ESTUDOS DE
ALTERNATIVAS
Manual DD-217-14

1

Diretrizes e Conteúdo Mínimo
⚫

⚫

⚫

⚫

Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de
localização confrontando-as com a hipótese de não
execução do projeto;
Identificar e avaliar sistematicamente os impactos
ambientais gerados nas fases de implantação e
operação da atividade;
Definir as áreas direta e indiretamente afetadas pelos
impactos (área de influência), considerando em todas
as situações a bacia hidrográfica na qual se localiza;
Considerar os planos e programas de governo com
jurisdição sobre a área onde será implementada a
atividade impactante.
Res. CONAMA 001/86, art. 5º
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1

Estudos de alternativas
⚫

⚫

⚫

Apresentar alternativas tecnológicas e locacionais para
implantação do empreendimento e a análise que culminou
com a escolha da alternativa apresentada no estudo
ambiental.
As alternativas locacionais e tecnológicas apresentadas devem
ser estudadas expondo os dados levantados de maneira a
justificar técnica, econômica e ambientalmente a alternativa
selecionada, comparando-a com as demais alternativas.
Para a comparação das múltiplas alternativas, levar em conta
os impactos ambientais aos meios físico, biótico e
socioeconômico. Indica-se a estimativa quantitativa de
indicadores para balizar a tomada de decisão em relação à
alternativa escolhida.
Manual DD-217-14
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Alternativa locacional
⚫

Correspondem às diferentes possibilidades de
traçado, sítio e/ou layout para que o projeto
seja ambiental, técnico e economicamente
viável e possa atender ao objetivo do
empreendimento.

Ler detalhes no manual!
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2

Alternativa tecnológica
⚫

Apresentar análise comparativa quanto às
alternativas tecnológicas viáveis das
estruturas, modalidades e/ou principais
equipamentos previstos no projeto, suas
vantagens e desvantagens, considerando os
aspectos técnicos, ambientais e econômicos.

Ler detalhes no manual!
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Alternativa zero
⚫

⚫

É a possibilidade de não realização do
empreendimento
Apresentar um prognóstico sucinto para a
situação de não implantação do
empreendimento.
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3

Olhar os dois exemplos no manual!
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Estudo Dirigido
⚫

Analise o item alternativas no EIA que você está analisando.
Consulte a res. CONAMA 001/86, art. 5º. e o Manual DD217/2014 sobre alternativas e responda:
⚫ As alternativas (locacional, tecnológica, zero) foram
apresentadas? Quais foram apresentadas e quais não
constam no documento?
⚫ Se apresentadas, se justificam?
⚫ Se apresentadas, estão de acordo com o que preconiza o
manual? Explique.
⚫ Se não apresentadas, o que o grupo consideraria para
definir tais alternativas?
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