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Glossário  
 

 

Área chave para a biodiversidade (KBA, na sigla em inglês): espaço territorial de 
importância global com área ou interconexões suficientes para manter viável a população 
de determinadas espécies; essas áreas são selecionadas com base na presença de 
espécies ameaçadas em nível mundial, espécies de distribuição restrita, congregação 
de espécies que se concentram em pontos específicos durante uma etapa de seu ciclo 
de vida, e na presença de conjuntos de espécies com distribuição restrita ou restritas a 
um bioma. 
 

Área importante para as aves: área de importância reconhecida mundialmente como 
habitat que oferece proteção a várias populações de aves por abrigar um número 
considerável de membros de uma ou mais espécies em risco de extinção; área que faz 
parte de uma série de locais que no conjunto abrigam espécies com distribuição restrita 
ou restritas a um bioma; ou área que contém um número excepcional de indivíduos de 
uma espécie migratória ou de espécies que se congregam. 
 

Área importante para as plantas: espaço geográfico natural ou seminatural com 
riqueza botânica excepcional e/ou uma variedade extraordinária de espécies vegetais 
ameaçadas ou em risco, e/ou espécies de plantas endêmicas e/ou vegetação de grande 
valor botânico. 
 

Área protegida: espaço geográfico definido, legalmente reconhecido e administrado 
mediante medidas legais ou outros meios eficazes para atingir objetivos específicos de 
conservação no longo prazo. 
 

Área “set-aside”: espaço separado dentro de um habitat, situado na área do projeto, no 
qual foram evitados os impactos. 
 

Avaliação ambiental: expressão geral que abarca vários tipos de processos de 
avaliação, como as avaliações de impacto ambiental, as ambientais estratégicas, a 
análise sociocultural, a análise ambiental e as auditorias ambientais. 
 

Avaliação do impacto ambiental: processo de identificação, previsão, avaliação e 
mitigação dos efeitos biofísicos, sociais e outros efeitos relevantesde uma proposta de 
desenvolvimento antes da adoção de decisões ou compromissos importantes. 
 
Biodiversidade [diversidade biológica]: variabilidade de organismos vivos de todas as 
origens, compreendendo, entre 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 (Convenção 
sobre Diversidade Biológica   ). 
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Características da biodiversidade: o conjunto de espécies, comunidades naturais, 
ecossistemas, serviços ecossistêmicos e processos ecológicos dentro da área de 
influência direta ou indireta de um projeto. 
 

Características fundamentais da biodiversidade: conjunto de espécies, comunidades 
naturais, ecossistemas, serviços ecossistêmicos e processos ecológicos mais 
importantes e sujeitos a um nível de risco maior dentro da área de influência do projeto. 
 

Compensação: conjunto de ações que levam a resultados mensuráveis de 
conservação, planejado para compensar impactos residuais na biodiversidade que 
resultem das atividades de um empreendimento existente ou de um novo projeto, após 
a adoção de medidas de prevenção, minimização e reabilitação. O offset é um tipo de 
compensação. 
 

Componente valioso do ecossistema: todo componente do meio ambiente 
considerado importante pelo proponente ou pelo público, comunidade científica ou 
governos que participam do processo de avaliação dos impactos ambientais e sociais. 
A importância do componente pode ser determinada com base em valores culturais ou 
interesse científico. 
 

Degradação: modificação de um habitat natural essencial ou outro tipo de habitat natural 
que reduza significativamente sua capacidade de manter uma população viável de 
espécie nativa. 
 

Habitat natural: ambientes biofísicos nos quais as comunidades biológicas do 
ecossistema são em grande medida formadas por plantas e espécies animais nativas 
cujas funções ecológicas primordiais não foram essencialmente modificadas pela 
atividade humana. 
 

Habitat natural crítico: áreas de proteção existentes; áreas que os governos 
oficialmente se propõem a proteger; ou locais cujas condições são essenciais para a 
viabilidade das áreas já mencionadas; também, áreas de reconhecido valor de 
conservação que não estão protegidas. 
 

Hierarquia de mitigação: ordem de preferência na aplicação de medidas mitigadoras, 
a saber, em primeiro lugar a prevenção de impactos ambientais adversos; quando forem 
inevitáveis, aplicação de medidas para minimizá-los; quando não puderem ser totalmente 
evitados ou minimizados, reabilitação das áreas atingidas; e finalmente a de 
compensação ou offset de impactos residuais, após prevenção, minimização ou 
reabilitação. 
 

Impacto cumulativo: impacto nas características fundamentais da biodiversidade 
(componentes valiosos do ecossistema que se relacionam com ela) gerado pela 
combinação dos efeitos de todos os projetos passados, presentes e previstos, 
independentemente de quem tenha executado ou financiado os demais projetos. 
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Impactos indiretos: impactos no meio ambiente que não são consequência direta do 
projeto e em muitos casos foram produzidos a certa distância ou como consequência de 
uma sequência complexa de eventos. Às vezes são chamados de “impactos de segundo 
ou terceiro grau” ou “impactos secundários”. 
 

Minimização: medidas adotadas para reduzir a duração, intensidade ou extensão de 
impactos que não possam ser totalmente evitados. 
 

Offset: projeto para restaurar habitat degradados ou prevenir a degradação ou perda de 
habitat com a finalidade de compensar os impactos residuais de um projeto sobre 
características da biodiversidade que não podem ser resolvidos mediante prevenção, 
minimização e reabilitação. 
 

Prevenção: ações adotadas para modificar o delineamento espacial ou temporal de um 
projeto para resguardar de impacto as características da biodiversidade. 
 

Princípio da precaução: nos casos em que haja riscos de dano ambiental grave ou 
irreversível, a ausência de certeza científica não deve ser usada como motivo para adiar 
a adoção de medidas destinadas a prevenir a degradação ambiental. 
 

Reabilitação: medidas tomadas para substituir ou reverter a degradação de 
ecossistemas impactados pela operação. 
 

Serviços ecossistêmicos prioritários: processos ecossistêmicos, bens e valores que 
oferecem benefícios para as comunidades humanas e que poderiam ser afetados de 
maneira considerável e adversa por um projeto ou dos quais a operação depende de 
modo significativo. 
 

Sítio da AZE (Aliança para Extinção Zero): único lugar identificado por uma aliança de 
88 organizações não governamentais de conservação da biodiversidade em que ainda 
resta uma determinada espécie considerada em perigo ou perigo crítico de extinção, de 
acordo com a Lista Vermelha (Red List) da IUCN, sigla em inglês da União Internacional 
para a Conservação da Natureza. 
 

Transformação significativa do habitat: eliminação ou diminuição aguda da 
integridade de um habitat natural ou crítico causada por mudanças importantes no longo 
prazo no uso da terra ou da água. 
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PARTE I: INTRODUÇÃO 
 

1. Como proteger a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos em projetos do 
Banco 
 

1.1. A finalidade deste documento é proporcionar aos clientes do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID ou “Banco”) — mutuários, patrocinadores de projetos e órgãos 
executores — orientação, em conformidade com as políticas de salvaguarda do BID, 
para abordar os impactos de seus projetos e programas sobre a biodiversidade. É um 
trabalho em curso, baseado nas políticas de salvaguarda do Banco e as melhores 
práticas para a avaliação e gestão dos efeitos do desenvolvimento na biodiversidade. É 
um documento dinâmico, que será atualizado segundo os resultados obtidos com sua 
implementação. 
 

1.2. A região da América Latina e Caribe (ALC) goza de uma biodiversidade das mais 
ricas do mundo. Essa riqueza de biodiversidade proporciona inúmeros benefícios à 
população por meio de serviços ecossistêmicos tais como: provisão de alimentos, abrigo, 
além de água e ar limpos; mitigação do impacto de tormentas, inundações e outros 
desastres naturais; controle de doenças e pragas; e manutenção de paisagens terrestres 
e marinhas para o desfrute e bem-estar das pessoas e para o turismo. O Banco 
reconhece que a rica biodiversidade dos países da região proporciona certas vantagens 
comparativas em matéria de desenvolvimento e que essa riqueza deve ser protegida 
como fundamento para um desenvolvimento sustentável a longo prazo. 
 

1.3. Nos países da ALC, as mudanças e o crescimento são atualmente muito rápidos, 
devido principalmente à melhoria da infraestrutura e ao aumento do comércio de 
recursos naturais não renováveis e de produtos agrícolas. Em grande medida, esse 
crescimento ocorre em zonas afastadas dos principais centros populacionais, que no 
passado registraram baixos níveis de desenvolvimento e que contêm grande parte da 
biodiversidade da região. Não há dúvida de que os projetos de desenvolvimento trazem 
benefícios econômicos e sociais, embora também possam apresentar efeitos prejudiciais 
sobre a biodiversidade e trazer transtorno à oferta de serviços ecossistêmicos. 
 

1.4. A estratégia do Banco no contexto do Nono Aumento Geral de Recursos (BID-9) 
requer um esforço orientado para a redução da pobreza e da desigualdade e a promoção 
de um crescimento sustentável na ALC. Para isso, propõe-se a dirigir o foco para as 
necessidades dos países menores e menos desenvolvidos, assim como promover o 
desenvolvimento por intermédio do setor privado. No âmbito do BID-9, o Banco adotou 
medidas prioritárias em cinco áreas. 
 

▪ Política social para a igualdade e a produtividade. 
▪ Infraestrutura para a competitividade e o bem-estar social. 
▪ Instituições para o crescimento e o bem-estar social. 
▪ Integração internacional competitiva em nível regional e mundial. 
▪ Proteção do meio ambiente e resposta à mudança climática; promoção das 

energias renováveis e aumento da segurança alimentar. 



13 | P á g i n a  
 

 

1.5. No contexto dessas medidas prioritárias, o BID estabeleceu um programa de 
serviços de biodiversidade e ecossistêmicos. Seus objetivos são: colaborar com seus 
parceiros para incorporar o valor econômico e a importância desses serviços em setores 
estratégicos da economia; investir na conservação dos ecossistemas prioritários da ALC; 
fortalecer a gestão ambiental e promover o investimento privado para estimular a 
inovação em matéria de planejamento e proteção ambiental. 
 

1.6. Com isso em mente, este documento apresenta diretrizes para orientar os clientes 
do BID no cumprimento de seus requisitos de políticas de salvaguarda no que se refere 
à biodiversidade e aos serviços ecossistêmicos. Aqui estão expostos informações e 
métodos detalhados para os clientes e consultores que preparam avaliações ambientais 
(AA) e planos de gestão, a fim de garantir que sejam abordados de modo adequado os 
impactos sobre a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos. Essas diretrizes são 
aplicáveis às operações do Banco: empréstimos, doações e garantias para projetos 
específicos ou programas definidos.  
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Box 1. Uma espécie de caracol é extinta quando uma represa inunda seu único habitat 

O problema. No contexto da controvérsia criada pela construção de uma represa hidrelétrica 
de grande dimensão, um gênero pouco conhecido de caracol resvalou para uma extinção 
quase inevitável. A avaliação de impacto ambiental (AIA) do projeto não identificou o caracol, 
que vivia numa área de corredeiras em um trecho do rio Paraná a montante da represa. Por 
isso, quando se descobriu sua existência, foi preciso formular tentativas para evitar sua 
extinção sem o longo planejamento requerido para a construção de represas hidrelétricas. 

O projeto. O projeto hidrelétrico de Yacyretá, com potência de 3.200 megawatts (MW), 
localizado no rio Paraná, entre a Argentina e o Paraguai, foi financiado mediante uma série de 
empréstimos do BID, um deles no valor de US$ 130 milhões para solucionar os problemas 
ambientais e sociais que tinham levado a críticas generalizadas do projeto. A construção foi 
iniciada em 1983, e a primeira turbina hidrelétrica começou a funcionar em 1994. 

Efeitos sobre o habitat natural crítico. Em 1993, quando o reservatório começou a encher, 
os biólogos do Museu de Ciências Naturais da Argentina descobriram nas corredeiras - que já 
estavam desaparecendo - um grande número de caracóis do gênero Aylacostoma. Os 
espécimes compreendem cinco tipos morfológicos, dos quais três representam espécies que 
haviam sido identificadas no início da década de 1950. Os outros dois foram identificados 
pouco antes de seu habitat ser alagado. Durante a preparação da AIA, considerou-se que as 
plantas e animais dessas corredeiras também ocorriam em outras áreas do rio Paraná. 
Contudo, esse trecho de corredeiras, mesmo não sendo um habitat especial, era essencial 
para a esses caracóis em particular. Esse gênero é vivíparo, o que significa que, em vez de 
gerar grandes quantidades de ovos e larvas que se propagam por meio das correntezas ou 
das aves, os caracóis nascem como adultos em miniatura e começam a vida se alimentando 
de algas nas conchas dos progenitores. Por essa razão, sua população nunca se propagou 
para outros locais. Os caracóis Aylacostoma não conseguiriam sobreviver na nova represa. As 
algas que lhes servem de alimento requerem um fundo rochoso com muita luz e águas de 
escoamento rápido, bem saturadas de oxigênio, condições que deixaram de existir quando as 
corredeiras desapareceram sob dez metros de água. As três espécies de Aylacostoma 
atualmente fazem parte da Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN e são 
consideradas extintas na natureza. 

Problema parcialmente abordado. Com financiamento da Entidade Binacional Yacyretá, que 
administra o projeto hidrelétrico, foram idealizados aquários adequados à sobrevivência e 
reprodução do caracol. As reintroduções posteriores apresentaram resultados animadores. 

Lições aprendidas. Embora houvesse abundância de caracóis, o curto período concedido à 
AIA não foi suficiente para a realização dos estudos de linha de base para diagnóstico da 
biodiversidade que pudessem determinar sua existência e o fato de que se tratava da única 
população existente. A realização de estudos de linha de base mais amplos antes da AIA teria 
aumentado a possibilidade de se encontrar os caracóis, assim como de se achar soluções 
para o problema. Além disso, já que mesmo estudos mais amplos podem ser insuficientes para 
identificar todas as espécies de interesse, o projeto deveria ter incluído financiamento e 
mecanismos institucionais para realizar um trabalho contínuo de acompanhamento e manejo 
adaptativo. Embora esse projeto tenha terminado antes da formulação das políticas de 
salvaguarda do BID, ele indica uma associação entre os riscos para a biodiversidade e a 
implementação de projetos de desenvolvimento. 
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Políticas do Banco relevantes para a biodiversidade 
 

1.7. Os projetos financiados pelo Banco devem atender os requisitos sobre 
biodiversidade contidos nas políticas de salvaguardas sociais e ambientais do BID 
incluídas na Política de Meio Ambiente e Observância de Salvaguardas (OP-703, 
aprovada em 2006), na Política Operacional sobre Reassentamento Involuntário (OP-
710, aprovada em 1998), na Política Operacional sobre Povos Indígenas (OP-765, 
aprovada em 2006) e na Política de Gestão de Risco de Desastres Naturais (OP-704, 
aprovada em 2007). 
 

1.8. A Política de Meio Ambiente e Observância de Salvaguardas inclui orientações e 
instruções sobre princípio de precaução, triagem, avaliações ambientais (AA) e 
harmonização das atividades dos doadores, além de estar centrada na gestão dos 
potenciais impactos e riscos dos projetos sobre a biodiversidade e os serviços 
ecossistêmicos. 
 

1.9. A Política Operacional sobre Reassentamento Involuntário exige que nos programas 
de reassentamento sejam levados em consideração os efeitos de um projeto na 
modificação do acesso a recursos naturais e seu consequente efeito na subsistência (ver 
a página 28, seção IV.G. da Política Operacional de Reassentamento Involuntário e do 
documento de antecedentes). Além disso, exige também que os programas de 
reassentamento incluam os aspectos ambientais e evitem ou amenizem o impacto sobre 
os recursos naturais e as áreas ecologicamente vulneráveis nos locais de 
reassentamento (ver a página 31, seção IV.G. da Política Operacional de 
Reassentamento Involuntário e do documento de antecedentes). 
 

1.10. A Política Operacional sobre Povos Indígenas requer o uso de mecanismos de 
consulta apropriados e a participação dos povos indígenas nas decisões relacionadas 
com a gestão de recursos naturais e a distribuição dos benefícios derivados de seu uso 
(ver as páginas 8-9 da Política Operacional sobre Povos Indígenas no que diz respeito a 
territórios, terra e recursos naturais). Essa medida assume especial importância nos 
casos em que o acesso aos recursos naturais, como a biodiversidade, possa ser afetado 
por um projeto, inclusive na preparação de medidas de compensação por perda de 
biodiversidade. A política inclui salvaguardas específicas para projetos que possam 
afetar direta ou indiretamente a situação legal, a posse ou a administração de terras, 
territórios ou recursos naturais que eram tradicionalmente ocupados ou usados por 
povos indígenas (ver as páginas 8-9 da Política Operacional sobre Povos Indígenas no 
que se refere a territórios, terra e recursos naturais). 
 

1.11. A Política de Gestão de Risco de Desastres Naturais exige que se considere em 
que medida um projeto poderia exacerbar o risco para a vida humana, a propriedade, o 
meio ambiente ou o próprio projeto se produzisse mudanças na capacidade dos 
ecossistemas de prover serviços. Um exemplo disso é um projeto que afete os mangues, 
que desempenham um papel essencial na mitigação da força das tormentas e das 
inundações. Essa política enfatiza a necessidade de se levar em conta nos projetos o 
risco de mudança climática. A Convenção sobre Diversidade Biológica reconheceu 
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conexão existente entre mudança climática e biodiversidade. A mudança climática afeta 
a biodiversidade e pode exacerbar os efeitos de um projeto sobre ela. Além disso, os 
projetos, ao afetar os serviços de ecossistemas que reduzem a mudança climática, 
podem diminuir a capacidade regional e nacional para mitigá-la. 
 

1.12. Os projetos de investimento em agricultura, silvicultura, pesca e mineração são 
regulados pelas políticas do setor produtivo respectivo (OP-721, OP-723, OP-724 e  
OP-725), assim como pelas políticas de salvaguarda. Os critérios para investimento no 
setor agrícola abrangem a necessidade de se contribuir para a manutenção ou melhora 
da base de recursos agrícolas e evitar a deterioração dos fatores ambientais dos quais 
dependem. Os critérios para investimento na silvicultura incluem a avaliação e gestão 
dos potenciais impactos ambientais. Os critérios para investimento em aquicultura 
incluem garantias de que os projetos não apresentarão efeitos prejudiciais à conservação 
de recursos naturais. Finalmente, os critérios para investimento no setor de mineração 
incluem a avaliação e gestão da poluição ambiental e dos impactos ecológicos adversos 
dos projetos.  
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Box 2. Requisitos de salvaguarda relacionados à biodiversidade 

A introdução à política de salvaguarda, seção B, da OP-703, menciona a necessidade de 
se adotar um enfoque preventivo aos impactos ambientais: nos casos em que haja riscos de 
dano ambiental grave ou irreversível, a ausência de certeza científica não deve ser usada 
como motivo para adiar a adoção de medidas destinadas a prevenir a degradação ambiental. 
A mesma introdução também recomenda a aplicação de uma hierarquia de medidas: evitar os 
impactos ambientais negativos; quando eles forem inevitáveis, as operações financiadas pelo 
Banco requerem medidas de mitigação; caso o impacto não possa ser completamente 
minimizado, devem ser implantados mecanismos de compensação ou offset. 

A Diretriz B1 determina a necessidade de cumprimento da Política de Observância de 
Salvaguardas Ambientais e de coerência com as disposições relevantes das outras políticas 
do Banco, entre elas a Política Operacional sobre Reassentamento Involuntário, a Política 
Operacional sobre Povos Indígenas, a Política de Gestão de Risco de Desastres Naturais e as 
políticas do setor produtivo pertinentes. 

A Diretriz B2 afirma que o BID exigirá também que o mutuário garanta que a operação em 
questão será planejada e concluída respeitando a legislação e as normas ambientais do país 
em que está se desenvolvendo a operação, inclusive com as obrigações ambientais 
estabelecidas em acordos ambientais multilaterais (AAM) ratificados. Essa diretriz assume 
especial importância quando os países já estabeleceram mecanismos específicos de 
avaliação e gestão de impactos na biodiversidade e nos serviços ecossistêmicos. No entanto, 
os requisitos normativos do país ou da região podem ser menos exigentes do que os do Banco, 
o que poderia requerer estudos e planos complementares aos exigidos por lei. 

A Diretriz B3 declara que todas as operações financiadas pelo Banco serão previamente 
avaliadas e classificadas de acordo com os impactos ambientais potenciais que possam 
causar, de modo a selecionar para a operação a avaliação ambiental ou os requisitos de 
diligência devida apropriados. No caso de projetos que, na opinião do Banco, levantem 
problemas complexos e sensíveis de biodiversidade, espera-se que o cliente estabeleça um 
painel consultor de especialistas que possam orientar o delineamento e a execução do projeto. 

A Diretriz B4 estabelece a necessidade de que o Banco identifique e administre outros fatores 
de risco que poderiam afetar a sustentabilidade ambiental dos projetos. Esses fatores podem 
incluir a falta de capacidade de gestão ambiental por parte do cliente; a relação entre projetos 
de cooperação técnica que financiam estudos de viabilidade para projetos de infraestrutura 
que poderiam ter consequências importantes em matéria de biodiversidade; problemas como 
o uso de organismos geneticamente modificados e os efeitos dos serviços conexos não 
financiados pelo Banco. Como exemplos podem-se citar os caminhos de acesso, as linhas de 
transmissão, as centrais de energia ou os serviços de tratamento de água, os quais poderiam 
ser essenciais para o projeto. 

A Diretriz B5 estabelece que a preparação de avaliações ambientais, planos de gestão 
associados e sua implementação são responsabilidade do mutuário. A avaliação ambiental 
deve ser feita com um nível de detalhe adequado em relação aos efeitos e riscos potenciais 
do projeto ou programa e observar as normas especificadas para essas avaliações nas 
diretrizes da OP-703. A AIA deve incluir, no mínimo: triagem e avaliação prévia dos impactos; 
consulta adequada e oportuna e processo de difusão de informação; e exame de alternativas, 
entre as quais a alternativa de não realizar o projeto. A AIA deve estar apoiada em análises 
econômicas das alternativas ao projeto e, conforme o caso, em avaliações econômicas de 
custo-benefício do seu impacto ambiental e/ou das medidas de proteção pertinentes. A diretriz 
estipula também os requisitos para os planos de gestão ambiental e social (PGAS), inclusive 
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a base institucional ao fortalecimento da capacidade, aos prazos, aos orçamentos, às 
consultas e aos procedimentos de monitoramento para o êxito da implementação. 

A Diretriz B6 determina que o processo de avaliação ambiental requer consultas às partes 
interessadas. Essas consultas são essenciais para se determinar a dimensão dos problemas 
de biodiversidade e estabelecer sistemas para implementação dos principais PGAS 
relacionados com a diversidade, como os planos de gestão das medidas de compensação. 

A Diretriz B7 determina que o Banco monitorará o cumprimento, por parte do órgão 
executor/mutuário, de todos os requisitos de salvaguarda estipulados no acordo de 
empréstimo e nos regulamentos de crédito ou operacionais do projeto. Determina, também, 
que os requisitos de salvaguarda, como no caso de um PGAS, devem ser incorporados aos 
documentos contratuais do projeto, a seus regulamentos de crédito ou operacionais ou aos 
documentos de licitação do projeto, conforme o caso. Com isso, serão estabelecidos os 
cronogramas, os prazos e as alocações orçamentárias correspondentes, para implementar e 
monitorar o plano durante o desenvolvimento do projeto. 

A Diretriz B8 exige a determinação e avaliação de problemas além-fronteiras. A 
biodiversidade não é regida pelas fronteiras políticas, e um projeto poderia ter efeitos nos 
recursos naturais de países vizinhos (por exemplo, corredores biológicos, sistemas costeiros, 
rios e áreas protegidas que ultrapassam fronteiras). 

A Diretriz B9 estabelece que o Banco não apoiará operações nem atividades que em sua 
opinião convertam ou degradem significativamente habitat naturais críticos. O Banco 
tampouco apoiará operações que envolvam conversão significativa ou degradação de habitat 
naturais, a menos que: i) não existam alternativas viáveis que o Banco considere aceitáveis; 
ii) análises abrangentes demonstrem que os benefícios gerais derivados da operação 
excedem em muito seus custos ambientais; ou iii) se incorporem medidas de mitigação e 
compensação que o Banco considere aceitáveis — incluídas, conforme apropriado, aquelas 
destinadas a minimizar a perda de habitat e estabelecer e manter uma área protegida 
ecologicamente similar que seja adequadamente financiada, implementada e monitorada. A 
Diretriz B9 também indica que o Banco não apoiará operações que introduzam espécies 
invasoras. 

A Diretriz B10 requer que o Banco evite impactos adversos derivados da produção, aquisição, 
uso e eliminação de materiais perigosos e não financie projetos que envolvam o uso de 
pesticidas tóxicos identificados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), exceto em casos 
nos quais exista a capacidade de gestão adequada. 

A Diretriz B11 aborda o problema da poluição e requer que os clientes acatem as normas 
estabelecidas pelos bancos multilaterais de desenvolvimento. A poluição extrema de vias 
fluviais pode produzir importantes mudanças no habitat aquático, como se vê na Diretriz B9. 
Também é mencionada a mitigação da mudança climática. 

A Diretriz B15 indica que, por princípio, o Banco apoiará os esforços de convergência e 
harmonização entre instituições financeiras internacionais, doadores bilaterais e outros sócios 
dos setores público e privado. Esse princípio importante consta da publicação, em 2012, dos 
Padrões de Desempenho sobre Sustentabilidade Sociambiental da Corporação Financeira 
Internacional (CFI); o Padrão de Desempenho 6 (“Conservação da biodiversidade e gestão 
sustentável de recursos naturais vivos”) descreve boas práticas para avaliar e lidar com os 
possíveis impactos de um projeto na biodiversidade e nos serviços ecossistêmicos afins. 
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Gestão da biodiversidade e serviços ecossistêmicos em projetos do Banco 
 

1.13. O mecanismo mais eficiente para se administrar os potenciais impactos e riscos 
para a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos é a avaliação ambiental (AA), 
levando-se em consideração a identificação e gestão não só dos potenciais impactos 
como dos riscos sobre a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos. 
 

1.14. As avaliações ambientais devem: 
 

▪ identificar e avaliar os impactos e riscos potenciais positivos e negativos do 
projeto no que se refere à biodiversidade e os serviços ecossistêmicos. 

 

▪ analisar os enfoques para ajudar a evitar ou, não sendo possível, reduzir, 
reparar e compensar os impactos e riscos potenciais identificados; 

▪ selecionar e desenvolver os mecanismos mais apropriados para administrar 
os impactos sobre a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos. 

 

1.15. A avaliação e gestão dos potenciais impactos e riscos para a biodiversidade e os 
serviços ecossistêmicos por parte do cliente é um processo iterativo com seis etapas 
principais, segundo o que se descreve neste documento de orientação. 
 

▪ Tiragem e pré-avaliação. O projeto é 
avaliado previamente a fim de se 
determinar seus potenciais impactos 
e riscos chave; pode, então, ser 
classificado segundo seus possíveis 
impactos. Essa classificação 
permitirá que se determine que tipo 
de AA é mais apropriada para o 
projeto. 

▪ Delimitação do escopo do projeto. 
Essa etapa incorpora o ponto de 
vista inicial das partes interessadas 
e compreende um exame completo 
da informação disponível sobre a 
área de influência do projeto. Esse 
processo deve identificar as 
características fundamentais da 
biodiversidade e dos serviços 
ecossistêmicos e fará uma análise 
inicial da dependência deles e os 
efeitos sobre tais serviços. Essa 
tarefa deve fornecer informações 
suficientes para que o cliente possa 
desenvolver termos de referência 
(TR) detalhados para a AA do projeto. 
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▪ Estudos de linha de base para diagnóstico da biodiversidade. Os TR para os 
estudos de linha de base para diagnóstico da biodiversidade derivam do 
processo de delimitação do escopo do programa. Esses estudos devem ter um 
foco bem definido e ser relevantes para se compreender as características 
fundamentais da biodiversidade na área de influência do projeto, incluindo os 
habitat naturais críticos e as espécies importantes em matéria de conservação. 
Em muitos casos, os estudos de linha de base da biodiversidade são 
desenvolvidos sem uma delimitação das características fundamentais da 
biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos. Em tais circunstâncias, ou 
quando surgem novos problemas durante o desenvolvimento do projeto, o BID 
pode requerer estudos complementares de biodiversidade, a fim de garantir o 
cumprimento de suas políticas. 

▪ Avaliação de impacto ambiental. A avaliação de impactos diretos, indiretos e 
cumulativos do projeto na biodiversidade e nos serviços ecossistêmicos na área 
de influência direta e indireta do projeto é a base para se identificar as medidas 
destinadas a prevenir, mitigar, reabilitar e compensar. 

▪ Planejamento da gestão ambiental. Os projetos com impactos e riscos 
potenciais consideráveis para a biodiversidade devem contar com um plano de 
ação para a biodiversidade (PAB) que contenha as medidas de gestão 
propostas destinadas a prevenir, minimizar, reabilitar e compensar os impactos 
e riscos potenciais para a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos. O plano 
deve descrever também os mecanismos institucionais para a implementação, 
inclusive aqueles necessários para monitorar o avanço do plano e para a 
gestão adaptativa. 

 

▪ Implementação, monitoramento e apresentação de relatórios sobre as medidas 
de gestão da biodiversidade. Durante a implementação, as medidas e os 
resultados propostos descritos no PAB devem ser monitorados. O Banco usará 
os relatórios de monitoramento dos clientes e as missões periódicas de 
supervisão como fundamento para avaliar o cumprimento de suas 
salvaguardas ambientais e sociais. 

 
1.16. A sincronização da AA do projeto com a revisão e o processo de aprovação a cargo 
do BID pode aumentar a possibilidade de conseguir a sustentabilidade ambiental do 
plano e potencialmente reduzir os atrasos em sua aprovação. A sincronização é 
especialmente valiosa no caso de projetos com impactos e riscos potenciais 
consideráveis para a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos e quando são 
necessários estudos adicionais aprofundados de linha de base da biodiversidade e um 
PAB a fim de documentar e administrar adequadamente esses impactos e riscos 
potenciais. Tais estudos, assim como os planos acordados, devem ser incluídos na 
proposta para o desenvolvimento da operação ou na proposta de empréstimo 
apresentada à Diretoria Executiva. 
 

1.17. O Banco e o cliente têm funções e responsabilidades distintas durante as seis 
etapas do ciclo de projeto (ver o quadro 1).  
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Quadro 1: Requisitos do BID para gestão da biodiversidade durante o ciclo do 
projeto 

 

Etapa do 
projeto no BID 

Informação mínima 
exigida pelo BID do 

cliente 

Intervenção do BID e documentos 
preparados 

Preparação do 
projeto – triagem e 
pré-avaliação 

• Localização e descrição 
do projeto e triagem inicial 
que identifica as 
características da 
biodiversidade e como 
elas podem ser afetadas 

• Avaliar se o local do projeto coincide com áreas de 
habitat natural crítico ou características chave de 
biodiversidade 

• Banco prepara formulário de triagem de 
salvaguardas e um filtro de política de 
salvaguardas, identifica impactos potenciais e 
classifica o projeto 

Preparação do 
projeto – 
delimitação do 
escopo 

• Cliente identifica os 
impactos sobre as 
características da 
biodiversidade que podem 
ser mais significativos 

• TR da AA 

• Banco analisa informações disponíveis (que 
podem incluir a AA e os TR da AA) e prepara a 
estratégia ambiental e social (EAS), que considera 
os impactos potenciais, descreve o processo de 
diligência devida e indica os estudos e planos 
adicionais requeridos 

Preparação do 
projeto – diligência 
devida  

• AA do cliente, inclusive, 
conforme requerido, 
estudos de linha de base 
para diagnóstico da 
biodiversidade e PAB 

• Cliente finaliza estudos e 
planos adicionais exigidos 
pelo BID  

• Banco divulga ao público o relatório de AA do 
cliente em seu site antes da missão de diligência 
devida 

• Banco realiza diligência devida ambiental e social 
de acordo com a EAS para identificar áreas de não 
observância de políticas e prepara o relatório de 
gerenciamento ambiental e social (RGAS), que 
descreve os impactos principais, avalia sua 
significância e apresenta à gerência uma 
abordagem acordada 

Finalização dos 
documentos do 
projeto 

• Cliente revisa e aceita as 
condições ambientais e 
sociais incorporadas à 
proposta de empréstimo e 
ao RGAS 

• AA e estudos adicionais devem garantir que existe 
uma compreensão clara do significado de todos os 
impactos chave adversos 

• Banco divulga ao público RGAS acordado e 
estudos e planos de gestão adicionais 

• Os planos de gestão devem ser objeto de acordo e 
demonstrar ser adequados (p. ex., que existe 
vontade e capacidade de implementação) para 
gerir todos os impactos prejudiciais  

Aprovação do 
projeto 

 • A proposta de empréstimo e o RGAS são 
apresentados à Diretoria Executiva para aprovação 

Acordos legais 
sobre o projeto 

• Cliente revisa e concorda 
com as condições 
ambientais e sociais do 
contrato de empréstimo 

• Banco prepara uma minuta das obrigações 
ambientais para o contrato de empréstimo com 
base nas condições acordadas no RGAS 

Implementação do 
projeto 

• Cliente implementa as 
condicionantes ambientais 
e sociais contidas no 
contrato de empréstimo 

• Banco examina os relatórios de monitoramento 
ambiental e social e realiza missões de supervisão 
para assegurar o cumprimento das condições do 
contrato de empréstimo e das políticas do Banco 

Conclusão do 
projeto e relatório 

 • Banco confirma a observância das políticas de 
salvaguarda e identifica as lições aprendidas 
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Box 3. Projeto hidrelétrico no Panamá confirma a necessidade de se apresentar à 
Diretoria Executiva os planos de avaliação e gestão de impactos sobre a 

biodiversidade antes que se aprove o projeto 

O problema. O projeto de construção de duas centrais hidrelétricas desencadeou protestos 
da sociedade civil e uma queixa oficial ao Mecanismo Independente de Consulta e 
Investigação (MICI) do Banco. A queixa se concentrou no impacto ambiental do projeto e nos 
efeitos cumulativos do grande número de outras centrais em construção ou previstas no 
mesmo rio. Ficou estabelecido que o mutuário teria que realizar avaliações essenciais e 
elaborar planos de gestão da biodiversidade para que fossem apresentados à Diretoria 
Executiva do Banco antes da aprovação do projeto. 

O projeto. As duas usinas do projeto de energia hidrelétrica de Pando–Monte Lirio estão sendo 
construídas no rio Chiriquí Viejo, na província ocidental de Chiriquí, no Panamá. O projeto é 
financiado por um empréstimo do BID no valor de US$ 40 milhões, aprovado em 2009, com 
participação adicional da Corporação Financeira Internacional (IFC). A construção está a cargo 
da empresa Electron Investment S.A. (EISA). 

Riscos e impactos potenciais. O projeto compreende o desvio de cerca de 90% da vazão 
anual média do rio para 26 km de túneis ao longo de 51,5 km de seu curso. A diminuição do 
fluxo e as duas represas terão impacto sobre a migração de peixes no rio e reduzirão o habitat 
aquático disponível para a lontra neotropical, que está na Lista Vermelha da IUCN. Esse 
impacto seria agravado por uma série de projetos hidrelétricos adicionais, ao longo do mesmo 
rio, que estavam em etapa de construção ou de planejamento. 

Documentos apresentados à Diretoria Executiva. A avaliação das vazões mínimas que 
pudessem garantir a manutenção dos processo ecológicos e a avaliação do impacto 
cumulativo não bastaram para avaliar eficazmente os efeitos do projeto e a proposta não 
incluiu planos de gestão viáveis para lidar com esses impactos. Apesar disso, o Banco não 
modificou os prazos originais para a aprovação do projeto, uma vez que a EISA concordou em 
corrigir as falhas do estudo acompanhando os passos seguintes do projeto, inclusive o primeiro 
desembolso. Posteriormente, e a fim de corrigir esses problemas, o Banco garantiu a 
conclusão de uma análise satisfatória de vazões mínimas e um plano de gestão e ofereceu 
um subsídio de cooperação técnica de US$ 490.000 para a realização de estudos e elaboração 
de um plano piloto de gestão de bacia hidrográfica no rio Chiriquí Viejo a cargo da Autoridade 
Nacional do Meio Ambiente do Panamá. 

Lições aprendidas. O projeto deixou clara a necessidade de analisar o projeto num contexto 
determinado pelas características ecológicas, não pela área diretamente afetada pelo citado 
projeto. Também destacou as oportunidades do Banco para aproveitar melhor as sinergias 
entre suas carteiras pública e privada, a fim de que os investimentos do setor público 
reforcem a capacidade de gestão ambiental do país, como, por exemplo, ao abordar o 
impacto cumulativo do desenvolvimento do setor de energia hidrelétrica. Finalmente, o plano 
de ação aprovado pela Diretoria Executiva para enfrentar o caso apresentado ao MICI 
determinou que, antes de apresentar uma operação para aprovação da Diretoria Executiva, o 
Banco deve contar com o seguinte: i) uma compreensão clara das características, da 
magnitude e da importância de todos os impactos ambientais e sociais prejudiciais e dos 
riscos; ii) estratégias de gestão para abordagem dos principais impactos adversos e riscos 
que satisfaçam os requisitos de política pertinentes do Banco e que tenham sido acordados 
com o mutuário e as outras partes relevantes (se houver); e iii) demonstração do 
compromisso e da capacidade do mutuário e de outras partes relevantes (se houver) para 
aplicar a estratégia de gestão acordada, bem como a comprovação de que os recursos 
necessários para sua implementação estejam garantidos. 
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SEÇÃO II: PRÉ-AVALIAÇÃO E DELIMITAÇÃO DO ESCOPO DE PROJETOS 
 

2. Trigaem e classificação de projetos 
 

2.1. A pré-avaliação ou triagem é uma análise preliminar, feita pelo cliente, da 
importância dos impactos e riscos potenciais de um projeto e marca o início de um 
processo no qual se determinam os níveis requeridos de planejamento ambiental e 
gestão. A maior parte dos regulamentos nacionais requer que o cliente faça uma pré-
avaliação do projeto que normalmente dará lugar a uma classificação por parte da 
agência reguladora sobre seus impactos e riscos potenciais. O BID também faz uma 
avaliação prévia e classifica os projetos que são apresentados para obtenção de 
financiamento. 
 

 

Triagem do projeto pelo cliente 
 

2.2. A avaliação inicial do impacto potencial de um projeto sobre a biodiversidade e os 
serviços ecossistêmicos é feita segundo o seu tipo e a sua localização. 
 

2.3. Tipos de projeto. Os tipos de projeto a seguir têm o potencial de produzir impactos 
complexos e significativos de tipo direto, indireto, regional ou cumulativo: 
 

▪ infraestrutura, como novas estradas, ferrovias, grandes sistemas de 
abastecimento de água, aeroportos e portos; 

▪ extração e distribuição de recursos naturais, como minas, oleodutos e 
gasodutos; 

▪ projetos agrícolas de grande escala; 
▪ projetos industriais, como fábricas de cimento, parques industriais, plantas 

químicas e fábricas de papel; 
▪ geração e distribuição de energia mediante usinas hidrelétricas, plantas de 

geração de energia e linhas de transmissão. 
 

2.4. O impacto desse tipo de projeto na biodiversidade inclui mudanças no uso e na 
cobertura da terra, fragmentação do habitat, efluentes e emissões que afetam o habitat 
e a introdução de espécies invasoras. Esses projetos sempre requerem uma AIA. 
 
2.5. Por outro lado, projetos que compreendem reconstrução, reforma ou construção 
limitadas ou que têm por finalidade dar assistência técnica em geral causam apenas 
impactos negativos locais e de curto prazo e podem requerer apenas uma breve 
avaliação ou análise ambiental.  
 

2.6. Localização do projeto. Os projetos situados em habitat com características 
fundamentais da biodiversidade, ou que possam ter impacto sobre ela, sempre exigirão 
uma AIA. O quadro 2, no capítulo 5, apresenta exemplos de características fundamentais 
da biodiversidade que podem ser afetadas por projetos. 
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2.7. Um enfoque preventivo deve ser adotado quando se trate de projetos propostos em 
localidades consideradas ecologicamente vulneráveis ou cuja população possa 
depender dos serviços ecossistêmicos da área. 
 

 

Triagem e classificação de projetos pelo Banco 
 

2.8. Os projetos apoiados pelo Banco se enquadram em uma das três categorias a 
seguir: 
 

▪ Os de categoria A causam significativos impactos ambientais ou sociais 
negativos ou profundo impacto nos recursos naturais. Esses projetos 
demandarão uma avaliação ambiental — geralmente uma AIA que inclua 
planos específicos de gestão e compensação, dependendo do que requeiram. 
Se o projeto tiver impactos significativos na biodiversidade ou nos serviços 
ecossistêmicos, os planos devem incluir um PAB. 

▪ Os de categoria B potencialmente terão efeitos ambientais ou sociais de 
caráter local e de curto prazo, para os quais as medidas de gestão são 
conhecidas. Na maioria dos casos, esses projetos vão requerer uma análise 
ambiental e social enfocando os problemas que tenham sido identificados 
durante o processo de pré-avaliação. 

▪ Os de categoria C são 
aqueles que provavelmente 
não causarão um impacto 
ambiental ou social negativo e, 
portanto, não vão requerer 
uma análise ambiental ou 
social além da pré-avaliação e 
delimitação do escopo. No 
entanto, podem requerer 
medidas de salvaguarda ou de 
monitoramento. 

 

2.9. O cliente deve prover as seguintes informações para facilitar o trabalho de pré-
avaliação e classificação feito pelo Banco. 
 

▪ A localização georreferenciada da pegada do projeto (área diretamente 
afetada), inclusive das instalações associadas, indicadas em um mapa da área 
que mostre as características geográficas do lugar. Essa informação pode ser 
fornecida ao BID como coordenadas de latitude e longitude, arquivo ArcGIS ou 
arquivo da Google Earth (ver no Anexo A orientação adicional sobre os 
requisitos do BID para a apresentação de dados geoespaciais). 

▪ Descrição do local do projeto, inclusive referências a todas as características 
ambientais ou sociais especiais da área, como os ecossistemas importantes ou 
vulneráveis, as espécies ou áreas naturais das quais a população depende. A 
descrição deve incluir dados sobre a posse da terra e o histórico de seu uso. 
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▪ Uma descrição dos principais componentes do projeto, entre eles a atualização 
do seu andamento e o cronograma do projeto, além da definição sobre se ele 
é totalmente novo (sem instalações anteriores) ou se é uma expansão–
reabilitação. A descrição do projeto deve incluir todas as “instalações 
associadas” — como vias de acesso ou linhas de transmissão — que sejam 
essenciais para que o projeto funcione, mesmo que não sejam financiadas pelo 
Banco. Essa informação pode estar disponível nos documentos de AA ou nos 
planos de negócio elaborados para o projeto. 

▪ Uma descrição dos requisitos de avaliação ambiental e social anteriores ou dos 
estudos feitos para o projeto. O cliente deve enviar ao Banco arquivos 
eletrônicos das avaliações ambientais e sociais — inclusive relatórios de pré-
avaliação e delimitação do escopo, termos de referência, AAs ou planos de 
gestão — e também indicar quem na organização do cliente é responsável pelo 
acompanhamento das questões de gestão ambiental e social. 

▪ Em muitos casos, quando os projetos são apresentados ao Banco, as AAs já 
foram concluídas ou estão sendo processadas. Por conseguinte, a pré-
avaliação avançará baseando-se nesses documentos ou em informações 
adicionais disponíveis. 

 

 

Análise das alternativas ao projeto 
 

3.1. A consideração das alternativas a um projeto deve começar durante a etapa inicial 
de pré-avaliação, embora sua finalização vá requerer informações adicionais. É difícil 
superestimar a importância da análise post hoc de alternativas como mecanismo para 
evitar os impactos sobre a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos. 
 

3.2. As “alternativas” a um projeto são os diferentes modos pelos quais se pode atingir o 
objetivo e atender as necessidades que se pretende com o desenvolvimento do projeto. 
O Banco prefere alternativas que permitam que se evitem os impactos ambientais 
prejudiciais, sobretudo no que diz respeito aos habitat naturais. A diretriz B5 da OP-703 
requer o exame das alternativas existentes, inclusive, na medida do possível, a de não 
realizar o projeto. 
 

3.3. A diretriz B9 da OP-703 indica que, quando possível, os projetos devem ser 
executados em locais onde os ambientes naturais já tenham sido modificados, em vez 
de fazê-lo num habitat natural. Por conseguinte, a análise de alternativas deve ser 
especialmente rigorosa nos casos em que o projeto possa ter efeitos na biodiversidade 
e nos serviços ecossistêmicos. O Banco só apoiará projetos que resultem em conversão 
ou degradação profunda de um habitat natural se não houver alternativas viáveis 
aceitáveis para o BID e se ficar demonstrado, por meio de uma análise abrangente, que 
seus benefícios globais excedem em muito o custo ambiental. 
 

3.4. A melhor forma de se estudar e avaliar com rigor as alternativas plausíveis a um 
projeto consiste em incorporar os aspectos da biodiversidade ao planejamento 
estratégico setorial e ao planejamento nacional ou regional do uso da terra, 
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especialmente quando há alternativas de localização ou outras formas de satisfazer as 
necessidades e propósitos do projeto. Portanto, o Banco recomenda enfaticamente que, 
ao considerar os projetos, haja um planejamento estratégico setorial prévio, vinculado a 
uma avaliação ambiental estratégica e a enfoques coerentes de planejamento regional 
para o uso da terra. 
 

3.5. A análise das alternativas associadas às AAs tem dois objetivos principais: 
 

▪ identificar possíveis opções viáveis que permitam atingir em grande medida 
os objetivos do projeto proposto ou de seus componentes; 

▪ avaliar as opções viáveis com base nos critérios das partes interessadas para 
se chegar a um acordo sobre uma estratégia final do projeto que resulte na 
consecução dos objetivos fixados de maneira eficaz em função dos custos, 
minimizando os impactos ambientais e sociais. 

 

3.6. A análise de alternativas deve considerar também aquelas que permitam que sejam 
alcançados resultados equivalentes ou similares ou que satisfaçam o objetivo e a 
necessidade que se pretende atender com o projeto. Entre elas podem-se incluir as 
seguintes: 
 

▪ Modificar a demanda — por exemplo, em vez de produzir mais energia com 
uma nova central elétrica, reduzir as perdas de energia em nível nacional. 

▪ Usar outros insumos e fontes de suprimento — por exemplo, energia eólica ou 
outros métodos de geração em vez de hidrelétrica, para evitar os impactos de 
uma barragem ou de um reservatório. 

▪ Atividades alternativas— por exemplo, melhorar o transporte público em vez de 
aumentar a capacidade das estradas para aumentar o acesso até o centro da 
cidade. 

▪ Localidades alternativas— por exemplo, mediante melhor planejamento 
regional, evitar áreas importantes para a biodiversidade e implantar projetos em 
terrenos que já foram convertidos ou reorientar a instalação de infraestruturas 
lineares, como as linhas de transmissão, para evitar as zonas protegidas. 

▪ Diferentes desenhos ou tecnologias de processamento — por exemplo: 
minimizando o desperdício ou melhorando a eficiência para reduzir o impacto; 
usando usinas hidrelétricas a fio d’água para permitir a migração de peixes; 
usando a perfuração direcional para instalar tubulações subterrâneas; ou 
incluindo passagens para a fauna que possibilitem o trânsito de animais ao se 
construírem estradas. 

▪ Sincronização alternativa — por exemplo, alterando a sincronização do 
escoamento de água de um reservatório ou os horários de operação dos 
sistemas de transporte segundo uma análise do comportamento reprodutivo ou 
migratório da fauna. 

 

3.7. As consultas e a participação pública são componentes essenciais para a análise 
das alternativas ao projeto, as quais devem ser incorporadas às consultas feitas às 
partes interessadas durante o processo de delimitação do escopo. Entre as principais 
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partes interessadas estão os órgãos governamentais pertinentes, as organizações da 
sociedade civil (OSC) e as comunidades locais que poderiam ser afetadas pelo projeto 
proposto. As consultas devem se concentrar na identificação das possíveis alternativas 
e na garantia de perfeito entendimento dos impactos e riscos potenciais. 
 

3.8. A análise das alternativas deve incluir aquelas que sejam razoáveis e alcancem os 
mesmos objetivos ou outros, semelhantes, fixados para o projeto ou que atendam o 
propósito e a necessidade do projeto e sejam viáveis nos contextos nacional, regional e 
local. Para cada alternativa, a análise deve comparar e avaliar cada opção proposta em 
termos de delineamento, construção e operação, segundo critérios acordados com as 
partes interessadas. Esses critérios podem incluir: requisitos relacionados com o uso da 
terra, a operação e a gestão; demanda de recursos naturais, como a água e materiais 
de construção; prazos para o delineamento, a construção e a operação; compatibilidade 
com o planejamento local, regional e nacional; amplitude e magnitude dos impactos 
diretos, indiretos e cumulativos; requisitos físicos, institucionais e de organização; 
cumprimento dos requisitos legais do país e das políticas do Banco; e custos de capital 
e recorrentes do projeto, assim como as medidas de gerenciamento associadas a ele. 
 

3.9. A análise de alternativas deve apresentar um resumo de dados qualitativos e 
quantitativos para cada opção proposta, tendo em conta os critérios para a tomada de 
decisões. Nos casos em que os impactos ambientais e sociais das distintas opções 
propostas sejam similares, os fatores técnicos e econômicos em geral determinarão a 
opção final. Quando for difícil selecionar a melhor opção, pode ser mais apropriado usar 
um enfoque sistemático baseado na classificação, qualificação, escala e ponderação dos 
critérios. A análise final das alternativas deve incluir uma justificativa clara da escolha da 
opção de projeto proposta, inclusive as opções gerais de gestão. 
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Box 4: A identificação do impacto de uma linha de transmissão leva à escolha de uma 
rota alternativa 

O problema. A rota selecionada para um projeto de construção de uma linha de transmissão 
proposto ao Banco para financiamento apresentava risco significativo para um habitat natural 
crítico. 

O projeto. A linha de transmissão leva eletricidade da central hidrelétrica de Yacyretá, no rio 
Paraná, entre o Paraguai e a Argentina, até a área metropolitana de Assunção. O programa 
original para a construção de linhas de transmissão até Assunção foi preparado para ser 
financiado pelo Banco em 1996, junto com uma avaliação de seu impacto ambiental. O projeto, 
porém, não foi adiante, e o governo não obteve a servidão de passagem necessária para as 
linhas de transmissão. Em 2011, o governo do Paraguai apresentou novamente o projeto ao 
Banco para financiamento. 

Riscos e impactos potenciais. O programa foi classificado na categoria A, pois o Banco 
determinou que a servidão de passagem proposta para a linha de transmissão significaria a 
perda de 1.000 hectares de mata atlântica, um dos ecossistemas mais vulneráveis da América 
do Sul. O projeto traria também riscos para certas espécies de aves. Preparou-se então uma 
AIA para se estudar rotas alternativas que minimizariam a destruição do habitat e evitariam 
áreas povoadas. 

Estudo propõe uma rota de menor impacto. A AIA analisou quatro rotas alternativas. Uma 
delas cruzaria a bacia hidrográfica do lago Ypacaraí e a zona tampão do Parque Nacional 
Ypacaraí, que fornece serviços ecossistêmicos para a população da área. Duas outras rotas 
cruzariam o habitat de espécies endêmicas que habitam zonas montanhosas. A rota 
recomendada no estudo era a mais longa, mas permitiria evitar áreas protegidas, culturais e 
povoadas. O Banco solicitou ainda que se adotassem novas práticas na preparação da 
servidão de passagem de modo a minimizar o impacto no habitat, como o desmatamento 
apenas das áreas situadas diretamente embaixo das linhas de transmissão e a remoção 
somente das árvores mais altas. O projeto também minimizaria a perturbação do solo, com o 
objetivo de reduzir a colonização por espécies não nativas. As zonas desmatadas seriam 
compensadas mediante a plantação de espécies nativas em outras áreas, usando sementes 
produzidas em viveiros e semeadas pelas municipalidades, organizações não governamentais 
(ONG) e escolas. A rota selecionada evitaria as áreas florestais, mas atravessaria os habitat 
ameaçados de áreas úmidas e de pradarias. Um biólogo estudou as ameaças potenciais para 
as aves endêmicas e de outros tipos e concluiu que essas geralmente não voam 
suficientemente alto para colidir com as linhas de transmissão. De fato, a servidão de 
passagem permitirá a proteção do habitat das pradarias ao evitar a entrada da agricultura e de 
espécies invasoras de gramíneas. O estudo de alternativas examinou também o impacto da 
linha de transmissão ao cruzar o rio Paraguai, usado pelas aves como rota migratória. Grupos 
não governamentais monitorarão a frequência das colisões com as linhas de transmissão e 
nelas serão instalados indicadores para alertar as aves e os morcegos. 

Lições aprendidas. O estudo de alternativas demonstrou que uma análise exaustiva pode 
reduzir os impactos ambientais e o custo do projeto. Do ponto de vista da engenharia, a 
alternativa mais barata seria o caminho mais curto. Contudo, os efeitos sociais e ambientais 
resultantes teriam desencadeado uma forte oposição, o que provavelmente teria causado 
atrasos muito caros. Embora o estudo de alternativas tenha atrasado a apresentação à 
Diretoria Executiva do Banco, a rota mais longa, selecionada no final, provavelmente foi a 
mais viável do ponto de vista econômico e ambiental. 
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4. Preparação de uma análise de custo-benefício 
 

4.1. A necessidade de se fazer uma análise abrangente de custo-benefício (ACB) para 
um projeto deve ser identificada no início do processo de pré-avaliação. Isso pode ajudar 
a assegurar sua contribuição para o processo de tomada de decisões. Os programas de 
categoria A, assim como os que exerçam um impacto considerável sobre o habitat 
natural, vão necessariamente requerer uma ACB detalhada. 
 

4.2. A ACB tem como finalidade demonstrar que os benefícios globais do projeto são 
muito superiores aos custos ambientais. Essa análise consiste numa avaliação 
econômica que examine a geração de benefícios econômicos e os custos de um projeto 
mediante a comparação dos fluxos descontados de benefícios e custos num horizonte 
temporal definido. Se possível, esse estudo deve ser integrado à ACB global do projeto. 
 

4.3. Uma ACB abrangente amplia o escopo da ACB padrão para um projeto, 
incorporando estimativas monetizadas dos custos e benefícios ambientais. Abrange os 
custos e benefícios de externalidades ambientais e sociais negativas e positivas. As 
externalidades econômicas ocorrem quando um projeto produz impacto sobre indivíduos 
que não fazem parte do processo de tomada de decisões. Por exemplo, há 
externalidades quando uma fábrica gera emissões que afetam pessoas que estão fora 
da área do projeto ou se uma represa compromete o uso de um rio a jusante. As 
externalidades podem ser positivas ou negativas. Uma maneira de lidar com as negativas 
é evitá-las ou compensá-las com medidas que as anulem ou internalizem. 
 

4.4. Para preparar uma ACB são necessárias as seguintes informações: o horizonte de 
tempo do projeto, a taxa de desconto e o valor monetário de seus benefícios e custos 
para cada ano. 
 

4.5. Podem-se usar várias técnicas de avaliação econômica para se determinar o valor 
monetário das externalidades. A escolha do método mais adequado vai depender do tipo 
de externalidade, dos dados e recursos disponíveis, do tempo de que se dispõe para a 
análise e da capacidade do analista. Embora cada programa seja único, os economistas 
ambientais concordam em que certas técnicas específicas de avaliação são mais 
apropriadas do que outras para estimar o valor de bens e serviços ambientais. (figura 1). 
 

4.6. A avaliação econômica é mais fácil quando uma externalidade ambiental gera uma 
mudança na produção de bens e serviços cujo preço de mercado pode ser quantificado. 
Entre os exemplos de externalidades relativamente fáceis de medir estão: mudanças na 
produção de recursos naturais ou serviços ecossistêmicos; poluição atmosférica e da 
água, que afetam a saúde humana e a produtividade; custo de produção alternativa ou 
de ações de gestão; e custo do uso recreativo do meio ambiente. É mais difícil medir 
externalidades quando elas afetam a biodiversidade ou um habitat intocado, valores 
culturais ou históricos ou a vida humana. É especialmente complicado fazer avaliação 
econômica em situações que envolvam valores genéticos ou perda de valor associada à 
extinção de espécies. 
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4.7. O Banco exige que uma ACB abrangente seja feita por um economista ambiental ou 
por economistas com experiência em questões ambientais. Essa experiência é 
fundamental, pois as decisões sobre as externalidades que devem ser incluídas ou 
excluídas e as técnicas de avaliação econômica a ser empregadas podem ter 
importantes consequências para os resultados da análise. É igualmente importante que 
a pessoa encarregada da ACB participe do projeto desde a etapa do delineamento. A 
minuta da ACB deve ser examinada pelo menos por um economista ambiental. 
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Box 5: Uma análise abrangente de custo-benefício de um projeto na Costa Rica 
confirma que os benefícios excedem os custos 

O problema. O Projeto Hidrelétrico Reventazón trará importantes benefícios para a Costa 
Rica, mas eliminará o último trecho de correnteza livre do rio Reventazón e produzirá impacto 
em um corredor biológico. O Banco decidiu verificar se o valor dos benefícios globais do projeto 
(as despesas com o meio ambiente e o rendimento econômico) excedia o dos custos 
ambientais. 

O projeto. O projeto se situa no curso inferior do rio Reventazón, a jusante de três outras 
hidrelétricas. O financiamento inclui US$ 298 milhões em empréstimos do Banco. As obras 
compreendem uma barragem de 130 m de altura que criará um reservatório de 6,9 km2 e 8 km 
de extensão, bem como um desvio de 4,2 km do rio, entre a represa e a casa de força, que 
terá uma capacidade de geração de 305 megawatts (MW). Sua execução está a cargo do 
Instituto Costa-riquense de Eletricidade (ICE), a empresa nacional de eletricidade. 

Riscos e impactos potenciais. O projeto foi elaborado usando uma análise padrão de custo-
benefício que avaliou o projeto como um investimento financeiro; foram analisados os futuros 
produtos e benefícios do projeto, descontando-os depois para verificar se o valor atual dos 
benefícios excedia o custo atualizado. Como o projeto foi classificado na categoria A, o ICE 
teve que preparar uma avaliação de impacto ambiental para seguir as diretrizes das políticas 
ambientais do Banco. Segundo a diretriz B.5, a AIA deve incluir uma análise completa de custo-
benefício dos impactos ambientais e sociais que ocorrem além do horizonte de tempo do 
projeto. Seria gerada uma conversão significativa do rio Reventazón, que é um habitat natural. 
Portanto, o Banco preparou uma análise abrangente de custo-benefício para quantificar em 
dólares as perdas ambientais derivadas do projeto, sobretudo a perda do habitat aquático de 
correnteza livre e o impacto no corredor biológico, assim como também os efeitos nos habitat 
a jusante. 

Conclusão do estudo. A análise de custo-benefício abrangente foi feita com base nos dados 
disponíveis para identificar os principais impactos ambientais e o custo estimado, levando-se 
em conta as medidas de gestão contidas na AIA. O estudo mostrou que o plano de gestão 
proposto para reabilitar e manter a conectividade no corredor biológico no extremo da represa 
teria um custo de US$ 2,7 milhões durante o período de 2013–15, com gastos recorrentes a 
partir de então no valor de US$ 445.000. A transformação desse trecho de rio de correnteza 
livre em represa será compensada (offset) pela conservação de um sistema fluvial comparável, 
a um custo de US$ 2,66 milhões no período 2013–15 e, posteriormente, a um custo anual de 
US$ 780.000. A análise abrangente de custo-benefício calculou o valor atual líquido (VAL) do 
projeto em US$ 96,85 milhões. Um segundo cálculo do VAL, que inclui o custo dos impactos, 
mas não os benefícios obtidos com sua mitigação, diminuiu o VAL para US$ 88,99 milhões. 
Ao aplicar o enfoque padrão de custo-benefício, o VAL calculado é de US$ 115,16 milhões. As 
diferenças entre os três VAL calculados são pequenas devido ao fato de se ter evitado vários 
dos possíveis custos ambientais significativos e normalmente produzidos pelos projetos 
hidrelétricos, como o reassentamento em grande escala. 

Lições aprendidas. A análise abrangente de custo-benefício do Banco, realizada ex post, 
confirmou os benefícios derivados do projeto. Mas de modo geral, essas análises devem ser 
feitas ex ante com o objetivo de ajudar a identificar as oportunidades de se evitar o impacto 
ambiental e reduzir a eventualidade de fazer modificações onerosas no plano original do 
projeto em etapa posterior. Em projetos com impactos importantes para o habitat natural, o 
Banco exige que se faça uma análise abrangente de custo-benefício ex ante. 
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5. Delimitação do escopo de projetos em questões relacionadas à biodiversidade 
e aos serviços ecossistêmicos 

 

5.1. Nos termos de muitas legislações nacionais, os clientes são obrigados a adotar um 
processo de delimitação do escopo como primeiro passo de uma avaliação ambiental 
(AA). Esse trabalho pode ajudar a concentrar as atividades da AA na solução dos 
problemas mais significativos associados a um projeto. A delimitação de seu escopo é 
um passo importante no gerenciamento efetivo dos impactos sobre a biodiversidade. 
 

5.2. O processo de delimitação do escopo do projeto feito pelo cliente cumpre dois 
propósitos importantes: 
 

▪ identificar seus impactos ambientais e sociais potenciais; 
▪ preparar os termos de referência (TR) para a AA, concentrando-se nos 

problemas mais importantes. 
 

5.3. Um trabalho eficaz de delimitação do escopo deve incluir um reconhecimento da 
área do projeto por uma equipe multidisciplinar, a qual deve revisar os estudos de 
viabilidade do projeto, suas alternativas e a informação disponível sobre a biodiversidade 
e os serviços ecossistêmicos existentes em sua área de influência. 
 

5.4. A delimitação do escopo deve ser um processo participativo que implica consultas 
às partes interessadas, incluindo: as comunidades locais que podem ser afetadas; 
especialistas conhecedores dos aspectos ambientais e sociais da área; representantes 
do governo local; organizações da sociedade civil; e as agências reguladoras. O relatório 
de delimitação do escopo deve demonstrar que o cliente se esforçou para chegar a um 
consenso com as partes interessadas no que se refere ao enfoque para os TR da AA e 
o foco dos estudos de linha de base para diagnóstico da biodiversidade. 
 

5.5. O processo de delimitação do escopo começa com um resumo de documento que 
contenha a seguinte informação: descrição do projeto, inclusive o porte, o cronograma e 
a frequência das atividades; alternativas ao projeto; sua localização; área de influência; 
análise preliminar dos potenciais impactos ambientais e sociais, inclusive sua escala 
espacial e temporal; e uma descrição do enfoque para as consultas públicas. Esse 
documento é o fundamento para as deliberações e pode ser combinado com matrizes 
ou checklists (ver Anexo B), a fim de concentrar os TR para a AA nos temas mais 
importantes. 
 

5.6. O relatório final de delimitação do escopo deve identificar as características 
fundamentais da biodiversidade, entre elas os serviços ecossistêmicos prioritários na 
área de influência, e descrever os potenciais impactos e riscos do projeto para elas. Deve 
também especificar as lacunas de informação no conhecimento, assim como estudos 
específicos que sejam necessários para a compreensão dos impactos potenciais sobre 
a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos. 
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5.7. O relatório de delimitação do escopo e os TR para a AA devem definir a necessidade 
e o alcance dos estudos de linha de base da biodiversidade e dos serviços 
ecossistêmicos, inclusive as metodologias propostas e os sistemas de amostragem, e 
estabelecer o foco da avaliação e do gerenciamento dos impactos para a biodiversidade 
e os serviços ecossistêmicos. 
 

 
Identificação e análise dos serviços ecossistêmicos prioritários 
 

5.8. Durante o processo de delimitação do escopo do projeto, o cliente deve identificar 
os serviços ecossistêmicos prioritários na área de influência que poderiam ser afetados 
ou ser importantes para alcançar seus objetivos em um contexto de desenvolvimento 
sustentável. Os serviços ecossistêmicos prioritários são definidos como processos, bens 
e valores ecossistêmicos que trazem benefícios para as comunidades humanas e que 
poderiam ser afetados de maneira significativa e adversa pelo projeto, e dos quais ele 
depende em grande medida. (Ver Ecosystem Review for Impact Assessment: 
Introduction and Guide for Scoping e Weaving Ecosystem Services into Impact 
Assessment, do World Resources Institute, e a Performance Standards Guidance Note 
6 da IFC. Na maioria dos projetos, esses serviços se concentram em carbono, água e 
biodiversidade. 
 

5.9. O Banco reconhece e salvaguarda a função dos habitat naturais na prestação dos 
serviços ecológicos necessários para o desenvolvimento humano sustentável — como 
os serviços de provisão, os serviços de regulação, culturais e de apoio — e na proteção 
à integridade funcional dos ecossistemas. A OP-703 diz respeito a serviços ecológicos, 
tais como a recarga de aquíferos, a sustentação dos recursos pesqueiros e manutenção 
dos mangues e outros ecossistemas que ajudam a evitar ou mitigar os riscos e a manter 
os ativos naturais. 
 

5.10. Os projetos podem afetar o fornecimento de serviços a outros beneficiários, mas 
também podem se beneficiar dos serviços ecossistêmicos. A degradação dos serviços 
causada por um projeto pode representar um passivo legal, operacional, financeiro e de 
reputação para o cliente. Embora exista uma tendência predominante à inclusão dos 
valores dos serviços ecossistêmicos na tomada de decisões no setor público e privado, 
isso não se manifesta no gerenciamento de projetos individuais. Um elemento importante 
para a tomada de decisões criteriosas por parte do Banco, conforme reconhece a OP-
703, é a compreensão dos custos e benefícios da relação que existe entre os projetos e 
os serviços ecossistêmicos. 
 

5.11. A análise e a descrição dos serviços ecossistêmicos podem ser feitas a partir de 
abordagens qualitativas, quantitativas e monetárias, que fornecem informações 
complementares. As análises qualitativas identificam a amplitude e extensão dos 
serviços, assim como os beneficiários e usuários, além de documentar o fluxo de 
serviços da fonte até os destinatários. As análises quantitativas se concentram nos fluxos 
materiais e energéticos de um ecossistema e proporcionam estimativas numéricas dos 
fluxos e da distribuição entre os beneficiários. As avaliações monetárias são estimativas 
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do valor efetivo de um serviço usando metodologias padrão de economia ambiental, tais 
como métodos de avaliação de uso direto, de custos evitados e custos alternativos ou 
da disposição de pagar. 
 

5.12. Nos casos em que é provável que um projeto afete o fornecimento de serviços 
ecossistêmicos aos beneficiários ou dependa diretamente desses serviços, o cliente 
deve incluir uma análise qualitativa dos serviços ecossistêmicos durante o processo de 
delimitação do escopo. Esse trabalho deve ter caráter participativo e avançar 
paralelamente ao processo de delimitação do escopo. Deve compreender a participação 
dos beneficiários, em especial das comunidades locais e indígenas, assim como a de 
especialistas técnicos em questões ambientais e sociais. 
 

 

5.13. A análise qualitativa dos serviços ecossistêmicos deve documentar as fontes, os 
fluxos e os beneficiários (inclusive o projeto) dos serviços ecossistêmicos relevantes na 
área de influência direta e indireta do projeto. Deve também determinar em que medida 
os beneficiários dependem desses serviços, descrever as tendências recentes no 
fornecimento de serviços (além de determinar os impulsionadores da mudança), e as 
mudanças potenciais, e sua magnitude, que poderiam ocorrer por causa do projeto. Além 
disso, a análise qualitativa deve levar em conta os beneficiários não locais dos serviços 
e incluir os serviços não instrumentais e não materiais. 
 

5.14. O relatório da análise dos serviços ecossistêmicos deve conter essa informação, 
assim como identificar os principais impactos e riscos sociais, operacionais, financeiros, 
regulatórios e de reputação sobre os serviços ecossistêmicos relacionados ao projeto. O 
cliente deve aplicar também a hierarquia de mitigação e identificar as ações requeridas 
para minimizar os impactos nos serviços ecossistêmicos identificados. 
 

5.15. Nos casos em que é provável que o impacto seja significativo, o Banco exige que 
o cliente faça uma análise qualitativa similar ao modelo de análise de serviços 
ecossistêmicos da IFC (Ecosystem Services Review Template, Guidance Note 6) e do 
documento Ecosystem Service Review for Impact Assessment do World Resources 
Institute. O Banco recomenda, mas não exige, que o cliente utilize ferramentas mais 
sofisticadas de análise, entre elas os sistemas ARIES, InVEST e MIMES, que permitem 
modelar o fluxo de serviços ecossistêmicos e projetar impactos, e podem apresentar os 
resultados de maneira mais conveniente para a tarefa de tomada de decisões. 
 

Estabelecer os fundamentos para os estudos de linha de base da biodiversidade 
 

5.16. Como parte do processo de estabelecimento dos TR para a AA, o cliente deve:  
 

▪ verificar a extensão espacial da área de estudo; 
▪ revisar a informação disponível e consultar as partes interessadas; 
▪ identificar as características fundamentais da biodiversidade, inclusive os 

serviços ecossistêmicos prioritários; 
▪ definir os potenciais impactos e riscos significativos associados ao projeto. 
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5.17. O investimento de tempo e recursos na elaboração dos TR para o estudo de linha 
de base para diagnóstico da biodiversidade assegurará o uso eficiente dos recursos e 
da aplicação de esforços, a fim de que os estudos se concentrem nos aspectos 
ecológicos e nos impactos e riscos mais importantes, em vez de reunir informação 
irrelevante de maneira aleatória. 
 

5.18. Se o projeto estiver nas etapas iniciais de desenvolvimento, o cliente deve fornecer 
ao Banco os resultados do processo de delimitação do escopo e os TR propostos para 
os estudos de linha de base da biodiversidade antes de iniciar as tarefas. Isso dará ao 
Banco oportunidade para detectar as falhas potenciais no trabalho proposto. O Anexo C 
contém uma checklist para rever o conteúdo dos TR e o relatório final dos estudos de 
linha de base da biodiversidade. 
 

5.19. O estabelecimento de uma linha de base da biodiversidade apropriada para um 
projeto é um processo iterativo. À medida que o estudo avança, pode surgir alguma 
informação adicional que requeira estudos mais profundos de alguma espécie ou habitat 
em particular. Por exemplo, uma espécie nova para a ciência pode ser encontrada na 
área de influência direta, o que exigirá levantamentos adicionais fora da área de 
influência, a fim de avaliar a significância dos impactos e riscos. 
 

Definir o alcance espacial dos estudos de linha de base da biodiversidade 
 

5.20. O estudo da linha de base da biodiversidade deve incluir aquelas áreas que 
poderiam ser afetadas pelo projeto e instalações que lhe dão suporte. A delimitação 
inicial do alcance dos estudos de linha de base talvez tenha que ser revista, caso a 
informação coletada durante o estudo exija análises adicionais para determinar o estado 
de conservação de uma espécie ou de um habitat ou para entender a importância dos 
impactos e riscos. 
 

5.21. Os principais impactos de um projeto sobre a biodiversidade podem ocorrer 
indiretamente, devido a fatores como: aumento das pressões pelo uso de recursos 
devido ao estabelecimento de novas vias de acesso; mudança na demanda de recursos 
por parte da população atraída para trabalhar em uma nova área; fornecimento de 
equipamento que pode se estender por uma vasta superfície; ou o efeito sobre sistemas 
migratórios que pode modificar a ecologia de áreas distantes. A definição da área de 
influência indireta deve levar em conta os possíveis impactos indiretos mais importantes. 
 

5.22. Do mesmo modo, as áreas afetadas pelos impactos cumulativos podem se ampliar 
muito além da área de influência direta e indireta do projeto. 
 

5.23. Se for provável que o projeto exigirá offset da perda de biodiversidade, é importante 
incluir os locais propostos para o offset na área de estudos de linha de base para 
diagnóstico da biodiversidade. 
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5.24. Em alguns casos, o estudo de linha de base para diagnóstico da biodiversidade 
deve inclui também os locais que possam ser usados como controles comparativos ou 
referência para monitorar os impactos do projeto a longo prazo. 
 

Análise e avaliação da informação disponível sobre biodiversidade e 
serviços ecossistêmicos 
 

5.25. O cliente deve sintetizar a informação disponível sobre biodiversidade na área de 
influência, recorrendo a consultas em publicações existentes, a bases de dados e 
estudos não publicados, além de consultas a especialistas chave da região e de outros 
países que conheçam as espécies e o habitat. 
 

5.26. Essa avaliação inicial deve incluir o seguinte: 
 

▪ análise das AA existentes ou outros estudos relevantes para a área de 
influência; 

▪ descrição da biogeografia e da paisagem na área de influência; 
▪ identificação de espécies incluídas na Lista Vermelha da IUCN, nas categorias 

de “quase ameaçada”, “vulnerável”, “em perigo” ou “em perigo crítico” de 
extinção que existem ou provavelmente existam na área de influência do 
projeto; 

▪ Identificação das características fundamentais da biodiversidade na área de 
influência do projeto; 

▪ descrição das ameaças existentes às características fundamentais da 
biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos, assim como dos fatores e traços 
fundamentais da destruição do habitat ou da biodiversidade; 

▪ Identidade de especialistas, entre eles as ONG, instituições e pesquisadores; 
▪ identificação das principais partes interessadas da sociedade (comunidades 

afetadas); 
▪ lista das referências e fontes usadas; 
▪ análise da confiabilidade da informação e das lacunas nos dados disponíveis. 
 

5.27. A fim de identificar melhor as fontes disponíveis de informação, o cliente deve 
consultar especialistas em biodiversidade e as partes interessadas locais. Os 
especialistas em biodiversidade podem ser provenientes de universidades ou de 
entidades regionais de pesquisa e gestão, ONG de conservação e autoridades 
governamentais. As partes interessadas incluem comunidades e organizações locais e 
de conservação e autoridades governamentais que vivem ou trabalham na área. O 
Banco exige que se façam consultas aos povos indígenas se houver possibilidade de 
que o projeto tenha impactos em áreas de uso tradicional ou em suas terras ou territórios. 
No caso de projetos de categoria A, o Banco requer um processo significativo de consulta 
e recomenda que se faça a primeira delas durante a etapa de delimitação do escopo da 
AA. 
 

5.28. As consultas iniciais devem cumprir os seguintes requisitos: 
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▪ melhorar o acesso à informação e aos dados sobre biodiversidade na área de 
interesse; 

▪ ajudar a estabelecer uma ordem de prioridade para as características 
fundamentais da biodiversidade (inclusive os serviços ecossistêmicos); 

▪ contribuir para a identificação dos possíveis impactos e riscos mais 
preocupantes para as partes interessadas; 

▪ ajudar a criar consenso sobre o escopo da avaliação da biodiversidade junto 
às partes interessadas locais. 

 

Identificação das características fundamentais da biodiversidade que 
poderiam ser afetadas pelo projeto 
 

5.29. O quadro 2 contém um resumo dos aspectos chave da biodiversidade. 
 

Quadro 2: Características e exemplos de aspectos chave da biodiversidade em 
países da América Latina e Caribe 

 

Aspectos chave da biodiversidade Exemplos na ALC 

Áreas protegidas existentes ou 
propostas no país 

Parque Nacional Madidi, na Bolívia; proposta de 
área de proteção marinha de Três Baías, no Haiti; 
área de conservação comunitária Wai Wai na 
Guiana 

Áreas reconhecidas no âmbito de 
convenções internacionais, como os 
sítios de Ramsar, do Patrimônio 
Mundial e as reservas da biosfera 

Sítio Ramsar na baía do Panamá; Patrimônio 
Mundial das ilhas Galápagos; reserva da biosfera 
do Pantanal, no Brasil 

Habitat insubstituíveis reconhecidos 
nacional e internacionalmente como 
prioritários para conservação, como, 
por exemplo, áreas importantes para 
as aves, áreas endêmicas de aves, 
áreas importantes de vegetação, 
áreas chave para a biodiversidade, 
sítios da Aliança para Extinção Zero 
(AZE, sigla em inglês) 

Área importante para aves no pântano de Caroni, 
em Trinidad; área de aves endêmicas, nas 
Antilhas Menores; Parque Nacional Yapacana, na 
Venezuela; sítio de AZE, na Colômbia; áreas 
chave para a biodiversidade na Cordilheira do 
Condor (outro sitio de AZE), no Equador 

Áreas com alta probabilidade de 
conter espécies endêmicas com 
distribuição restrita ou espécies 
geneticamente isoladas que 
poderiam ser importantes para a 
mudança evolutiva 

Habitat insulares; habitat isolados em tepuis, 
inselbergs e escarpas; rios e riachos do piemonte 
andino; florestas de montanha; habitat de 
vegetação herbácea e arbustiva em zonas 
elevadas, incluindo áreas úmidas e páramos; 
cavernas em terrenos de calcário e carste 

Rotas usadas por espécies 
migratórias 

Rotas de voo de migrações da América Central; 
migrações longitudinais e laterais de peixes 
amazônicos; migração de peixes na bacia do rio 
Cauca, em ambas as direções das ciénegas; 
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migração de peixes e camarões de água doce na 
América Central  

Habitat vulneráveis sujeitos a 
degradação, perda de cobertura e 
fragmentação, no passado e em 
períodos recentes 

Florestas de mangues; sapais; dunas; praias de 
nidificação de tartarugas; prados marinhos; recifes 
de coral do Caribe; mata atlântica; floresta de 
Chocó-Darién; floresta tropical seca; áreas 
úmidas de água doce como o Pantanal, os llanos, 
as florestas de várzea e de igapós, e os bofedales  

Corredores biológicos terrestres, 
aquáticos e marinhos para garantir a 
conectividade genética 

Corredor biológico mesoamericano; corredor 
biológico do Caribe; 

corredor biológico de Paso de la Danta, na Costa 
Rica 

Áreas importantes de desova ou 
criação, ou onde indivíduos de uma 
determinada espécie se agregam 

Desova do mero negro em Belize; flamingos em 
Laguna Colorada, Bolívia 

Grandes paisagens terrestres ou 
marinhas com mínima influência 
humana e habitat contíguos não 
alterados 

Maciço Guiano; o Chaco; a Amazônía; área 
marinha protegida de Seaflower 

Áreas importantes para os serviços 
ecossistêmicos, entre eles o 
armazenamento de carbono, a 
purificação da água, a fauna silvestre 
e a pesca 

Bacia hidrográfica do Canal do Panamá; territórios 
indígenas naturais críticos para a fauna silvestre e 
a pesca 
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6. Identificação de habitat naturais críticos 
 

6.1. O cliente deve avaliar a existência de habitat naturais críticos na área de influência 
do projeto, de acordo com os critérios descritos na Política de Meio Ambiente e 
Observância de Salvaguardas (OP-703). Os habitat naturais críticos são: (i) áreas 
atualmente protegidas, áreas cuja proteção foi proposta oficialmente pelos governos, ou 
locais que mantêm condições que são vitais para sua viabilidade; e (ii) zonas não 
protegidas de alto valor de conservação reconhecido. 
 

6.2. A OP-703 indica que as zonas atualmente protegidas podem incluir reservas que 
atendam os critérios estabelecidos nas categorias de I a VI da IUCN para a gestão de 
áreas protegidas, sítios do Patrimônio Mundial, locais protegidos no âmbito da 
Convenção de Ramsar sobre áreas úmidas, as principais áreas das reservas mundiais 
da biosfera e os locais incluídos na lista das Nações Unidas de parques nacionais e áreas 
protegidas. 
 

6.3. A política especifica também que as áreas de alto valor de conservação reconhecido 
são constituídas de lugares que, na opinião do Banco, podem ser: i) altamente 
adequados para conservação da biodiversidade; ii) cruciais para as espécies “em perigo 
crítico de extinção”, “em perigo”, “vulneráveis” ou “quase ameaçadas” incluídas na Lista 
Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN; e iii) de importância crucial para a 
viabilidade das rotas de espécies migratórias. 
 

6.4. Esta seção explica como determinar se é provável que uma área seja considerada 
um habitat natural crítico, embora essa determinação final esteja a cargo do Banco.  
 

6.5. Existem vários ferramentas disponíveis que mapeiam os habitat naturais críticos e 
que podem ser usadas para superpor a área de influência do projeto ao habitat natural 
crítico conhecido. Entre essas ferramentas estão: o Inter-American Development Bank’s 
decision support system (DSS); o Integrated Biodiversity Assessment Tool (IBAT); 
Protected Planet; os mapas das espécies na Lista Vermelha da IUCN; e Infonatura. Elas 
são construídas sobre conjuntos de dados que descrevem áreas protegidas (por 
exemplo, a Base de Dados Mundial de Áreas Protegidas), áreas chave de 
biodiversidade, os sítios da AZE e os ecossistemas terrestres críticos (Natureserve e The 
Nature Conservancy). 
 

 

Áreas protegidas 
 

6.6. As categorias I a VI de gestão de áreas protegidas da IUCN constituem habitat 
naturais críticos. Essas áreas podem estar registradas sob proteção de legislação 
regional ou nacional, ou ser reconhecidas no âmbito de tratados internacionais, como os 
sítios do Patrimônio Mundial, do Ramsar ou os locais mais importantes das reservas da 
biosfera. As áreas protegidas de comunidades indígenas ou locais também são 
consideradas habitat naturais críticos. 
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6.7. Adicionalmente, as áreas que são objeto de um processo oficial para que se 
estabeleça sua proteção também são consideradas habitat naturais críticos. Entre elas 
estão aquelas que foram propostas para proteção de entidades governamentais, mas 
cujo processo ainda não foi legalmente finalizado, ou ainda áreas que foram designadas 
como prioritárias para conservação em estudos governamentais. 
6.8. As áreas que fornecem serviços importantes para a manutenção de locais 
atualmente protegidos ou propostos para proteção podem ser consideradas habitat 
naturais críticos pelo Banco. Entre os exemplos estão as bacias hidrográficas que 
alimentam o fluxo de um sistema fluvial protegido e os corredores biológicos que mantêm 
a conexão entre áreas protegidas. 
 

 

Áreas de alto valor de conservação 
 

Habitat naturais críticos para as espécies incluídas na Lista Vermelha da IUCN 
 

6.9. Os locais cruciais para as espécies incluídas na Lista Vermelha da IUCN — como 
quase ameaçadas, vulneráveis, em perigo ou em perigo crítico— constituem um habitat 
natural crítico. O primeiro passo para se fazer essa constatação é documentar, na área 
de influência, as espécies que fazem parte da Lista Vermelha da IUCN. A maior parte 
das aves, mamíferos e anfíbios já foi avaliada, embora o mesmo ainda não tenha sido 
feito com a maioria das plantas, peixes e répteis. 
 

6.10. No caso das espécies classificadas como quase ameaçadas, vulneráveis, em 
perigo ou em perigo crítico, o cliente determinará em que medida o lugar é crucial para 
essa espécie, segundo seu entendimento do habitat e das populações da espécie na 
área de influência do projeto e no resto do mundo. Algumas espécies ameaçadas 
apresentam ampla distribuição, e para elas o lugar poderia não ser de importância crítica; 
um caso extremo seria o de uma espécie ameaçada que é endêmica ao local (ou seja, 
encontrada somente nessa área) ou que depende desse lugar em particular para sua 
reprodução, alimentação ou deslocamento. Para se determinar em que medida um local 
é crítico para a sobrevivência da espécie, é preciso registrar sua abundância ao longo 
do tempo e espaço. 
 

6.11. Os novos registros sobre distribuição de espécies ameaçadas ou quase 
ameaçadas devem ser verificados por especialistas qualificados. É comum que 
consultores inexperientes identifiquem erroneamente espécies no campo e passem 
informações sobre elas como vulneráveis, quando, na realidade, elas nem são 
encontradas no local. 
 

6.12. Uma vez que se tenha identificado a existência de espécies ameaçadas ou quase 
ameaçadas na área de influência do projeto, deve-se reunir informações, mediante 
estudos de linha de base de biodiversidade, para se determinar se algum habitat pode 
ser considerado crítico para a espécie em questão. Entre as questões a levantar estão 
as seguintes: 
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▪ A perda do habitat resultaria no aumento do nível de vulnerabilidade da 
espécie? 

▪ O projeto levaria a impactos que aumentariam o nível de risco para a 
espécie? 

▪ O projeto poderia ocasionar redução da população da espécie no longo 
prazo? 
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Box 6: A correção da identificação errônea de certa espécie de ave evitou custos e 
atrasos desnecessários 

O problema. A AIA para um gasoduto financiado pelo Banco relatou a observação, ao longo 
da servidão de passagem, de uma ave de peito branco (Cinclodes palliates), considerada em 
perigo crítico na Lista Vermelha da IUCN. 

O projeto. O Projeto Perú LNG compreende a construção de um gasoduto de 408 km para 
transportar gás natural pelo altiplano andino; uma central de gás natural liquefeito na costa ao 
sul de Pisco; e um terminal marinho. O projeto está a cargo de um consórcio encabeçado pela 
Hunt Oil, SK Energy, Repsol e Corporación Marubeni. O Banco ajudou a financiar o projeto de 
US$ 3,8 bilhões mediante um empréstimo de US$ 400 milhões e outro de igual valor concedido 
por um consórcio de bancos comerciais, ambos assinados em 2008. 

Riscos e impactos potenciais. O C. palliates habita áreas pantanosas entre 4.430 m de altura 
e o limite das neves eternas, a cerca de 5.000 m de altura. A principal ameaça para a ave é a 
destruição de seu habitat devido às atividades de mineração, extração de turfa e pastoreio 
excessivo. A IUCN descreve a ave como uma espécie rara e localizada, e sua população não 
passa de 300 indivíduos. A AIA reportou duas observações de C. palliates ao longo da servidão 
de passagem, uma no verão, em um local de amostragem situado num lodaçal de junça, e 
outra no inverno, em outro local coberto de junça. Caso fossem corretas as observações, elas 
teriam desencadeado a identificação desses locais como habitat naturais críticos, caso em que 
o Banco não teria podido apoiar sua conversão ou degradação. As observações levaram a 
estudos adicionais e à possibilidade de estabelecer uma rota alternativa para o gasoduto, com 
os consequentes atrasos na construção. 

Conclusão. Parecia provável que os relatórios da AIA sobre a ave estavam equivocados. Um 
levantamento de grande alcance realizado entre 2008 e 2011 constatou que o habitat da ave 
estava confinado a uma faixa de 40 km situada nos Andes, diretamente a leste de Lima, 
enquanto a rota do gasoduto se situava muito mais ao sul. Outras buscas não conseguiram 
encontrar evidências da espécie entre Ayacucho e Huancavelica, área pela qual passa o 
gasoduto e na qual, segundo a IUCN, “se tinha notificado incorretamente” a presença da ave. 
A ausência da ave na servidão de passagem foi confirmada de novo pela ECOAN, uma ONG 
peruana de conservação associada à American Bird Conservancy. Uma consultoria peruana 
de biodiversidade, contratada pela Perú LNG para realizar um levantamento biológico ao longo 
da extensão total da servidão de passagem, não encontrou a ave apesar de uma análise 
minuciosa dos dois lugares reportados na AIA. Tampouco foi observada sua presença durante 
o atual trabalho de monitoramento biológico, liderado pela Smithsonian Institution. Esses 
estudos complementares confirmaram a afirmação de que as observações iniciais estavam 
incorretas. 

Lições aprendidas. As informações complementares disponíveis sobre a espécie levaram 
ao questionamento da qualidade dos dados de linha de base originais em relação à 
biodiversidade; estudos posteriores realizados por pessoal qualificado indicaram que a 
espécie não estava presente na servidão de passagem do gasoduto. Embora sejam 
dispendiosos e requeiram muito tempo, os estudos adicionais permitiram evitar gastos 
significativos que seriam necessários para mitigar os impactos em um habitat natural crítico. 
A experiência reafirma a importância de se contar com dados de linha de base de alta 
qualidade para avaliar a existência de um habitat natural crítico, e a necessidade de 
comparar esses dados com outras informações possivelmente contraditórias. 

 

  



44 | P á g i n a  
 

Habitat naturais críticos para espécies endêmicas com distribuição restrita 
 

6.13. Considera-se que os lugares que sustentam espécies supostamente endêmicas 
com distribuição restrita constituem um habitat natural crítico de alto valor em matéria de 
conservação, a menos que se demonstre que a espécie em questão tem extensão 
geográfica sobre áreas amplas. 
 

6.14. É comum que nos estudos de linha de base da biodiversidade se identifiquem 
indivíduos de uma espécie que foi descrita apenas recentemente pelos cientistas ou que 
ainda não recebeu nome. Esses registros devem ser confirmados por taxonomistas 
qualificados e especializados nessa espécie em particular. Em alguns casos, as novas 
espécies poderiam ser endêmicas do lugar onde foram encontradas e ter uma margem 
muito limitada de distribuição. Como há muito pouca informação disponível sobre novas 
espécies — sua descrição poderia se basear em menos de 20 indivíduos —, é pouco 
provável que essas tenham sido avaliadas pela IUCN, embora pudessem ter 
características semelhantes às de outras espécies “quase ameaçadas”, “vulneráveis”, 
“em risco” ou “em risco crítico” de extinção. 
 

6.15. Os critérios para se determinar se uma espécie está ameaçada incluem uma 
avaliação de sua distribuição geográfica conhecida no momento e um entendimento do 
histórico de fragmentação de sua população, redução e as ameaças existentes. Por 
exemplo, na Nota de orientação 6 das Normas de desempenho da IFC, consta que as 
espécies vertebradas com área de distribuição inferior a 50.000 km2 são definidas como 
“de distribuição restrita”. De acordo com a IUCN, as espécies “vulneráveis” são as que 
habitam uma área de distribuição geográfica inferior a 20.000 km2, cuja população sofre 
fragmentação, reduções e ameaças demonstradas. 
 

6.16. Quando se recolhem amostras de plantas, invertebrados, peixes de água doce, 
anfíbios e lagartos, é muito provável que se encontrem novas espécies. É também 
provável que a distribuição dessas espécies “novas” — ou seja, novas para a 
comunidade científica — seja mais ampla do que a área onde foram encontradas. No 
entanto, o cliente deve demonstrar que a distribuição de espécies potencialmente 
endêmicas se estende a habitat apropriados (ou seja, aqueles que podem sustentar 
espécies durante um período prolongado) fora da área de influência, a fim de poder 
determinar se o projeto terá efeitos adversos no habitat crítico para a sobrevivência 
dessa espécie. 
 

6.17. No caso das espécies “novas” ou que a IUCN ainda não tenha classificado, o cliente 
deve apresentar uma análise de até que ponto a espécie está ameaçada, e em que 
medida a área é crucial para sua sobrevivência. Se existe informação suficiente, devem 
ser aplicados na análise os parâmetros da Lista Vermelha da IUCN. Se as informações 
forem insuficientes, o cliente deve usar o princípio da precaução. As análises de espécies 
supostamente endêmicas com distribuição restrita devem incluir todas elas, caso a caso, 
para obtenção de dados sobre sua ecologia, distribuição e abundância, assim como 
sobre a magnitude das ameaças existentes. Também se deve indicar até que ponto os 
conhecimentos disponíveis são confiáveis. Será preciso também consultar especialistas 
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em ecologia e taxonomia para se determinar de que espécie se trata e obter dados sobre 
suas características biológicas. Em muitos casos, a análise indicará a necessidade de 
ampliação dos estudos projetados dessas espécies até habitat localizados fora da área 
de influência do projeto. É bem possível que uma espécie recém-descoberta e descrita 
não seja endêmica nem de distribuição restrita e que sua distribuição “conhecida” seja 
resultado de uma amostragem insuficiente na área de distribuição. Mas isso deve ser 
demonstrado e não pressuposto. 
 

6.18. Se a identificação dos exemplares não bastar para situá-los na categoria de 
“espécie”, eles devem ser descritos como “sp.” (espécie não plenamente identificada), 
“aff.” (affinis, espécie afim de determinado táxon) ou “cf.” (confer, “comparar com”, já que 
aparentemente pertence a uma espécie ou gênero determinado, mas isso não pode ser 
afirmado com segurança). Nesse caso, o cliente deve explicar por que não foi possível 
incluí-los na categoria de “espécie” e descrever as medidas que serão adotadas para se 
determinar se a população representa uma espécie nova. Do contrário, o Banco suporá 
que esses espécimes — que ainda não foram incluídos na categoria de “espécie” — 
representam uma nova espécie de distribuição restrita. 
 

 

Habitat naturais críticos para a viabilidade das rotas de migração de espécies 
migratórias 
 

6.19. Se um local for fundamental para a viabilidade das rotas de migração de uma 
espécie, trata-se de um habitat natural de importância crítica. As rotas das espécies 
migratórias de uma zona geográfica para outra têm caráter cíclico e são previsíveis. Os 
projetos lineares de infraestrutura — como estradas, linhas de transmissão e gasodutos 
—, assim como os projetos destinados a aproveitar os rios e cursos d’água naturais — 
como os programas de energia hidrelétrica e eólica —, podem criar barreiras para esses 
movimentos migratórios. A infraestrutura pode passar por rotas migratórias e criar 
obstáculos; já os parques eólicos e as centrais hidrelétricas podem afetar o movimento 
das aves e dos peixes nas rotas de voo e nos rios. Do mesmo modo, um projeto situado 
próximo a uma região importante para agregação de espécies, como áreas de 
reprodução ou alimentação, pode obstruir o deslocamento dos animais. 
 

6.20. Os estudos de linha de base para diagnóstico da biodiversidade devem determinar 
em que medida as espécies migratórias dependem do habitat que poderia ser afetado 
por um projeto. Será preciso recolher amostras nos períodos em que se prevê o nível 
máximo de migração, e essa informação deve ser usada para avaliar a importância 
relativa do habitat para as migrações em comparação com outras rotas. No caso dos 
parques eólicos e centrais hidrelétricas, poderia ser necessário realizar estudos 
complementares específicos e detalhados para compreender os movimentos migratórios 
e o impacto do projeto sobre eles. 
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Habitat altamente adequado para conservação da biodiversidade 
 

6.21. O habitat identificado como prioritário para a conservação, mediante procedimentos 
de caráter regional, nacional ou internacional, é considerado um habitat natural crítico. 
Em muitos casos, manguezais, a mata atlântica, os bofedales, os recifes de coral e outros 
importantes habitat em risco estão protegidos pela legislação do país em que se 
localizam. Esse tipo de habitat provavelmente será considerado pelo Banco um habitat 
natural crítico. 
 

6.22. Em geral, o enfoque para se atribuir prioridades de conservação a um local se 
baseia na questão da medida em que ele é vulnerável — a possibilidade de que esteja 
exposto a fatores externos aos quais é sensível — e insubstituível. Isso inclui seu 
potencial de contribuir para a conservação global de seus aspectos de biodiversidade. A 
maior parte das áreas regionais e nacionais protegidas — os sítios do Patrimônio 
Mundial, os sítios Ramsar e as reservas de biosfera — satisfaz esses dois princípios, ou 
seja, são vulneráveis e insubstituíveis. Os sítios da AZE, as áreas importantes para as 
plantas, as áreas chave para a biodiversidade e as que são importantes para as aves 
também são definidas de acordo com esses princípios. Certas áreas altamente 
adequadas para conservação da biodiversidade também poderiam ser reconhecidas 
como prioritárias, seja mediante procedimentos regionais ou nacionais ou porque têm 
alto valor em matéria de conservação segundo padrões e critérios internacionais. Essas 
áreas seriam: regiões com considerável endemismo, espécies ameaçadas ou em risco 
ou que são refúgios naturais; grandes áreas com populações viáveis de espécies que 
ocorrem naturalmente; espaços que contêm ecossistemas raros, ameaçados ou em 
risco, que fornecem serviços ecossistêmicos naturais essenciais, que satisfazem 
necessidades das comunidades que nelas habitam ou que são cruciais para a identidade 
cultural tradicional. 
 

6.23. É importante reconhecer que muitos países da América Latina e Caribe ainda não 
estabeleceram critérios para delimitar áreas altamente adequadas para a conservação 
da biodiversidade. Também existem muitas localidades remotas que não dispõem da 
informação necessária sobre biodiversidade para aplicar critérios de atribuição de 
prioridades. Nessas áreas, os estudos de linha de base da biodiversidade podem 
oferecer a única informação disponível sobre o assunto. Nesses casos, os clientes 
devem aplicar os critérios comumente utilizados para identificar altos valores de 
conservação a uma área, a fim de determinar se ela deve ser considerada altamente 
adequada para conservação da biodiversidade. Esses critérios devem compreender a 
manutenção dos processos evolutivos fundamentais que incluem, entre outros, a 
conectividade genética (por exemplo, os corredores biológicos), o endemismo (por 
exemplo, as ilhas isoladas, fragmentos de habitat e os cumes de montanha), a riqueza e 
os refúgios de espécies.  
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Box 7: Estudos complementares indicam que uma linha de transmissão gera 
importantes riscos para o movimento dos flamingos 

O problema. O Banco recebeu um pedido de financiamento para um projeto geotérmico em 
uma área protegida que contém um grande número de flamingos, entre eles o flamingo andino 
(Phoenicoparrus andinus), que faz parte da Lista Vermelha da IUCN como espécie vulnerável. 

O projeto. O projeto geotérmico está situado no sudeste do departamento de Potosí, uma 
região árida de grande altitude. A linha de transmissão do projeto se estenderia para o norte, 
a partir da central, atravessando a Reserva Natural Eduardo Avaroa e a rota de voo que os 
flamingos usam diariamente para se alimentar. 

Riscos e impactos potenciais. O Banco classificou o projeto como uma operação de 
categoria A, devido ao potencial de significativos impactos ambientais negativos. O projeto 
ativou também a Diretriz B.9 da Política de Meio Ambiente e Observância de Salvaguardas do 
Banco, na qual se destaca que o BID não apoiará operações que degradem significativamente 
habitats naturais críticos. A AIA preparada pelo mutuário antes da solicitação do financiamento 
não continha a informação necessária para que se calculassem os efeitos do projeto no habitat 
e nas rotas migratórias dos flamingos; em particular, o possível risco de morte de um grande 
número de exemplares devido a colisões com a linha de transmissão. De fato, não havia dados 
científicos com esse nível de detalhe. 

Estudos complementares. Por conseguinte, o Banco financiou um minucioso programa de 
pesquisa para documentar o comportamento, a ecologia e as modalidades de voo da 
população de flamingos. Comprovou-se a existência de cerca de 75.000 aves nessa área. O 
mais numeroso era o flamingo James (Phoenicoparrus jamesi), cujo número se elevava a 
64.465, seguido do flamingo andino, com um total de 8.892 indivíduos, e o flamingo chileno 
(P. chilensis), com 1.772 indivíduos. Esta última espécie está incluída na Lista Vermelha da 
IUCN como “quase ameaçada”. Devido a sua longevidade (entre 20 e 30 anos) e seu longo 
período de reprodução, mesmo mudanças insignificantes na taxa de mortalidade de flamingos 
adultos, causadas, por exemplo, por colisões com a linha de transmissão, poderiam pôr em 
perigo a sustentabilidade da ave em longo prazo. No estudo foi documentado também o padrão 
diário de voo da espécie, que cruza a rota da linha de transmissão proposta para se alimentar 
em 30 pequenos lagos e áreas alagadas. Os pesquisadores comprovaram que cada área de 
alimentação continha diferentes espécies de algas e diatomáceas de que os flamingos 
necessitam para satisfazer suas necessidades nutricionais. Os dados apresentados pelo 
estudo do padrão de voo dos flamingos e o risco de um aumento da mortalidade devido à 
localização da linha de transmissão levaram à conclusão de que o projeto poderia ter impactos 
significativos para um habitat natural crítico. O Banco, portanto, está estudando possíveis 
alternativas. 

Lições aprendidas. Esses resultados demonstram que as AIA preparadas pelos mutuários 
podem ser inadequadas, necessitando, portanto, de estudos adicionais. A pronta participação 
do Banco na preparação do projeto pode ajudar a identificar lacunas fundamentais nas 
informações e dar início a estudos complementares ao se iniciar a etapa de preparação. Alguns 
estudos poderiam levar até dois anos, sobretudo quando se trata de reunir dados sobre 
espécies de vida longa. 
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PARTE III. ESTUDOS DE LINHA DE BASE PARA DIAGNÓSTICO DA 
BIODIVERSIDADE 
 

7. Preparação dos estudos de linha de base para diagnóstico da biodiversidade 
 

7.1. No relatório de delimitação do escopo do projeto devem ser especificadas as 
características fundamentais da biodiversidade, inclusive os serviços ecossistêmicos 
prioritários em sua área de influência, e uma descrição dos potenciais impactos e riscos 
para essas características e serviços. Por conseguinte, o relatório orientará os estudos 
de linha de base da AA da biodiversidade indicando os casos em que pode ser 
necessária informação adicional sobre suas características fundamentais para se 
compreender melhor os impactos. Além disso, o relatório garantirá que se conte com 
informações suficientes para elaborar programas de gestão ambiental destinados a 
evitar, mitigar, reabilitar ou compensar os impactos. 

7.2. Ao contrário do que se crê, o objeto do estudo de linha de base para fazer um 
diagnóstico da biodiversidade para uma AA não é fazer um inventário biológico que 
proporcione listas exaustivas de espécies. Do ponto de vista do Banco, o objetivo é 
fornecer informação objetiva e suficiente que, ao ser usada no delineamento do projeto, 
possa ajudar a responder às seguintes perguntas: 

▪ Quais são as características fundamentais da biodiversidade na área de 
influência do projeto? 

▪ Foram especificadas todas as características fundamentais da 
biodiversidade? 

▪ Que efeitos terá o projeto em cada uma das características da biodiversidade 
especificadas? 

▪ Quais são as condições básicas das características fundamentais da 
biodiversidade na área de influência que podem ser monitoradas durante o 
período de duração do programa? 

▪ O plano terá um efeito importante no habitat natural ou em habitat naturais 
críticos? 

▪ Qual a possibilidade de se evitarem impactos nas características 
fundamentais da biodiversidade? 

▪ Se o projeto pode criar uma transformação ou degradação considerável dos 
habitat naturais, há opções para minimizar — na medida em que isso seja 
apropriado — a perda de habitat e para estabelecer e manter uma área 
protegida  ecologicamente similar e que possa ser bem financiada, 
implementada e monitorada? 

 

7.2. Por conseguinte, os TR para os estudos de linha de base da biodiversidade devem 
fazer o seguinte: 
 

▪ identificar, caracterizar e documentar as características fundamentais da 
biodiversidade na área de influência do projeto para a qual serão avaliados os 
potenciais impactos e riscos; 
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▪ prover informação suficiente para planejar as medidas de gestão necessárias 
para mitigar ou compensar os impactos do projeto; 

▪ produzir dados padronizados sobre indicadores de biodiversidade que sirvam 
de ponto de referência para comparar os dados de monitoramento obtidos 
durante a implementação do programa. 

 

7.3. O Banco pode requerer informação adicional ou estudos complementares sobre a 
biodiversidade com o objetivo de avaliar a conformidade com suas políticas. Esses 
estudos podem incorporar dados sobre espécies situadas fora da área de influência do 
projeto, a fim de determinar se uma área é crítica para as espécies incluídas na Lista 
Vermelha da IUCN ou para as espécies endêmicas com distribuição restrita. Essa 
informação permitirá determinar se um habitat será considerado natural crítico ou se 
não se produzirá uma transformação importante de habitat naturais críticos. Em alguns 
casos, os estudos adicionais poderiam incluir informação necessária para elaborar 
planos adequados de gestão; por exemplo, análise de processos ecológicos ou 
avaliações da eficácia das medidas de gestão. O cliente deve considerar a 
possibilidade de desde o começo incluir o Banco no processo de desenvolvimento dos 
TR para os estudos de linha de base da biodiversidade, a fim de incorporar as 
exigências adicionais do BID. 

7.4. Os TR para os estudos de linha base para diagnóstico da biodiversidade devem 
abarcar as seguintes áreas: 

▪ os antecedentes do trabalho de pré-avaliação e delimitação do escopo do 
projeto; 

▪ o processo de participação das partes interessadas; 
▪ s metodologias para os estudos de campo e a composição das equipes; 
▪ as bases de dados, os modelos de apresentação de dados e a elaboração de 

mapas; 
▪ os indicadores de referência para o monitoramento; 
▪ uma avaliação da completude e das limitações dos resultados do estudo. 

 

7.5. O Anexo D contém um modelo de TR para os estudos de linha base para diagnóstico 
de biodiversidade. 
 

Informação básica para os estudos de linha de base para diagnóstico da 
biodiversidade 
 

7.6. Os antecedentes avaliados durante a fase de delimitação do escopo do projeto 
devem ser apresentados como parte dos estudos de linha de base. Eles devem incluir a 
descrição do projeto e os mapas e também proporcionar um resumo da área de influência 
do projeto, os resultados da revisão preliminar da informação disponível; os resultados 
da identificação e análise inicial das partes interessadas, a especificação das 
características fundamentais da biodiversidade e a determinação dos aspectos chave da 
avaliação. 
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Participação das partes interessadas nos estudos de linha de base da 
biodiversidade 
 

7.7. A participação das partes interessadas é necessária durante o processo de 
delimitação do escopo do projeto, e os estudos de linha de base da biodiversidade devem 
incluir uma descrição do processo de consulta iniciado durante as etapas de pré-
avaliação e delimitação do escopo. Essa participação é vital para se estimar 
adequadamente o valor da biodiversidade, enquanto os conhecimentos dos habitantes 
do lugar podem fornecer informação valiosa sobre seus aspectos fundamentais na área. 
 

 

Metodologias para os estudos de campo e a composição das equipes 
 

Requisitos para a elaboração de amostras e níveis de atividade 
 

7.8. Os estudos de linha de base para diagnóstico da biodiversidade não são inventários, 
mas análises centradas em seus aspectos mais importantes, de relevância para o 
projeto, que são especificados durante a etapa de delimitação do escopo. É impossível 
(e inconveniente) documentar toda a biodiversidade existente na área de influência de 
um programa. 
 

7.9. Os estudos de linha de base e as avaliações da Lista Vermelha da IUCN se centram, 
em sua maioria, nos vertebrados e plantas superiores. Esse viés da taxonomia ocorre 
apesar de 78 % das espécies conhecidas não pertencerem a essas categorias. Nos 
estudos de linha de base da biodiversidade, os vertebrados e plantas são usados como 
substitutos (proxies) para as outras espécies da zona, principalmente insetos e outros 
invertebrados. 
 

7.10. Os planos de amostragem para os estudos de linha de base da biodiversidade 
devem se concentrar — espacial e temporalmente — nos aspectos mais importantes da 
biodiversidade e em suas características fundamentais dentro da área de estudo 
selecionada. O esforço de amostragem deve ser suficnete para eliucidar as questões 
essenciais que tenham sido identificadas durante a fase de delimitação do escopo. 
 

7.11. A amostragem para detecção das espécies em risco ou com distribuição restrita se 
impõe quando existe a possibilidade de que os projetos tenham impactos irreversíveis 
de grande magnitude num habitat natural; por exemplo, os de represas hidrelétricas, 
mineração em larga escala, transformação de terras agrícolas ou construção de estradas 
importantes. Quando forem detectadas possíveis espécies com distribuição restrita, isso 
vai exigir um esforço adicional para se obter informação suficiente que permita 
compreender os impactos potencialmente sérios do projeto. Isso poderia incluir uma 
ampliação da pesquisa até zonas situadas fora da área original de estudo, a fim de se 
determinar a distribuição geral das novas espécies e realizar análises ecológicas e 
genéticas das características dessas populações. 
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7.12. A coleta de espécimes é essencial quando a amostragem tem por finalidade 
documentar espécies em risco com distribuição restrita. Os exemplares — sejam eles 
completos ou amostras de pele ou tecido, amostras de plantas e/ou material genético — 
são fundamentais para assegurar a correta identificação das espécies. As fotografias ou 
registros de som poderiam bastar no caso de espécies bem conhecidas e em casos nos 
quais a probabilidade de erros na identificação seja mínima. 
 

7.13. Para fins de descrição do habitat, é preciso que as amostras de plantas sejam 
representativas dos mapas criados mediante interpretação de fotografias aéreas ou 
imagens de satélite; ou seja, devem verificar no terreno a informação contida nesses 
mapas. Na medida do possível, devem ser colhidas amostras de todos os tipos de 
habitats relevantes. Sempre que for plausível, as amostras de plantas devem coincidir 
com as de solo, de modo a permitir que se extrapole a informação entre as áreas em 
geral. A amostragem deve ser estratificada (de acordo com as características 
fundamentais da biodiversidade) e aleatória dentro dos estratos. 
 

7.14. A localização das amostras (pontos de observação ou referência, seções 
transversais e quadrantes, entre outros) deve ser georreferenciada, com sistemas de 
posicionamento global (GPS) que apresentem uma margem mínima de erro. O relatório 
de referência deve incluir mapas dos lugarea de onde foram retiradas as amostras, 
superpostos ao mapa dos habitat de interesse, a fim de se avaliar o esforço de 
amostragem em cada tipo de habitats. 
 

7.15. A amostragem deve ocorrer nos períodos em que as características da 
biodiversidade forem mais facilmente observáveis. Por exemplo, o nível de atividade das 
aves é maior ao amanhecer e ao entardecer; as amostras de espécies migratórias devem 
ser obtidas nos períodos de migração; em muitos casos, os anfíbios só podem ser 
observados na estação úmida; é mais fácil encontrar os peixes quando as águas atingem 
seu nível mais baixo, e muitos tipos de plantas só podem ser identificados quando 
florescem. Na maior parte dos casos, a amostragem da biodiversidade deve ter lugar ao 
longo de todo o ano, a fim de aumentar as possibilidades de se encontrar distintos 
organismos em diferentes estações. Não é prático querer fazer um estudos de linha de 
base da biodiversidade em menos de seis meses, já que frequentemente se leva mais 
de um ano para concluí-lo. 
 

7.16. O cliente deve identificar metodologias específicas de amostragem de campo de 
acordo com os seguintes elementos: 
 

▪ o tipo de dados necessários para abordar os problemas que se apresentam 
durante a delimitação do escopo do projeto; 

▪ os tipos de grupos taxonômicos e habitat que são objeto da amostragem; 
▪ as limitações e obstáculos logísticos para a atividade de campo. 

 

7.17. A seleção de unidades taxonômicas irá variar segundo o lugar e as condições do 
habitat. Em alguns casos, os taxa que usualmente não são incluídos na amostragem ou 
nas AIA, como os invertebrados, podem ser importantes se constituírem indicadores 
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cruciais de biodiversidade, como no caso dos ecossistemas aquáticos, desertos 
extremamente áridos ou bosques tropicais onde existem grupos de indicadores 
conhecidos. 
 

7.18. As fontes geralmente aceitas de metodologias de amostragem da biodiversidade 
incluem o RAP Tool Kit da Conservation International e ABC Taxa’s Volume 8: Manual 
on Field Recording Techniques and Protocols for All Taxa Biodiversity Inventories and 
Monitoring. 
 

Descrição dos métodos de amostragem de campo 
 

7.19. No relatório do estudo da linha de base da biodiversidade devem ser incluídos os 
métodos, as datas, a lista das partes interessadas e de especialistas consultados; a 
composição da equipe e sua experiência profissional; assim como qualquer outra 
informação que permita que os revisores e o público em geral compreendam o processo 
do estudo, além do que se segue: 
 

▪ nome dos membros da equipe e das instituições a que são filiados no campo 
em que realizam os estudos; 

▪ nome das pessoas que identificaram as espécies e das instituições a que são 
filiadas; 

▪ Nome dos especialistas consultados; 
▪ Documentos que comprovem as consultas e pesquisas feitas junto às partes 

interessadas; 
▪ Datas específicas em que foram feitos os estudos nos pontos de amostragem 

para todos os grupos taxonômicos; 
▪ Localização concreta e configuração dos estudos e pontos de amostragem; 
▪ Equipe destinada a obter cada uma das amostras. 
▪ Indicadores da intensidade da amostragem (por exemplo, o número de 

pessoas-dia). 
 
Composição das equipes 
 

7.20. O cliente deve assegurar que as equipes a cargo dos estudos de linha de base da 
biodiversidade incluam especialistas em habitat ou taxonomia, entre eles ecologistas 
(especialistas em ecologia de comunidades, vegetação, silvicultura ou botânica, segundo 
o que exija o estudo proposto) e taxonomistas (especializados em botânica, ornitologia, 
mastozoologia, ictiologia, entomologia ou herpetologia, se for necessário). 
 

7.21. As equipes de campo encarregadas de realizar os estudos de linha de base para 
diagnóstico da biodiversidade devem incluir pessoas com capacidade demonstrada para 
identificar as espécies em campo. Uma identificação equivocada — por exemplo, a 
elaboração de uma lista de espécies com distribuições de enorme amplitude — pode 
reduzir a confiança nos resultados dos estudos de linha de base e, em certos casos, 
causar atrasos significativos no projeto. 
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Planejamento e aspectos logísticos 
 

7.22. Em muitos casos, o trabalho de campo em zonas remotas requer considerável 
apoio logístico (transporte, alimentação, abrigo, saúde, segurança e higiene no trabalho 
e segurança geral). Com frequência, os estudos de linha de base da biodiversidade 
exigem a obtenção de licenças regionais e nacionais (para as atividades de campo e a 
coleta e transporte de exemplares), assim como licenças locais quando essas atividades 
têm lugar em terrenos de propriedade ou administração comunal. Portanto, o 
planejamento do trabalho de campo pode aumentar consideravelmente o tempo 
necessário para implementar os estudos de linha da base para diagnóstico da 
biodiversidade, o que se deve levar em conta no calendário geral do projeto. 
 

 

Bases de dados, apresentação de dados e traçado de mapas 
 

7.23. Nos TR devem ser especificados, na medida do possível, os requisitos aplicáveis 
a bases de dados, apresentação de dados e traçado de mapas. No que diz respeito às 
bases de dados, os requisitos devem coincidir com as normas regionais e nacionais 
respectivas e os dados, ser apresentados em formatos acessíveis que permitam 
compartilhamento. As bases de dados sobre espécies devem incluir, entre outras coisas, 
sua nomenclatura (nomes científicos e populares), lugar de origem, condição, as 
associações com o habitat e sua abundância comparativa. No caso de espécies chave, 
os estudos de linha de base da biodiversidade devem gerar mapas nos quais se indique 
sua distribuição e abundância, os habitat necessários e as tendências históricas da 
população. Os bancos de dados devem incluir uma análise histórica e das mudanças 
dos habitat, incluindo os fatores responsáveis pela transformação. Por último, os habitat 
devem ser definidos e mapeados.  
 

 

Indicadores de referência para o monitoramento 
 

7.24. Os TR devem especificar o requisito para identificação das variáveis resposta e 
estabelecer os indicadores de referência para monitorar mudanças na biodiversidade 
durante a execução do projeto, as operações e o período posterior ao fechamento. Essa 
descrição deve incluir indicadores apropriados, descrevendo a situação em relação a 
recursos naturais críticos, processos ecológicos, habitat e espécies. Os indicadores 
devem ser facilmente quantificáveis e o sistema de monitoramento deve fornecer 
informação suficiente para detectar alterações substanciais nos parâmetros durante 
períodos apropriados para a execução e implementação do projeto. 
 

7.25. O estabelecimento de uma linha de base para o monitoramento da biodiversidade 
pode requerer uma amostragem em “áreas controle” situadas fora da zona de influência, 
que sejam comparáveis com os lugares afetados e ser usadas para verificar mudanças 
de maior magnitude não relacionadas com o projeto. 
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Avaliação da integridade do estudo e de suas limitações 
 

7.26. Nos TR é preciso levar 
em conta a necessidade de 
determinar se os dados 
derivados do estudo permitem 
satisfazer o requisito do 
princípio da precaução. Nessa 
análise deve haver uma 
avaliação das lacunas de 
informação que devem ser 
preenchidas no futuro e uma 
avaliação técnica da 
completude dos estudos, por 
exemplo, por meio de curvas 
de acumulação para 
determinar sua efetividade. Na 
documentação das limitações 
poderia se indicar que as 
condições durante a pesquisa 
— climáticas ou derivadas de outras limitações logísticas — não eram ótimas para se 
fazer uma descrição exaustiva dos habitat ou espécies ou que, quando se preparou o 
relatório, as espécies não haviam sido identificadas com suficiente certeza. Nessa parte 
do estudo da linha de base se deve documentar como foram reduzidas as lacunas na 
informação e superadas as limitações existentes no desenvolvimento do projeto, assim 
como ser especificados claramente os riscos associados a uma tomada de decisão 
baseada em informação incompleta. 
 

7.27. Um objetivo dos estudos de linha de base da biodiversidade é documentar os 
habitats e espécies existentes na área de influência que poderiam ser afetados pelo 
projeto. Para isso é necessário obter uma amostragem focalizada em tipos raros de 
habitat ou em habitat que poderiam conter espécies ameaçadas ou espécies endêmicas 
com distribuição restrita. A amostragem deve se mostrar suficiente, mediante curvas de 
acumulação de espécies, opinião de especialistas ou outros enfoques similares, a fim de 
minimizar o risco de não registrar espécies raras e ameaçadas ou com distribuição 
restrita. 
 

7.28. O Banco pode solicitar estudos complementares da biodiversidade para avaliar o 
cumprimento de suas políticas. Esses estudos podem incluir o seguinte: 
 

▪ uma avaliação da ecologia, distribuição e abundância de espécies raras e 
ameaçadas, entre elas espécies endêmicas com distribuição restrita e as 
espécies presentes na Lista Vermelha da IUCN que poderiam ser afetadas pelo 
projeto. Esses estudos talvez possam exigir conhecimentos especializados de 
ecologia de campo e taxonomia, além de metodologias especiais de 
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amostragem. Também pode ser necessário registrar a distribuição das 
espécies, para determinar em que medida elas dependem do habitat afetado; 

▪ a elaboração de modelos dos impactos de um projeto no ecossistema; por 
exemplo, uma análise do processo ecológico no caso de projetos que alteram 
o regime hidrológico dos rios. Em muitos casos, esses estudos requerem 
conhecimentos especializados, e o Banco poderia exigir o uso de métodos 
normatizados para elaborar os modelos; 

▪ que se demonstre a eficácia das medidas de gestão, como as destinadas a 
reduzir as colisões de aves com linhas de transmissão; escadas de peixes para 
facilitar as migrações ou mudanças nos horários de operação para diminuir a 
mortalidade dos morcegos e aves nos parques eólicos. Esses estudos podem 
ser feitos durante a etapa de operação de um projeto e ser usados como 
fundamento para a gestão adaptativa. No caso de medidas de gestão que ainda 
não tenham sido testadas, talvez seja necessário iniciar os estudos antes da 
implementação do programa. 

 

7.29. Talvez seja necessário complementar os estudos de linha de base para diagnóstico 
da biodiversidade e os planos de gestão com outros estudos, a fim de se compreender 
os impactos e riscos potenciais em determinados setores e tipos de projeto, como nos 
seguintes: 
 

▪ Projetos hidrelétricos que produzem transformações fundamentais na 
hidrologia e limnologia dos rios, com as consequentes mudanças na correnteza 
e qualidade da água a montante e a jusante da represa. Outros estudos incluem 
a coleta dos dados necessários para elaborar modelos do fluxo e da qualidade 
da água e determinar se os fluxos residuais são suficientes para manter os 
habitats aquáticos e ripários. Em muitos casos, são necessárias análises e 
planos de manejo da vazão ecológica nas AA de projetos hidrelétricos. 

▪ Uma melhor compreensão dos potenciais impactos indiretos nos habitat 
gerados pelo fluxo de pessoas pode facilitar a construção de estradas em zonas 
fronteiriças. Podem-se usar modelos como fundamento para elaborar planos 
de gestão a fim de controlar o acesso e minimizar esses impactos. 

▪ No caso das linhas de transmissão, dutos e novas estradas, pode-se requerer 
análises complementares dos obstáculos e da fragmentação criados pela 
infraestrutura linear. 

▪ Os projetos para construção de parques eólicos podem precisar de uma análise 
especial das migrações e rotas de voo, além de uma avaliação dos riscos de 
colisão para as aves e morcegos. 

 

7.30. Idealmente, a necessidade de se fazer estudos adicionais de biodiversidade deve 
ser identificada no início do trabalho de pré-avaliação e delimitação do escopo do projeto, 
para que possam ser incorporados ao PAB, permitindo a finalização dos estudos de linha 
de base da biodiversidade que sejam necessários. 
  



56 | P á g i n a  
 

Box 8: As espécies novas requerem estudos complementares para que se compreenda 
sua distribuição e ecologia 

O problema. Os estudos de linha de base da fauna aquática feitos para um projeto hidrelétrico 
confirmaram a existência de várias espécies novas de peixes com distribuição aparentemente 
restrita. Portanto, considerou-se que seu habitat era um habitat natural crítico. Foram 
necessários estudos adicionais para se determinar a margem de distribuição e os habitat 
dessas espécies e, desse modo, definir os requisitos do Banco para a mitigação dos impactos 
do projeto nesses sistemas. 

O projeto. O projeto hidrelétrico da Chaglla Hydroelectric no Peru compreende uma represa 
de grande porte e uma central de energia de 406 megawatts (MW) no rio Huallaga, situado no 
departamento de Huánuco. O projeto está sendo financiado mediante um empréstimo de 
US$150 milhões, aprovado pelo Banco em 2011. 

Riscos e impactos potenciais. A descrição geral das espécies de peixes na zona do projeto 
contida na AIA apresentou alguns questionamentos a respeito da vulnerabilidade de várias 
espécies novas de bagre dos gêneros Chaetostomae e Astroblepus. Não é raro encontrar 
espécies de peixes com distribuição restrita e potencialmente endêmicas nos projetos 
hidrelétricos em rios com forte gradiente de inclinação nas encostas da Cordilheira dos Andes. 
Os estudos de linha de base em sistemas fluviais isolados confirmam com frequência a 
existência de espécies novas para a ciência. 

Estudos complementares. A AIA não forneceu a informação necessária para determinar se 
o projeto produziria a transformação ou a degradação importante de um habitat natural crítico. 
Portanto, o Banco solicitou uma série de estudos complementares para esclarecer os aspectos 
relacionados com taxonomia, distribuição, habitat, história de vida, ecologia e movimentos 
migratórios dessas espécies. Os estudos incluíram meticulosas avaliações taxonômicas 
baseadas em medições e dados genéticos e uma análise da distribuição fora da área de 
influência do projeto. 

Conclusões do estudo. De acordo com as conclusões do estudo, determinou-se que as 
novas espécies, corretamente identificadas como pertencentes aos gêneros Chaetostoma e 
Astroblepus, estão amplamente distribuídas em outras seções do sistema fluvial fora da área 
de influência do projeto e que a distribuição dentro da área de influência estava restrita às vias 
fluviais tributárias, que seriam pouco impactadas. Não obstante, o plano de gestão ambiental 
do programa protegerá as vias fluviais e com certeza garantirá que o principal rio afetado pelo 
plano continuará sendo uma via para essas espécies. 

Lições aprendidas. Em muitos casos, as áreas que não foram objeto de um estudo científico 
exaustivo fazem que seja necessário reunir e analisar novos dados —frequentemente fora da 
área de influência — para determinar a distribuição de novas espécies e suas necessidades 
de habitat, a fim de verificar que se evitará uma conversão ou degradação significativa de 
habitat naturais críticos e delinear medidas de manejo efetivas. 
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PARTE IV. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS NA BIODIVERSIDADE 
 

8. Avaliação dos impactos ambientais do projeto e dos riscos para a 
biodiversidade 

 

8.1. A estratégia para avaliar os impactos na biodiversidade deve ser determinada 
durante a etapa de delimitação do escopo do projeto. Essa estratégia deve ser 
proporcional aos possíveis impactos e riscos do projeto e de suas instalações 
associadas, assim como às características ambientais, da biodiversidade e sociais da 
área do projeto e de sua área de influência. O Anexo E contém uma checklist para as 
avaliações dos impactos dos projetos na biodiversidade e nos serviços ecossistêmicos. 
 

8.2. A avaliação de impactos deve analisar os potenciais impactos e riscos para as 
características chave da biodiversidade e os serviços ecossistêmicos, e deve iniciar o 
processo de identificação de medidas de gestão e compensação, de acordo com a 
hierarquia de mitigação.  
 

8.3. A avaliação deve se centrar na interação das atividades, processos e produtos com 
as características chave da biodiversidade na área do projeto e em sua área de 
influência. Entre os exemplos comuns de impactos na biodiversidade figuram: a perda e 
fragmentação de habitat; as mudanças na qualidade do ar e da água devido a emissões, 
efluentes e assoreamento; as alterações do microclima e a introdução de espécies 
invasoras. 
 

8.4. A avaliação de impactos deve: 
 

▪ descrever as principais atividades, processos e produtos do projeto e de suas 
alternativas; 

▪ descrever as características chave da biodiversidade na área de influência; 
▪ identificar, analisar e a avaliar os impactos e riscos potenciais diretos, indiretos 

e cumulativos para as características chave da biodiversidade. Isso inclui uma 
avaliação da magnitude dos impactos e riscos potenciais, com base na 
probabilidade de ocorrência de impactos; 

▪ descrever as metodologias adotadas, incluindo como a importância ou 
significância dos impactos é determinada; 

▪ iniciar a identificação das medidas de gestão; 
▪ identificar os impactos residuais e as necessidades de compensação para 

evitar perdas líquidas (definidas como “uma redução global, no contexto da 
escala ecológica relevante, do tamanho, qualidade ou viabilidade das 
características chave da biodiversidade afetadas pelo projeto”); 

▪ estabelecer uma matriz dos componentes do projeto e de seus impactos; das 
medidas de gestão e dos requisitos institucionais para sua implementação. 

▪ determinar qualquer risco de uma conversão ou degradação significante de 
habitat naturais críticos. 
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Identificação dos impactos diretos e indiretos na biodiversidade 
 

8.5. Em geral, os impactos diretos na biodiversidade se dão na área diretamente afetada 
pelo projeto, ou seja a área ocupada pelas instalações (a pegada do projeto) ou que de 
algum outro modo será diretamente afetada por ele, e onde o uso atual da terra já não 
será possível. Os impactos diretos podem ser visualizados ao se sobrepor a pegada do 
projeto sobre as características chave da biodiversidade mediante um sistema de 
informação geográfica. 
 

8.6. Os impactos indiretos na biodiversidade ocorrem fora da pegada do projeto ou num 
período posterior à construção e implementação inicial. Por exemplo, nos projetos de 
construção de estradas e parques industriais, os impactos podem ser resultado de uma 
imigração induzida e dos novos assentamentos que surgirão uma vez concluídos os 
parques industriais e as estradas. Em muitos casos, esses impactos poderiam se 
estender para muito além da área de influência do projeto e ter maior magnitude e 
duração do que os impactos diretos da construção de uma estrada ou um parque 
industrial. 
 

8.7. O Anexo F contém uma lista dos possíveis impactos normalmente associados a 
vários tipos de projeto. Os Guias sobre Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Banco 
Mundial, Guidance Document on Biodiversity, Impact Assessment and Decision Making 
in Southern Africa, compilados pelo Instituto Sul-africano de Avaliação Ambiental, contêm 
listas adicionais de impactos em setores específicos. 
 

8.8. O cliente deve garantir o acompanhamento das mudanças diretas e indiretas no ar, 
água, solo e na terra, para observar seus impactos nas características fundamentais da 
biodiversidade. Os impactos a jusante de uma represa hidrelétrica poderiam ser 
interpretados como mudanças na vazão do rio e na composição química da água; essas 
transformações físicas e químicas terão consequências na biodiversidade terrestre e 
aquática a jusante. Do mesmo modo, os impactos sociais — como o deslocamento da 
população para outra zona devido ao projeto — podem afetar as características chave 
da biodiversidade em sua nova localização. 
 

 

Determinação dos impactos cumulativos na biodiversidade 
 

8.9. Os impactos cumulativos são produzidos pelos efeitos combinados — nas 
características chave da biodiversidade (ou componentes valiosos do ecossistema 
relacionados a ela) — de todos os projetos passados, presentes e razoavelmente 
previsíveis, independentemente de quem os tenha executado ou financiado. Os clientes 
devem estar informados de outras atividades em desenvolvimento ou previstas na área, 
a fim de determinar os impactos cumulativos. Eles podem incluir outras iniciativas que 
contribuirão para o crescimento econômico e que, junto com o projeto, produzirão 
mudanças ambientais quantificáveis.  
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8.10. A avaliação dos impactos cumulativos costuma ser negligenciada nos projetos. Em 
parte, isso se deve à dificuldade de mitigá-los, uma vez que o programa ou o cliente 
podem considerar que a gestão desses impactos é responsabilidade do governo regional 
ou nacional. Embora possa ser mais eficaz abordar esses impactos no âmbito local, 
regional ou nacional mediante avaliações ambientais estratégicas ou programas 
regionais de planejamento, os clientes devem incorporar uma avaliação de impactos 
cumulativos em seu processo de AA. 
 

8.11. Os impactos cumulativos são de caráter difuso e têm importantes consequências 
para a biodiversidade. As avaliações do impacto devem se concentrar nos efeitos 
combinados e cumulativos do projeto avaliado e de outros projetos, nas características 
chave da biodiversidade especificadas nos estudos de linha de base correspondentes. 
Um exemplo disso é a existência de múltiplas represas hidrelétricas num só rio ou 
distribuídas numa única bacia hidrográfica, o que reduz a capacidade do rio para 
sustentar espécies nativas e manter as rotas de migração. Outro caso é o da outorga de 
múltiplas concessões de minas e de exploração de hidrocarbonetos numa região, o que 
se traduz na existência de várias rotas de acesso, na transformação do habitat e na 
contaminação dos corpos d’água. O mesmo vale para a existência de vários parques 
eólicos concentrados numa área específica, o que reduz a viabilidade das rotas 
migratórias para as aves, devido à mortalidade cumulativa. Também cabe mencionar a 
convivência de múltiplos projetos lineares, como as estradas paralelas, as linhas de 
transmissão e os gasodutos, que aumentam os obstáculos e a fragmentação do habitat. 
Outro exemplo são os investimentos que estimulam a criação de polos de crescimento, 
como seria o caso de um parque industrial associado com habitação e estradas. 
 

8.12. Os seguintes documentos contêm diretrizes gerais para a avaliação dos impactos 
cumulativos: 
 

▪ Associação Internacional de Avaliação de Impacto, Impact Assessment Wiki, 
Cumulative Effects Assessment and Management. 

▪ Agência Canadense de Avaliação Ambiental (Canadian Environmental 
Assessment Agency), Cumulative Effects Assessment Practitioners’ Guide. 

▪ União Europeia, Guidelines for the Assessment of Indirect and Cumulative 
Impacts as well as Impact Interactions. 

▪ Organismo de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, Consideration of 
Cumulative Impacts in EPA Review of NEPA Documents. 

▪ Corporação Financeira Internacional (CFI), Good Practice Note on Cumulative 
Impact Assessment and Management Guidance for the Private Sector in 
Emerging Markets. 
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Box 9: Identificação e gestão de impactos indiretos e cumulativos em habitat naturais 
críticos 

O problema. O Parque Industrial Caracol (PIC) foi concebido como base para o 
desenvolvimento no noroeste do Haiti, depois do catastrófico terremoto de 2010. O parque se 
situa próximo a um habitat costeiro e marítimo ecologicamente importante. Dada a situação 
urgente do momento, o governo e os doadores bilaterais e multilaterais do projeto não fizeram 
uma análise suficientemente minuciosa dos impactos cumulativos e indiretos do 
desenvolvimento na área, inclusive a possibilidade de degradar ainda mais os habitat da costa 
e marinhos, que já sofriam fortes pressões ambientais. 

O projeto. O Banco está ajudando a financiar o parque industrial com doações num total de 
US$ 200 milhões. O projeto está situado em 250 ha de terrenos de propriedade pública, a 
oeste da cidade costeira de Cap-Haïtien. Nos próximos anos, o PIC poderia empregar até 
40.000 trabalhadores. 

Ameaças ao habitat marinho e costeiro. O projeto tem por finalidade estimular o 
desenvolvimento ao proporcionar emprego e atrair novos residentes da capital, que tem um 
excesso de população. Não obstante, os novos habitantes vão aumentar a pressão sobre o 
habitat marinho e costeiro. Esse habitat inclui a baía do Caracol, com 3.900 ha de manguezais, 
pradarias marinhas e recifes de coral; a Baía de Fort Liberté, que tem outros 450 ha de 
manguezais e leitos de algas marinhas, e Lagon-aux-Boeufs, um lago de água salobra de 450 
ha e uma área de reconhecida importância para as aves. Toda a área é parte do Corredor 
Biológico do Caribe, reconhecida como fundamental para a biodiversidade, que o governo quer 
transformar em área protegida, o Parc Nationale de Trois Baies. 

Impactos cumulativos e indiretos. Atualmente, essas localidades estão sendo degradadas 
pela destruição dos manguezais, pela pesca excessiva e a má gestão de resíduos sólidos. O 
Banco apoiou uma avaliação de impacto cumulativo para examinar os efeitos do PIC e uma 
série de outros investimentos em moradia e infraestrutura. De acordo com essa avaliação, o 
aumento da população e as mudanças na gestão das águas significam graves riscos para a 
área de proteção proposta. 

Mitigação dos impactos. A avaliação determinou que o estabelecimento de uma área 
marinha protegida é uma medida crucial de mitigação para a administração dos riscos indiretos 
e cumulativos do PIC. O Banco está colaborando com o governo e o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para ajudar a reforçar a capacidade institucional, 
efetuar estudos de linha de base e facilitar a participação inicial das partes interessadas para 
estabelecer área protegida. 

Lições aprendidas. Os impactos ambientais indiretos e cumulativos, bem como as medidas 
de mitigação, devem ser especificados nos estágios iniciais do planejamento do projeto; a 
avaliação do impacto cumulativo adquire especial importância no caso de projetos 
transformativos situados num habitat natural crítico ou em suas proximidades. A adoção de 
medidas eficazes de mitigação requer colaboração frequente com o governo, a fim de 

reforçar a capacidade institucional e facilitar o estabelecimento de áreas protegidas. 
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Identificação e manejo do impacto das espécies invasoras 
 

8.13. A diretriz B-9 da OP-703 refere-se especificamente a espécies invasoras e afirma 
que o Banco não apoiará projetos que as introduzam. O impacto potencialmente 
devastador das espécies invasoras não é percebido imediatamente, por isso a diretriz 
trata especialmente desse ponto. 
 

8.14. Uma espécie invasora é aquela que se introduz em um ecossistema ou área que 
não é seu habitat natural (ou seja, de onde não é nativa), o que causa ou pode causar 
danos à biodiversidade, ao meio ambiente, à economia ou à saúde humana. Quando são 
introduzidas em um habitat novo, as espécies invasoras podem se propagar com rapidez 
e competir vantajosamente com as nativas. Os organismos geneticamente modificados 
podem ser espécies invasoras e devem ser avaliados caso a caso. 
 

8.15. O Banco não apoiará projetos que introduzam espécies invasoras, seja 
intencionalmente ou por acidente. A introdução intencional pode ocorrer devido a 
projetos que envolvam bioenergia (p. ex., Leucaena leucocephala, leucena), gramíneas 
forrageiras (p. ex., Imperata cylindrica, caniço-branco), aquicultura (p. ex., Oreochromis 
mossambicus, tilápia moçambicana), silvicultura (Pinus pinaster, pinheiro-bravo) e 
paisagismo e reabilitação (p.ex., Lantana camara, camará). A introdução acidental pode 
ocorrer devido à movimentação de solos, água de lastro ou material de recheio 
contaminado, ou por meio de organismos que aderem a embarcações, aviões, 
caminhões e automóveis, provocando a propagação de ervas daninhas, pragas de 
insetos, patógenos e doenças. Os projetos também podem ajudar a propagar espécies 
invasoras em novas áreas, direta ou indiretamente, ao criar condições que facilitem sua 
movimentação (por exemplo, criando corredores terrestres e aquáticos). 
 

8.16. O Banco não permite a introdução de espécies invasoras, entre as quais as híbridas 
e de cultivo, que estejam oficialmente proibidas por qualquer país ou que sejam 
registradas como invasoras sob condições similares (por exemplo, clima, ecossistemas 
e tipo de solo semelhante) quando não existem métodos comprovados para controlar a 
invasão. O Banco tampouco permite o uso de espécies que avaliações de risco tenham 
indicado como potencialmente invasoras. Foram feitas avaliações de risco para muitas 
espécies, e essa informação está disponível em bases de dados online (como o global 
compendium of weeds). Se não souber que riscos apresenta uma espécie em particular, 
o cliente deve se informar ouvindo a opinião de especialistas, levando em conta o 
comportamento de espécies similares relacionadas e a vulnerabilidade da área. 
 

8.17. O cliente deve estabelecer medidas para minimizar o risco de introdução acidental 
de espécies invasoras. Essas medidas podem incluir procedimentos de inspeção, 
quarentenas, detecção precoce ou aplicação de produtos químicos para reduzir o risco 
de transporte direto ou indireto de espécies invasoras quando elas se misturam com 
outros materiais. Nos projetos de infraestrutura linear que atravessam muitos tipos de 
habitat — como canais, linhas de transmissão e estradas —, o cliente deve garantir a 
implementação de medidas que minimizem o risco de levar as espécies de um habitat 
para outro. 
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8.18. Também se espera que os clientes cumpram as obrigações internacionais sobre 
gestão de espécies invasoras, como a Convenção Internacional para Controle e 
Gerenciamento da Água de Lastro e Sedimentos de Navios (Convenção BWM). 
 

8.19. Nos casos em que uma espécie invasora já esteja estabelecida na área de 
influência do projeto, o cliente deve tomar medidas para evitar que ela se espalhe, entre 
elas a adoção de planos de gestão e monitoramento para controlar ou erradicar a 
espécie. Esses planos devem ser elaborados por especialistas em gestão de espécies 
invasoras para proteção da biodiversidade. 
 

8.20. Quando as espécies invasoras são usadas para fins agrícolas, o cliente deve 
demonstrar que é possível contê-las durante o cultivo, transporte e processamento, e 
erradicá-las depois de terminado o projeto. O plano de gestão para espécies agrícolas 
invasivas deve incluir práticas de cultivo que minimizem o risco de escape, além de 
medidas de acompanhamento e ações de resposta a emergências se as espécies 
escaparem da área de influência do projeto. 
 

 

Avaliação da importância dos potenciais impactos e riscos na biodiversidade 
 

8.21. O impacto na biodiversidade é efeito de um ato, processo ou evento em uma de 
suas características. O conceito de risco incorpora a possibilidade de que o impacto 
venha a ocorrer, além de determinar sua magnitude sobre uma característica da 
biodiversidade. 
 

8.22. As características da biodiversidade podem ser definidas em função de dois 
critérios: sua insubstituibilidade e seu grau de vulnerabilidade. A insubstituibilidade tem 
a ver com o número de lugares ou a extensão geográfica das áreas onde elas se 
apresentam; se uma espécie só existe em um lugar, essa característica dificilmente 
poderá ser substituída. A vulnerabilidade é a suscetibilidade de uma característica da 
biodiversidade perante as ameaças e depende dos riscos atuais e futuros a ela. Uma 
característica de biodiversidade vulnerável é uma que tenha sofrido rápidas perdas em 
passado recente. 
 

8.23. Por conseguinte, avaliar riscos para a biodiversidade requer que se compreenda a 
gravidade espacial e temporal do impacto, a insubstituibilidade e vulnerabilidade da 
característica da biodiversidade e a probabilidade de que ocorra um impacto. 
 

8.24. A avaliação qualitativa dos impactos e riscos potenciais deve se basear na 
compreensão das possíveis interações diretas e indiretas entre as atividades do projeto 
e as características fundamentais da biodiversidade em sua área de influência. Nos 
casos em que não haja informação adequada sobre as características da biodiversidade, 
pode ser necessário consultar a opinião de especialistas para fazer a avaliação. 
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Avaliação quantitativa da importância dos impactos na biodiversidade 
 

8.25. Os métodos quantitativos de avaliação servem para estimar a magnitude (extensão 
e duração) dos impactos sobre as características chave da biodiversidade. Os riscos 
para a biodiversidade podem ser avaliados com indicadores de probabilidade de que 
eles se materializem e de indicadores de insubstituibilidade e vulnerabilidade. 
 

8.26. A magnitude de um impacto pode ser quantificada mediante o uso de indicadores 
espaciais ou temporais, tais como: 
 

▪ o número de indivíduos de uma espécie em particular que serão afetados; 
▪ o número de hectares de habitat perdidos; 
▪ o número de fragmentos de habitat perdidos; 
▪ a extensão da perda do habitat de rio; 
▪ a duração ou reversibilidade do impacto. 

 

8.27. A magnitude de um impacto pode ser apresentada como uma medida de valor 
absoluto (por exemplo, o número de hectares) ou relativo (por exemplo, específico de 
um lugar, localizado, generalizado ou global) de sua escala. 
 

8.28. A insubstituibilidade da característica da biodiversidade pode ser quantificada a 
partir das seguintes variáveis: 
 

▪ número de indivíduos remanescentes da espécie em questão; 
▪ área do habitat ocupada pela espécie em questão ou o tipo de habitat; 
▪ número de manchas ou fragmentos de habitat ainda não transformados ou 

que estão ocupados por uma espécie. 
 

8.29. A vulnerabilidade da característica da biodiversidade pode ser quantificada a 
partir das seguintes variáveis: 
 

▪ o declínio do número de indivíduos de uma determinada espécie; 
▪ o percentual de mudança da área ocupada por uma espécie determinada ou 

um tipo específico de habitat; 
▪ a mudança percentual do número de manchas remanescentes de habitat ou 

ocupadas por uma espécie; 
▪ as mudanças futuras, determinadas por um modelo razoável, do número de 

indivíduos, da área de habitat adequada ou do número de manchas do 
habitat. 

 

8.30. Para se estimar o impacto do projeto na biodiversidade podem-se usar modelos 
quantitativos. Por exemplo, foram desenvolvidos modelos de análise da viabilidade do 
habitat para espécies ameaçadas que permitem sintetizar dados sobre uma espécie e 
seu habitat a fim de prever sua tendência e reação diante das intervenções. Também 
foram desenvolvidos modelos para prever as mudanças no uso da terra devido ao 
impacto indireto do desenvolvimento de infraestrutura e modelos para estimar os riscos 



64 | P á g i n a  
 

de colisão de morcegos e aves com turbinas eólicas. Esses modelos são úteis na medida 
em que os dados usados sejam adequados, mas, na maior parte dos casos, os dados 
que alimentam os modelos aplicáveis à escala de projeto não servem para fazer 
previções precisas de impacto. Não obstante, o Banco recomenda o uso de modelos 
para prever os impactos na biodiversidade, se houver dados de qualidade para sustentar 
esses modelos. 
 

8.31. Nos casos em que um projeto possa afetar espécies bem documentadas e 
extremamente vulneráveis, podem-se requerer avaliações quantitativas detalhadas. Um 
exemplo disso são as análises de vazão ecológica usando simulação do habitat físico 
(physical habitat simulation) e metodologia de vazão incremental de água (instream flow 
incremental methodology–IFIM), em que um projeto poderia afetar habitat críticos ou 
naturais ao alterar a vazão da água. Nos casos em que os dados não bastem para 
especificar os impactos, o Banco exige a aplicação do princípio da precaução e medidas 
de gestão. 
 

8.32. A probabilidade de ocorrência de um impacto pode ser quantificada pela estimativa 
da probabilidade de que algo ocorra em determinado âmbito espacial e temporal. 
 

 

Uso de classificação de avaliações para determinar a importância dos impactos 
 

8.33. Já que em muitos casos os dados quantitativos são escassos e as interações 
ecológicas são pouco conhecidas, as avaliações de impacto podem se basear em uma 
classificação em categorias como uma aproximação de sua probabilidade e magnitude.  
 

8.34. Pode-se classificar a magnitude de um impacto de acordo com o local onde ocorre, 
a partir de uma escala que varie de impactos locais e com efeito direto mínimo em uma 
característica da biodiversidade até impactos extensos que afetam toda a característica. 
Do mesmo modo, a magnitude pode ser classificada mediante uma escala que vai dos 
impactos de curta duração ou facilmente reversíveis (por exemplo, a conversão 
temporária de uma faixa de vegetação que será restaurada num prazo de dois meses) 
até a mudança permanente (por exemplo, a substituição de um recife de coral por uma 
doca). Ao se determinar a importância de um impacto, devem ser consideradas as 
medidas potenciais de mitigação ou restauração. 
 

8.35. Uma abordagem semiquantitativa para estimar a gravidade dos riscos consiste em 
classificar a magnitude de um impacto em função da probabilidade de que ele ocorra 
numa matriz (ver o quadro 3, adaptado de Adrian R. Bowden, Malcolm R. Lane e Julia 
H. Martin, Triple Bottom Line Risk Management: Enhancing Profit, Environmental 
Performance and Community Benefit, John Wiley & Sons, Inc., 2001). 
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Quadro 3: Enfoque semiquantitativo para classificar os riscos: 
magnitude e probabilidade dos impactos 

 
 

  Magnitude    

Probabilidade Impacto 
mínimo: ocorre 
apenas no 
âmbito local e 
reversível em 
menos de um 
mês 

Impacto 
pequeno: 
localizado e 
reversível em 
menos de seis 
meses 

Impacto 
moderado: 
localizado e 
reversível em 
menos de dois 
anos 

Impacto 
grande: extenso 
mas reversível 
em dois anos ou 
irreversível mas 
localizado 

Impacto 
catastrófico: 
extenso e 
irreversível; 
efeito 
permanente e 
perda de 
viabilidade da 
característica  

Quase certa: 
deve ocorrer M 

A C C C 

Provável: 
provavelmente 
ocorrerá M 

A A C C 

Possível: pode 
ocorrer em 
certas 
circunstâncias 

B M A C C 

Improvável: 
pode ocorrer 
em algum 
momento 

B B M A C 

Rara: apenas 
em 
circunstâncias 
excepcionais 

B B M A A 

Níveis de risco: B=baixo M=moderado A=alto C=crítico 
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Box 10: Exemplos de categorias de risco para a biodiversidade 

Risco crítico. Planeja-se a exploração de uma mina a céu aberto em um depósito de rocha 
ultrabásica de 1.560 ha, em uma área com vegetação de savana, rodeada de floresta com 
árvores altas. Comprovou-se que esse habitat contém duas espécies de plantas 
microendêmicas só encontradas nesse lugar. Os efeitos da destruição desse habitat seriam 
catastróficos, pois ele é o único que abriga essas plantas e se fosse alterado de forma 
permanente sua extinção seria quase certa. 

Risco moderado. Planeja-se construir e operar um parque eólico com 25 turbinas em uma 
área em que pastagem e agricultura extensivas alteraram fortemente o habitat natural. Após 
monitoramento de linha de base de aves realizado durante quatro estações, não foram 
observadas espécies ameaçadas ou qualquer atividade migratória importante no local. Em 
geral, o risco de colisão para as aves foi classificado como insignificante, pois apenas uma 
pequena parcela das populações dessas espécies, em escala regional, seria afetada. No 
entanto, é possível que indivíduos de algumas espécies se choquem com as turbinas ao longo 
da duração do projeto. Embora se tenha estimado que o risco de impacto seria moderado, 
recomendou-se ao cliente e às autoridades locais que considerassem os impactos cumulativos 
caso fossem construídos novos parques eólicos na região. 

Baixo risco. Um projeto construirá uma rota de acesso temporária para caminhões, que 
passará a 200 metros da área onde se aninha uma espécie de ave em perigo que usa esse 
habitat entre os meses de novembro e março. No entanto, a construção e o uso da rota de 
acesso só ocorrerão entre maio e setembro. Depois de usada, a rota será fechada 
definitivamente, e o habitat restaurado. Uma vez que se está evitando o uso da rota 
temporariamente, a magnitude do impacto é considerada pequena e um impacto real é 
considerado improvável. 

 

 

8.37. A descrição da probabilidade e consequência dos impactos e categorias de risco 
deve ser adaptada à situação de cada avaliação de impacto na biodiversidade, levando-
se em conta o tipo de projeto e seu entorno. As descrições da probabilidade e 
consequência quase sempre se baseiam em uma opinião profissional, já que na maior 
parte dos casos não se dispõe de dados para quantificar. Em todos os casos, as 
categorias de risco e sua descrição devem ser sempre especificadas com clareza e ser 
o mais objetivas possível, de modo que ao se repetir a avaliação os resultados se 
assemelhem. 
 

8.38. Ao se determinar a consequência de um impacto, sua escala deve ser considerada 
em função da escala da característica da biodiversidade afetada e deve ser considerado 
o caráter insubstituível da característica, assim como sua vulnerabilidade. No caso de 
espécies endêmicas ou tipos de habitat extremamente localizados, um impacto em local 
específico ou localizado pode ser catastrófico, enquanto que o mesmo impacto em uma 
espécie com ampla distribuição pode ser mínimo . 
 

8.39. Os impactos com risco crítico ou extremo devem ser considerados “importantes” e 
o PAB deve incluir medidas específicas para seu manejo e monitoramento. Os impactos 
com risco moderado ou baixo devem ser mitigados. 
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8.40. Para se fazer uma avaliação eficaz do impacto na biodiversidade, é essencial 
destinar eficientemente os recursos, a fim de garantir o manejo eficaz dos principais 
riscos. 
 

Limites quantitativos da conversão ou degradação do habitat 
 

8.41. Ao longo do processo de avaliação de impactos, o cliente deve definir ou ter como 
referência os enfoques estabelecidos e internacionalmente aceitos que estejam sendo 
usados para selecionar critérios e normas que sirvam como limite para determinar sua 
importância. 
 

8.42. Para estabelecer a importância de um impacto será preciso levar em conta suas 
características. Ou seja, sua magnitude (duração, extensão espacial, reversibilidade, 
sincronização, frequência e possibilidade de mitigação) e a característica da 
biodiversidade afetada (se ela é substituível ou não e sua vulnerabilidade). A importância 
que se dá ao impacto será determinada pelo interesse público, sistema de valores da 
localidade e do país, requisitos legais e aceitabilidade social. Consciente de que, em 
muitos casos a determinação da importância de um impacto ambiental depende do 
contexto, o Banco adotou um enfoque pragmático para fazer essa avaliação, de acordo 
com a experiência adquirida e a opinião de especialistas. 
 

8.43. A avaliação de impacto deve servir para determinar se um projeto pode resultar em 
conversão ou degradação significativa de habitat naturais ou críticos. O Banco define 
conversão significativa como a eliminação ou redução aguda da integridade de um 
habitat crítico ou de outros habitat naturais, devido a mudanças importantes e duradouras 
no uso da terra ou da água. Nos ecossistemas terrestres e aquáticos, a conversão do 
habitat natural pode ocorrer como resultado de uma contaminação drástica. Essa 
transformação pode ser produzida diretamente pelas obras do projeto ou por um 
mecanismo indireto (por exemplo, a colonização induzida nas proximidades de um 
projeto de mineração ao longo de uma nova estrada). A degradação é definida como a 
conversão de um habitat crítico ou outros habitat naturais que reduza consideravelmente 
sua capacidade de sustentar populações viáveis de espécies nativas. 
 

 

Conversão significativa de habitat naturais críticos 
 

8.44. Do ponto de vista espacial, o Banco define habitat natural crítico como uma área 
protegida existente ou proposta, como lugares que permitem a viabilidade de áreas 
protegidas existentes ou propostas ou como áreas não protegidas de alto valor em 
matéria de conservação. Elas podem se apresentar como blocos contínuos ou 
fragmentos em ambientes terrestres, marinhos ou fluviais, no caso de áreas naturais que 
são críticas para as rotas de espécies migratórias. Também há casos em que um habitat 
natural crítico pode ter importância temporal, como as lagunas sazonais ou as planícies 
de inundação (ou várzeas). Por conseguinte, para determinar se um projeto causará 
conversão ou degradação significativa em um habitat natural crítico, é necessário que se 
compreenda suas características espaciais e temporais. 
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8.45. A conversão ou degradação significativa de um habitat natural crítico ocorre se nele 
houver uma mudança duradoura grande ou catastrófica. A determinação de sua 
gravidade depende da dimensão e das características espaciais do habitat natural crítico. 
A possibilidade de uma conversão ou degradação significativa aumentará nos habitat 
menos substituíveis ou mais vulneráveis e onde os impactos sejam maiores, menos 
reversíveis e mais prováveis. 
 

8.46. No caso dos habitat naturais críticos, é especialmente importante prever a 
possibilidade de que se produzam impactos significativos devido aos efeitos cumulativos. 
As áreas de habitat naturais críticos podem ser assim consideradas porque são os 
últimos locais que sustentam espécies em risco cuja situação é ou foi resultado da perda 
de habitat causada por outros projetos. 
 

8.47. Foi demonstrado que para as instituições financeiras internacionais não é prático 
estabelecer limites (por exemplo, percentuais ou áreas) para avaliar se a conversão ou 
degradação de um habitat natural crítico é significativa. Isso se deve ao fato de que a 
avaliação depende das características da biodiversidade afetada, da magnitude espacial 
e temporal do impacto e da probabilidade de que ele ocorra. É evidente que a conversão 
permanente de 30.000 ha situados numa reserva estritamente natural de 300.000 ha 
(uma área protegida classificada na 1ª categoria pela IUCN) seria considerada uma 
transformação significativa de um habitat natural crítico. Também é claro que a perda de 
uma parte dos últimos cinco hectares que restam de um habitat florestal único em seu 
gênero, decisivo para uma espécie endêmica de sapo, seria considerada uma 
transformação significativa de habitat natural crítico. 
 

8.48. Evidentemente, a decisão sobre a importância depende da característica de 
biodiversidade, magnitude e probabilidade do impacto. Por conseguinte, isso se decidirá 
caso a caso, cabendo ao Banco a decisão final. 
 

 

Conversão ou degradação significativa de um habitat natural 
 

8.49. O Banco define os habitat naturais espacialmente, como sítios que oferecem 
serviços ecológicos naturais críticos e asseguram a integridade funcional dos 
ecossistemas. Essa definição supõe que a escala espacial dos habitat naturais 
geralmente seja maior que a dos habitat naturais críticos. 
 

8.509. Portanto, para se determinar a conversão ou degradação significativa dos habitat 
naturais, é preciso dispor de indicadores absolutos de impacto. Na prática, essa 
determinação se dá quando ocorre uma eliminação duradoura de vastas áreas de habitat 
(por exemplo, a perda de 5 km2 de habitat terrestre ou 5 km de rio) ou a perda da 
capacidade de uma área extensa de habitat natural para oferecer serviços ecológicos, 
assegurar a integridade funcional ou manter populações viáveis de espécies nativas. 
Nesses casos, o Banco decidirá se um projeto resultará em conversão significativa do 
habitat natural. 
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Box 11: Informação adicional para demonstrar que a conversão de um habitat natural 
crítico não foi significativa 

O problema. Um projeto petroquímico no sul do México pôde seguir adiante, embora tivesse 
tido efeitos em um habitat natural crítico para a cicadácea Ceratozamia miqueliana, que está 
em risco crítico de extinção. Essa planta, relativamente comum, está ameaçada pelo 
extrativismo e perda de habitat. A importância das áreas para assegurar a sobrevivência da 
espécie foi estudada mediante registro de populações de Ceratozamia miqueliana em sua 
distribuição histórica. 

O projeto. O Projeto Etileno XXI está situado 8 km a sudeste da cidade de Coatzocoalcos, no 
estado de Veracruz. O complexo produzirá polietileno, um insumo usado na fabricação de 
plásticos. O projeto é financiado com a ajuda de um empréstimo do Banco sem garantia 
soberana de US$ 300 milhões, complementado por outro empréstimo consorciado do tipo B 
de aproximadamente US$ 300 milhões. O BID aprovou a operação em 2012. 

Riscos e impactos potenciais. Inicialmente, a espécie Ceratozamia miqueliana crescia nos 
estados de Veracruz, Tabasco e Chiapas, no sul do México; mas estima-se que atualmente só 
exista em fragmentos de habitat em três localidades. No total, 95 % do habitat original da 
cicadácea foi destruído, principalmente devido à sua conversão em pastagens e plantações 
de café. Em consequência disso, a Ceratozamia miqueliana foi incluída na Lista Vermelha da 
IUCN como espécie em “grave risco”. A presença da Ceratozamia miqueliana foi observada 
em 109 ha do local do projeto e destes, 79 serão afetados pela construção. O Banco estimou 
que esse é um habitat natural crítico, por ser fundamental para a sobrevivência dessa espécie, 
em perigo crítico de extinção. Contudo, a literatura científica parecia indicar que essa espécie 
existia em várias localidades não registradas na avaliação da Lista Vermelha. Por conseguinte, 
o Banco solicitou um estudo complementar para atualizar os dados sobre a situação da 
espécie em sua área de distribuição. 

Conclusões do estudo. Uma equipe de biólogos visitou 14 áreas nas quais se havia notado 
a presença da espécie. Confirmou-se então que essa planta ainda existe em áreas nas quais 
se achava que ela estava extinta. Os resultados confirmaram que continua havendo 
populações em pelo menos 8.250 ha de terreno florestal em três estados, um habitat muito 
maior do que aquele que se havia incluído na Lista Vermelha. Também se registrou a 
existência de populações robustas no Parque Ecológico Jaguaroundi, que possui a maior 
concentração conhecida de habitat da espécie no México. A informação fornecida pelo estudo 
bastou para que o Banco decidisse que o projeto não causaria uma conversão ou degradação 
ssignificativa  do habitat natural crítico. Além disso, o cliente transplantou todos os indivíduos 
da zona afetada em uma área protegida e estabeleceu uma reserva de 100 ha de habitat 
similar para a conservação dessa espécie, a fim de compensar a possível perda de habitat. 
Também serão protegidos outros 30 ha no local do projeto (set-aside), que originalmente 
compreendia 109 ha. 

Lições aprendidas. O estudo demonstrou a importância de se compreender a distribuição 
das espécies em risco em todo o seu habitat natural — não só no local do projeto —, a fim de 
fornecer a informação necessária para demonstrar que um projeto não provocará uma 
conversão ou degradação significativa do habitat natural crítico. Nesse caso particular, a 
cicadácea estava apta para o transplante e havia demonstrado um histórico bem-sucedido de 
transplantes e propagação, assegurando a viabilidade da opção de compensação. 
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PARTE V. COMPENSAÇÃO 
 

9. Implementação da hierarquia de mitigação 
 

9.1. A avaliação dos impactos na biodiversidade deve fornecer os fundamentos para a 
adoção de medidas destinadas a evitar, minimizar e reparar o dano ambiental, de acordo 
com a hierarquia de mitigação (ver figura 2), a fim de incorporá-las ao PAB. 
 

Figura 2. Hierarquia de mitigação 

 
9.2. Com frequência acaba sendo insuficiente abordar os impactos sobre a 
biodiversidade em uma paisagem terrestre ou marinha exclusivamente por meio de uma 
AA do projeto. A conservação da biodiversidade é complexa e depende de muitos 
fatores. Muitas vezes, os maiores impactos na biodiversidade são indiretos ou 
cumulativos e têm características que dificultam o planejamento e a gestão mediante um 
processo de AA. 
 

9.3. As decisões mais delicadas — que provavelmente afetarão as características chave 
da biodiversidade — são adotadas frequentemente nos âmbitos setoriais e de políticas 
e não durante a preparação do projeto. Essas decisões incluem a adoção de políticas 
nacionais, regionais e planos de uso do solo, em virtude dos quais certos habitat ou locais 
podem ser designados como áreas protegidas ou como localização para 
desenvolvimento de projetos. As avaliações ambientais estratégicas de desenvolvimento 
de setores econômicosl que podem causar impactos na biodiversidade são ferramentas 
importantes para instituir os fundamentos necessários para abordar a perda de habitat e 
os efeitos na conectividade biológica. Essas avaliações podem facilitar uma melhor 
integração do projeto, do uso do solo e do planejamento para a biodiversidade; assim 
como também estimular a colaboração entre entidades. O Banco recomenda com 
insistência que os projetos nos quais seja provável que haja efeitos importantes na 
biodiversidade sejam preparados no contexto do planejamento efetivo de uso do solo e 
que se façam avaliações ambientais estratégicas. 
 

 

Medidas de gestão 
 

9.4. São muitas as medidas que podem ser adotadas para evitar, mitigar e reabilitar os 
impactos na biodiversidade. A seleção das medidas mais apropriadas depende dos 
impactos do projeto, das características de biodiversidade afetadas e do contexto 
ecológico, institucional e de organização geral do projeto (ver exemplos no quadro 4).  
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Quadro 4. Exemplos de medidas para evitar e mitigar impactos e reparar danos comumente aplicadas nos 
setores que afetam a biodiversidade 

 

Setor Medidas para evitar 
impactos 

Medidas de mitigação Medidas de 
restauração 

Medidas comuns a 
todos os setores 

Estabelecer o projeto em um 
contexto de planejamento 
de uso do solo que inclua a 
biodiversidade, evitando 
habitat naturais críticos e 
situando-se em ambientes já 
convertidos; minimizar o 
espaço de uso (a “pegada” 
do projeto)  

Estabelecer programas de capacitação e de educação ambiental 
para as partes interessadas; formular e aplicar normas e 
especificações para empreiteiros, incluindo sanções por não 
cumprimento; proibir a caça e coleta de produtos da biodiversidade 
por trabalhadores  

 

Agricultura e pecuária Evitar o uso de pesticidas 
proibidos 

Maximizar a conectividade entre os habitat, p. ex., a mata ripária; 
reservar áreas situadas ao longo de vias fluviais; manter barreiras 
ecológicas junto às áreas cultivadas; minimizar sedimentação e 
erosão na construção mediante estabilização de encostas, plantio 
de espécies de plantas e retenção de encostas; quando possível, 
assegurar a certificação ambiental independente dos produtos 
extraídos ou a aplicação de melhores práticas de manejo, sobretudo 
quando se usam pesticidas e fertilizantes; empregar métodos de 
controle integrado de pragas; garantir o uso de estações de 
tratamento de águas servidas e gestão de bacias hidrográficas; 
controlar os riscos do influxo de população; administrar a demanda 
de água e os efeitos correspondentes em outros usuários; controlar 
a introdução de espécies invasoras  

Restaurar a cobertura 
vegetal ao longo das vias 
fluviais 

Mineração  Minimizar a sedimentação e erosão na construção mediante 
estabilização de encostas, plantio de espécies nativas de plantas e 
retenção de encostas; minimizar os impactos indiretos controlando 
o acesso e melhorando a gestão do uso dos recursos naturais 
(inclusive o estabelecimento de áreas protegidas); controlar a 
introdução de espécies invasoras; controlar os riscos do influxo de 
população; regular os contaminantes das barragens de rejeitos; 
administrar a demanda de água e os efeitos correspondentes em 
outros usuários 

Restaurar as áreas de 
empréstimo com espécies 
nativas; elaborar planos de 
restauração da área após a 
conclusão do projeto  
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Reservatórios e 
represas hidrelétricas 

Estabelecer o projeto no contexto 
mais amplo de planejamento de 
bacia hidrográfica 

Proteger as bacias hidrográficas; formular e aplicar normas e 
especificações para empreiteiros, incluindo sanções por não 
cumprimento; minimizar as mudanças na vazão da água a jusante e 
a qualidade da água, p. ex., com planos e operações que permitam 
minimizar as mudanças químicas e manter o regime de vazão 
natural; estabelecer um plano ecológico de manejo de vazão; 
construir passagens para peixes sempre que possível; minimizar a 
área de inundação do reservatório; minimizar a sedimentação e 
erosão na construção mediante estabilização de encostas, plantio 
de espécies nativas de plantas e retenção de encostas; controlar os 
riscos do influxo de população; minimizar os impactos sobre 
espécies raras e em perigo mediante resgates da biodiversidade 

Restaurar as áreas de 
empréstimo com espécies 
nativas 

Água e saneamento Minimizar a pegada do 
projeto 

Proteger bacias hidrográficas e áreas úmidas ao redor de locais de 
fornecimento de água; reflorestar ao longo das vias fluviais; 
gerenciar e remover o lodo de dragagem; administrar a demanda de 
água e os efeitos correspondentes em outros usuários 

Restaurar as áreas de 
amortecimento  

Energia eólica Considerar as rotas 
migratórias de morcegos e 
aves; minimizar a pegada do 
projeto 

Minimizar a mortalidade de aves e morcegos causada por colisões e 
barotrauma; abordar os impactos cumulativos nas rotas migratórias 
de morcegos e aves 

 

Desenvolvimento de 
portos e áreas costeiras 

Evitar os recifes, as praias de 
desova de tartarugas 
marinhas, os manguezais e 
as rotas migratórias de 
espécies marinhas e 
estuarinas 

Proteger a faixa litorânea, prados de algas marinhas, recifes, praias 
de desova de tartarugas marinhas e manguezais; controlar os 
efeitos da dragagem nas espécies pelágicas e do fundo do mar; 
regular as descargas dos navios; controlar as espécies invasoras na 
água de lastro; minimizar sedimentação e erosão na construção 
mediante estabilização de encostas, plantio de espécies nativas e 
retenção de encostas; controlar os riscos do influxo de população 

Restaurar as áreas de 
empréstimo com 
espécies nativas 

Infraestrutura linear, 
como estradas, 
ferrovias, gasodutos e 
linhas de transmissão 

Considerar as rotas 
migratórias; projetar a 
infraestrutura para 
minimizar os impactos 
diretos na biodiversidade; 
minimizar a pegada 

Maximizar a conectividade das águas usando passagens e pontes; 
maximizar a conectividade da fauna e minimizar a fragmentação 
mediante passagens e pontes apropriadas para animais, assim como 
a redução da servidão de passagem; sempre que possível 
compartilhar o corredor com outra infraestrutura em linha; 
minimizar os efeitos dos obstáculos e da mortalidade causada por 
colisões; minimizar sedimentação e erosão na construção mediante 
estabilização de encostas, plantio de vegetação e retenção de 
encostas; minimizar os impactos indiretos do influxo de população 
mediante controle do acesso e fortalecimento da gestão do uso de 

Restaurar as áreas de 
empréstimo com 
espécies nativas; 
restaurar as áreas de 
borda da infraestrutura 
linear com espécies 
nativas 
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recursos naturais (inclusive o estabelecimento de áreas protegidas); 
controlar a introdução de espécies invasoras 

Produtos florestais Localizar os plantios em 
áreas já convertidas 

Proteger as características chave da biodiversidade; manter funções 
ecológicas como regeneração, nidificação e alimentação; quando se 
tratar de estradas, estudar medidas para infraestrutura linear; 
controlar os rejeitos químicos, líquidos e de outro tipo e suas 
embalagens; assegurar a existência de planos de gestão para a 
extração de recursos, entre eles metas de extração sustentável; 
sempre que possível, assegurar a certificação ambiental 
independente dos produtos extraídos ou a aplicação de melhores 
práticas de gestão; minimizar impactos indiretos em outras 
espécies, p. ex., reduzindo os efeitos da exploração florestal; 
controlar os impactos para outros usuários de recursos e os que 
deles dependem 

 

Pesca Integrar as atividades no 
contexto de planos regionais 
de gestão da pesca 

Controlar os rejeitos químicos, líquidos e de outro tipo e suas 
embalagens; assegurar a existência de planos de gestão para a 
extração de recursos, entre eles metas de extração sustentável; 
assegurar a certificação ambiental independente dos produtos 
extraídos ou a aplicação de melhores práticas de gestão; minimizar 
impactos indiretos em outras espécies, p. ex., captura acidental; 
controlar os impactos para outros usuários de recursos e os que 
deles dependem 
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Compensação dos impactos residuais 
 

9.5. Os impactos residuais são aqueles que estão relacionados com o projeto e que 
podem permanecer após se aplicar a hierarquia de mitigação, incluídas as medidas para 
evita-los e minimizá-los. Caso se exija compensação, deve ser feita uma revisão de todos 
os impactos residuais descobertos mediante o processo de avaliação. No caso de 
projetos que afetem habitat naturais críticos, o cliente deve fazer um acordo com o Banco 
para a adoção de medidas destinadas a compensar impactos residuais quantificáveis, 
inclusive se não forem significativos. 
 

9.6. No caso de programas em habitat naturais que têm efeitos residuais importantes, o 
Banco exigirá que o cliente demonstre que não havia alternativas viáveis; que os 
benefícios globais do projeto excedem os custos ambientais e que se aplicou 
adequadamente a hierarquia de mitigação, inclusive o estabelecimento de medidas de 
compensação. 
 

 

Enfoques de compensação para os impactos residuais: medidas de compensação 
por perda de biodiversidade 
 

9.7. As medidas de compensação/offset por perda de biodiversidade não podem ser 
usadas para compensar a conversão ou degradação significativa de habitat naturais 
críticos. Além disso, deve haver uma compensação por todos os impactos residuais (não 
significativo) em habitat naturais críticos. 
 

9.8. As medidas de compensação são requeridas em projetos que tenham impactos 
residuais nas características de biodiversidade de um habitat natural na área de 
influência do projeto após a aplicação da hierarquia de mitigação. 
 

9.9. O cliente deve demonstrar sua adesão ao sistema de hierarquia de mitigação como 
base para aplicar medidas de compensação e apresentar uma análise de alternativas 
que indique que não existem opções viáveis para o projeto. Na AA deve ser documentado 
claramente que foram adotadas todas as medidas pertinentes de mitigação e reabilitação 
para minimizar os impactos na biodiversidade. 
 

9.10. Uma vez que se tenha determinado que é apropriado que se apliquem medidas de 
compensação, o cliente tem duas opções: uma delas é um projeto executado em 
terrenos privados ou públicos que permitam a restauração das características 
degradadas da biodiversidade (medidas de compensação ou restauração). A outra é um 
plano que evite a degradação iminente dessas características ou a perda de áreas 
equivalentes intactas (medidas de compensação para evitar perdas). As medidas de 
compensação de restauração melhoram a condição das características da 
biodiversidade que foram degradadas ou destruídas, quando isso não for resultante de 
atividades anteriores do cliente. As medidas de compensação para evitar perdas 
previnem permanentemente a degradação de características intactas da biodiversidade. 
Isso pode ser conseguido mediante a proteção de uma parte do habitat (ou colaborando 
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com entidades públicas ou privadas para assegurar sua proteção) e financiando sua 
conservação no longo prazo. Para preparar as medidas de compensação, é conveniente 
que o cliente se associe a entidades privadas ou públicas que tenham experiência na 
criação e gestão de projetos bem-sucedidos de conservação. 
 

9.11. Em muitos casos é preciso dispor de informação adicional para formular medidas 
de compensação que poderiam não ter sido consideradas nos estudos de linha de base 
para diagnóstico da biodiversidade. Essa informação inclui uma análise das 
características da biodiversidade em uma região mais ampla, que abrange áreas 
propostas para compensação que poderiam estar situadas fora da área de influência do 
projeto. Podem-se requerer estudos complementares da biodiversidade para abranger 
melhor a taxonomia das espécies encontradas na área, sua dependência do habitat na 
área de influência e o valor da biodiversidade. 
 

9.12. Em alguns casos, pode haver lacunas na informação ou incerteza em relação à 
que está disponível. Portanto, o cliente deve aplicar o princípio da precaução para 
planejar as medidas de compensação, entre elas a decisão de não agir até que a 
informação necessária esteja disponível ou de adotar um enfoque de manejo adaptativo 
das ações de compensação. 
 

9.13. O Banco requer que as medidas de compensação de biodiversidade estejam de 
acordo com os seguintes princípios: 

 

▪ Evitar e minimizar os impactos. O objetivo das medidas de compensação/offset 
não é isentar os clientes da responsabilidade de evitar impactos em habitat 
naturais críticos ou não críticos, nem nas características da biodiversidade. 
Essas medidas devem ter por finalidade compensar os impactos residuais 
antecipados de um projeto, uma vez que o cliente tenha demonstrado sua 
adesão à hierarquia de mitigação. 

▪ Limiares da compensação. Os impactos residuais sobre a biodiversidade não 
são passíveis de compensação em casos de conversão ou degradação 
significativas do habitat natural crítico. 

▪ Conservação de áreas terrestres e marinhas. As medidas de compensação 
devem ser formuladas levando em conta os processos e funções ecológicas da 
área em que se desenvolve o projeto e as medidas de compensação. 

▪ Adicionalidade. Só devem ser considerados êxitos em matéria de 
compensação as melhorias nas características de biodiversidade que não 
teriam ocorrido se não tivessem sido adotadas as medidas compensatórias. 
Essas melhorias, denominadas “adicionalidade”, são produzidas quando se 
restauram características de biodiversidade degradadas ou se conservam 
intactas as características de biodiversidade que estejam em risco de 
degradação ou perda. Em nenhum dos dois casos a medida de compensação 
deve duplicar ou substituir um projeto adequadamente financiado de 
restauração ou conservação. Entretanto, em alguns casos o Banco aceitará 
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apoiar uma área realmente protegida, sempre e quando se possa demonstrar 
que ela está enfrentando uma escassez crônica de financiamento e corre risco 
de degradação iminente. 

▪ Escala adequada. As medidas compensatórias devem ser suficientes para 
compensar totalmente os impactos residuais do projeto após a aplicação da 
hierarquia de mitigação. A escala mais apropriada dependerá do tipo de medida 
de compensação adotada. Para compensações de restauração, será preciso 
tempo para definir que características de biodiversidade foram perdidas. O uso 
de uma escala temporal mais longa poderia ser compensado pelo uso de uma 
escala espacial mais ampla. No caso das medidas de compensação para evitar 
perdas, a escala espacial dependerá da proporção das perdas que estão sendo 
evitadas mediante a conservação da área. Um projeto de compensação que 
estabeleça ou melhore a gestão de uma área protegida de 100.000 ha que está 
se perdendo a um ritmo de 1 % ao ano só produzirá 1.000 ha de créditos de 
compensação por ano, ainda que o montante total da compensação seja de 
100.000 ha. O Banco poderá exigir compensações mais altas quando houver 
incerteza quanto à equivalência ecológica entre as características de 
biodiversidade perdidas e as da área de compensação (offset); quando as 
medidas simplesmente deslocarem os efeitos prejudiciais para outras áreas em 
vez de reduzir os impactos de maneira absoluta ou quando houver outras 
incertezas. 

▪ Compensação com valores similares ou maiores para a biodiversidade afetada. 
Os offset devem ser similares — do ponto de vista ecológico — às áreas 
afetadas pelo projeto. A similaridade deve se avaliada com base em 
características, estrutura e funções da biodiversidade e diversidade de 
espécies. O Banco poderá aceitar medidas de compensação para restaurar ou 
conservar uma área com maior valor de biodiversidade que a afetada pelo 
projeto. Para validar esse “intercâmbio”, deve-se demonstrar, mediante uma 
avaliação técnica e a opinião das partes interessadas, que a compensação 
oferece maior valor de conservação. 

▪ Participação das partes interessadas. As partes interessadas que serão 
afetadas pelas mudanças no uso da terra quando se aplicam as medidas de 
compensação devem participar plenamente da formulação e implementação 
dessas medidas. A participação dos interessados deve ser transparente e 
oportuna. Isso tem especial importância quando os afetados são povos 
indígenas ou outras comunidades que dependem da floresta. O cliente deve 
demonstrar que fez negociações e acordos de boa-fé com os indígenas; que 
estabeleceu mecanismos para que eles participassem da gestão da área e que 
garantiu uma compensação justa pelas perdas, assim como participação nos 
eventuais benefícios derivados da compensação. 

▪ Benefícios de igual ou maior duração que os impactos do projeto. Os benefícios 
à biodiversidade oferecidos mediante compensação devem ter pelo menos a 
mesma duração dos impactos do projeto. A gestão contínua de longo prazo 
requer a continuidade da autoridade legal e garantias de disponibilidade de 
recursos humanos e financeiros. Portanto, devem ser criadas proteções legais 
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e fontes de financiamento que confiram caráter permanente ao offset, por 
exemplo, mediante um fundo fiduciário ou sua inclusão no financiamento do 
projeto. O financiamento deve ter caráter contratual, a fim de atingir os objetivos 
para os quais se estabeleceu o offset. Se os clientes propõem usar como 
compensação créditos pré-existentes, estes devem satisfazer os mesmos 
requisitos. 

▪ As medidas de compensação de biodiversidade devem ser adotadas antes que 
ocorram os impactos do projeto. Para minimizar a perda temporária de 
biodiversidade na área do projeto, as medidas de compensação devem ser 
estabelecidas e executadas antes que os impactos ocorram. As medidas de 
restauração devem ter sua implementação suficientemente avançada para que 
seja possível demonstrar que, dentro de um período aceitável, a área 
restaurada terá características ecológicas semelhantes às características da 
área que será afetada. As medidas para evitar a perda de biodiversidade devem 
ter sido adotadas oficialmente antes do início dos impactos do projeto e o 
cliente terá que demonstrar que a compensação permitirá acumular os créditos 
de compensação necessários em um período aceitável depois da ocorrência 
dos impactos do programa. A adoção dessas medidas nas primeiras etapas de 
implementação do projeto reduz também o risco de fracasso se não houver 
uma base institucional para a compensação. 

▪ Não deve haver perdas líquidas. O resultado das medidas de compensação por 
perda de biodiversidade deve ser a compensação por todos os impactos 
residuais de um projeto. Essas medidas também devem contribuir para evitar 
perdas líquidas de biodiversidade. Para tanto, é necessário evitar impactos 
importantes em habitat naturais críticos e, na medida do possível, também nas 
características da biodiversidade, minimizar os impactos quando não for 
possível evitá-los, aplicar melhores práticas de restauração, quantificar e 
qualificar os efeitos nas características da biodiversidade, planejar medidas de 
compensação de acordo com os princípios estabelecidos neste documento e 
demonstrar — mediante trabalho de monitoramento — que os objetivos fixados 
estão sendo alcançados e que não está havendo perdas líquidas de 
biodiversidade. 
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Box 12: Medidas de compensação com o fim de criar um santuário para uma cicadácea 
no México 

O problema. Será construído no sul do México um complexo petroquímico em terras que 
abrangem o habitat da cicadácea Ceratozamia miqueliana, que se encontra em perigo crítico 
de extinção. Contudo, em vez de ser uma ameaça para a cicadácea, o projeto se traduzirá em 
maior proteção para o habitat da espécie, graças à adoção de medidas que incluem um offset 
por perda de biodiversidade que mais do que compensará as perdas de habitat. 

O projeto. O Projeto Etileno XXI está situado 8 km a sudeste da cidade de Coatzocoalcos, no 
estado de Veracruz. O complexo produzirá polietileno, um insumo usado na fabricação de 
plásticos. O projeto é financiado com a ajuda de um empréstimo do Banco sem garantia 
soberana de US$ 300 milhões, complementado por outro empréstimo consorciado do tipo B 
de aproximadamente US$ 300 milhões. O BID aprovou a operação em 2012. 

Riscos e impactos potenciais. O que sobrou de população da espécie sobrevive em três 
localidades nos estados de Veracruz, Tabasco e Chiapas, no que resta de seu habitat, que 
tem 5 % da área original. A planta está incluída na Lista Vermelha da IUCN como espécie em 
“grave perigo”. A presença da cicadácea no projeto ativou a Diretriz B.9 da política sobre 
cumprimento de normas ambientais do Banco, que proíbe ao BID apoiar operações que 
degradem consideravelmente habitat naturais críticos. 

Não há perda líquida de habitat. Uma equipe de biólogos qualificados encontrou 204 
cicadáceas no local do projeto, onde as atividades de construção destruíram 79 ha de seu 
habitat; 30 ha de habitat não serão afetados. As cicadáceas situadas nos canteiros de obras 
serão temporariamente transferidas para o vizinho Parque Ecológico Jaguaroundi, de quase 
960 ha, que já contêm cerca de 1.000 exemplares da Ceratozamia miqueliana. Em um viveiro 
no parque serão produzidas mudas da cicadácea e de outras plantas nativas. Os 30 ha de 
habitat não afetados no local do projeto serão protegidos como área de conservação. A perda 
de habitat no local do projeto será compensada com uma área de 100 ha com uma composição 
ecológica similar que será administrada como um offset de biodiversidade, com o objetivo de 
evitar perdas líquidas e, de preferência, obter benefícios líquidos. O offset conterá parcelas 
com distintas espécies de plantas, entre elas a Ceratozamia miqueliana, a fim de determinar 
qual delas restabelece melhor um ecossistema natural. O sítio será administrado com um PAB 
preparado em colaboração com especialistas e membros das comunidades locais e será 
considerado uma área legalmente protegida. Será adotado um programa de monitoramento 
para garantir a sobrevivência dos exemplares transplantados no offset e que as atividades de 
gestão cumpram com os objetivos fixados. Será estabelecido um centro de educação onde 
serão oferecidas aulas e capacitação prática para a população local, especialmente para as 
crianças. 

Lições aprendidas. O planejamento de medidas de compensação no início do ciclo do 
projeto permitiu um estudo da população de Ceratozamia miqueliana no local do programa e 
no Parque Jaguaroundi. Os resultados do estudo serviram como ponto de referência para se 
verificar se houve perdas líquidas do habitat da espécie em perigo e de sua biodiversidade 
no âmbito do projeto 
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PARTE VI. PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE 
BIODIVERSIDADE 
 

10. Formulação de um plano de ação para a biodiversidade 
 

10.1. Os projetos que podem ter um efeito importante em habitat naturais críticos ou não 
devem contar com um Plano de Ação de Biodiversidade, o qual deve ser integrado à AA 
e ao PGAS do projeto ou referir-se diretamente a eles. O Anexo G é um checklist para a 
gestão de biodiversidade e a preparação de planos de gerenciamento ambiental e social 
para projetos e o Anexo H contém um modelo de TR para esses planos. 
 

10.2. O PAB tem como finalidade documentar os compromissos e estratégias adotados 
pelos clientes para abordar os impactos do projeto sobre a biodiversidade, entre eles os 
requisitos legais, os requisitos de política e os compromissos relativos às partes 
interessadas. e os objetivos fixados (entre eles a conservação ou proteção de 
características de alto valor da biodiversidade). 
 

10.3. Um PAB deve incluir os seguintes aspectos, descritos nesta seção: 
 

▪ escopo e objetivos; 
▪ marco legal e de política; 
▪ delimitação do escopo espacial; 
▪ identificação das características chave da biodiversidade; 
▪ identificação dos riscos e impactos nas características da biodiversidade; 
▪ análise das lacunas nos conhecimentos científicos; 
▪ enfoques para evitar e mitigar os riscos e impactos; 
▪ estratégias de compensação de impactos residuais (compensações por perda 

de biodiversidade); 
▪ processo de participação das partes interessadas; 
▪ mecanismos de implementação; 
▪ treinamento e capacitação; 
▪ programação e orçamento; 
▪ monitoramento, avaliação e apresentação de relatórios. 

 

10.4. Para evitar a duplicação de tarefas, o PAB deve existir como plano de gestão 
independente, embora nele se possa fazer referência às seções relevantes do PGAS 
para o projeto. 
 

Escopo e objetivos 
 

10.5. O PAB deve delinear claramente seu escopo e objetivos. Deve ter o claro propósito 
de evitar toda perda líquida de biodiversidade e demonstrar claramente, com medidas 
prescritas, como fazê-lo. 
 

10.6. A descrição do escopo deve compreender as atividades, planos e programas e nela 
devem ser indicados que aspectos não estão incluídos no PAB. Também deve ser 
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descrita a relação existente entre o plano e outros componentes do sistema de gestão 
ambiental e social do projeto. 
 

10.7. Na descrição dos objetivos deve ser apontada a finalidade global e quais são as 
metas do PAB nas seguintes áreas: 
 

▪ atendimento a requisitos legais e de política; 
▪ requisitos de conservação e proteção da biodiversidade; 
▪ atendimento a compromissos firmados com partes interessadas. 

 

10.8. Os objetivos devem estar claramente vinculados às exigências do Banco e dos 
demais credores, tal como indicado em suas políticas e diretrizes. 
 

10.9. Certos componentes do PAB preencherão as lacunas documentadas de 
informação, o que implica realizar estudos ou fazer avaliações complementares, 
planejando e implementando medidas adicionais de mitigação para evitar ou minimizar 
impactos e reabilitar danos, assegurar a participação das partes interessadas, 
estabelecer grupos de análise científica ou assessoramento técnico e criar mecanismos 
de compensação. 
 

Marco legal e de política 
 

10.10. O PAB deve incluir um resumo do marco legal e de política para a elaboração do 
projeto e seu sistema de gestão. Também deve conter referências sobre a legislação 
nacional e regional pertinentes, os acordos ambientais multilaterais, as políticas de 
empréstimo do Banco e outras políticas de empréstimo afins e as políticas ambientais e 
sociais do cliente. 
 

10.11. Na seção sobre legislação e política devem ser especificados os requisitos para 
a conservação da biodiversidade, os aspectos pertinentes da Estratégia e do Plano de 
Ação Nacional de Biodiversidade, os planos regionais ou locais, todos os programas 
nacionais ou locais de conservação e as prioridades das entidades oficiais relevantes 
para a área de influência do projeto. Caso ele inclua atividades que possam afetar áreas 
protegidas, essa seção do PAB deve apresentar uma análise completa da legislação 
relevante e os planos de gestão para essas áreas. 
 

10.12. Devem ser descritos os vínculos do PAB com outros planos e programas dentro 
do sistema de gestão ambiental e social do projeto, assim como a estrutura 
organizacional de sua implementação. 
 

Delimitação do escopo espacial 
 

10.13. Essa seção deve incluir uma delimitação espacial justificada do PAB. Para 
demarcar a área devem ser usados limites relevantes do ponto de vista ecológico — 
como bacias hidrográficas ou regiões ecológicas — em vez de fronteiras políticas. A área 
de abrangência do Plano pode cobrir áreas disjuntas se houver, por exemplo, áreas 
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amplas de habitat transformado, entre áreas com valor de biodiversidade. O PAB deve 
incluir áreas propostas de amortecimento ou de offset, na medida em que seja 
necessário, a fim de proteger as características de biodiversidade nas áreas de offset ou 
assegurar a conectividade. Por essa razão, o escopo espacial pode não coincidir com a 
área de influência do projeto. 
 

 

Identificação das características chave da biodiversidade 
 

10.14. Esta seção deve conter um resumo dos resultados dos estudos de linha de base 
para diagnóstico da biodiversidade para o projeto, enfatizando suas principais 
características reconhecidas, entre elas as descrições de habitat naturais, habitat 
naturais críticos e serviços ecossistêmicos prioritários, além das opiniões e 
preocupações das partes interessadas. O resumo deve incluir também uma descrição 
dos recursos de biodiversidade de importância social, econômica e cultural para as 
comunidades locais, com especial ênfase nos povos indígenas, que poderiam usá-los, 
depender deles ou ter direitos sobre eles. 
 

10.15. Devem ser descritos também o estado de conservação e os traços fundamentais 
das características da biodiversidade na área de influência, apontando as ameaças e 
oportunidades que existam. O Banco recomenda que estas últimas sejam avaliadas de 
acordo com a classificação unificada de ameaças diretas (Unified Classification of Direct 
Threats) da Conservation Measures Partnership da IUCN, que proporciona uma base 
coerente e sistemática para descrevê-las. Nos casos em que sejam propostos offsets, 
deve-se também oferecer informações de referência sobre essas áreas e usá-las para 
demonstrar semelhanças ecológicas (ou um valor mais alto de biodiversidade, caso haja 
uma “troca para melhor”). 
 

10.16. Quando for possível, devem ser usados os sistemas quantitativos ou métricos 
para descrever as características fundamentais da biodiversidade. Por exemplo, 
indicadores devem ser usados para estimar a abundância e distribuição de espécies. As 
métricas para habitat devem descrever área qualidade dos habitat, e serem capazes de 
medir os impactos do projeto. Também devem ser quantificadas as funções importantes 
do ecossistema, como o valor do habitat para a conectividade da fauna silvestre, 
sobretudo se essas funções não forem bem captadas pelas métricas do habitat. Quanto 
aos serviços ecossistêmicos, devem ser estimados o volume, a qualidade e os valores 
de mercado, se a informação estiver disponível. 
 

10.17. As métricas e a descrição do regime de conservação e dos traços fundamentais 
oferecem uma linha de base para avaliar as mudanças futuras, uma avaliação de 
antecedentes dos múltiplos fatores que podem afetar a biodiversidade se projeto não for 
implementado e uma ideia dos tipos de intervenção necessários para administrar a 
compensação por perda de biodiversidade. 
 

10.18. Deve-se preparar um resumo de quaisquer estudos de importância para o PAB, 
como estratégias para a biodiversidade, avaliações de regiões ecológicas (como os sítios 
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chave para a biodiversidade (hotspots) e centros de diversidade de plantas ou 
endemismo), os estudos e inventários rápidos sobre o assunto e outros estudos. 
 

Determinação dos riscos e impactos nas características da biodiversidade 
 

10.19. Deve-se também fornecer um resumo da avaliação de impacto na biodiversidade, 
com foco nos riscos mais relevantes para alcançar os objetivos fixados no PAB. Essa 
informação pode ser apresentada em uma matriz que inclua as características de 
biodiversidade, impactos, medidas de mitigação, impactos residuais, medidas de 
compensação, obrigações e referências do PGAS. Quando possível, devem ser 
calculados os impactos do projeto e os benefícios da mitigação, classificando-se sua 
importância em função dos efeitos na viabilidade da característica da biodiversidade. 
 

10.20. Também é necessário definir o PAB no contexto do PGAS geral para o projeto e 
justificar o PAB, as atividades nele incluídas e sua importância para a gestão de risco. 
 

Análise das lacunas nos conhecimentos científicos 
 

10.21. Normalmente, o PAB incluirá atividades destinadas a esclarecer aspectos 
científicos que sejam objeto de incerteza. É bem possível que existam falhas nas 
informações, sobretudo em áreas tropicais de fronteira, para as quais os conhecimentos 
científicos podem ser escassos. As lacunas de conhecimento podem incluir incertezas 
quanto à taxonomia (por exemplo, espécimes não identificados como espécie), falta de 
dados de referência sobre abundância e distribuição de espécies preocupantes, 
deficiências na compreensão de processos ecológicos, incerteza sobre a importância 
dos riscos e impactos, assim como sobre a viabilidade e eficácia das medidas de gestão 
propostas. 
 

 

Enfoques para evitar e mitigar os riscos e impactos 
 

10.22. O PAB deve incluir uma hierarquia de medidas de gestão, entre as quais as 
destinadas a evitar impactos nas características chave da biodiversidade, minimizá-los 
quando for possível, restaurar características afetadas e, após a adoção de outras 
medidas, compensar os impactos remanescentes. 
 

10.23. O PAB deve descrever o enfoque usado no projeto para aplicar a hierarquia de 
mitigação, que deve ser usada em todas as fases do projeto, incluindo: conceitualização; 
análise de alternativas; plano final; construção; operações; abandono e 
restabelecimento. 
 

10.24. O PAB deve esboçar, de modo geral, os componentes do PGAS que são 
importantes para a gestão dos impactos na biodiversidade. Deve também descrever as 
medidas adicionais específicas, necessárias para assegurar o cumprimento dos 
requisitos e objetivos de biodiversidade do projeto. De igual modo, deve identificar as 
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funções e responsabilidades do cliente, dos empregados, dos empreiteiros e de outras 
partes no que diz respeito à gestão e implementação do PAB. 
 

10.25. O PAB pode conter programas, planos e procedimentos detalhados ou 
simplesmente fazer referência aos documentos do projeto onde eles podem ser 
encontrados. Esses documentos podem ser o PGAS, os planos de gestão para 
empreiteiros, os planos de manejo ecológico e de biodiversidade, os planos de 
restauração biológica ou outros pertinentes. As medidas descritas nessa seção devem 
ser práticas e apropriadas aos contextos sociais, económicos e políticos relevantes. 
 

Processo de participação das partes interessadas 
 

10.26. As consultas às partes interessadas e a colaboração com os parceiros que 
participam da conservação local são inestimáveis para o planejamento e a execução das 
medidas em prol da biodiversidade. O PAB deve descrever a abordagem quanto à 
participação dos interessados, incluindo: 
 

▪ o processo de consulta e participação durante a delimitação do escopo do 
projeto e a preparação do PAB, inclusive a identificação das partes 
interessadas; 

▪ o resumo das principais preocupações, interesses e recomendações das 
partes interessadas; 

▪ o contexto e plano de ação para uma participação constante das partes 
interessadas. 

 

10.27. A participação das partes interessadas no PAB deve ser coordenada e integrada 
às atividades de participação necessárias para a implementação do projeto e outros 
planos de gestão ambiental e social. 
 

Mecanismos de implementação 
 

10.28. O PAB deve especificar claramente o contexto institucional e organizacional, os 
requisitos de recursos humanos e a fonte de recursos financeiros necessários para a 
implementação. 
 

10.29. O PAB também deve descrever os acordos a ser assinados com outras entidades 
públicas e privadas para alcançar os objetivos e metas do plano. Em geral, as entidades 
associadas incluem instituições do governo, órgãos de conservação e pesquisa e grupos 
de consultoria com experiência em áreas específicas de gestão da biodiversidade. 
 

10.30. No caso de projetos especialmente problemáticos, o cliente pode optar pela 
criação de um grupo de especialistas independentes ou um comitê de gestão da 
biodiversidade encarregado de fornecer orientação objetiva e confiável e de 
supervisionar a preparação e implementação do PAB. Esse grupo ou comitê pode incluir 
representantes das comunidades afetadas, especialmente quando as partes 
interessadas incluem membros de povos indígenas. 
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Treinamaneto e capacitação 
 

10.31. O PBA deve conter uma seção na qual são descritas as necessidades de 
treinamento e de capacitação para a execução e na qual se identifiquem mecanismos 
para aquisição das habilidades necessárias. Nessa seção também devem ser detalhadas 
as necessidades e estratégias de capacitação para facilitar a compreensão e execução 
dos componentes do plano entre os diretores, funcionários, empreiteiros, 
subempreiteiros e trabalhadores do setor de construção. 
 

 

Programação e orçamento 
 

10.32. O PAB deve destacar os marcos mais importantes do projeto e indicar os prazos 
para seu cumprimento. O cronograma deve abranger o seguinte: período de consultas; 
atividades de gestão; monitoramento da biodiversidade; monitoramento do plano de 
ação; exame e avaliação; e requisitos para a apresentação de relatórios. Também deve 
conter uma descrição das funções e obrigações e um orçamento detalhado no qual se 
calcule o custo das atividades programadas durante a etapa de construção do projeto, 
com um exame do PAB antes do início das operações. 
 

Monitoramento, avaliação e apresentação de relatórios 
 

10.33. O PAB deve conter uma seção na qual se descrevam os enfoques e planos para 
seu monitoramento e avaliação, o que inclui a definição das variáveis resposta da 
biodiversidade para medir a eficácia das medidas de gestão (inclusive o êxito do offset) 
e ajudar a monitorar as mudanças nas características chave da biodiversidade. Essas 
variáveis podem incluir estimativas da superfície do habitat, presença ou ausência de 
espécies, abundância de espécies cruciais, taxas de mortalidade e indicadores da 
qualidade do habitat aquático. Essa seção deve também descrever o calendário de 
relatórios e de mecanismos de promoção da participação das partes interessadas, entre 
elas o Banco, as autoridades governamentais, as comunidades afetadas e o público em 
geral. Nessa seção também deve ser delimitada uma estratégia de gestão adaptativa 
baseada nos resultados do monitoramento. 
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Box 13: Programa de monitoramento e avaliação da biodiversidade para o projeto Peru 
LNG 

O problema. Um projeto de grande escala para a exploração de hidrocarbonetos, com 
inúmeras repercussões na biodiversidade, preparou e implementou um PAB que oferece lições 
quanto à proteção de espécies e habitat vulneráveis numa ampla área geográfica. 

O projeto. O projeto de gás natural liquefeito do Peru compreende a construção de um 
gasoduto de 408 km de extensão para transportar o gás natural extraído da região do Baixo 
rio Urubamba, no Amazonas peruano, para uma planta de gás natural liquefeito e instalações 
no litoral. O projeto de US$ 3,8 bilhões, assinado em 2008, foi financiado com a ajuda de um 
empréstimo de US$ 400 milhões do Banco e outro, do mesmo valor, concedido por bancos 
comerciais. 

Riscos e impactos potenciais. A servidão de passagem do gasoduto atravessa uma grande 
variedade de habitat, entre eles os bofedales andinos, áreas turfosas cruciais para espécies 
unicamente adaptadas a esse habitat. A grande biodiversidade da floresta montana 
compreende espécies endêmicas de distribuição restrita de orquídeas e rãs. O matorral 
semiárido oferece um habitat para espécies raras de ave, como a Poospiza rubecula, ave 
canora em perigo de extinção endêmica do Peru. As áreas ripárias ao longo da costa servem 
como corredores e refúgio para muitas espécies vulneráveis. 

Plano de ação para a biodiversidade. A preparação do PAB começou nas etapas iniciais do 
projeto, com uma análise de rotas alternativas para o gasoduto e uma AIA. Foram incluídas 
seis atividades adicionais para criar um enfoque múltiplo, da seguinte forma: 

▪ Mediante um levantamento ecológico do terreno, foram reconhecidas 14 unidades de 
paisagem ao longo da servidão de passagem, com descrição dos habitat encontrados 
em cada uma delas. Uma equipe multidisciplinar que percorreu toda a rota determinou 
a vulnerabilidade das espécies com base na situação de conservação, no endemismo, 
no uso das comunidades locais e na mobilidade. 

▪ Os planos de manejo ecológico descrevem medidas específicas de mitigação nas 14 
unidades, cada uma delas com planos independentes de ação ecológica. 

▪ Foi adotado um plano de gestão para restaurar a vegetação ao longo da servidão de 
passagem. O objetivo no longo prazo é restabelecer a vegetação nativa e os processos 
ecológicos e recuperar a biodiversidade que havia antes da construção. 

▪ Foi elaborado um plano de gestão de camelídeos de acordo com dados sobre 
rebanhos, fontes de água e áreas de pastagem, compilados com a ajuda de grupos de 
trabalho compostos por mais de 630 membros da comunidade. 

▪ O programa de monitoramento e avaliação da biodiversidade (PMAB) documenta a 
distribuição e abundância de espécies e habitat ao longo da servidão de passagem e 
cita os avanços conseguidos com o restabelecimento da biodiversidade e outros 
programas de mitigação. Os novos conhecimentos sobre a biodiversidade local 
servirão como fundamento para a pesquisa e verificação de protocolos para espécies 
e habitat vulneráveis. O PMA B está nas mãos do Centro para a Conservação, 
Educação e Sustentabilidade da Smithsonian Institution. Colaboram com ele 50 
pesquisadores provenientes de 13 institutos de pesquisa, muitos deles peruanos. 

▪ Um programa de investimento ambiental usa dados ambientais e sociais elaborados 
no âmbito do PAB para aproveitar as oportunidades de utilizar melhor os recursos 
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naturais. O primeiro programa se concentrou na melhora da saúde da população de 
camelídeos. 

Lições aprendidas. O PAB está demonstrando os benefícios de permitir tempo suficiente para 
a realização de estudos de delimitação de escopo, a coleta de dados em várias estações e o 
desenvolvimento de alianças estratégicas. O uso de uma perspectiva da paisagem assegura 
que serão consideradas adequadamente as necessidades de espécies com território amplo, 
assim como também os processos ecológicos de grande escala. O PAB destaca também os 
benefícios da colaboração com um organismo internacional de pesquisa como veículo para 
repassar conhecimentos aos cientistas e estudantes peruanos e dar oportunidades para 
projetos de teses acadêmicas. 

 

 

 

11. Monitoramento da biodiversidade 
 

11.1. O monitoramento da biodiversidade propicia informação, em escalas espaciais e 
temporais apropriadas, para calcular o impacto dos projetos nas características da 
biodiversidade e verificar a eficácia das medidas de gestão. 
 

11.2. O propósito do monitoramento é avaliar as variáveis resposta ao longo do tempo. 
Essas variáveis são os indicadores que serão medidos e registrados durante o 
monitoramento e devem ser identificados nos estudos de linha de base. As variáveis 
resposta devem ser reflexo das características fundamentais da biodiversidade na área 
de influência do projeto, como, por exemplo, o número de onças-pintadas observado 
durante um mês com armadilhas fotográficas. As variáveis resposta selecionadas devem 
habilitar o cliente a se encarregar das seguintes tarefas: 

 

▪ descrever as tendências da mudança e reconhecer as que são inesperadas 
ou imprevistas, a fim de permitir ajustes nos planos de gestão mediante 
manejo adaptativo; 

 

▪ responder a perguntas específicas relacionadas com as variáveis resposta aos 
fatores que as afetam — por exemplo, determinar se certas medidas de 
mitigação têm o efeito desejado. (Os fatores podem ser impactos do projeto ou 
medidas de mitigação aplicadas.) 

 

11.3. Não é possível, viável nem necessário fazer um monitoramento completo da área 
de influência do projeto. Ele deve se ocupar principalmente das características 
fundamentais da biodiversidade para as quais estão sendo implementadas medidas de 
mitigação e dos indicadores de população, espécies, habitat ou níveis de serviços 
ecossistêmicos que permitam acompanhar o estado de saúde do ecossistema. 
 

11.4. Essa descrição de monitoramento abrange apenas um entendimento dos efeitos 
biológicos dos impactos ou dos resultados das medidas de gestão, mais do que a entrega 
efetiva dos resultados e produtos derivados dos planos de gestão. 
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11.5. Os planos de monitoramento devem ser integrados ao enfoque de gestão 
adaptativa descrito no PAB. Isso inclui uma descrição precisa das medidas de gestão 
propostas que serão postas em execução se os indicadores de monitoramento 
alcançarem determinados limites. 
 

 

Planejamento do monitoramento da biodiversidade 
 

11.6. O monitoramento e a avaliação da biodiversidade devem ser detalhados 
exaustivamente no PAB, que também deve indicar que variáveis resposta serão 
medidas, quando, em que escala espacial, quem fará a medição e como. Deve-se 
também explicar como os dados serão analisados e usados. 
 

11.7. O monitoramento da biodiversidade deve estar vinculado, lógica e logisticamente, 
a outros tipos de monitoramento, como, por exemplo, o do cumprimento das normas 
sobre qualidade da água, e, ao mesmo tempo, quantificar as mudanças nas variáveis 
resposta da biodiversidade. 
 

11.8. O monitoramento deve contar com financiamento adequado e equipe competente 
e com conhecimentos especializados (com a inclusão, se necessário, de especialistas 
em taxonomia e ecologia e pessoal capacitado em gerenciamento e análise de dados 
que tenha participado desde a etapa de planejamento). É preciso contar também com 
equipamento necessário para assegurar uma implementação eficaz. O plano deve 
igualmente descrever os mecanismos institucionais e organizacionais e as necessidades 
em matéria de fortalecimento da capacidade. 
 

11.9. O plano de monitoramento da biodiversidade deve conter: 
 

▪ as perguntas que serão respondidas pelo monitoramento; 
▪ um plano realista que indique os aspectos espaciais e temporais da 

amostragem, incluindo a amostragem controle, se necessária; 
▪ os fatores cujos impactos serão examinados; 
▪ as variáveis resposta que serão quantificadas; 
▪ as metodologias específicas que serão aplicadas às medições; 
▪ os métodos usados para coletar, gerenciar e analisar os dados, incluindo seus 

controles de qualidade; 
▪ a metodologia usada para interpretar e apresentar os resultados do 

monitoramento, de forma a facilitar a tomada de decisões. 
 

Questionamentos adequados para o monitoramento da biodiversidade 
 

11.10. As questões apresentadas para fins de monitoramento devem ser simples e 
específicas o suficiente para determinar a variável resposta que será quantificada e 
também para identificar os fatores que afetam essa variável. É preciso demonstrar que 
o plano de monitoramento permite que as perguntas sejam respondidas. 
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11.11. As perguntas selecionadas para o monitoramento devem ser pertinentes e 
específicas, já que ajudarão a compreender os principais impactos nas características 
fundamentais da biodiversidade e a determinar “como?”, “o quê?”, “onde?” e “quando?” 
eles ocorrem, em vez de “por quê?”. Por exemplo, qual é a diferença entre os índices de 
colisão de aves com uma linha de transmissão na estação seca e na estação úmida? 
Que mudanças foram registradas no número de observações de mamíferos de grande 
porte em uma nova estrada? Em muitos casos não é possível responder aos “por quê?”. 
 

11.12. As perguntas podem se concentrar no monitoramento de possíveis mudanças 
imprevistas nas características fundamentais da biodiversidade como resultado do 
projeto. Por exemplo: como varia o número de espécies de peixes ao longo do tempo 
após a construção de uma represa? Há mudança de comportamento entre os morcegos 
após a construção de um parque eólico? 
 

11.13. Os questionamentos podem se concentrar também em respostas específicas 
sobre a eficácia das medidas de mitigação. Por exemplo, o número de onças-pintadas 
que atravessa a estrada nos pontos de convergência é maior do que em outras áreas? 
Há diferenças entre o número de primatas observados nas áreas distantes do projeto e 
os vistos nas zonas circundantes? 
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Box 14: Lições aprendidas com o monitoramento da biodiversidade em um projeto de 
energia em larga escala 

O problema. Duas operações apoiadas pelo Banco para extrair e transportar hidrocarbonetos 
em larga escala produziram reações negativas em todo o mundo, devido a seu suposto 
impacto na biodiversidade e entre a população local. O problema era demonstrar que o 
desenvolvimento e a proteção da biodiversidade podem caminhar juntos. Em parte, o 
processo consistia em criar um sistema de monitoramento de longo prazo que fornecesse os 
dados necessários para o manejo adaptativo dos impactos. 

Os projetos. O Projeto de Camisea, no valor de US$ 1,7 bilhões, tem como finalidade extrair 
e processar gás natural na Amazônia central peruana e transportá-lo através de 714 km de 
gasodutos para uma unidade de fracionamento e um terminal marinho situado ao sul de Pisco, 
no litoral, e dali para Lima. O Banco ajudou a financiar o projeto com empréstimos no valor de 
US$ 135 milhões, aprovados em 2003. Um empréstimo adicional de US$ 5 milhões para o 
governo do Peru foi usado para financiar o fortalecimento institucional do monitoramento 
ambiental e social. O Projeto Peru LNG, com custo de US$ 3,8 bilhões, transporta gás natural 
através de 408 km de gasodutos até uma planta e um terminal marinho situados no litoral, ao 
sul de Pisco. O Banco ajudou a financiar o projeto com um empréstimo de US$ 400 milhões 
e outro, semelhante, outorgado por um grupo de bancos comerciais em 2008. 

Riscos e impactos potenciais. Os projetos criaram importantes riscos para a biodiversidade 
da região. Os gasodutos atravessam três ecossistemas vulneráveis. A unidade de 
fracionamento se situa na zona de amortecimento da Reserva Nacional de Paracas. Ambos 
os projetos instalaram sistemas de monitoramento para fornecer dados para quantificar os 
impactos pela duração do projeto e avisar com antecedência em caso de mudanças. 

Lições aprendidas com o monitoramento comunitário. O projeto ganhou experiência 
valiosa com a capacitação de membros da comunidade local para desenvolver atividades de 
monitoramento. Na zona do Baixo Urubamba, e ao longo do gasoduto, mais de 100 
pesquisadores indígenas colaboram com suas contrapartes profissionais. Os participantes 
locais enriquecem o processo de monitoramento com seus conhecimentos do meio ambiente 
da região. No caso do Projeto Camisea, esse trabalho de vanguarda passou por algumas 
dificuldades, especialmente no que se refere a garantir uma comunicação eficaz com as 
partes interessadas. Os monitores da comunidade preparavam relatórios para a ONG peruana 
Pronaturaleza, que os enviava à empresa para que fossem analisados e para que as decisões 
pertinentes fossem tomadas. Os monitores perdiam credibilidade perante a comunidade cada 
vez que a empresa demorava para adotar as medidas necessárias. 

Lições aprendidas. Ao contratar a mesma empresa construtora e a ONG, a Peru LNG 
aproveitou a experiência adquirida com o Projeto Camisea em matéria de monitoramento. Isso 
reforçou o programa comunitário nessa área, uma vez que se criou um novo sistema de 
gestão ambiental, com o desenvolvimento de uma página web para esse fim. Além disso, a 
Peru LNG simplificou as linhas de comunicação entre os monitores da comunidade e a 
empresa. O gasoduto da Peru LNG segue a rota do gasoduto de Camisea, o que facilita o 
monitoramento conjunto em 128 sítios durante as estações seca e úmida num corredor de 3 
km a 7 km de servidão de passagem. Mais de 50 pesquisadores de 13 organizações de 
pesquisa e universidades, em colaboração com a Smithsonian Institution, participam das 
atividades de monitoramento. Esse trabalho conjunto fortalece a capacidade de 
monitoramento dos profissionais peruanos e favorece a aplicação de metas ecológicas e de 
conservação, assim como também a capacidade dos monitores comunitários, que aprendem 
a trabalhar em conjunto com seus colegas de profissão. 
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Formulação dos estudos de monitoramento da biodiversidade 
 

11.14. Mediante o monitoramento é possível quantificar as variáveis resposta ao longo 
do tempo na mesma localidade ou podem-se comparar as diferenças entre as variáveis 
resposta em duas ou mais localidades distintas. A formulação do estudo de 
monitoramento da biodiversidade deve incluir uma descrição da distribuição espacial e o 
número de locais de amostragem, os dados a ser coletados, a frequência dessa coleta 
e o período em que se fará o monitoramento. 
 

11.15. As características temporais e espaciais do estudo dependem das questões 
propostas e das variáveis resposta a ser medidas. Por exemplo, se a pergunta estiver 
relacionada aos efeitos diretos e imediatos da construção e da eficácia das medidas de 
gestão, a amostragem deve ser feita antes, durante e depois da construção, com 
intervalos adequados para se detectar mudanças. Se a questão proposta se relaciona 
com a eficácia de uma medida de compensação para proteger onças-pintadas, o 
monitoramento deve ser feito durante um período mais prolongado e com a frequência 
consistente com o seu ciclo de vida. 
 

11.16. A determinação da causa das mudanças detectadas durante o monitoramento 
pode ser dificultada por outros fatores que também variam com o tempo, como as 
estações, o clima ou fatores situados fora do âmbito espacial do projeto. Na formulação 
do plano, esses fatores podem ser levados em conta mediante acompanhamento direto 
ou por meio de controles paralelos adequados e uma análise estatística. É importante 
estabelecer controles, pois as diferenças entre dois lugares podem ser o resultado de 
fatores variáveis que poderiam não estar relacionados com o impacto de um projeto, 
como as diferenças de solos ou habitat, ou outras pressões antrópicas. Com um sistema 
eficaz de amostragem podem-se controlar outras fontes de variação, minimizando as 
diferenças entre os fatores controlados e os locais afetados, registrando as diferenças 
patentes entre os locais e fazendo uma análise adequada dos dados. 
 

11.17. As mudanças na biodiversidade podem ser lentas, e muitas vezes há defasagem 
entre o impacto e suas consequências. Isso deve ser levado em conta ao se considerar 
a escala espacial e temporal do plano de monitoramento. 
 

Definir a área de amostragem 
 

11.18. Durante o monitoramento, podem-se comparar indicadores de variáveis de 
resposta antes (a referência) e depois de se produzir o impacto do projeto ou após a 
implementação de medidas de gestão, ou podem-se comparar indicadores de variáveis 
resposta em diferentes localidades: uma que tenha sofrido o impacto e outra que ainda 
não o tenha sentido. 
 

11.19. O plano de monitoramento deve incluir uma descrição da área na qual se fará a 
amostragem, por exemplo, um trecho de floresta ou de rio. Essa área deve estar 
claramente delineada e estar relacionada às questões apresentadas e ao que se 
examina. Por exemplo, se a questão apresentada se refere às mudanças em “uma parte 
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de corredeiras que contêm espécies endêmicas de peixes”, a área de amostragem 
abarcará as corredeiras dentro da área de influência do projeto e mais além, que oferece 
um habitat adequado para essas espécies. Em muitos casos, as amostras não são 
independentes entre si, devido à conectividade no habitat; de modo que, ao se preparar 
a amostra, será preciso assegurar-se de que essa falta de independência será levada 
em conta na análise. É importante garantir a independência das amostras, pois se a 
variação básica não se distribuir aleatoriamente entre as amostras, os resultados do 
monitoramento podem ser mal interpretados. 
 

11.20. A escala espacial do monitoramento vai depender das variáveis resposta que são 
seu objeto; por exemplo, a escala para amostragem das mudanças na população de rãs 
arborícolas é distinta da usada para amostragem das mudanças na população de onças-
pintadas. No plano do monitoramento devem ser incluídas diferentes escalas espaciais 
— por exemplo, examinando diretamente as mudanças na abundância de espécies em 
trechos de habitat, mas examinando também as tendências de mudança no nível da 
paisagem. 
 

Definição das variáveis resposta 
 

11.21. O plano de monitoramento deve descrever as variáveis resposta que se quer 
medir. Pode-se tratar de indicadores quantitativos ou qualitativos que ofereçam uma 
forma simples e confiável de resolver as perguntas apresentadas. As partes interessadas 
devem compreender facilmente essas variáveis resposta e o método usado para medi-
las; as variáveis devem ser facilmente mensuráveis; a medição deve ser feita dentro dos 
prazos e com os recursos disponíveis, além de ser confiável em termos de medições 
repetitivas e sensíveis a mudanças. 
 

11.22. As variáveis resposta incluem a contagem direta de indivíduos de uma espécie, a 
presença ou ausência de espécies, o êxito na reprodução ou na área do habitat. No caso 
dos impactos em espécies raras e endêmicas, podem-se usar indicadores de abundância 
(por exemplo, mediante uma inspeção de pegadas, sinais ou ninhos). Quando se tratar 
de espécies muito raras, o monitoramento por rádio pode ajudar a seguir os movimentos 
dos indivíduos. Para descrever mudanças na qualidade do habitat, pode-se usar a 
relativa abundância de grupos sinalizadores, como borboletas, aves, besouros e 
comunidades de plantas. 
 

11.23. A Iniciativa de Energia e Biodiversidade fornece amplas diretrizes para a seleção 
de indicadores da biodiversidade para supervisionar os impactos e as medidas de 
conservação. 
 

 
Definir os fatores que afetam as variáveis resposta 
 

11.24. O plano de monitoramento deve descrever os fatores que serão estudados por 
seu intermédio. Eles dependem das perguntas propostas e refletem os principais 
impactos nas características da biodiversidade ou na eficácia das medidas de mitigação 
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aplicadas. Sob certas circunstâncias, esses fatores podem ter diferentes graus de 
impacto — por exemplo, pode ser necessário examinar os efeitos de diferentes vazões 
mínimas de água de uma represa a fim de obter dados para o manejo adaptativo. 
 

 

Coleta, gerenciamento, análise e avaliação de dados 
 

11.25. Os dados coletados mediante monitoramento devem ser gerenciados, analisados 
e avaliados. Frequentemente coletam-se grandes quantidades de dados básicos sem 
levar em consideração o modo como serão gerenciados numa base de dados ou 
transformados em informação útil para a tomada de decisões. 
 

11.26. A seção sobre monitoramento e avaliação do PAB deve descrever os 
procedimentos de coleta, gerenciamento e análise de dados (inclusive os métodos de 
inferência estatística). Deve também explicar a maneira como serão apresentados (por 
exemplo, com gráficos, diagramas ou relatórios escritos) e avaliados para uso na tomada 
de decisões (incluindo, quando relevantes, limites quantitativos que representem 
mudanças cruciais de importância biológica). 
 

11.27. A participação da comunidade na coleta, gerenciamento, análise e avaliação de 
dados é uma maneira eficaz de estimular o interesse da população local, que, sempre 
que possível, deve ser incluída. 
 

Uso da informação obtida com o monitoramento 
 

11.28. A informação produzida de maneira concisa e clara por meio de um programa de 
monitoramento deve ficar à disposição das partes interessadas, que incluem as 
comunidades locais afetadas pelo projeto, as entidades governamentais, os 
especialistas em biodiversidade, a equipe encarregada de executar o projeto e os 
financiadores. Esses grupos poderão ter interesse em tipos diferentes de informação. O 
governo ou os financiadores do projeto poderão estar mais interessados nos indicadores 
agregados da biodiversidade. Por outro lado, as comunidades locais terão mais interesse 
em entender os efeitos do projeto em determinadas comunidades ou grupos dentro da 
comunidade. Além disso, a informação apresentada aos interessados deve ser de fácil 
compreensão, pois do contrário pode ser rejeitada. Os requisitos das várias partes com 
relação à apresentação dos dados devem ser incorporados ao PAB. 
 

11.29. A informação obtida com o monitoramento deve ser incorporada a um plano de 
gestão adaptativa que descreva as medidas de gestão que serão adotadas se os 
documentos de monitoramento demonstrarem que os indicadores essenciais das 
variáveis resposta ultrapassaram os limites decisivos. 
 

Outros aspectos a considerar 
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11.30. Um elemento importante dos programas de monitoramento da biodiversidade no 
longo prazo é a capacitação de profissionais e membros da comunidade local, assim 
como de biólogos no campo ou para-biólogos. 
 

11.31. O PAB deve indicar a procedência do financiamento de longo prazo para as 
atividades de monitoramento da biodiversidade. 
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