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Resumo: A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) é um instrumento da Política 

Nacional de Meio Ambiente, Lei nº 6.938/81 e assegura medidas de proteção ambiental 

através de estudos que determinam aspectos, impactos e alternativas. Uma ferramenta 

útil nestes processos de avaliação é o checklist, que consiste em listas padronizadas para 

a identificação de impactos, que pode ser associada a outras ferramentas, como os 

Sistemas de Informações Geográficas (SIG) Neste contexto, o objetivo deste trabalho 

foi identificar e avaliar os impactos ambientais da construção de uma Faculdade no 

município de Marabá-PA, onde os impactos observados foram qualificados de acordo 

com os critérios de Natureza, Magnitude, Abrangência e Frequência. Como resultado, 

identificaram-se 8 aspectos e uma série de impactos, destes 2 positivos e 6 negativos e 

que, a contra-ponto, apesar que possuir impactos negativos como maioria, os impactos 

positivos do empreendimento comprovam que este é de importância para a município e 

para o ensino dos profissionais que serão formados no local. 
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Abstract: The Environmental Impact Assessment (EIA) is an instrument of the 

National Environmental Policy, Law No. 6,938 / 81 and an environmental protection 

measure through studies that can determine aspects, impacts and alternatives. One of 

these measures is the checklist, which can be used as a tool list, such as Geographic 

Information Systems (GIS). Within this context, the objective of this work was to 

identify and evaluate the environmental impacts of the construction of a college in the 

city of Marabá – PA, where the observed impacts were qualified according to the 

criteria of Nature, Magnitude, Scope and Frequency. As a result, 8 aspects and a series 

of impacts were identified, of these 2 positive and 6 negative. Despite having negative 

impacts as a majority, the positive impacts of the project prove that this is of importance 

for the municipality and for the education of professionals who will be trained on site 
 

 

Keywords: Environmental Impact Assessment, Checklist, Geographic Information 

Systems. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Política Nacional do Meio Ambiente Lei nº 6.938 de 1981, em seu art. 9º, 

inciso III, caracteriza a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) como um instrumento 

para proteção dos recursos ambientais. Nesse mesmo sentido, a Constituição Federal de 

1988 em seu art. 225, § 1º, inciso IV, afirma que compete ao Poder Público exigir, na 

forma da Lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que 

se dará publicidade. (THOMÉ, 2017). Uma ferramenta bastante utilizada na avaliação 

de impacto ambiental é a listagem de controle ou checklist, na qual consiste em listas 

padronizadas dos fatores ambientais associados a projetos específicos, onde se 

identificam os impactos prováveis. (PIMENTEL; PIRES, 1992).  

Além disso existem outros artifícios, que podem ser utilizados na AIA como os 

Sistemas de Informações Geográficas (SIG) uma tecnologia que permite coletar e 

analisar informações, proporcionando também a geração de documentos gráficos, 

cartográficos e temáticos, colaborando em uma melhor compreensão ao fenômeno 

estudado e melhor identificação dos impactos (DEUS; NASCIMENTO, 2001).  Neste 

sentido os objetivos deste trabalho foram identificar e avaliar os aspectos e impactos 

ambientais da construção de uma Faculdade no município de Marabá-PA utilizando o 
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método da listagem de controle para verificar as modificações causadas no meio 

ambiente a parti da instalação do empreendimento.  

 

2. METODOLOGIA 

O empreendimento é um campus de uma faculdade que iniciou sua instalação 

em janeiro de 2015. Estima-se que o novo campus irá atender uma demanda de 4.144 

alunos, o quadro estimado de colaboradores atualmente é composto por 166 passando a 

se estender a 180 com o novo prédio. Localizado na região residencial do município de 

Marabá, estado do Pará, a área construída do empreendimento é de aproximadamente 

16.000 m² segundo o responsável pela obra. 

A metodologia se baseia em Matos et al. (2011) adaptado, onde coube levantar 

dados primários e secundários. No levantamento de dados primários, os trabalhos de 

campo foram divididos em duas etapas: 1) visita de reconhecimento da área 

(Faculdade), 2) visita para levantamento de dados gerais do empreendimento. No 

levantamento de dados secundários, foram utilizadas as imagens de satélite do Google 

Earth com um corte do ano de 2013, comparando como o ambiente foi modificado, 

permitindo realizar assim, uma análise temporal (conforme figura 01).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01. Localização da área de construção da Faculdade em 2013. 

Fonte: Autores (2018). 
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Neste âmbito, os impactos elencados no presente estudo foram classificados e 

discutidos com base nos seguintes parâmetros qualitativos: Natureza, Magnitude, 

Abrangência e Frequência. 

A natureza refere-se à caracterização do impacto como positiva (P) e/ou negativa 

(N). A Magnitude diz respeito à gravidade do impacto e pode ser considerada Fraca 

(Fr), quando a alteração é reversível, Média (M), quando a alteração é reversível, porém 

com ações imediatas e Forte (F) é significativa, muitas vezes irreversível. O parâmetro 

Abrangência reflete o alcance do impacto, que pode ser caracterizado como Local (L) e 

Regional (R). Por último, a frequência refere-se ao padrão de ocorrência do impacto, 

podendo ser Temporária (T) quando ocorre por um curto período de tempo após a 

realização da ação, Contínua (C) quando os efeitos continuam a manifestar-se num 

horizonte temporal e Intermitente (I) quando o efeito acontece em determinados 

períodos. 

3. RESULTADOS OBTIDOS 

A partir da aplicação da metodologia de avaliação de impactos ambientais, 

foram identificados e classificados 8 principais aspectos resultando em impactos 

ambientais, conforme quadro 1 e 2:    

Quadro 1. Identificação dos aspectos e impactos ambientais do empreendimento 

Aspecto Impacto 

Emissão de fumaça preta Alteração da qualidade do ar 

Resíduos de tinta e solvente Contaminação do solo 

Consumo de água, combustível e energia elétrica Esgotamento/ redução de recursos naturais 

Emissão de ruídos Incomodo à comunidade 

Supressão vegetal Danos flora, fauna, riscos de erosão e 

deslizamentos 

Compactação do solo Dificuldade de infiltração e percolação do 

solo 

Geração de tributos para o município Aumento de recursos para investimento 

local 

Geração de empregos Aumento do poder aquisitivo 
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Fonte: Autores (2018). 

A emissão de fumaça preta está relacionada a emissão de efluentes por parte da 

queima de combustível fóssil nos maquinários utilizados na obra. O consumo de água, 

combustível e energia elétrica são outros aspectos de fácil visualização na fase de 

instalação de uma obra civil. Vale ressaltar também a emissão de ruídos, na qual é 

proveniente da constante operação de máquinas pesadas, que vão desde a limpeza do 

terreno a terraplenagem do mesmo.  

A supressão vegetal fica nítida a partir do momento que se faz a análise temporal 

por meio da imagem de satélite, onde antes do empreendimento observamos uma 

grande quantidade de cobertura vegetal que foi diminuindo gradativamente com o 

avanço da obra. A compactação do solo é proveniente da supressão vegetal e processo 

de terraplenagem, que diminui da porosidade do solo, dificultando assim a recarga do 

lençol freático. 

Quadro 2. Classificação dos impactos elencados no Check-list 

 

Natureza: P - Positivo e N – Negativo  

                                Impacto                                            

Classes 
Natureza Magnitude Abrangência  Frequência 

Alteração da qualidade do ar N M L T 

Contaminação do solo N M L T 

Esgotamento/ redução de 

recursos naturais N F L C 

Incomodo à comunidade N M L T 

Danos flora, fauna, riscos de 

erosão e deslizamentos N F L C 

Dificuldade de infiltração e 

percolação do solo N F L C 

Aumento de recursos para 

investimento local P M L C 

Aumento do poder aquisitivo P Fc L C 
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Magnitude: F - Forte, M - Média e Fc – Fraca 

Abrangência: L - Local e R - Regional  

Frequência: T- Temporário, C- Contínuo e I- Intermitente 

Fonte: Autores (2018). 

 

4. CONCLUSÃO 

Na identificação e avaliação dos aspectos e impactos ambientais do 

empreendimento foram identificados superficialmente 8 aspectos ambientais resultando 

em uma série de impactos, destes, 2 foram classificados como de natureza positiva e os 

outros 6 como negativos. Essa disparidade confirma que o processo de instalação gera 

impactos negativos, no entanto, os positivos ressaltam a importância da execução do 

empreendimento para o município, visto que será ofertada uma melhor estrutura de 

ensino para os alunos da região melhorando também a qualidade dos profissionais 

formados pela mesma. 
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