora este capítulo ofereça sugestões para superar esses problemas, a resolução de 
alguns desafios pode estar além da capacidade do proponente do projeto. Em vez disso, para superar 
esses desafios, talvez seja necessário realizar o planejamento da conservação ou recorrer à ciência da 
biodiversidade em nível regional ou da paisagem, que podem estar fora do escopo de uma AIAS. 

5.1 E quando um projeto começa antes da realização de estudos de linha de base? 

Não é incomum reexaminar um estudo de linha de base após o início de um projeto. Pode ser em 
decorrência de requisitos adicionais estabelecidos para um projeto existente ou a modificação ou 
expansão de um projeto, exigindo uma análise ambiental. Caso o estudo de linha de base existente não 
seja adequado para atender a esses requisitos, algumas soluções possíveis seriam: 

 refazer os mapas dos habitats naturais com base em fotografias aéreas históricas ou imagens 
produzidas remotamente; 

 criar uma linha de base substituta com base em habitats próximos, similares ao que 
provavelmente havia no local do projeto antes do início da construção; 

 adotar a condição atual como linha de base da biodiversidade (mesmo que alguns impactos 
tenham ocorrido) e realizar avaliações biológicas rápidas para caracterizá-la. 

Nenhuma dessas soluções é ideal, e a abordagem final dependerá do projeto. 

5.2 Devem-se incluir invertebrados? 

Os invertebrados são incrivelmente diversificados, mas pouco estudados na maior parte do mundo. É 
importante envolver profissionais com conhecimentos adequados para determinar se os invertebrados 
devem ser incluídos no estudo de linha de base. Embora normalmente sejam excluídos dos estudos de 
linha de base da biodiversidade, as seguintes situações podem ensejar a inclusão: 

 os invertebrados protegidos por leis ou convenções internacionais devem ser incluídos; 

 quando há a possibilidade de ocorrência de espécies de invertebrados de prioridade de 
conservação conhecida e elevada na área do estudo, a linha de base deve incluir o respectivo 
levantamento. As cavernas podem ser um habitat especialmente apropriado para procurar 
invertebrados; 

 quando há algum potencial de um projeto introduzir espécies invasoras de invertebrados, pode 
ser necessário determinar as linhas de base das atuais comunidades de invertebrados; 
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 os invertebrados marinhos e de água doce com frequência são incluídos em linhas de base 
aquáticas, pois são bons indicadores de qualidade da água e servem como base alimentar para 
os recursos pesqueiros. Historicamente e, em alguns casos, a identificação taxonômica 
restringiu-se apenas ao nível de família ou gênero, mas isso vem melhorando com o tempo.  

Quando os invertebrados são incluídos, é preciso contratar entidades com os devidos conhecimentos 
para ajudar a delinear e implementar os estudos.  

5.3 E quando não é possível identificar os espécimes facilmente? 

É boa prática um estudo de linha de base empreender esforços credíveis para identificar, em nível de 
espécie, plantas e animais individuais documentados pela linha de base. Além disso, as normas de 
reguladores, financiadores e empresas podem exigir a identificação, em nível de espécie, de todos os 
indivíduos coletados de certos grupos taxonômicos (por exemplo, os vertebrados). Os levantamentos 
de linha de base podem empreender as seguintes ações para minimizar a probabilidade de encontrar 
indivíduos que não consigam identificar em nível de espécie: 

 assegurar que a equipe da linha de base inclua a participação de especialistas taxonômicos 
com os devidos conhecimentos sobre os grupos taxonômicos em questão, para minimizar o 
número de indivíduos não identificados no trabalho em campo e para aumentar a confiança 
nas identificações feitas; 

 assegurar que os termos de referência para estudos de linha de base exijam que as entidades 
contratadas realizem o trabalho de acompanhamento necessário para identificar eventuais 
indivíduos não identificados após a conclusão do trabalho em campo (por exemplo, enviando-
os aos devidos especialistas); 

 delinear o levantamento para amostrar grupos taxonômicos adequadamente no tempo e 
espaço, para ajudar a documentar um número suficiente de indivíduos de cada espécie e para 
que se compreenda a variação nas características físicas no decorrer do tempo (por exemplo, 
diferenças de sexo e idade na plumagem das aves ou coletando plantas quando têm estruturas 
reprodutivas em certas épocas do ano); 

 se for o caso, aplicar tecnologias genéticas emergentes, como “código de barras de DNA” 
(DNA barcode), para ajudar a identificar espécies que demonstram variação morfológica 
extrema em diferentes ambientes ou espécies crípticas, que são geneticamente distintas, mas 
morfologicamente similares a outras espécies; 

 caso os principais especialistas nos grupos taxonômicos em questão já não estejam envolvidos 
na linha de base, consultá-los para ajudar a identificar os indivíduos não identificados. Em 
alguns casos, os especialistas conhecerão as espécies em questão e terão informações sobre 
coletas realizadas em outros locais, mesmo que não tenham sido formalmente descritas e 
denominadas. Em outros casos, o especialista poderá determinar se as coletas representam 
uma espécie nova para a ciência. 
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5.4 E quando não há uma avaliação válida de conservação para uma espécie? 

A avaliação da conservação produz uma referência objetiva do grau cumulativo da ameaça a uma 
espécie e é de importância fundamental para determinar se a espécie requer uma avaliação de impacto 
e o eventual planejamento de mitigação na AIAS. De particular relevância são as avaliações de 
conservação global realizadas sob os auspícios da IUCN, com base nos amplamente reconhecidos 
critérios da sua Lista Vermelha, ou nas avaliações nacionais que seguem o protocolo de avaliação da 
IUCN. 

Para espécies que não foram avaliadas segundo os critérios da IUCN e aquelas cujas avaliações estão 
desatualizadas, pode ser recomendável realizar uma avaliação (ou reavaliação), caso sejam conhecidas 
em um pequeno número de localidades e/ou tenham alcance restrito ou sejam novas para a ciência. 
Quando for recomendável atualizar as avaliações de conservação de uma espécie ou um habitat, os 
especialistas com experiência na aplicação dos critérios da IUCN poderão ser contratados para uma 
reavaliação, a ser realizada em colaboração com os respectivos Grupos de Especialistas da Comissão 
de Sobrevivência de Espécies estabelecidos pela IUCN. 

5.5 E quando a compreensão sobre a distribuição da espécie é inadequada? 

Caso se suspeite ou se saiba que uma espécie tem alcance restrito, pode ser necessário coletar 
informações adicionais para estabelecer compreensão mais precisa da sua distribuição. Essas 
informações são úteis para determinar se os impactos e riscos criados por um projeto para a espécie 
são extensos o suficiente para afetar a sua viabilidade. 

Há várias formas de compreender melhor os fatores que influenciam o estado de conservação de uma 
espécie (por exemplo, extensão da ocorrência, área de ocupação, número de localidades, etc.). Em um 
extremo, pode ser suficiente demonstrar que uma espécie com distribuição restrita possivelmente 
pronunciada ocorre também em outros locais (por exemplo, uma espécie de peixe nova para a ciência 
ocorre em várias bacias hidrográficas e não se limita apenas ao local do projeto). No outro extremo, 
pode ser utilizada a combinação de trabalho em campo adicional e específico e modelagem de 
distribuição da espécie, com base em métodos como o Maxent14

 para gerar mapas de distribuição 
regional. Os modelos de distribuição de espécie relatam ocorrências conhecidas de uma espécie, em 
referência a variáveis ambientais como altitude, declividade, aspecto e cobertura da terra, e utilizam a 
compreensão de como essas variáveis estão distribuídas na paisagem mais ampla para prever onde há 
probabilidade de ocorrência da espécie fora das áreas onde o trabalho em campo foi realizado. Em 
seguida, a distribuição prevista pelo modelo pode ser utilizada como base para procurar populações 
adicionais. 

5.6 Como determinar o nível adequado de esforço em áreas ricas em espécies 

 
14 Software Maxent para modelagem de habitat de espécies. Acessado em 2 de dezembro de 2014: http://www.cs.princeton.edu/~schapire/maxent/ 

http://www.cs.princeton.edu/%7Eschapire/maxent
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Nas áreas com elevada riqueza de espécies, a simples elaboração de uma lista das espécies de plantas 
e animais presentes na área do estudo de linha de base pode ser um enorme desafio. Caso um projeto 
represente algum risco possivelmente pronunciado para o meio ambiente, pode ser recomendável 
identificar o número máximo possível das espécies presentes na área de estudo de linha de base. As 
curvas de acumulação de espécies (figura 5.1), geradas com base no número cumulativo de espécies 
detectadas em comparação com a intensidade da amostragem cumulativa, podem ser utilizadas para 
ajudar a compreender até que ponto é completo o conhecimento atual das espécies presentes na área 
de estudo. Uma curva de acumulação de espécies que começa a estabilizar indica que poucas espécies 
adicionais poderão ser encontradas com amostragens adicionais. As curvas de acumulação de espécies 
que não estão se estabilizando indicam que a amostragem adicional deve encontrar muitas espécies 
adicionais não registradas anteriormente no local. Vale observar que o momento e a metodologia da 
realização dos levantamentos podem influenciar a forma das curvas. 
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Figura 5.1: a “curva de acumulação de espécies” apresenta o número cumulativo de 
espécies em comparação com a intensidade cumulativa da amostragem. 

 
Algumas ações que os proponentes do projeto podem empreender para melhorar a compreensão das 
espécies presentes na área de estudo são: 

 desenvolver curvas de acumulação de espécies para habitats distintos e concentrar o trabalho 
de amostragem nos tipos de habitat em que as curvas não saturaram; 

 utilizar as metodologias mais eficazes para detectar espécies raras. Por exemplo, parcelas de 
vegetação instaladas para caracterizar a estrutura e composição geral da vegetação podem ser 
complementadas por parcelas criadas para encontrar espécies raras. Deve-se utilizar um 
método como o das parcelas de Whittaker, em que a iniciativa de busca tem escala 
inversamente proporcional à abundância relativa das espécies.15 O conhecimento dos 
especialistas pode ser alavancado para concentrar a atenção dos levantamentos nas espécies e 
grupos de espécies com maior probabilidade de ocorrência. 

Há técnicas estatísticas disponíveis para determinar o nível de amostragem necessário para 
compreender quantas espécies têm probabilidade de ocorrência na área de estudo e, como resultado, se 
os conhecimentos sobre a flora e fauna são completos, com base em quantas espécies foram 
documentadas nos levantamentos de campo.16 Quando os locais são muito diversificados, a 
proponente do projeto talvez não possa desenvolver listas completas das espécies no período relevante 

 
15 Shmida, A. 1984. Whittaker’s Plant Diversity Sampling Method. Israel Journal of Botany 33: 41-46. 
16 Chao, Colwell, et al.2009 “Sufficient sampling for asymptotic minimum species richness estimators.” Ecology 90: 1125-1133. 
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à avaliação ambiental. Outros levantamentos podem ser realizados como parte do monitoramento da 
biodiversidade durante as operações. 

6 Administração do estudo de linha de base da biodiversidade 

6.1 Seleção de consultores 

A maioria dos projetos recorre a entidades contratadas para realizar grande parte ou a totalidade dos 
estudos de linha de base da biodiversidade. Assim, a seleção de entidades contratadas assume papel 
crítico na determinação da qualidade da linha de base da biodiversidade.17 Os contratos não devem ser 
concedidos exclusivamente com base no critério de custo. Eis alguns critérios adicionais a considerar: 

 experiência regulatória: é importante que as entidades contratadas estejam familiarizadas com 
as leis e normas pertinentes do país sede e tenham demonstrado a capacidade de realizar 
estudos de linha de base que atendam a esses requisitos; 

 experiência taxonômica: como observado acima, certos grupos taxonômicos, como anfíbios e 
plantas, podem ser muito diversificados e difíceis de identificar, de forma que a equipe da 
entidade contratada deve incluir especialistas relevantes em grupos taxonômicos 
problemáticos presentes na região; 

 familiaridade local: as entidades contratadas devem conhecer como os valores de 
biodiversidade locais estão enquadrados em avaliações, priorizações e planos de conservação 
nacionais e internacionais; 

 qualificações profissionais: em países com associações profissionais, a participação em 
sociedades profissionais (por exemplo, biólogo profissional cadastrado) pode indicar que a 
pessoa tem, não apenas conhecimentos científicos, mas também as aptidões profissionais 
necessárias para realizar um trabalho confiável; 

 familiaridade com questões relevantes às partes interessadas locais/regionais: assegurar o 
escopo adequado da linha de base significa incorporar as preocupações das partes interessadas 
acerca da biodiversidade, o que fica mais fácil quando a entidade contratada conhece essas 
preocupações; 

 familiaridade com os requisitos dos financiadores: as entidades contratadas devem 
compreender os requisitos dos financiadores ou as normas empresariais pertinentes e ter a 
capacidade de aplicá-los corretamente; 

 respeitabilidade e credibilidade: a credibilidade da linha de base da biodiversidade é 
influenciada pela credibilidade das entidades contratadas e subcontratadas. 

Deficiências em alguma das considerações anteriores podem comprometer o valor do trabalho da linha 
 

17 As entidades contratadas podem ser consultorias com fins lucrativos, mas também ONGs. É importante observar que as ONGs atuam com certas 
restrições, em virtude da sua natureza beneficente; por exemplo, as suas atividades devem ser orientadas para o benefício público, o que pode ditar os tipos 
de trabalho que realizem para empresas privadas. 
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de base, podendo criar a necessidade de estudos adicionais onerosos a serem remediados. Pequenas 
diferenças no custo inicial das propostas para a linha de base devem ser ponderadas em contraste à 
qualidade geral da proposta, como essas considerações indicam. Finalmente, é preciso que a 
abordagem que “vá além da conformidade regulatória” seja bem comunicada às entidades contratadas 
ao licitar a linha de base, para que possam estimar adequadamente o trabalho necessário nas suas 
propostas. 

6.2 Necessidade de uma abordagem iterativa 

Para os projetos que atuam em áreas com biodiversidade sensível, a elaboração de uma boa linha de 
base da biodiversidade provavelmente se torne um processo iterativo. Antes do dimensionamento dos 
estudos iniciais de linha de base, em geral, há incertezas com respeito aos valores de biodiversidade 
presentes na área do estudo, aos riscos que o projeto cria para essas características e às ações 
regulatórias e voluntárias de mitigação que o projeto se comprometerá a empreender. Isso dificulta a 
definição de um escopo único e abrangente para os estudos de linha de base da biodiversidade antes 
do início dos estudos e requer que a linha de base avance linearmente. Alguns exemplos das 
circunstâncias que poderiam ocorrer após os levantamentos iniciais em campo e que exigiriam estudos 
adicionais: 

 documentação de espécies ou habitats novos ou pouco estudados; 

 documentação de valores de biodiversidade sem avaliações de conservação ou com avaliações 
desatualizadas; 

 descoberta de valores de biodiversidade sobre os quais os levantamentos iniciais em campo não 
produziram dados adequados para apoiar a avaliação de risco/impacto ou o planejamento da 
mitigação; 

 mudanças no delineamento do projeto; 

 mudanças nos requisitos regulatórios. 

Como os estudos de linha de base devem ser administrados de forma iterativa, há implicações 
significativas para a sua administração, inclusive: 

 os estudos de linha de base devem começar cedo no cronograma do projeto, deixando tanto tempo 
quanto possível para estudos suplementares que precisem ser realizados; 

 o orçamento para os estudos de linha de base devem ser flexíveis e incluir recursos de 
contingência, pois, como mencionado acima, no início do trabalho de linha de base, não é possível 
prever todas as direções em que o estudo de linha de base avançará; os gestores ambientais 
responsáveis pela supervisão do trabalho de linha de base devem monitorar ativamente o avanço e 
estar preparados para ampliar ou modificar as atividades, com agilidade, em resposta a 
circunstâncias como as mencionadas acima. 
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7 Qualidade, armazenamento e disseminação dos dados de linha 
de base 
A coleta de dados de linha de base representa um investimento expressivo – em alguns casos, são 
milhões de dólares para um único projeto. A experiência mostra que não se pode depender das 
entidades contratadas para reter os dados da linha de base da biodiversidade após a conclusão dos 
estudos. Os projetos devem assumir a responsabilidade pelos dados de linha de base e tratá-los como 
um recurso importante, inclusive maximizando a qualidade dos dados e assegurando o seu devido 
armazenamento de longo prazo. 

7.1 Que tipos de dados devem ser armazenados? 

Os projetos devem obter e armazenar todos os dados dos levantamentos de biodiversidade nas suas 
várias formas. 

Dados brutos: os projetos devem obter todos os dados brutos dos levantamentos de linha de base, 
inclusive cópias dos formulários de campo originais e os dados incluídos em bancos de dados ou 
planilhas. Também devem incluir fotografias aéreas não processadas e/ou imagens digitais utilizadas 
para desenvolver mapas de uso da terra/cobertura terrestre e shapefiles utilizados para eventuais 
análises de GIS. 

Dados processados: deve-se determinar que as entidades contratadas forneçam os cálculos de apoio 
aos dados processados, que demonstrem como foram obtidos os parâmetros chave como diversidade 
ou abundância de espécies. No caso de classificações de vegetação, as entidades contratadas devem 
fornecer todos os shapefiles e imagens processadas sem cortes. 

Metadados: o termo “metadados” refere-se a informações que descrevem como, quando, onde e por 
que foram coletados dados de linha de base da biodiversidade. Sem metadados, talvez não seja 
possível utilizar os dados de linha de base da biodiversidade no futuro, zerando o valor de um 
conjunto de dados caro e insubstituível. Vários fatores podem causar perda crítica de metadados no 
decorrer do tempo, inclusive a documentação inadequada de como e por que foram realizados os 
estudos de linha de base, e o fato de que a maioria das pessoas terá dificuldades para lembrar detalhes 
dos estudos após alguns anos. A rotatividade de pessoal do projeto e/ou das entidades contratadas 
agravarão os problemas. 

À medida que se realizem e sejam apresentados os estudos de linha de base da biodiversidade, é 
preciso obter e armazenar arquivos de dados brutos e processados. Também é necessário examinar 
cada conjunto de dados para verificar se estão acompanhados dos respectivos metadados. Principais 
elementos: 

 título do estudo e data; 

 descrição; 
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 contatos das entidades contratadas; 

 pessoal das entidades contratadas e funções; 

 localização geográfica da área de estudo; 
 descrição da área de estudo; 

 tipo de característica de biodiversidade (habitats, espécies, serviços ecossistêmicos, etc.); 

 detalhes sobre a característica de biodiversidade (por exemplo, nomes das espécies); 

 cobertura temporal do estudo; 

 métodos de amostragem ou do estudo; 

 explicação dos campos dos respectivos conjuntos de dados. 

7.2 Como os dados devem ser armazenados? 

Os dados devem ser armazenados no local pelo menos em cópia impressa e nos formatos digitais em 
que são fornecidos pelas entidades contratadas. Cópias de segurança devem ser armazenadas em outro 
local. Os meios de armazenamento devem receber os upgrades necessários para assegurar o pronto 
acesso no decorrer do tempo. O ideal é que estudos individuais realizados por entidades contratadas 
sejam integrados a um banco de dados de biodiversidade para o local, que também pode alojar outros 
tipos de dados de biodiversidade (por exemplo, os relatórios de monitoramento), à medida que se 
desenvolva o projeto. 

7.3 Disseminação dos dados 

É boa prática (e frequentemente um requisito) os projetos compartilharem os seus dados brutos de 
linha de base da biodiversidade com os órgãos regulatórios nos países onde o projeto está localizado. 
Contudo, a prática melhor é compartilhar os dados de linha de base de forma mais ampla. A Global 
Biodiversity Information Facility (GBIF) e a International Association of Impact Assessment (IAIA) 
observam que uma empresa pode derivar os seguintes benefícios de compartilhar os dados: 

1. a adoção dos formatos padronizados da GBIF para o registro de dados melhora a qualidade da 
avaliação de impacto ambiental (AIA) e pode simplificar o processo de AIA; 

2. dados comparáveis podem estar disponíveis de outras AIAs realizadas na área, que poderiam 
apoiar a avaliação de efeitos cumulativos; 

3. a obediência às normas da GBIF e o compartilhamento dos dados primários por meio da GBIF 
aumenta a confiabilidade, credibilidade e transparência do processo de AIA; 

4. dados comparáveis podem estar disponíveis para apoiar a elaboração da estratégia de mitigação 
do local. 
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A GBIF não é apenas o único banco de dados de biodiversidade eventualmente relevante para 
compartilhar dados. Alguns países têm bancos de dados de biodiversidade nacionais que podem ser 
utilizados para alojar os dados de biodiversidade de um projeto. Quando um projeto contrata uma 
instituição botânica de renome internacional, como o Missouri Botanical Garden ou o Royal Botanic 
Gardens, Kew, para participar de estudos de linha de base, essas instituições registram as plantas 
coletadas no local no banco de dados da própria instituição18. Também é importante mencionar os 
bancos de dados globais BIEN19

 e SALVIAS,20 que estão disponíveis na internet e alojam dados de 
parcelas de vegetação no mundo inteiro, assim como o Fishbase21

 para peixes ósseos do mundo. 
Quaisquer dados relevantes sobre espécies ameaçadas de interesse da IUCN devem ser com ela 
compartilhados. 

Os bancos de dados de biodiversidade são potencialmente úteis como fontes de informações sobre 
parcelas de vegetação de referência e podem apoiar o desenvolvimento de quadros para medir a 
condição do habitat. Caso se beneficiem do acesso a informações de um banco de dados global, os 
projetos poderão constatar que há expectativa razoável de que apoiem esses bancos de dados, 
contribuindo com os seus próprios dados de linha de base da biodiversidade. 

Ao compartilhar dados, é necessário ter o cuidado de assegurar que não sejam utilizados de nenhuma 
forma que crie pressões adicionais sobre os valores de biodiversidade (por exemplo, divulgando as 
localizações de espécies ameaçadas e caçadas em excesso) ou conflitos (por exemplo, concedendo 
acesso desigual a grupos diferentes). 

Caso um projeto decida compartilhar os seus dados de linha de base da biodiversidade, ou mesmo se 
simplesmente quiser ter essa opção, deverá assegurar que as entidades contratadas estejam 
familiarizadas com os requisitos da instituição que receberá os dados. A maioria oferece orientações 
detalhadas sobre o formato em que os dados devem ser fornecidos para ser compatíveis. 

7.4 Comunicação da linha de base 

É boa prática o proponente do projeto compartilhar a linha de base da biodiversidade com as partes 
interessadas, com os resultados e as implicações relevantes destacados para cada parte. Eis alguns 
exemplos de comunicação dos resultados de linha de base. 

7.4.1 Demonstração da conformidade com requisitos de reguladores, financiadores ou empresas 

Para cumprir os requisitos de reguladores, financiadores ou empresas, é boa prática o proponente de 
um projeto estabelecer comunicação regular com as entidades relevantes, à medida que a linha de base 
da biodiversidade avance. Alguns tópicos de interesse específico: 

 
18 MBG: http://www.tropicos.org; Kew: http://apps.kew.org/herbcat/navigator.do 
19 http://bien.nceas.ucsb.edu/bien/ 
20 http://www.salvias.net/pages/index.html 
21 http://www.fishbase.org 

http://www.tropicos.org/
http://apps.kew.org/herbcat/navigator.do
http://bien.nceas.ucsb.edu/bien
http://www.salvias.net/pages/index.html
http://www.fishbase.org/
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 documentação da ocorrência de valores de biodiversidade específicos — é boa prática informar 
supervisores de reguladores, financiadores e empresas acerca dos valores de biodiversidade 
encontrados na área de influência do projeto, que possam ter implicações significativas para a 
avaliação de impacto e o manejo. Entre eles, podem figurar valores de biodiversidade 
protegidos por lei ou que as normas de financiadores e empresas considerem de alta prioridade 
para a conservação; 

 desafios técnicos no desenvolvimento de uma linha de base abrangente (como os descritos no 
capítulo 5) — quando um projeto está localizado em uma paisagem onde a compreensão dos 
valores de biodiversidade é inadequada, pode ser difícil cumprir todos os requisitos de 
reguladores, financiadores e empresas. Por exemplo, em uma paisagem muito diversificada, 
mas pouco estudada, pode ser muito difícil para o estudo de linha de base elaborar uma lista 
completa das espécies de flora e fauna na área do estudo de linha de base e, mesmo se fosse 
possível, ainda assim seria difícil ou impossível interpretar a relevância da conservação de 
todas as espécies documentadas no local. Em casos como esse, a proponente do projeto deve 
consultar o supervisor do órgão regulatório, financiador ou empresa, assim como especialistas 
e partes interessadas relevantes, para identificar a abordagem aceitável para realizar o estudo 
de linha de base. 

É útil identificar eventuais problemas o mais cedo possível para minimizar o tempo disponível para 
resolvê-los. 

7.4.2 Apoio ao manejo adaptativo da linha de base 

A produção de uma linha de base de apoio à avaliação de impacto e ao planejamento da gestão pode 
ser um processo iterativo e, assim, é essencial que haja boa comunicação entre todas as partes 
relevantes envolvidas no desenvolvimento de uma AIAS. O gestor ambiental do projeto precisa 
manter-se atualizado, à medida que os estudos de linha de base e as atividades de avaliação e 
mitigação de impacto sejam desenvolvidos, e que as necessidades de eventuais estudos de linha de 
base adicionais sejam identificadas e atendidas com eficiência. 

Os gestores ambientais devem assegurar que os especialistas subcontratados para o estudo de linha de 
base também examinem os resultados da avaliação de impacto e o plano de gestão. Parece óbvio, mas 
isso nem sempre ocorre. 

7.4.3 Apoio à avaliação de impacto e ao planejamento da gestão 

O tópico da avaliação de impacto e do planejamento da gestão é definido no documento 
acompanhante, Boas práticas para a avaliação de impacto e o planejamento da gestão incluindo a 
biodiversidade.22 Para que a linha de base da biodiversidade seja utilizada corretamente, seu conteúdo 

 
22 Hardner, J., R.E. Gullison, S. Anstee, M. Meyer. Traduzido em 2019. Boas práticas para a avaliação de impacto e o planejamento da gestão incluindo a 
biodiversidade. Preparado para o Grupo de Trabalho sobre Biodiversidade para Instituições Financeiras Multilaterais. 
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deve ser comunicado efetivamente aos especialistas encarregados da avaliação de impacto e do 
planejamento da gestão. Pode parecer óbvio, mas, em projetos maiores, a complexidade dos 
relacionamentos com as entidades contratadas pode resultar em má comunicação de informações 
críticas. 

7.4.4 Disseminação dos dados de linha de base na comunidade científica e na de conservação 

Quando se decide disponibilizar os dados de linha de base da biodiversidade mais amplamente na 
comunidade científica e na de conservação, o gestor ambiental e/ou as entidades contratadas devem 
tomar as devidas providências para assegurar que os dados pertinentes cheguem às pessoas certas. Em 
alguns casos, isso pode significar o próprio fornecimento de uma cópia dos dados à organização 
administradora de um banco de dados. Em outros casos, basta enviar informações sobre os dados (ou 
seja, os metadados) a um indivíduo ou uma organização e comprometer-se a fornecer os dados a 
terceiros interessados e qualificados. Em todos os casos, há que se ter o cuidado de coletar, formatar e 
apresentar os dados de forma utilizável. 

É importante observar que os projetos devem compartilhar dados sensíveis (por exemplo, a 
localização de ninhos ou áreas de acasalamento de espécies ameaçadas pelo comércio ou pela caça 
ilegal) apenas com órgãos ou organizações responsáveis e assegurar que não serão disseminados 
indiscriminadamente. 
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Apêndice 1 – Recursos anotados 
 
1 Introdução 

• A Cross Sector Biodiversity Initiative produziu um documento útil que apresenta o alinhamento das necessidades 
de informações de biodiversidade em relação ao cronograma de um projeto. CSBI (2013). CSBI Timeline Tool. A 
tool for aligning timelines for project execution, biodiversity management and financing. Acessado em 31 de 
março de 2019: http://www.csbi.org.uk/our-work/timeline-tool/ Principais referências gerais sobre a integração da 
biodiversidade no processo de avaliação ambiental: 

o Secretariado da Convenção sobre Diversidade Biológica, Comissão de Avaliação Ambiental dos Países Baixos 
(2006). Biodiversity in Impact Assessment, Background Document to CBD Decision VIII/28: Voluntary 
Guidelines on Biodiversity-Inclusive Impact Assessment, Montreal, Canadá. Acessado em 7 de setembro de 2014, 
em: https://www.cbd.int/  

o International Association for Impact Assessment, (2005). Biodiversity in Impact Assessment. Special Publication 
Series No. 3. Acessado em 7 de setembro de 2014, em: http://www.iaia.org/publicdocuments/special-
publications/sp3.pdf?A Versão em português, Biodiversidade em Avaliações de Impactos, acessado em 31 de 
março de 2019, em https://www.iaia.org/uploads/pdf/SP3_pt.pdf 

o Council on Environmental Quality (CEQ). (1993). Incorporating Biodiversity Considerations Into Environmental 
Impact Analysis Under the National Environmental Policy Act. CEQ, Executive Office of the President, 
Washington, DC. https://ceq.doe.gov/docs/ceq-publications/Incorporating_Biodiversity_1993.pdf  

o Banco Mundial (1997). Biodiversity and environmental assessment. Environmental Assessment Sourcebook 
Update. Número 20. Outubro de 1997. Acessado em 1 de abril de 2019: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/528561468740183982/Environmental-assessment-sourcebook-
updates-1997 

 

2 Desenvolvimento da linha de base da biodiversidade 
2.1 Delineamento da área de estudo 

 A guia do Padrão de Desempenho 6 da IFC descreve a importância de adotar a perspectiva de paisagem na 
avaliação ambiental e no planejamento da mitigação. Discute a definição de uma área de estudos da 
biodiversidade. IFC (2019). Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources. 
Guidance Note 6. Acessado em 26 de maio de 2019: 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-
standards/performance-standards/ps6 

 

2.2 Dimensionamento do estudo de linha de base 

 A versão preliminar da orientação do BID oferece considerações detalhadas sobre como avaliar a importância do 
habitat para espécies identificadas na Lista Vermelha da IUCN, espécies endêmicas e de distribuição restrita, 
espécies migratórias e outros tipos de habitat altamente propícios à conservação da biodiversidade. BID (2014). 
Guidance for assessing and managing biodiversity impacts and risks in Inter-American Development Bank 
supported operations (2015: https://publications.iadb.org/en/guidance-assessing-and-managing-biodiversity-
impacts-and-risks-inter-american-development-bank). 

 A guia do Padrão de Desempenho 6 da IFC descreve como utilizar os conceitos de insubstituibilidade e 
vulnerabilidade para priorizar as características de biodiversidade que não são beneficiadas pela realização de 
avaliações formais de conservação. IFC (2019). Biodiversity Conservation and Sustainable Management of 
Living Natural Resources. Guidance Note 6. Acessado em 26 de maio de 2019: 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-
ifc/policies-standards/performance-standards/ps6 

 

http://www.csbi.org.uk/our-work/timeline-tool/
https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-26-en.pdf
http://www.iaia.org/publicdocuments/special-publications/sp3.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.iaia.org/publicdocuments/special-publications/sp3.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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 A guia do Padrão de Desempenho 6 da IFC oferecem orientações detalhadas sobre os passos envolvidos na 
determinação de habitat críticos e orientação por critério. IFC (2019). Biodiversity Conservation and Sustainable 
Management of Living Natural Resources. Guidance Note 6. Acessado em 26 de maio de 2019: 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-
standards/performance-standards/ps6 

 A guia do Padrão de Desempenho 6 da IFC descrevem o tratamento apropriado das diferentes categorias de áreas 
protegidas e outras áreas reconhecidas pelos seus altos valores de biodiversidade, mas que não são protegidas por 
lei. IFC (2019). Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources. Guidance 
Note 6. Acessado em 26 de maio de 2019: 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-
standards/performance-standards/ps6 

 Orientações muito específicas sobre características de biodiversidade aquática, habitats críticos e priorização da 
biodiversidade, assim como as mitigações de New South Wales, Austrália, que são apresentadas em Fairfull, F. 
(2013). Fisheries NSW Policy and Guidelines for Fish Habitat Conservation and Management. Acessado em 7 de 
julho de 2015: www.dpi.nsw.gov.au/fisheries/habitat/publications/policies 

 Embora o seu enfoque seja zonas úmidas, a orientação da RAMSAR contém boa descrição do desenvolvimento da 
linha de base da biodiversidade, inclusive o planejamento e as diferentes etapas. RAMSAR. (2010). Guidelines on 
biodiversity-inclusive environmental impact assessment and strategic environmental assessment. Handbook 16 for 
the wise use of wetlands, 4th ed. Acessado em 7 de julho de 2015: 
http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/lib/hbk4-16.pdf. 

 Orientações recentes sobre como identificar e priorizar serviços ecossistêmicos estão disponíveis em: 

o Landsberg, F., J. Treweek, m. Mercedes Stickler, N. Henninger e O. Venn. (2014). Weaving Ecosystem Services 
into Impact Assessment: a step-by-step method. Versão 1.0. World Resources Institute. Washington, DC. 38 
págs. 

o Peh, K. S.-H., Balmford, A. P., Bradbury, R. B., Brown, C., Butchart, S. H. M., Hughes, F. M. R., Stattersfield, 
A. J., Thomas, D. H. L., Walpole, M. e Birch, J. C. (2014). Toolkit for Ecosystem Service Site-based Assessment 
(TESSA). Versão 1.2. Cambridge, Reino Unido. 

o Waage, S. (2014). Making Sense of New Approaches to Business Risk and Opportunity Assessment. Integrating 
Ecosystem Services into Investor Due Diligence and Corporate Management. Business for Social 
Responsibility. 29 págs. 

 

2.3 Avaliação documental de valores de biodiversidade 

 CIEEM (2013). Guidelines for preliminary ecological appraisal Technical Guidance Series. Acessado em 2 de 
avril de 2019: https://cieem.net/resource/guidance-on-preliminary-ecological-appraisal-gpea/. 

 A guia do Padrão de Desempenho 6 da IFC oferecem orientações sobre análise documental. IFC (2012). 
Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources. Guidance Note 6. 
Acessado em 26 de maio de 2019: 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-
ifc/policies-standards/performance-standards/ps6 

 

Listas de fontes de informações on-line sobre biodiversidade 

 Energy and Biodiversity Initiative (2003). Online Biodiversity Information Sources. Acessado em 1° de setembro 
de 2014: http://www.theebi.org/pdfs/sources.pdf 

 A guia do Padrão de Desempenho 6 da IFC contém uma bibliografia com links para vários recursos sobre 
biodiversidade. IFC (2019). Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural 
Resources. Guidance Note 6. Acessado em 26 de maio de 2019: 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-
ifc/policies-standards/performance-standards/ps6 

http://www.dpi.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0009/468927/Policy-and-guidelines-for-fish-habitat.pdf
http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/lib/hbk4-16.pdf
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Reconhecimento em campo 

 O CIEEM oferece orientações sobre reconhecimento em campo e sua contribuição para produzir uma avaliação 
ecológica preliminar antes da realização de levantamentos de campo detalhados. (CIEEM) (2013). Guidelines for 
Preliminary Ecological Appraisal. Acessado em 7 de setembro de 2014: 
http://www.cieem.net/data/files/Resource_Library/Technical_Guidance_Series/GPEA/GPEA_April_2013.pdf. 

Produção de relatório preliminar e determinação das necessidades de pesquisa em campo 

 O CIEEM oferece orientações sobre avaliação documental e reconhecimento em campo, para produzir uma 
avaliação ecológica preliminar, antes da realização de levantamentos de campo detalhados. (CIEEM) (2013). 
Guidelines for Preliminary Ecological Appraisal. Acessado em 7 de setembro de 2014: 
http://www.cieem.net/data/files/Resource_Library/Technical_Guidance_Series/GPEA/GPEA_. 

 

2.4 Avaliação de valores de biodiversidade em campo 

Delineamento do levantamento 

 Uma síntese excelente das possíveis armadilhas encontradas em programas de inventário e monitoramento, assim 
como sugestões para evitá-las. Capítulo 4. Developing a protected area biodiversity monitoring programme. 
Tucker, G., Bubb P., de Heer M., Miles L., Lawrence A., Bajracharya S. B., Nepal R. C., Sherchan R., Chapagain 
N.R. (2005). Guidelines for Biodiversity Assessment and Monitoring for Protected Areas. KMTNC, Kathmandu, 
Nepal.  

 O capítulo 14 contém boa visão geral dos princípios de delineamento da amostragem e coleta de dados. Gardner, 
T. (2010). Monitoring forest biodiversity: improving conservation through ecologically-responsible management. 
Earthscan, Nova York, 360 págs. 

Orientações abrangentes 

 O website do Chartered Institute of Ecology and Environmental Management apresenta métodos de levantamento 
para uma série de grupos taxonômicos e tipos de habitats. Acessado em 1° de setembro de 2014: 
http://www.cieem.net/sources-of-survey-methods-. 

 CBD. (2006). Guidelines for the rapid ecological assessment of biodiversity in inland water, coastal and marine 
areas. Secretariado da Convenção sobre Diversidade Biológica, Montreal, Canadá, CBD, Technical Series no. 22 
e Secretariado da Convenção de Ramsar, Gland, Suíça, Ramsar Technical Report no. 1. Contêm uma lista extensa 
de técnicas de amostragem, inclusive diretrizes para tipos de habitats, tempo necessário e custos, assim como 
métodos para peixes, macroinvertebrados e plantas aquáticas. Acessado em 7 de setembro de 2014: 
https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-. 

 Conservation International. (2016). Core Standardized Methods for Rapid Biological Field Assessment. Contém 
capítulos sobre epífitos vasculares, gravações de sons ornitológicos, formigas, répteis e anfíbios. 
https://www.conservation.org/publications/Documents/CI_Biodiversity-Handbook.pdf. 

 Eymann, J., Degreef, J., Häuser, C., Monje, J. C., Samyn, Y. e Van den Spiegel, D. (2010). Manual on field 
recording techniques and protocols for all taxa biodiversity inventories. ABC Taxa. Belgian National Focal Point 
for the GTI, Brussels. Acessado em 1° de setembro de 2014: http://www.abctaxa.be/volumes/volume. 

 Gardner, T. (2010). Monitoring forest biodiversity: improving conservation through ecologically-responsible 
management. Earthscan, Nova York, 360 págs. 

 Hill, D., M. Fasham, G. Tucker, M. Shewry e P. Shaw. (2005). (Editors) Handbook of Biodiversity Methods. 
Survey, evaluation and monitoring. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido. 573 págs. 

 Sutherland, W.J. (Ed.) (1996) Ecological Census Techniques. A handbook. Harvard University Press. Cambridge, 
Reino Unido. 332 págs. 

 

Desenvolvimento do mapa de um habitat 

 Para examinar uma síntese das abordagens de classificação e mapeamento de ecossistemas, veja: Vreugdenhil, 

http://www.cieem.net/data/files/Resource_Library/Technical_Guidance_Series/GPEA/GPEA_April_2013.pdf
http://www.cieem.net/data/files/Resource_Library/Technical_Guidance_Series/GPEA/GPEA_April_2013.pdf
http://www.cieem.net/sources-of-survey-methods-sosm-
https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-22.pdf
http://www.abctaxa.be/volumes
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D., Terborgh, J., Cleef, A.M., Sinitsyn, M., Boere, G.D., Archaga, V.L., Prins, H.H.T., (2005), Comprehensive 
Protected Areas System Composition and Monitoring, WICE, EUA, Shepherdstown, 106 pág. Acessado em 7 de 
setembro de 2014: https://portals.iucn.org/library/efiles/. 

 O capítulo 3 de Tucker et al. examina a utilização de dados de sensoriamento remoto no mapeamento de 
vegetação e modelo de distribuição de espécies. Tucker, G., Bubb P., de Heer M., Miles L., Lawrence A., 
Bajracharya S. B., Nepal R. C., Sherchan R., Chapagain N.R. (2005). Guidelines for Biodiversity Assessment and 
Monitoring for Protected Areas. KMTNC, Kathmandu, Nepal. Acessado em 7 de setembro de 2014: 
http://www.forestrynepal.org/images/publications/PA_Guidelines_BMA.pdf. 

Inventários de vegetação 

 Há variadas abordagens para a realização de inventários de vegetação. As seguintes referências descrevem 
algumas das mais comuns. 

o Elzinga, C. L., Salzer, D. W. e Willoughby, J. W. (1998). Measuring & Monitoring Plant Populations. BLM 
Technical Reference 1730-1. Acessado em 7 de setembro de 2014: 
http://www.blm.gov/nstc/library/pdf/MeasAndMon.pdf. 

o Godínez-Alvarez, H., Herrick, J. E., Mattocks, M., Toledo, D. e Van Zee, J. (2009). Comparison of three 
vegetation monitoring methods: their relative utility for ecological assessment and monitoring. Ecological 
Indicators, 9(5), 1001-1008. 

o Herrick, J. E.; Zee, J. W. Van; Havstad, K. M.; Burkett, L. M.; Whitford, (2005). W. G. Monitoring manual 
for grassland, shrubland and savanna ecosystems. Volume I: Quick Start. Volume II: Design, supplementary 
methods and interpretation. The University of Arizona Press, 200 págs. 

o Departamento de Recursos Naturais de Minnesota. (2007). A handbook for collecting vegetation plot data in 
Minnesota: The relevé method. Minnesota County Biological Survey, Minnesota Natural Heritage and 
Nongame Research Program, and Ecological Land Classification Program. Biological Report 92. St. Paul: 
Departamento de Recursos Naturais de Minnesota. 

o Peet, R. K., Wentworth, T. R. e White, P. S. (1998). A flexible, multipurpose method for recording 
vegetation composition and structure. Castanea, 262-274. 

o Phillips, O. L., Vásquez Martínez, R., Núñez Vargas, P., Lorenzo Monteagudo, A., Chuspe Zans, M. E., 
Galiano Sánchez, W., e Rose, S. (2003). Efficient plot-based floristic assessment of tropical forests. Journal 
of Tropical Ecology, 19(06), 629-645. 

Medição da qualidade da vegetação/habitat 

 A Austrália, em particular, tem feito avanços consideráveis no desenvolvimento de quadros quantitativos para 
avaliar a condição da vegetação. Algumas referências importantes: 

o Eyre, T. J., Kelly, A., Neldner, V. J., Wilson, B. A., Ferguson, D. J., Laidlaw, M. J. e Franks, A. J. (2011). 
BioCondition: A Condition Assessment Framework for Terrestrial Biodiversity in Queensland. Manual de 
avaliação. Versão 2.1. Meio ambiente. Brisbane. 

o Gibbons, P., Ayers, D., Seddon, J., Doyle, S. e Briggs, S. (2008). Biometric 2.0: A Terrestrial Biodiversity 
Assessment Tool for the NSW Native Vegetation Assessment Tool - Operational Manual. Avaliação. 
Canberra. 

o Gibbons, P. e Freudenberger, D. (2006). An overview of methods used to assess vegetation condition at the 
scale of the site. Ecological Management and Restoration, 7(s1), S10–S17. doi:10.1111/j.1442-
8903.2006.00286.x. 

o McCarthy, M. e Parris, K. (2004). The habitat hectares approach to vegetation assessment: An evaluation 
and suggestions for improvement. Ecological Management & Restoration, 5(1), 24–27. Acessado em 
http://. 

o Parkes, D. e Lyon, P. (2006). Towards a national approach to vegetation condition assessment that meets 
government investors’ needs: A policy perspective. Ecological Management & Restoration, 7 (junho), 3–5. 
doi:10.1111/j1442-8903.2006.00283.x. 

https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2003-031.pdf
http://www.forestrynepal.org/images/publications/PA_Guidelines_BMA.pdf
http://www.blm.gov/nstc/library/pdf/MeasAndMon.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1442-8903.2004.00173.x/full
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o Parkes, D. e Newell, G. (2003). Assessing the quality of native vegetation: the “habitat hectares” approach. 
Ecological Management & Restoration, 4 (fevereiro), 29–38. Acessado em http://onlinelibrary.wiley.com/. 

 
 Para examinar algumas abordagens para medir a qualidade de habitat em zonas temperadas, veja o capítulo 6.3.1 

em Byron, H. (2000) Biodiversity and Environmental Impact Assessment: A Good Practice Guide for Road 
Schemes. The RSPB, WWF-UK, English Nature and the Wildlife Trusts, Sandy. Acessado em 1° de setembro de 
2014: http://www.rspb.org.uk/Images/. 

Anfíbios 

 Heyer, W.R., Donnelly, M.A., McDiarmid, R.W., Hayek, L.C., Foster, M.S. (1994). Measuring and Monitoring 
Biological Diversity: Standard Methods for Amphibians. Smithsonian Institution Press, Washington, DC. 

Aves 

 Bibby, C., Jones, M. e Marsden, S. (2000). Bird Surveys (Expedition Field Techniques Series). BirdLife International, 
Cambridge, 134. Acessado em 1° de setembro de 2014: 
http://www.conservationleadershipprogramme.org/UserDataWEB/. 

 Sutherland, W.J., I. Newton e R.E. Green (Eds.) (2004). Bird ecology and conservation: a handbook of techniques. 
Oxford University Press, Oxford, 386 págs. 

Peixes 

 Métodos passivos e ativos de amostragem de peixes, com discussões sobre vantagens e desvantagens estão 
apresentados no apêndice 1 de B. Pidgeon. (2004). A review of options for monitoring freshwater fish diversity in the 
Darwin Harbour Catchment. Preparado para a Divisão de Monitoramento de Recursos Hídricos, Departamento de 
Infraestrutura, Planejamento e Meio Ambiente. Acessado em 1° de setembro de 2014: 
http://www.environment.gov.au/resource/revie. 

 Orientações adicionais específicas sobre a coleta de peixes estão apresentadas em Kennard, M.J. et al. (2011). Field 
Manual- including protocols for quantitative sampling of fish assemblages, habitat, water quality, and sample 
preservation. Tropical Rivers and Coastal Knowledge. Acessado em 1° de setembro de 2014: 
http://www.track.org.au/publications/registry/track973. 

 Orientações para a amostragem de riachos estão em David, B. e M. Hamer. (2010). Regional Guidelines for 
Ecological Assessments of Freshwater Environments- Standardised Fish Monitoring for Wadeable Streams. 
Preparado para Environment Waikato. (http://www.waikatoregion.govt.nz/Services/Publications/Technical-
Reports/TR-201009/) e Collier, K. e J. Kelly. 2005. Regional Guidelines for Ecological Assessments of Freshwater 
Environments-Macroinvertebrate Sampling in Wadeable Streams. Preparado para Environment Waikato. Acessado 
em 1° de setembro de 2014: https://www.waikatoregion.govt.nz/services/publications/technical-reports/tr/tr200502, 
assim como orientações bem detalhadas da USEPA. 

 Springate-Baginski, O., Allen, D. e Darwall, W.R.T. Ed. (2009). An Integrated Wetland Assessment Toolkit: A guide 
to good practice. Gland, Suíça: IUCN e Cambridge, UK: IUCN Species Programme. Xv+144 pág. inclui métodos de 
amostragem de peixes e protocolos específicos para invertebrados como moluscos, donzelinhas e libélulas. 

Invertebrados 

 New, T.R. (1998). Invertebrate surveys for conservation. Oxford University Press, Oxford, 240 págs. 

 Springate-Baginski, O., Allen, D. e Darwall, W.R.T. (eds.) (2009). An Integrated Wetland Assessment Toolkit: A 
guide to good practice. Gland, Suíça: IUCN e Cambridge, UK: IUCN Species Programme. Xv+144 págs. Inclui 
métodos de amostragem de peixes e protocolos específicos para invertebrados como moluscos, donzelinhas e 
libélulas. 

Mamíferos 

 H. Kühl, F. Maisels, M. Ancrenaz e E.A. Williamson (2008). Best Practice Guidelines for Surveys and 
Monitoring of Great Ape Populations. Gland, Suíça: IUCN SSC Primate Specialist Group (PSG). Acessado em 
1° de setembro de 2014: https://. 

 Wilson, D.E. et al. (Eds.) (1996). Measuring and monitoring biological diversity: standard methods for 
mammals. Smithsonian Institution Press, Washington, DC, 409 págs. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1442-8903.4.s.4.x/full
http://www.rspb.org.uk/Images/BiodiversityImpact_tcm9-257019.pdf
http://pdf.thepdfportal.net/?id=96343&amp;nocache
http://www.environment.gov.au/science/supervising-scientist/publications/internal-reports/review-options-monitoring-freshwater-fish-biodiversity-darwin-harbour-catchment
http://www.track.org.au/publications/registry/track973
http://www.waikatoregion.govt.nz/Services/Publications/Technical-Reports/TR
http://www.waikatoregion.govt.nz/Services/Publications/Technical-Reports/TR
https://portals.iucn.org/library/node/9226
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Ártico 

 Christensen, T. et al. (2013). The Arctic Terrestrial Biodiversity Monitoring Plan. CAFF Monitoring Series 
Report Nr. 7. Secretariado internacional da CAFF. Akureyri, Islândia. ISBN 978-9935-431-26-4. 

 J.M. Culp et al. (2012). The Arctic Freshwater Biodiversity Monitoring Plan. CAFF International Secretariat, 
CAFF Monitoring Series Report No. 7. CAFF International Secretariat. Akureyri, Islândia. ISBN 978-9935-431-
19-6 (https://www.caff.is/freshwater/freshwater-monitoring-publications). 

Zonas úmidas 

 A lista de RAMSAR inclui um bom resumo dos métodos para linhas de base de zonas úmidas de vários países da 
OCDE, assim como bancos de dados disponíveis sobre zonas úmidas. RAMSAR (2010). A Ramsar framework 
for wetland inventory and ecological character description. Handbook 15 for the wise use of wetlands, 4ª ed. 
Acessado em 7 de setembro de 2014: http://www.ramsar.org/sites/. 

Métricas 

As seguintes fontes oferecem boas orientações sobre a seleção de indicadores ou métricas de biodiversidade para as 
linhas de base e o monitoramento de longo prazo. 

 Capítulo 5. Environmental values, associated components, and indicators. Em: Ministério do Meio Ambiente da 
British Columbia (2014). Policy For Mitigating Impacts On Environmental Values (Environmental Mitigation 
Policy) and Procedures For Mitigating Impacts On Environmental Values (Environmental Mitigation 
Procedures). Working documents. Acessado em 1° de setembro de 2014: 
http://www.env.gov.bc.ca/emop/docs/EM_Procedures_WD_20140109.pdf. 

 Capítulo 5 Monitoring biodiversity impacts. Em: Pitman, N. (2011). Social and Biodiversity Impact Assessment 
Manual for REDD+ Projects: Part 3 – Biodiversity Impact Assessment Toolbox. Forest Trends, Climate, 
Community & Biodiversity Alliance, Rainforest Alliance e Fauna & Flora International. Washington, DC. 
Acessado em 1° de setembro de 2014: https://. 

 Energy and Biodiversity Initiative (2003). Biodiversity Indicators for Monitoring Impacts and Conservation 
Actions. Acessado em 1° de setembro de 2014: http://www.theebi.org/pdfs/indicators.pdf. 

 OECD (2013), OECD Compendium of Agri-environmental Indicators, OECD Publishing. Acessado em 1° de 
setembro de 2014: http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-compendium-of-agri-environmental-
indicators/biodiversity 

 Capítulo 3 em: Banco Mundial (1998). Guidelines for monitoring and evaluation for biodiversity projects. 
Divisão de Meio Ambiente Global. Acessado em 7 de julho de 2015: 
http://www.blm.gov/nstc/library/pdf/MeasAndMon.pdf 

 Para examinar métricas de composição, estrutura e função para diferentes escalas de biodiversidade, veja o 
capítulo 6.4 em Byron, H (2000) Biodiversity and Environmental Impact Assessment: A Good Practice Guide for 
Road Schemes. The RSPB, WWF-UK, English Nature and the Wildlife Trusts, Sandy. Acessado em 1° de 
setembro de 2014: http://www.rspb.org.uk/. 

2.5 Envolvimento de partes interessadas e especialistas 

Há orientações abrangentes disponíveis para o envolvimento de partes interessadas em avaliações ambientais. Veja: 

 Corporação Financeira Internacional (2007) Stakeholder engagement: a good practice handbook for companies 
doing business in emerging markets. Washington, DC. 

 Capítulo 6. Stakeholder engagement tools and processes. Em: ICMM (2006). Good practice guidance for mining 
and biodiversity. International Council on Mining and Metals. Acessado em 1° de setembro de 2014: 
http://www.icmm.com/. 

 Divulgação de informações de PR10 e envolvimento de partes interessadas em EBRD (2014). Environmental and 
social policy. Acessado em 1° de setembro de 2014: http://www.ebrd.com/downloads/research/policies/esp-
final.pdf. 

3 Relatório de linha de base da biodiversidade 

http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/lib/hbk4-15.pdf
http://www.env.gov.bc.ca/emop/docs/EM_Procedures_WD_20140109.pdf
https://s3.amazonaws.com/CCBA/SBIA_Manual/SBIA_Part_3.pdf
http://www.theebi.org/pdfs/indicators.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-compendium-of-agri-environmental-indicators_9789264186217-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-compendium-of-agri-environmental-indicators_9789264186217-en
http://www.blm.gov/nstc/library/pdf/MeasAndMon.pdf
http://www.rspb.org.uk/Images/BiodiversityImpact_tcm9-257019.pdf
http://www.icmm.com/document/13
http://www.ebrd.com/downloads/research/policies/esp-final.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/research/policies/esp-final.pdf
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 Para obter mais detalhes sobre uma estrutura sugerida para um relatório de linha de base da biodiversidade, veja BID 
(2014). Guidance for assessing and managing biodiversity impacts and risks in Inter-American Development Bank 
supported operations. Working Document Version 1. 4 de fevereiro de 2014. 

 

4 Monitoramento de longo prazo 

 Os recursos anotados apresentados acima, em 2.4 Avaliação de valores de biodiversidade em campo, devem ser 
consultados para obter orientações sobre o monitoramento de longo prazo de diferentes tipos de valores de 
biodiversidade. Para examinar uma excelente síntese das questões mais importantes, o leitor deve consultar o 
capítulo 4. Developing a protected area biodiversity monitoring programme. Tucker, G. Bubb P., de Heer M., 
Miles L., Lawrence A., Bajracharya S. B., Nepal R. C., Sherchan R., Chapagain N.R. (2005). Guidelines for 
Biodiversity Assessment and Monitoring for Protected Areas. KMTNC, Kathmandu, Nepal. Acessado em 7 de 
setembro de 2014: http://www.forestrynepal.org/images/publications/PA_Guidelines_BMA.pdf. 

 

5 Problemas comuns em estudos de linha de base (e como resolvê-los) 

Metodologias de avaliação de conservação 

 Os documentos técnicos sobre a metodologia e o processo da Lista Vermelha da IUCN estão disponíveis em: 
http://www.iucnredlist.org/ 

 Os documentos técnicos sobre a metodologia e o processo da NatureServe estão disponíveis em: 
http://www.natureserve.org/. 

Distribuição de espécies 

 Uma boa síntese sobre as abordagens de modelos de distribuição de espécies está disponível em: Elith, J. e 
Leathwick, J. R. (2009). Species distribution models: ecological explanation and prediction across space and time. 
Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 40(1), 677. 

 Recursos e o software do modelo de distribuição de espécies MAXENT estão disponíveis em: 
http://www.natureserve.org/. 

Análise de poder 

 Barlow, R. (1989). Power analysis and practical strategies for environmental monitoring. Environmental Research, 
50(1), 195–205. Acessado em http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2676509. 

 Peterman, RM (1990). Statistical power analysis can improve fisheries research and management. Canadian 
Journal of Fisheries and Aquatic Science. 47:2-15. 

http://www.forestrynepal.org/images/publications/PA_Guidelines_BMA.pdf
http://www.iucnredlist.org/technical-documents/assessment-process
http://www.natureserve.org/conservation-tools/standards-methods/natureserve
http://www.natureserve.org/conservation-tools/standards-methods/natureserve
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2676509
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