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1. OBJETIVO 

A fim de manter a transparência do processo contínuo de desenvolvimento da Metodologia de 

Certificação LIFE, o Instituto LIFE realiza durante o período de atualização e revisão de seus 

documentos técnicos uma rodada de Consulta Pública, criando oportunidade para a participação de 

quaisquer partes interessadas. 

O presente documento refere-se à devolutiva da Consulta Pública realizada entre o período de 03 de 

outubro a 01 de dezembro de 2013.  

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

Anteriormente à Consulta Pública, o Instituto LIFE instituiu Comissões Técnicas Temporárias para o 

refinamento dos seguintes tópicos: 

 Cálculo do impacto da matriz energética à biodiversidade: Comissão Técnica Temporária de 

Energia; 

 Cálculo do Valor Estimado de Impacto à Biodiversidade (VEIB): Comissão Técnica Temporária 

do VEIB; e 

 Cálculo da pontuação de desempenho em conservação da biodiversidade: Comissão Técnica 

Temporária de Conservação. 

Os tópicos abertos ao público nesta consulta foram avaliados previamente pelas Comissões Técnicas 

Temporárias mencionadas acima. Para a participação do público interessado o Instituto LIFE 

disponibilizou os seguintes formulários: 

a) LIFE-BR-PCF004-Portugues: Propostas da Comissão Técnica Temporária de Energia;  

b) LIFE-BR-PCF006-Portugues: Propostas da Comissão Técnica Temporária de Análise Crítica do 

VEIB; e  

c) LIFE-BR-PCF005-Portugues: Propostas da Comissão Técnica Temporária de Conservação. 

A fim de contribuir para a objetividade do processo de participação das partes interessadas na 

Consulta Pública, os formulários continham para cada proposta em discussão uma tabela com quatro 

linhas sendo: (1) Abordagem da questão na versão original-2.0; (2) Descrição da proposta em análise; 

(3) Justificativa para a proposta em análise; (4) Parecer do participante – a) Concordo; b) Concordo 
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parcialmente; c) Não concordo; além de um campo para a inserção de eventuais comentários. Em 

determinados casos o Instituto LIFE apresentou um questionamento acompanhado de um campo 

chamado “sugestão”, no qual o participante era convidado a registrar a sua contribuição para o 

assunto em questão.  

A Consulta Pública foi divulgada às partes interessadas mediante: lançamento de chamada no website 

do Instituto LIFE, correio eletrônico, telefone, reuniões técnicas, entre outros. Os formulários listados 

acima foram disponibilizados no website do Instituto LIFE, sendo em alguns casos enviados por 

correio eletrônico.  

3. PARTES INTERESSADAS 

Desde os primeiros passos de desenvolvimento da Certificação LIFE, o Instituto LIFE lista para cada 

processo as partes interessadas. Integram essa lista: 

a. Organizações não governamentais nacionais e internacionais com representação no 
Brasil; 

b. Representantes do governo brasileiro;  

c. Docentes de diversas universidades no Brasil; 

d. Setor de negócios com organizações de origem privada e/ou pública. 

Para cada grupo, foram identificados internamente organizações e indivíduos considerados chave, 

para os quais foi realizado um maior esforço no sentido de obter contribuições. 

4. RECEBIMENTO E ANÁLISE DOS COMENTÁRIOS 

As contribuições foram recebidas através das seguintes formas:  

a. Retornos via e-mail; 

b. Reuniões técnicas com gestores de empresas e outras organizações. 

Para cada um dos formulários disponibilizados, as contribuições e comentários recebidos foram 

listados em uma planilha Excel, sendo categorizados por setor ao qual a parte interessada 

contribuinte pertence. Em seguida os retornos recebidos foram encaminhados aos coordenadores 

técnicos das Comissões Técnicas Temporárias para registro de seu parecer ou devidos 

encaminhamentos. 
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5. RESULTADOS 

Durante o período de Consulta Pública foram registradas contribuições vindas de pessoas físicas; 

representantes da academia; de empresas e da sociedade civil. O gráfico a seguir indica que de uma 

maneira geral a participação mais expressiva foi por parte de pessoas físicas com 35%. A segunda 

maior participação foi a de representantes da academia com 31%, enquanto que representantes de 

empresas e da sociedade civil contribuíram com 17% respectivamente. Ao total foram recebidos 47 

formulários de participação. 

 

Os gráficos a seguir apresentam a participação por setor para cada um dos três formulários, cada qual 

relacionado às propostas apresentadas por uma Comissão Técnica Temporária em específico. 

   

Com base no gráfico a seguir observa-se que de maneira geral 71% dos participantes concordou com 

as propostas apresentadas pelas Comissões Técnicas Temporárias. Em 15% dos casos não se obteve 

resposta, justificando ausência de conhecimento técnico ou científico suficiente para opinar sobre a 

questão. A alternativa “concordo parcialmente” foi assinalada por 12% dos participantes, enquanto 

que a resposta “não concordo” foi observada em 2% dos casos.  
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Os gráficos abaixo indicam o posicionamento do público em relação às propostas apresentadas por 

cada uma das Comissões Técnicas Temporárias.  
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6. ENCAMINHAMENTO DOS COMENTÁRIOS RECEBIDOS  

Todas as contribuições recebidas foram enviadas aos devidos coordenadores técnicos das Comissões 

Técnicas Temporárias para análise. Os comentários recebidos e respectivos 

pareceres/encaminhamentos elaborados pelas Comissões Técnicas Temporárias constam no Anexo I. 

7. LANÇAMENTO DA VERSÃO 3.0  

Os resultados dos trabalhos das Comissões Técnicas Temporárias, validados pela Comissão Técnica 

Permanente (instância de assessoramento do Conselho Diretor, composta por integrantes do setor 

privado, da sociedade civil, da academia e de especialistas), serão incorporados como melhorias nos 

documentos técnicos da Metodologia de Certificação LIFE para o lançamento da versão 3.0. A versão 

3.0 deve ser disponibilizada ao final do primeiro semestre de 2014, após aprovação pelo Conselho 

Diretor.  

75%

14%

1%
10%

Posicionamento do público em relação às 
propostas da Comissão Técnica Temporária de 

Conservação

Concordo

Concordo parcialmente

Não concordo

Não respondeu



 

 

 

 

 

CONSULTA PÚBLICA OUTUBRO/DEZEMBRO 2013 

- Devolutiva -  

Atualização: 
13/01/2014 

Página: 
9 

ANEXO I 

A) Comentários relacionadas às propostas apresentadas pela Comissão Técnica Temporária de 
Energia (LIFE-BR-PCF004-Portugues) 

PROPOSTA 1: Inclusão de fonte energética 

Versão original 
(LIFE-BR-TG01-2.0) 

A matriz de impacto por fonte energética lista as 14 fontes energéticas: Biocombustíveis 
(álcool); Biocombustíveis (óleos e biodiesel); Biogás; Biomassa (lenha); Biomassa 
(residual); Carvão mineral; Eólica; Gás natural; Geotérmica; Hidroeletricidade; 
Nuclear/fissão; Petróleo e derivados; Solar; Térmica das marés. 

Proposta em análise Deverá ser incluída na matriz a fonte energética “Resíduos não renováveis”. 
Justificativa Resíduos não renováveis são comumente gerados em processos produtivos que utilizam 

fontes fósseis. Tais resíduos têm poder calorífico significativo e podem ser 
reaproveitados como vetores energéticos. 

Contribuições e encaminhamentos para a PROPOSTA 1 - Inclusão de fonte energética 

COMENTÁRIO 
ENCAMINHAMENTO/PARECER 

Comissão Técnica Temporária - Energia 

Confirmar se o entendimento é utilizar um resíduo 
resultante de geração de energia de recurso não 
renovável como forma de redução do seu impacto ou 
de melhoria na produção. 

Sim, o entendimento está correto. 

Esclarecer se os resíduos não renováveis podem ter 
outra fonte que não somente as fósseis. 

Os resíduos não renováveis mencionados são 
exclusivamente de fontes fósseis. 

Sugere-se mencionar exemplos clássicos para a fonte 
"resíduos não renováveis", assim como se observa o 
caso da (lenha) para Biomassa.  

Ok. 

O uso de resíduos como combustível é mais comum 
no coprocessamento de resíduos. Outras atividades 
não podem queimar resíduos para geração de 
energia. 

Uma questão ocorrida recentemente em uma 
auditoria foi o fato da organização, ao informar o 
consumo de energia elétrica, distribuir o consumo em 
hidroeletricidade, térmica, eólica e fissão, tomando 
como base a contribuição destas fontes para a energia 
total do grid.   

A inclusão de resíduos não renováveis como uma 
fonte em particular surgiu pelo fato observado 
durante uma auditoria-piloto, na qual uma 
organização que gerava energia elétrica com gás de 
refinaria informava como fonte o consumo gás 
natural. Neste caso o que ocorria de fato era um 
reaproveitamento do gás natural gerado pelo 
processo de outra planta industrial. 

Em relação ao segundo comentário, foi incluída uma 
tabela com todas as fontes do grid que são 
computadas quando a organização informa que 
compra energia elétrica da concessionária. Nestes 
casos, a metodologia irá distribuir o uso das fontes 
conforme composição da matriz elétrica nacional. 
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PROPOSTA 2: Mudança de nomenclatura de fonte energética 

Versão original 
(LIFE-BR-TG01-2.0) 

Fonte energética: Térmica das marés. 

Proposta em análise O nome da fonte energética Térmica das marés deverá ser alterado para “Energia do 
mar”. 

Justificativa Como a fonte energética “Energia do mar” abrange a Térmica das marés, considera-se 
mais adequada a utilização da referida tecnologia. 

Contribuições e encaminhamentos para a PROPOSTA 2 - Mudança de nomenclatura de fonte energética 

COMENTÁRIO 
ENCAMINHAMENTO/PARECER 

Comissão Técnica Temporária - Energia 

Concordo com a mudança de terminologia, inclusive 
porque a energia das marés não é térmica. Mas, dado 
o detalhamento das demais fontes, me parece que a 
expressão "energia do mar" poderia ser desdobrada 
nas suas formas mais específicas, como energia de 
marés (maremotriz) e energia de ondas. Não tenho 
conhecimento detalhado sobre o tema para sugerir 
mais alternativas, mas sei que existem, associadas a 
correntes e gradientes de temperatura. Do jeito que 
está, é o mesmo que agrupar petróleo, carvão e gás 
em "combustíveis fósseis". 

A metodologia utilizou como referência as diferentes 
fontes de energéticos. Tanto no caso da energia do 
mar, quanto em energia das ondas, a fonte do 
energético é a mesma, e os impactos são similares.  
Desta forma, destacar cada uma delas seria 
desnecessário e poderia resultar em um nível de 
detalhamento de processos tecnológicos que não 
aparece nas outras fontes, comprometendo a 
metodologia.  

Esclarecer se o correto não seria "Maremotriz", uma 
vez que "Energia do Mar" parece vago. Existem 
diversas formas de utilização da energia dos oceanos 
através, por exemplo, de instalação de estações de 
energia eólica no oceano, como tem ocorrido em 
Portugal e Reino Unido. Existem outros países que 
estão iniciando um processo de alocação de estações 
eólicas no oceano. Maremotriz baseia-se unicamente 
no conceito da energia acumulada das diferenças 
entre maré baixa e alta, assim como nas correntes 
oceânicas, para a conversão destas energias cinéticas 
e potenciais em energia elétrica. 

Maremotriz é uma das tecnologias vinculadas à 
energia do mar. A energia do mar é um termo que 
engloba todas as tecnologias que aproveitam esta 
fonte de energia.  
Estações eólicas nos oceanos são classificadas na 
metodologia como energia eólica (offshore), portanto, 
não se confunde com energia do mar. 

Qual a diferença entre "energia do mar" e "energia 
das marés"? 

Energia das marés é apenas um dos aproveitamentos 
tecnológicos que podem ser classificados como 
energia do mar, sendo este o termo mais aceito na 
literatura internacional. 

Sendo uma forma de hidroeletricidade, poderia ser 
chamada de "Hidroeletricidade Marinha". 

Energia do mar é o termo comum na literatura 
especializada. Não seria adequado criar um termo 
novo. 
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PROPOSTA 3: Estrutura da matriz comparativa de índice de impacto por fonte energética 

Versão original 
(LIFE-BR-TG01-2.0) 

O índice de impacto da fonte energética é definido com base no impacto que o processo 
de geração de energia a partir desta fonte ocasiona. Para esta análise leva-se em 
consideração impactos provocados na hidrologia, no clima, na flora/fauna, na paisagem, 
na renovabilidade do recurso; e impactos relacionados à ocorrência de erosão, 
assoreamento, sismos, emissões e ruídos. 

Estrutura da Matriz Comparativa de Índice de Impacto por fonte energética: 

 

Proposta em análise O índice de impacto para cada fonte energética passará as ser definido com base na 
análise dos impactos envolvidos ao longo de toda a cadeia energética (extração, 
processamento e distribuição). Assim a análise de impacto de cada fonte energética será 
realizada para os componentes: água; ar; solo e biota. Dentro de cada componente 
avalia-se o impacto da geração de energia sobre os seguintes aspectos ambientais:  

 Água: (i) Uso e/ou consumo de água; (ii) Geração de efluentes 

 Ar: (i) Emissões de gases de efeito estufa; (ii) Emissões atmosféricas; (iii) Emissões 
de ruídos 

 Solo: (i) Movimentação de solo; (ii) Ocupação do solo; (iii) Geração de resíduos 
sólidos 

 Biota: (i) Ocupação de áreas; (ii) Geração de efluentes e resíduos sólidos; 
emissões atmosféricas 

Avalia-se os seguintes impactos potenciais por aspecto ambiental e por componente:  

 Água: 
o Uso e/ou consumo de água: (i) Alteração na disponibilidade hídrica 
o Geração de efluentes: (i) Alteração na qualidade da água 

 Ar: 
o Emissões de gases de efeito estufa: (i) Contribuição para o aumento do 

aquecimento do clima 
o Emissões atmosféricas: (i) Alteração na qualidade do ar 
o Emissões de ruídos: (i) Alteração nos níveis de ruído 

 Solo: 
o Movimentação de solo: (i) Intensificação de processos erosivos; (ii) 

Intensificação de processos de assoreamento; (iii) Geração de sismos 
induzidos 

o Ocupação do solo: (i) Alterações da paisagem e do uso do solo 
o Geração de resíduos sólidos: (i) Alteração da qualidade do solo 

 Biota: 
o Ocupação de áreas: (i) Alteração e/ou redução de habitat 
o Geração de efluentes; resíduos sólidos e emissões atmosféricas: (i) Alteração 
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estrutural e/ou funcional dos ecossistemas 

Estrutura da Matriz Comparativa de Índice de Impacto por fonte energética: 

 

Justificativa  A estrutura de análise proposta inspira-se na Matriz de Leopold. A utilização de 
critérios bidimensionais, uma característica desta matriz, permite uma análise mais 
detalhada e criteriosa do impacto para cada fonte energética. 

 A matriz em questão facilita a quantificação do impacto e contribui igualmente para o 
ordenamento dos impactos ambientais de diferentes fontes. 

Contribuições e encaminhamentos para PROPOSTA 3 - Estrutura da matriz comparativa de índice de impacto 
por fonte energética 

COMENTÁRIO 
ENCAMINHAMENTO/PARECER 

Comissão Técnica Temporária - Energia 

Sugestões: 1) Com uma exceção, a cada aspecto 
corresponde um impacto. Faria mais sentido "dividir" 
o aspecto "movimentação do solo" em seus três 
impactos, e eliminar uma fila da nova tabela. 2) 
Explicitar na tabela, aproximando-a da matriz de 
Leopold, as três grandes etapas da cadeia energética 
(extração, processamento e distribuição), induzindo 
consultor e empresa a pensar sistematicamente nos 
impactos por etapa. 

1) Neste caso, a movimentação de solo é o 
aspecto diretamente relacionado aos três 
impactos mencionados, não sendo possível 
desdobrar este aspecto. 

2) O desdobramento das etapas da cadeia 
energética está disponível na matriz detalhada 
de cada fonte energética. Repetir esta 
informação na matriz geral resultaria em 
excesso de informação, dificultando sua 
interpretação. 

Análise de forma mais completa e coerente com a 
Metodologia LIFE. Verificar como isso altera o 
processo de auditoria caso a nova análise aumente a 
complexidade das informações verificáveis. 

As organizações devem informar no formulário de 
pré-auditoria quais são as fontes que compõem sua 
matriz. O formulário de pré-auditoria será atualizado 
pelo Instituto LIFE. A alteração da pontuação nas 
planilhas de cálculo também será providenciada pelo 
Instituto LIFE, o qual fornecerá as bases atualizadas de 
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COMENTÁRIO 
ENCAMINHAMENTO/PARECER 

Comissão Técnica Temporária - Energia 

cálculo para auditor e empresa, mantendo o mesmo 
nível de detalhamento das auditorias-piloto. Desta 
forma, a metodologia torna-se mais detalhada e 
robusta, mas não há aumento de dificuldade na 
análise pelo auditor, visto que o cálculo referente ao 
uso de energia em si, é automático. 

PROPOSTA 4: Índices de impacto por fonte energética 

Versão original 
(LIFE-BR-TG01-2.0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As fontes energéticas seguem, conforme o seu índice de impacto, a seguinte 
hierarquia: 

Fonte energética Índice de impacto 

Carvão mineral 86 

Petróleo e derivados 79 

Hidroeletricidade 72 

Biocombustíveis (óleos e biodiesel) 67 

Biocombustíveis (álcool) 63 

Nuclear/fissão 60 

Gás natural 57 

Biomassa (lenha) 53 

Biomassa (residual) 52 

Biogás 43 

Geotérmica 40 

Térmica das marés 38 

Eólica 24 

Solar 19 
 

Proposta em análise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

As fontes energéticas passarão a seguir, conforme o novo detalhamento apresentado 
na estrutura da Matriz Comparativa de Índice de Impacto para cada fonte energética, 
a seguinte hierarquia: 

Fonte energética Índice de impacto 

Carvão mineral 110 

Petróleo e derivados 88 

Nuclear/fissão 88 

Gás natural 84 

Hidroeletricidade 59 

Biomassa (lenha) 49 

Biocombustíveis (óleos e biodiesel) 47 

Biocombustíveis (álcool) 47 

Geotérmica 45 

Não renovável residual 38 

Solar 32 

Biomassa (residual) 25 

Eólica 18 

Biogás 13 
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Energia do mar 9 
 

Justificativa Os índices de impacto estabelecidos são resultado da análise realizada com base na 
nova estrutura adotada para a matriz comparativa de índice de impacto por fonte 
energética. 

Contribuições e encaminhamentos para a PROPOSTA 4 - Índices de impacto por fonte energética 

COMENTÁRIO 
ENCAMINHAMENTO/PARECER 

Comissão Técnica Temporária - Energia 

Suspeito que "energia do mar" não seja tão livre de 
impactos, pois pode exigir obras costeiras importantes 
(barragem), no caso das marés (veja-se La Rance, 
França) ou um campo de muitas unidades, no caso das 
outras formas. 

A pontuação de impacto é resultado da aplicação de 
uma metodologia para padronização da análise de 
diferentes fontes, detalhada anteriormente. 
Comparativamente, segundo a metodologia utilizada, 
o impacto da energia do mar é menor do que o das 
outras fontes. Para tornar a metodologia viável foi 
necessário examinar o ”impacto padrão” para cada 
caso de fonte energética de forma generalizada. 
La Rance é um caso particular, que se aproxima de 
uma usina hidrelétrica. 

Atualmente fonte biomassa orienta somente para 
"lenha", e outros tipos de combustíveis utilizados não 
estão contemplados, como bagaço de cana de açúcar, 
briquetes de derivados de madeira. 

Outros tipos de combustíveis utilizados, como bagaço 
de cana de açúcar e briquetes de madeira, passam a 
ser classificados como biomassa residual na nova 
versão da metodologia. A ausência desta classificação 
na versão atual foi o que motivou esta melhoria. 

Acho importante haver uma diferença na pontuação 
entre a matriz de biomassa com origem em floresta 
nativa com plano de manejo florestal e na floresta 
plantada. O plano de manejo permite que a 
biodiversidade da área se mantenha, enquanto que 
numa plantação a flora nativa é toda substituída pela 
cultura.  

Para tornar a metodologia viável foi necessário 
examinar o ”impacto padrão” para cada fonte 
energética de forma generalizada.  
Os impactos ambientais específicos do setor primário 
(incluindo floresta nativa e plantações) será discutido 
por um Grupo de Trabalho específico setorial em 
2014. Este trabalho poderá resultar em um 
detalhamento da matriz energética. 

Creio que os impactos da energia eólica na fauna 
(aves e morcegos) a qualifica para um índice de 
impacto maior do que o sugerido. 

A pontuação foi atribuída em função do número de 
mortes de aves e morcegos que, segundo a literatura, 
é baixo comparado com outras atividades. Ex.: 
veículos automotores e construções urbanas são 
responsáveis por um número muito maior de mortes 
do que usinas eólicas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONSULTA PÚBLICA OUTUBRO/DEZEMBRO 2013 

- Devolutiva -  

Atualização: 
23/01/2014 

Página: 
15 

B) Comentários relacionados às propostas apresentadas pela Comissão Técnica Temporária de 
Análise Crítica do VEIB (LIFE-BR-PCF005-Portugues) 

QUESTIONAMENTO 1: Inserção de novos aspectos ambientais no cálculo? 

Versão original 
(LIFE-BR-TG02-2.0) 

Atualmente o cálculo do Valor Estimado de Impacto à Biodiversidade (VEIB) leva em 
consideração dados de quantidade e de severidade relacionados aos seguintes aspectos 
ambientais: (a) Água utilizada pela organização; (b) Gases de efeito estufa emitidos pela 
organização; (c) Energia consumida pela organização; (d) Resíduos gerados pela 
organização e (e) Área ocupada pela organização.  

Questão 

 
Existem outros aspectos ambientais de relevância que deveriam ser considerados no 
cálculo do VEIB? 
Importante 
A sugestão de novos aspectos deve considerar os seguintes pontos: 

 O aspecto proposto pode ser facilmente informado por organizações de qualquer 
porte, setor e/ou localização? 

 O aspecto pode ser quantificado? 

 O aspecto é relevante para a perda da biodiversidade? 

 De acordo com os conhecimentos do contribuinte, que empresas poderiam 
disponibilizar dados relacionados ao aspecto proposto? 

Contribuições e encaminhamentos para o QUESTIONAMENTO 1 - Inserção de novos aspectos ambientais no 
cálculo 

SUGESTÃO 
ENCAMINHAMENTO/PARECER 

Comissão Técnica Temporária – Análise Crítica VEIB 

Poderiam ser levados em consideração os acidentes 
ambientais que a organização já tenha provocado. 

Os índices foram desenvolvidos fundamentados em 
valores de referência nacional. Não seria possível, 
seguindo a mesma lógica conceitual, construir um 
índice para acidentes ambientais aplicável de forma 
padronizada entre as empresas. 

Com a instalação de uma organização em 
determinada área, independente de seu ramo de 
atuação, uma série de alterações urbanísticas, 
rodoviárias, fluviárias e aeroportuárias são criadas, 
alteradas e/ou expandidas. Todos esses fatores 
impactam diretamente a fauna e flora. Por tanto o 
impacto direto de uma organização não se restringe 
apenas ao seu local de instalação, mas sim impacta 
diretamente em toda rodovia, hidrovia, ferrovia, 
aeroporto criado devido sua instalação, ou devido a 
uma somatória de várias empresas que também 
contribuíram para o aumento desse fluxo de expansão 
da região. 

Este impacto está centralizado na variável “ocupação 
de área”. A metodologia não considera a avaliação de 
impacto de instalação do empreendimento, apesar da 
organização auditada precisar apresentar os 
documentos legais relacionados a esta licença. Tentar 
inserir o impacto de toda a infra-estrutura criada pela 
instalação do empreendimento em uma fórmula 
matemática poderia inviabilizar o cálculo ou torná-lo 
muito complexo. Geralmente, o porte do 
empreendimento, representado de forma simples no 
cálculo pelo volume total de impacto gerado, está 
diretamente relacionado à estrutura necessária para 
mantê-lo. 

Talvez aspectos "biotecnológicos" ou de riscos Variáveis que não poderiam ser mensuradas de forma 
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SUGESTÃO 
ENCAMINHAMENTO/PARECER 

Comissão Técnica Temporária – Análise Crítica VEIB 

relativos a fatores biológicos. Riscos derivados de 
organismos geneticamente modificados podem ser 
importantes, não só na agropecuária, mas em 
empresas que lidam com biotecnologia em geral. 
Também poderiam entrar aí os riscos de introdução 
de espécies exóticas, material infectante (patógenos), 
e outros. Me parece que o aspecto poderia atender 
aos três pontos elencados. A empresa que mexer com 
isso teria de saber informar. 

padronizada entre empresas não foram selecionadas 
para compor o cálculo do VEIB, o que foi um dos 
requisitos para que a composição do índice atendesse 
empresas de todos os portes e setores. Porém, estas 
questões são avaliadas no Princípio 5 dos Padrões de 
Certificação LIFE. 
Ainda, no cálculo do VEIB, fatores biológicos de risco 
encontram-se indiretamente contemplados no 
aspecto geração de resíduos, que foi alterado 
conforme tabela apresentada na Proposta 5. 
Em relação aos impactos do setor primário, em função 
de suas particularidades será instituído em 2014 um 
grupo de trabalho específico para estudar a questão, 
resultando em propostas detalhadas para uso da 
metodologia LIFE no setor. 
 

Sugiro considerar também outros tipos de insumos 
que podem compor o processo produtivo da empresa. 
Além da água e energia, outros recursos naturais 
podem estar envolvidos como a madeira, minérios, 
extratos vegetais, etc.  

Poderia ser considerado quando analisado o ciclo de 
vida dos produtos. Após revisão da literatura 
especializada, a CTT concluiu que seria possível 
construir uma Matriz de Leopold aos moldes da que 
foi proposta no estudo referente ao detalhamento do 
impacto ambiental das fontes energéticas. Para isso, 
seria utilizado o Manual de Impactos Ambientais: 
orientações básicas sobre aspectos ambientais de 
atividades produtivas (Dias et. al, 1999), resultado de 
uma etapa de trabalho desenvolvida pelo Banco do 
Nordeste, o qual buscou disponibilizar informações 
sobre aspectos ambientais de atividades produtivas. 
A metodologia mostrou-se promissora, mas de 
complexa implementação. Assim, a Comissão Técnica 
Permanente do Instituto LIFE recomendou que este 
estudo fosse realizado em um segundo momento, 
para não prejudicar a análise corrente dos aspectos 
ambientais. 

Talvez o aspecto "RUÍDO" pudesse ser estudado para 
incorporação no futuro. 

Para a inclusão do aspecto ruído nesta metodologia 
seria necessária obter um valor de referência 
fornecido por fontes oficiais, o que dificultaria sua 
análise. Devido às características e estrutura da 
metodologia LIFE, indicadores de saúde e segurança 
podem ser avaliados e inseridos nos Padrões de 
Certificação, em função da complexidade de inseri-los 
no cálculo do VEIB. 

PROPOSTA 1: De consumo para uso de água 
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Versão original 

(LIFE-BR-TG01-2.0) 

Para o cálculo do valor de quantidade do aspecto água, a organização informa o consumo 
de água; que é calculado pela diferença entre a vazão de retirada e a vazão de retorno 
para o ambiente. 

Proposta em 
análise 

Para o cálculo do valor de quantidade do aspecto água, a organização passará a informar 
somente o uso de água; dado obtido por meio da vazão de retirada. 

Justificativa Padronização da coleta do dado, visto que todas as organizações têm acesso à 
informação de vazão de retirada, enquanto que o mesmo não é válido para o dado 
referente à vazão de retorno de água ao ambiente. 

Observação Considera-se que a vazão de retirada de água estaria contemplando a geração de 
efluentes (ver proposta 5 – aspecto resíduos). 
Comentários:       

 Não tenho comentários 

Contribuições e encaminhamentos para a PROPOSTA 1 - De consumo para uso de água 

CONTRIBUIÇÃO OBSERVAÇÃO 
ENCAMINHAMENTO/PARECER 
Comissão Técnica Temporária – 

Análise Crítica VEIB 

E as empresas que possuem 
grandes estacionamentos e 
telhados expostos a gases 
possivelmente ácidos ou básicos e 
outros tóxicos ao ambiente, e que 
toda água pluvial é completamente 
descartada ou em rios, ou para a 
rede pluvial das cidades (que na 
maioria não tem tratamento). 
Considerando que uma gota de 
óleo contamina 10.000 L de água, a 
área de um estacionamento é um 
tanto quanto potencialmente 
poluidora da bacia hidrográfica 
local. 

- Esta questão é avaliada por meio 
dos indicadores dos Padrões de 
Certificação LIFE, Princípio 5, e não 
no cálculo do VEIB. O objetivo dos 
Padrões é permitir que o auditor 
possa contemplar tudo aquilo que 
é característica própria de um caso 
em particular, e que por isso não 
pode ser contemplado pelo VEIB. 

- 

Necessita esclarecimento. A vazão 
de retirada completa a geração de 
efluentes, e não a contempla, pois 
mede impactos que não são de 
poluição. Será que houve algum 
problema na formulação da 
observação? Também não ficou 
clara a relação com a proposta 5. 

O termo “contempla” foi utilizado 
no sentido de que todo o volume 
de água coletado pela organização 
deve ser mensurado. Neste 
sentido, a quantidade de água 
deve ser o volume total coletado, 
independentemente de quanto 
deste volume foi devolvido ao 
ambiente, na forma de efluente ou 
perdas do processo. Este impacto 
passa a ser incorporado tanto 
porque a retirada da água do seu 
curso natural já causa algum 
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CONTRIBUIÇÃO OBSERVAÇÃO 
ENCAMINHAMENTO/PARECER 
Comissão Técnica Temporária – 

Análise Crítica VEIB 

impacto, quanto porque sua 
devolução pode ocorrer com outra 
qualidade, menor do que ela da 
retirada. Em relação à qualidade da 
água devolvida ao meio ambiente, 
ou do efluente gerado, a questão 
da poluição é avaliada na tabela de 
análise dos resíduos gerados, 
apresentada na Proposta 5. A 
geração de efluente também pode 
ser avaliada em maiores detalhes 
pelo auditoria por meio dos 
Princípios 2, 5 e 8. Ver Padrões de 
Certificação LIFE. 

1) Qual o esforço que seria 
necessário das organizações para 
obterem esses dados? 2) São dados 
impossíveis de serem obtidos em 
alguns casos? 3) Essa nova forma 
de cálculo estaria elevando 
significativamente o valor do 
índice, ou o alterando de forma 
significativa? 

- O dado mensurado passa a ser 
apenas o de uso de água pela 
organização, portanto, muito fácil 
de ser obtido. 
Não há alteração significativa no 
índice, além de que como a regra é 
válida para todas as empresas, o 
comportamento relativo é sempre 
similar. 

O conceito atual está alinhado com 
os conceitos de cobrança do uso de 
água. 

- A alteração se justifica pelo fato de 
que o principal impacto neste caso 
é a retirada da água do ambiente. 
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PROPOSTA 2: Transformação dos valores de quantidade e de severidade em um valor único de impacto para água 

Versão original 

(LIFE-BR-TG01-2.0) 

Valor de Quantidade 

        
  

      
  

Onde: 
VQÁGUA: Valor de quantidade do aspecto água 
UA: Quantidade de água consumida pela organização, calculada pela 
diferença entre a vazão de retirada e a vazão de retorno para o 
ambiente (m³/ano) 
VRÁGUA (Valor de Referência): Consumo consuntivo total de água no 
país (m³/ano) 

Valor de Severidade 

                   

Onde:  
VSÁGUA: Valor de severidade do aspecto água 
INVREG HID (Inversa da região hídrica): 

          

  
                                   

                                                           
 

Proposta em análise  Construção de uma equação única que envolva tanto a quantidade quanto a severidade do aspecto água. 

 Deverá ser considerado para a informação de severidade o impacto hídrico na região; representado pela razão entre a vazão de retirada 
hídrica da região hidrográfica onde a organização está (m³/ano) e a disponibilidade hídrica da região hidrográfica onde a organização se 
localiza (m³/ano). 

 Equação em análise e teste pela Comissão Técnica Temporária: 

        
  

      
  

        
            

 

Onde: 
VIÁGUA: Valor de impacto do aspecto água 
UA: Quantidade de água utilizada pela organização, obtida a partir da vazão de água que a organização retira do ambiente (m³/ano) 
VRÁGUA (Valor de Referência): Consumo consuntivo total de água no país (m³/ano) 
IHÍDRICO (Impacto Hídrico):  
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IHÍDRICO MÁX (Impacto hídrico máximo): Maior valor de impacto hídrico calculado para as regiões hidrográficas do país (2,8634  Região Hidrográfica 
Atlântico Nordeste Oriental). 

Justificativa  Padronização dos cálculos conforme a lógica seguida na versão 2.0 para a obtenção do Valor de Ocupação de Área (VOA), que incorpora 
em seu cálculo tanto dados de quantidade como de severidade.  

 O impacto hídrico passará a considerar a disponibilidade hídrica resultante após a demanda local, ao invés de da disponibilidade hídrica 
natural total da região.  

Contribuições e encaminhamentos para a PROPOSTA 2 - Transformação dos valores de quantidade e de severidade em um valor único de impacto para água 

CONTRIBUIÇÃO 
ENCAMINHAMENTO/PARECER 

Comissão Técnica Temporária – Análise Crítica VEIB 

Com os avanços nos conhecimentos em limnologia do país, e isso é uma 
vertente mundial em suas bacias hidrográficas, poderia aumentar as 
divisões das bacias, não ficando tão restritas às atuais da versão 2.0. As 
bacias ainda poderiam ser subdivididas às bacias dos rios locais de maior 
volume e extensão. Utilizando o conceito das ecorregiões como exemplo. 

O conceito de ecorregião já está sendo utilizado no aspecto ocupação de 
área. Será avaliada futuramente a viabilidade de se ampliar o 
detalhamento das bacias em nível nacional. 

Como ficam os testes comparativos de quanto isto afeta o VEIB e o 
número de ações de biodiversidade? 

As principais causas e consequências dos refinamentos matemáticos são 
a facilidade de análise e coleta de dados, e a coerência conceitual. O 
refinamento conceitual e matemático do VEIB não afeta a posição 
relativa das organizações na escala, a qual permanece proporcional aos 
seus impactos. Igualmente para as ações de conservação, o desempenho 
relativo não deve ser alterado. Ou seja, o refinamento é conceitual, 
enquanto os valores resultantes serão consequência deste refinamento. 
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PROPOSTA 3: Substituição de dados referentes a bioma por dados de ecorregião 

Versão original 

(LIFE-BR-TG01-2.0) 

Valor de Ocupação de Área 

      
  
    

      
    
    

  

Onde: 
VOA: Valor de ocupação de área 
AE: Área ocupada pela organização (hectares) 
ABIO: Área original do bioma onde se encontra a organização (hectares) 
AREM: Área remanescente do bioma onde se encontra a organização (hectares) 

Proposta em análise  Equação em análise e teste pela Comissão Técnica Temporária: 

        
  
    

      
    
    

  

Onde: 
VIÁREA: Valor de impacto do aspecto área ocupada 
AO: Área ocupada pela organização (hectares) 
AECO: Área original da ecorregião onde se encontra a organização (hectares) 
AREM: Área remanescente da ecorregião onde se encontra a organização (hectares) 

Justificativa A divisão por ecorregiões é mais específica e detalhada comparada à divisão por biomas, além de estar disponível em diversos países. 
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Contribuições e encaminhamentos para a PROPOSTA 3 - Substituição de dados referentes a bioma por dados de ecorregião 

Todas as contribuições consideraram a alteração válida. 

PROPOSTA 4: Transformação dos valores de quantidade e de severidade em um valor único de impacto para gases de efeito estufa 

Versão original 

(LIFE-BR-TG01-2.0) 

                Valor de Quantidade 

       
   

     
  

Onde: 
VQGEE: Valor de quantidade do aspecto gases de efeito estufa 
GEE: Quantidade total de gases de efeito estufa emitidos pela organização 
(tCO2e/ano) 
VRGEE (Valor de Referência): Quantidade total de gases de efeito estufa 
emitidos pelo país (tCO2e/ano) 

                                       Valor de Severidade 

       
   

      
 

Onde:  
VSGEE: Valor de severidade do aspecto gases de efeito estufa 
23.900: Maior potencial de aquecimento global entre os gases de efeito 
estufa observado para o SF6 
PAG (Potencial de aquecimento global): 

     
                                    
 
   

                  
 
   

 

Onde: 
QGEEn: Quantidade do gás de efeito estufa “n” emitido pela organização 
(tCO2e/ano) 
PAGGEEn: Potencial de aquecimento global do gás “n” 

Proposta em análise  Construção de uma equação única que envolva tanto a quantidade quanto a severidade do aspecto gases de efeito estufa. 

 Equação em análise e teste pela Comissão Técnica Temporária: 

       
                                 
 
   

           

 

Onde: 
VIGEE: Valor de impacto do aspecto gases de efeito estufa 
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QGEEn: Quantidade do gás de efeito estufa “n”emitido pela organização (tCO2e/ano) 
IGEEn: Potencial de aquecimento global do gás de efeito estufa “n” 
VRGEE (Valor de Referência): Quantidade total de gases de efeito estufa emitidos pelo país (tCO2e/ano) 
IMÁX: Potencial de aquecimento global máximo (23.900  SF6) 

Justificativa  Padronização dos cálculos conforme a lógica seguida na versão 2.0 para a obtenção do Valor de Ocupação de Área (VOA).  

Contribuições e encaminhamentos para a PROPOSTA 4 - Transformação dos valores de quantidade e de severidade em um valor único de impacto para gases 
de efeito estufa 

CONTRIBUIÇÃO 
ENCAMINHAMENTO/PARECER 

Comissão Técnica Temporária – Análise Crítica VEIB 

O impacto do gás já é contabilizado quando se transforma de t para tCO2. 
Os outros aspectos que possuem seu cálculo de valor com a mesma 
lógica, remetem a um valor de impacto máximo, quando se supõe que a 
empresa emite o valor da quantidade nacional produzida multiplicado 
pelo impacto máximo, o valor passaria de um. 

A CTT sugere que para o cálculo do valor de impacto do aspecto GEE a 
quantidade da emissão e o potencial de aquecimento global estejam na 
mesma fórmula, conforme mostrado abaixo. 

     
          
 
   

  
  

 

Gostaria de saber dos resultados dos testes comparativos, de como isso 
afeta o VEIB e por fim o número de ações de biodiversidade? 

O refinamento conceitual e matemático do VEIB não afeta a posição 
relativa das organizações na escala, a qual permanece proporcional aos 
seus impactos. Igualmente para as ações de conservação, o desempenho 
relativo não deve ser alterado. 

Não tenho conhecimentos matemáticos para avaliar o item. Porém, 
sugiro que seja discutida a possibilidade de tratamento diferente entre 
unidades instaladas em áreas industriais ou urbanas, daquelas localizadas 
em áreas naturais (nativas ou resultantes de interferências antrópicas). 

A emissão de gases de efeito estufa é um problema de impacto global, 
portanto, independe da localização da fonte de emissão. Isso é relevante 
apenas no caso de poluentes locais, avaliados segundo o Princípio 5 dos 
Padrões de Certificação LIFE. 
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PROPOSTA 5: Inclusão do tipo de destinação dado ao resíduo sólido à severidade dos resíduos 

Versão original 
(LIFE-BR-TG01-2.0) 

A severidade do aspecto ambiental resíduos leva em consideração as quantidades de resíduos perigosos e resíduos não perigosos gerados 
pela organização (t/ano). 

Proposta em análise 
 
 
 
 
 
 

A severidade dos resíduos passará a levar em consideração: 
 Quantidade de resíduos perigosos e resíduos não perigosos gerados pela organização (t/ano); 
 Tipo de destinação dado aos resíduos perigosos e não perigosos gerados pela organização. 

A inclusão do tipo de destinação no cálculo da severidade deverá se dar por meio de um índice de impacto obtido para cada tipo de 
destinação com base na seguinte matriz: 
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Onde: 
           Impacto negativo causado pelo tipo de destinação adotado  

           Impacto positivo causado pelo tipo de destinação adotado 

Para impactos negativos:  
0: quando o tipo de destinação adotado não causa o impacto negativo 
1: quando o tipo de destinação adotado causa o impacto negativo 

Para impactos positivos:  
0: quando o tipo de destinação adotado causa o impacto positivo 

 
Coluna cinza “Pontuação Processo”: Pontuação do processo conforme 
hierarquia de gerenciamento de resíduos sólidos adotada pelo Instituto LIFE: 

Tipo de destinação Pontuação 

Reutilização 0 
Reciclagem/Compostagem 1 
Coprocessamento 2 
Incineração 3 
Utilização de biogás 4 
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TIPO DE DESTINAÇÃO

Reutilização 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 0 0

Reciclagem 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 6 1 6

Compostagem # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Landfarming 1 0 0 0 - 1 1 0 - 1 1 1 1 1 1 9 2 18

Coprocessamento 0 0 0 0 0 1 1 - 0 0 1 1 1 1 1 7 2 14

Incineração 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 3 33

Biogás 1 0 0 1 0 1 1 - 0 - 1 1 1 1 1 9 4 36

Armazenamento - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 5 70

Aterro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 5 75

RESÍDUO ENERGIA ÁREA PERICULOSIDADE
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1: quando o tipo de destinação adotado não o impacto positivo 
 

Aterro/Armazenamento 5 
 

 O fator “Periculosidade” na matriz acima é exclusivo da matriz de impacto para resíduos perigosos. Para os resíduos não perigosos a matriz 
de impacto é a seguinte: 

 

Justificativa  O impacto da geração de resíduos que considerava apenas o tipo do resíduo (perigoso / não perigoso) passa a considerar também o tipo 
de destinação dado aos resíduos gerados.  
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TIPO DE DESTINAÇÃO

Reutilização 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

Reciclagem 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 1 1

Compostagem 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 1 1 1

Landfarming 1 0 0 0 - 1 1 0 - 1 4 2 8

Coprocessamento 0 0 0 0 0 1 1 - 0 0 2 2 4

Incineração 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 6 3 18

Biogás 1 0 0 1 0 1 1 - 0 - 4 4 16

Armazenamento - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5 45

Aterro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 5 50

RESÍDUO ENERGIA ÁREA
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 A Metodologia de Certificação LIFE passa a reconhecer organizações que trabalham com tipos de destinação menos impactantes ao 
ambiente.  

Observação A geração de efluente poderia ser contemplada como resíduo sólido (segundo ABNT NBR 10.004 de 1987). (ver proposta 1) 
Comentários:       

 Não tenho comentários   

Contribuições e encaminhamentos para a PROPOSTA 5 - Inclusão do tipo de destinação dado ao resíduo sólido à severidade dos resíduos 

CONTRIBUIÇÃO OBSERVAÇÃO 
ENCAMINHAMENTO/PARECER 

Comissão Técnica Temporária – Análise Crítica 
VEIB 

A sobra de material de empresas que trabalham 
com metalurgia é muitas vezes mencionada 
como sucata, porém é vendida, se tornando um 
produto. Como classificar neste caso? 

O lodo das estações de tratamento são sólidos. 
O efluente em si não é sólido, no máximo ele 
contém particulados suspensos na água, assim 
como os rios mais barrosos, ou mesmo o 
oceano. Portanto, efluente é líquido e o sólido 
em suspensão deverá ser tratado. O restante de 
sólido que passar pelo tratamento é 
considerado desprezível. 

Todo o resíduo gerado pela organização deve 
ser informado, considerando sua destinação. 
Neste caso as sucatas devem ser tratadas como 
material reciclado.  
 
Quanto à observação: 
Segundo a NBR 10.004 (1987), “resíduos 
sólidos” são “resíduos no estado sólido e semi-
sólido, que resultam de atividades da 
comunidade de origem: industrial, doméstica, 
hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de 
varrição. Ficam incluídos nesta definição os 
lodos [...], bem como determinados líquidos  
cujas particularidades tornem inviável o seu 
lançamento na rede pública de esgotos ou 
corpos d´água, ou exijam para isso soluções 
técnicas e economicamente inviáveis em face à 
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CONTRIBUIÇÃO OBSERVAÇÃO 
ENCAMINHAMENTO/PARECER 

Comissão Técnica Temporária – Análise Crítica 
VEIB 

melhor tecnologia disponível.” 

 
A definição de resíduos sólidos na Política 
Nacional é: material, substância, objeto ou bem 
descartado resultante de atividades humanas 
em sociedade, a cuja destinação final se 
procede, se propõe proceder ou se está 
obrigado a proceder, nos estados sólido ou 
semissólido, bem como gases contidos em 
recipientes e líquidos cujas particularidades 
tornem inviável o seu lançamento na rede 
pública de esgotos ou em corpos d’água, ou 
exijam para isso soluções técnica ou 
economicamente inviáveis em face da melhor 
tecnologia disponível. 
 
Considerando estas definições o eflluente 
poderia ser informado também como um 
resíduo sólido para o cálculo, mas, neste caso 
haveria uma sobreposição de informações em 
relação ao consumo de água, visto que o 
volume de efluente já foi contabilizado no VEIB 
quando a empresa informou a quantidade de 
água consumida. 
Este assunto poderá ser aprofundado 



 

 

 

 

 

 

CONSULTA PÚBLICA OUTUBRO/DEZEMBRO 2013 

- Devolutiva -  

Atualização: 
23/01/2014 

Página: 
29 

CONTRIBUIÇÃO OBSERVAÇÃO 
ENCAMINHAMENTO/PARECER 

Comissão Técnica Temporária – Análise Crítica 
VEIB 

futuramente. 
 

Concordo com o princípio da proposta, mas não 
há elementos suficientes para avaliá-la. 

Mas muitos efluentes serão de difícil 
enquadramento na tabela. Por outro lado, se 
entendi minimamente, os efluentes 
mencionados na tabela são aqueles produzidos 
pelo resíduo sólido, e não diretamente. Então 
não ficou claro o propósito dessa observação. 
Dar o número da resolução ajudaria. Aliás, acho 
que o nome do aspecto deveria especificar, de 
saída, a expressão "resíduos sólidos". 

Ver item anterior. 
 

Acho interessante o grau de detalhamento que 
a metodologia está tomando, mas ao mesmo 
tempo me preocupa que esta maior 
complexidade dificulte o entendimento por 
parte de empresas e aumente os custos de 
avaliação. 

- 

As melhorias se referem apenas ao refinamento 
conceitual da análise, não resultando em custos 
extras para a organização avaliada, nem em 
trabalhos extras. Todas as informações são 
atualizadas nos documentos de auditoria pelo 
Instituto LIFE, que atualiza também as planiilhas 
de cálculo disponibilizadas para os processos. 

A melhoria da metodologia é sempre bem 
vinda, mas o levantamento destes dados nem 
sempre é fácil. Comparativamente este ponto 
com a questão do consumo de água: no 
consumo de água a proposta é simplificar e na 
questão de resíduo a proposta é detalhar. 
Acredito ser interessante o alinhamento das 

- 

No caso da água, foi possível a simplificação por 
2 motivos: 1) o conceito sobre o impacto não foi 
alterado; 2) a nova informação solicitada é mais 
fácil de ser obtida do que a anterior. No caso de 
resíduos, não há este problema da dificuldade 
de fornecer a informação, como havia no caso 
da água. Todas as organizações que possuem 
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CONTRIBUIÇÃO OBSERVAÇÃO 
ENCAMINHAMENTO/PARECER 

Comissão Técnica Temporária – Análise Crítica 
VEIB 

propostas.  um sistema de gestão ambiental implementado, 
por mais simples que ele seja, tem condições de 
informar a destinação, bem como as 
características de seus resíduos (perigoso e não 
perigoso). 

PROPOSTA 6: Transformação dos valores de quantidade e de severidade em um valor único de impacto para resíduos 

Versão original 
(LIFE-BR-TG01-2.0) 

                Valor de Quantidade 

            
  

          
  

Onde: 
VQRESÍDUOS: Valor de quantidade do aspecto resíduos 
GR: Quantidade de resíduos perigosos e resíduos não perigosos gerados 
pela organização (t/ano) 
VRRESÍDUOS (Valor de Referência): Quantidade total de resíduos perigosos e 
resíduos não perigosos gerados pelo país (t/ano) 

                                            Valor de Severidade 

               
  

  
          

   

  
 

Onde:  
VSRESÍDUOS: Valor de severidade do aspecto resíduos 
RP: Quantidade de resíduos perigosos gerados pela organização (t/ano) 
GR: Quantidade de resíduos perigosos e resíduos não perigosos gerados 
pela organização (t/ano) 
RNP: Quantidade de resíduos não perigosos gerados pela organização 
(t/ano) 

Proposta em análise  Construção de uma equação única que envolva tanto a quantidade quanto a severidade do aspecto resíduos. 

 Deverá ser levado em consideração no cálculo não somente a periculosidade do resíduo, mas os tipos de destinação dados aos resíduos 
gerados pela organização. 

 Equação em análise e teste pela Comissão Técnica Temporária: 
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Onde: 
VIRESÍDUOS: Valor de impacto do aspecto resíduos 
QRESÍDUOn: Quantidade do resíduo “n” gerado pela organização (t/ano) 
IRESÍDUOn: Índice de impacto do resíduo “n”, segundo matriz de impacto de resíduos (ver proposta de alteração 5 para o aspecto resíduos) 
VRRESÍDUOS (Valor de Referência): Quantidade total de resíduos perigosos e resíduos não perigosos gerados pelo país (t/ano) 

IMÁX: Índice de impacto máximo para resíduos (75  Destinação de resíduo perigoso ao aterro) (ver proposta de alteração 5 para o aspecto resíduos) 
Justificativa  Padronização dos cálculos conforme a lógica seguida na versão 2.0 para a obtenção do Valor de Ocupação de Área (VOA).  

 Maior detalhamento dos impactos relacionados à geração de resíduos. 

OBS: Não foram recebidos comentários neste quesito que necessitassem do parecer/encaminhamento da Comissão Técnica Temporária de Análise Crítica do VEIB. 

PROPOSTA 7: Valor de referência para o aspecto energia 

Versão original 
(LIFE-BR-TG01-2.0) 

O valor de referência adotado no cálculo do Valor Estimado de Impacto (VEIB) para o aspecto “energia”, refere-se ao total de energia 
consumido no país - proveniente de fontes secundárias – resultantes a partir da transformação de fontes primárias como o sol, vento, 
carvão mineral, petróleo, entre outras. 

Proposta em análise  O valor de referência para o aspecto energia passa a referir-se à oferta interna de energia no país e não ao consumo final de energia. 

Justificativa Nem sempre toda a energia ofertada no Sistema Integrado Nacional é consumida, no entanto, os processos necessários para sua geração já 
ocasionaram determinado impacto à biodiversidade que deve ser considerado no cálculo. 

Contribuições e encaminhamentos para a PROPOSTA 7 - Valor de referência para o aspecto energia 

CONTRIBUIÇÃO 
ENCAMINHAMENTO/PARECER 

Comissão Técnica Temporária – Análise Crítica VEIB 

Se levado em consideração o valor de energia ofertado ao invés do valor 
de energia consumido, não parece correta a comparação que se faz entre 
o que a empresa consome e o valor nacional. Além do mais, como a 
energia ofertada é maior do que a consumida, diminui-se o impacto 

A questão está relacionada aos termos técnicos. Utilizar a Oferta Interna 
de Energia contempla o impacto gerado pelas empresas que ofertam 
energia, tais como refinarias, termelétricas etc. Utilizando consumo final 
de energia como valor de referência, excluía-se o impacto da oferta de 
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CONTRIBUIÇÃO 
ENCAMINHAMENTO/PARECER 

Comissão Técnica Temporária – Análise Crítica VEIB 

causado graças ao aumento do denominador o que provocará uma 
diminuição no seu valor real. 

energia, subdimensionando-se o valor de referência. 

A perda de energia pelas transmissões é a causa da diferença entre 
produção e utilização. Por tanto, quanto mais distante da fonte 
energética a organização, maior é o impacto na perda dessa transmissão. 
Deve-se criar uma fórmula que utilize a distância da fonte energética até 
a empresa e calcule a perda de energia responsável pela empresa e, aí, 
comparar com os dados de perda de energia nacionais ou da região de 
interesse, como as propostas de uso do solo e de água e de resíduos. 

Não há como saber de onde exatamente vem a energia em cada caso. 
Portanto, esta é uma medida inviável de ser considerada. 

Parece um pouco diferente da lógica dos outros aspectos, onde o 
numerador é a fração da mesma coisa no denominador, como no caso do 
uso da água - consumo da empresa/consumo total (e não 
consumo/oferta). E a mudança não parece necessária, já que os impactos 
serão considerados pelos Índices de Impacto de Fonte Energética. Por 
outro lado, não vejo que a proposta vá trazer algum prejuízo. Então tem 
de ver o que fica mais fácil de medir e justificar para as empresas. 
Também depende do que acontece com a energia do Sistema que não é 
consumida (se dissipa? Se armazena?). 

O conceito transversal nos valores de referência é o impacto principal. 
No caso da energia o impacto ocorre não apenas no consumo, mas 
também na extração, processamento, transporte, armazenamento e 
consumo final. Assim, é necessário que o valor de referência capte os 
impactos de todas as etapas da cadeia energética. 
No caso de resíduos, o valor de referência considera o total de resíduos 
gerados no país, o que seria equivalente à geração ou oferta interna de 
energia, já que não haveria como considerar o “consumo” de resíduo. 
No caso da água sim, considera-se o total de água consumida, e não o 
total da água ofertada porque neste caso não existe impacto na oferta 
natural da água, e sim no seu consumo, impacto principal. 
 

Parece mais coerente, mas como essa nova forma de cálculo afeta o 
índice? Acredito que deve elevar e isso aumentaria significativamente a 
quantidade de ações em biodiversidade? Gostaria de saber dos 
resultados dos testes comparativos. 

O refinamento conceitual e matemático do VEIB não afeta a posição 
relativa das organizações na escala, a qual permanece proporcional aos 
seus impactos. Igualmente para as ações de conservação, o desempenho 
relativo não deve ser alterado. 
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PROPOSTA 8: Transformação dos valores de quantidade e de severidade em um valor único de impacto para energia 

Versão original 
(LIFE-BR-TG01-2.0) 

Valor de Quantidade 

           
  

         
 

Onde: 
VQENERGIA: Valor de quantidade do aspecto energia 
CE: Quantidade total de energia consumida pela organização (tep/ano) 
VR (Valor de Referência): Quantidade total de energia consumida no país 
(tep/ano) 

Valor de Severidade 

           
  

  
 

Onde: 
VSENERGIA: Valor de severidade do aspecto energia 
ME (Matriz energética da organização):  

    
                            
 
   

                
 
   

 

Onde:  
QFEn: Quantidade da fonte energética “n” consumida pela organização 
(tep/ano) 
IFEn: Índice de impacto da fonte energética “n” com base na matriz de 
impacto por fonte energética (ver Anexo II a do LIFE-BR-TG01-2.0) 
86: Índice de impacto máximo observado para a fonte energética carvão 
mineral (ver Anexo II a do LIFE-BR-TG01-2.0) 

Proposta em análise  Construção de uma equação única que envolva tanto a quantidade quanto a severidade do aspecto energia. 

 Equação em análise e teste pela Comissão Técnica Temporária: 

            
                            
 
   

                

 

Onde: 
VIENERGIA: Valor de impacto do aspecto energia 
QFEn: Quantidade da fonte energética “n” consumida pela organização (tep/ano) 
IFEn: Índice de impacto da fonte energética “n”, segundo matriz de impacto por fonte energética (ver formulário consulta pública energia - LIFE-BR-
PCF004-Portugues - alteração 4) 
VRENERGIA (Valor de Referência): Quantidade total de energia ofertada no país (tep/ano)  
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IMÁX: Índice de impacto máximo para energia (110  impacto da fonte energética carvão mineral) (ver formulário consulta pública energia - LIFE-BR-
PCF004-Portugues - alteração 4) 

Justificativa  Padronização dos cálculos conforme a lógica seguida na versão 2.0 para a obtenção do Valor de Ocupação de Área (VOA).  

OBS: Não foram recebidos comentários que necessitassem do parecer/encaminhamento da Comissão Técnica Temporária de Análise Crítica do VEIB. 

PROPOSTA 9: Energia elétrica consumida pela organização diretamente da rede 

Versão original 
(Planilha de cálculo 
do VEIB versão 2.0) 

Quando a empresa consome energia elétrica da rede, assume-se nos cálculos do Valor Estimado de Impacto à Biodiversidade (VEIB) que 
100% desta foi gerada a partir de hidroeletricidade. 
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Proposta em análise 
(Planilha de cálculo 
do VEIB versão 3.0) 

A energia elétrica adquirida diretamente da rede será dividida conforme a percentagem de participação por fonte energética na oferta 
interna de energia elétrica no Sistema Integrado Nacional (vide tabela). 

Fonte energética 
Participação na produção total de 

energia elétrica no país 

Biocombustíveis (Etanol) 0,00% 

Biocombustíveis (Óleos e Biodiesel) 0,00% 

Biogás 0,00% 

Biomassa (Lenha) 0,29% 

Biomassa (Residual) 6,70% 

Carvão Mineral 1,22% 

Energia do Mar 0,00% 

Eólica 0,51% 

Gás Natural 4,72% 

Geotérmica 0,00% 

Hidrelétrica 80,55% 

Não Renováveis Residuais 0,76% 

Nuclear 2,94% 

Petróleo e Derivados 2,30% 

Solar 0,00% 
 

Justificativa A energia elétrica consumida diretamente da rede não é produzida somente a partir da hidroeletricidade. Conforme a tabela acima, 
existem outras fontes que contribuem para a oferta de energia no Sistema Interligado Nacional e que devem ser consideradas no cálculo 
do impacto. 
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Contribuições e encaminhamentos para a PROPOSTA 9 - Energia elétrica consumida pela organização diretamente da rede 

CONTRIBUIÇÃO 
ENCAMINHAMENTO/PARECER 

Comissão Técnica Temporária – Análise Crítica VEIB 

Acho importante verificar se esta composição das fontes energéticas é 
igual para todo país. Acredito que as redes de distribuição possuam 
subdivisões. Talvez existam regiões abastecidas 100% por energia 
hidrelétrica, sem contribuição de outras fontes. Deve se atentar também 
para o fato de que o empreendedor não possui opção de escolha sobre a 
fonte energética que gostaria de utilizar em seu processo. Por outro lado, 
esta nova proposta favorece os países que possuem políticas públicas 
que priorizem a produção de energia através de fontes mais limpas.  

Não existe forma de conhecer a origem exata da energia elétrica 
consumida. A partir do momento em que a energia entra no sistema 
interligado não há como acompanhar os elétrons. 

Como será a coleta de informação a esse respeito num processo de 
auditoria, é de fácil verificação? 

A informação sobre a distribuição de energia está disponível no Balanço 
Energético Nacional e será anualmente atualizada pelo Instituto LIFE. 
Para as auditorias, basta que a empresa informe o total consumido da 
concessionária. O cálculo será automático. 

PROPOSTA 10: Transformação dos índices de quantidade e de severidade em um índice único de impacto para cada um dos aspectos 

Versão original 
(LIFE-BR-TG01-2.0) 

Índice de Quantidade 

         
 

           
        

Onde: 
IQx: Índice de quantidade do aspecto “x” 
ax: Fator de correção do aspecto “x” 
VQx : Valor de quantidade total do aspecto “x” 

Índice de Severidade 

               

Onde: 
ISx: Índice de severidade do aspecto “x” 
VSx: Valor de severidade do aspecto “x” 
IQx: Índice de quantidade do aspecto “x” 

Proposta em análise  Construção de uma equação única, que indica o índice de impacto para cada um dos 5 aspectos considerados no cálculo do VEIB. 

 A nova equação passará a levar em conta o valor do impacto de cada aspecto, que considera tanto a quantidade como a severidade do 
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aspecto. 

 Equação em análise e teste pela Comissão Técnica Temporária: 

         
 

           
        

Onde: 

IIx: Índice de Impacto para o aspecto “x” 

ax: Fator de correção para o aspecto “x” 

VIx: Valor de Impacto do aspecto “x” 

Justificativa  Padronização dos cálculos conforme a lógica seguida na versão 2.0 para a obtenção do Índice de Ocupação de Área (IOA).  

 Criação de um índice único para cada aspecto que levará em conta dados de quantidade e severidade do aspecto através do valor de 
quantidade do aspecto (VIx). 

OBS: Não foram recebidos comentários que necessitassem do parecer/encaminhamento da Comissão Técnica Temporária de Análise Crítica do VEIB.
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C) Comentários relacionadas às propostas apresentadas pela Comissão Técnica Temporária de 
Conservação (LIFE-BR-PCF006-Portugues) 

PROPOSTA 1: Reestruturação dos Grupos 

Versão original 
(LIFE-BR-TG02-2.0) 

 

G1 – Áreas protegidas oficialmente instituídas 
G2 – Áreas protegidas não oficialmente instituídas 
G3 – Táxons de interesse para a conservação 
G4 – Minimização de impactos à biodiversidade 
G5 – Ações de âmbito global e estratégico para a conservação 

 

Proposta em análise 
 

 

G1 – Iniciativas em áreas protegidas oficiais 
G2 – Iniciativas em áreas protegidas não oficiais 
G3 – Iniciativas em áreas não protegidas 
G4 – Iniciativas estratégicas, políticas e educacionais para a conservação 

 

Justificativa a) Facilitar a classificação das ações nas linhas estratégicas, padronizando a 
interpretação de classificação de ações entre diferentes auditores. 

b) Tornar mais clara a importância das linhas estratégicas relacionadas diretamente 
à manutenção de áreas naturais protegidas. 

c) Padronizar a redação das linhas estratégicas. 
 
Importante: todas as ações presentes atualmente no documento permanecem sendo 
pontuadas, porém, sua classificação pode mudar de grupo nesta nova versão, em função 
do local onde ela é realizada. Uma ou mais ações (cadastros) do documento atual poderão 
ser unificadas em uma ação (cadastro) mais genérica. 

Contribuições e encaminhamentos para a PROPOSTA 1 - Reestruturação dos Grupos 

CONTRIBUIÇÃO 
ENCAMINHAMENTO/PARECER 

Comissão Técnica Temporária – Conservação 

Um conceito mais claro para ações voluntárias de 
âmbito social é deveras importante. Meio ambiente é 
tudo aquilo que estamos inseridos. Por tanto, ações 
sociais são muito importantes para conservação da 
biodiversidade. Educação e melhorias nas qualidades 
sociais da população refletem diretamente na melhor 
conservação do meio ambiente silvestre e urbano. 
Talvez a criação de um novo grupo para "Ações de 
âmbito social" seria interessante. 

Ações sociais que contribuam com a conservação da 
biodiversidade podem ser pontuadas em G4 (ações 
estratégicas, políticas e/ou educacionais) (ver no 
Anexo II A: G4.I3; G4.I8; G4.I10). Outros aspectos 
sociais são abordados diretamente nos Padrões de 
Certificação LIFE (ex.: Princípios 4; 6 e 7), os quais são 
de atendimento obrigatório. 

Qual a diferença entre áreas protegidas não oficiais e 
iniciativas em áreas não protegidas? Não seria 
melhor: iniciativas em áreas naturais importantes para 
a biodiversidade ou algo similar? 

A diferença é que a área protegida garante, de fato, 
que uma área está definida como sendo de proteção. 
Porém, para permitir a pontuação de ações de 
conservação não vinculadas a áreas, o G3 foi 
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CONTRIBUIÇÃO 
ENCAMINHAMENTO/PARECER 

Comissão Técnica Temporária – Conservação 

renomeado. Ver Anexo II A. 

Concordo quanto à padronização, pois facilita a 
utilização da metodologia. Observo que ao utilizar o 
tipo de área, o item G4 do novo agrupamento deveria 
ser incluído em uma categoria subtema, com Táxons 
de Interesse e Minimização de Impactos. Assim, nesta 
visão, GRUPO seria a primeira divisão conforme o tipo 
de área onde ocorre o plano/ação. Tema seria a 
segunda divisão segundo o tipo de ação - 
planejamento ou implementação, aí poderia ser 
criado um SUB tema conforme o tipo de ação - táxons, 
minimização de impactos ou ações indiretas (políticas, 
educação ambiental, etc).  

O item G4 foi inserido como Grupo e não Tema para 
valorizar ações estratégicas que, mesmo ocorrendo 
fora de áreas protegidas, apresentam grande 
potencial de resultado para a conservação. Os táxons 
são mencionados e pontuados por meio dos 
qualificadores (ver Anexo II – C). No caso de G1 e G2 
“implementação” refere-se à implementação direta 
das ações de conservação na área e sua 
operacionalização visando à conservação. 

Pode-se perder elementos da versão original que 
facilitam a compreensão e/ou detalhamento 
necessário para se trabalhar com ações em favor da 
conservação da biodiversidade. 

Não há perda de elementos, uma vez que os detalhes 
das ações e sua importância para a conservação da 
biodiversidade passam a ser avaliados por meio dos 
qualificadores (ver Anexo II – C). O detalhamento das 
ações, que inicialmente parecia facilitar a classificação 
estava apresentando alguns problemas, como: 
possibilidade de classificação de uma mesma ação em 
Grupos com pesos diferentes; e a limitação de ações 
com possibilidade de pontuação. O detalhamento 
excessivo estava excluindo da pontuação várias ações 
mais genéricas e de alta relevância, ao mesmo tempo 
em que seria inviável inserir novas ações sempre que 
surgisse alguma diferença em relação à sua descrição. 
A maior generalização em nível de grupo e tema 
permitem uma classificação mais abrangente sem 
excluir nenhuma ação, enquanto os detalhes 
permanecem atendidos em nível de qualificador. Ver 
Anexo II com a estrutura completa. 

Manter as ações de biodiversidade listadas 
atualmente dá maior segurança quanto a 
possibilidades de escolha. Lendo os títulos parece que 
houve uma limitação de ações a serem escolhidas 
pelas organizações. 

O detalhamento desta proposta é apresentado nas 
propostas seguintes, mostrando que não houve 
limitação de ações, mas apenas um agrupamento em 
categorias mais gerais e claras para facilitar o 
enquadramento das ações e padronizar a classificação 
entre auditores. Nos testes realizados com dados de 
auditorias-piloto, foi possível classificar e pontuar 
todas as ações na nova versão proposta para a 
metodologia. Ver Anexo II com a estrutura completa. 

1) A junção num mesmo grupo atribuirá pesos iguais 
e, portanto atribuirá um mesmo valor de importância 
a diferentes tipos de ações. Verificar se a diferença 
final de pontuação corresponde ao conceito esperado. 

1) Os qualificadores passam a ter maior influência na 
pontuação das ações, sendo seu peso transversal ao 
Grupo. Ou seja, independentemente do Grupo, a 
importância da ação definida por seu qualificador será 
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CONTRIBUIÇÃO 
ENCAMINHAMENTO/PARECER 

Comissão Técnica Temporária – Conservação 

2) Sugiro que o termo "iniciativas" seja especificado 
de alguma forma (no apêndice, em rodapé, etc) de 
forma a deixar claro que são iniciativas com foco em 
conservação da biodiversidade (em algum grau). 3) A 
não especificação de um grupo para ações de 
minimização de impacto pode causar alguma 
dificuldade na classificação das ações (em relação ao 
encaixe nos novos G3 ou G4). 

garantida. Ver Propostas de 5 a 10 e Anexo II C.  
 
2) O termo iniciativas foi retirado de G1, G2 e G3 para 
evitar confusões. Ver Anexo II A. 
 
3) Ações de minimização podem ser classificadas de  
acordo com o local onde ocorrem (G1, G2 ou G3), ou 
como ação estratégica (G4), em função do enfoque e 
do objetivo específico.  

Incluir definição do G3. Serão espécies ameaçadas? 
endêmicas?  

Alterada a definição de G3. Ver Anexo II A. A 
classificação das espécies e/ou ecossistemas em 
relação a sua importância para a conservação é 
definida por meio dos qualificadores. Assim, não é 
necessário este detalhamento no título do Grupo. 

PROPOSTA 2: Readequação dos Temas dentro de cada Grupo 

Versão 
original 
(LIFE-BR-
TG02-2.0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

G1 - Áreas protegidas oficialmente instituídas 

G1T1 Criação de área protegida terrestre ou marinha de proteção integral ou uso indireto (IUCN – I a IV) 

G1T2 Criação de área protegida terrestre ou marinha de uso sustentável (IUCN – V e VI) 

G1T3 Planejamento e gestão de mosaicos de áreas protegidas 

G1T4 
Planejamento e gestão de área protegida terrestre ou marinha de proteção integral ou uso 
indireto (IUCN – I a IV) 

G1T5 Planejamento e gestão de área protegida terrestre ou marinha de uso sustentável (IUCN – V e VI) 

G1T6 Ações de conservação em corredores e/ou mosaicos de áreas protegidas  

G1T7 
Ações de conservação em área protegida terrestre ou marinha de proteção integral ou uso 
indireto (IUCN – I a IV) 

G1T8 Ações de conservação em área protegida terrestre ou marinha de uso sustentável (IUCN – V e VI)   

G2 - Áreas protegidas não oficialmente instituídas 

G2T1 
Criação e delimitação de áreas com algum nível de proteção e termo de compromisso, embora 
não oficialmente instituídas. 

G2T2 Planejamento de ações de conservação considerando mosaicos e/ou corredores. 

G2T3 Planejamento de ações de conservação em outras áreas. 

G2T4 
Ações para conservação da biodiversidade em outras áreas de importância considerando 
mosaicos e/ou corredores ecológicos. 

G2T5 Ações de conservação em outras áreas. 

G3 - Táxons de interesse para a conservação 

G3T1 Táxons da fauna e/ou flora de interesse para a conservação – Ações in situ 

G3T2 Táxons da fauna e/ou flora de interesse para a conservação – Ações ex situ 
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G4 - Minimização de impactos à biodiversidade 

G4T1 Planejamento e gestão de impactos sobre a biodiversidade continental e aquática 

G4T2 Ações de prevenção de impactos negativos 

G4T3 Ações de controle e/ou minimização de impactos negativos à biodiversidade 

G4T4 Ações de recuperação de impactos negativos à biodiversidade 

G4T5 Ações de monitoramento de impactos à biodiversidade 

G5 - Ações indiretas de âmbito global e estratégico para a conservação da biodiversidade 

G5T1 Planejamento de ações de contribuição indireta para a conservação da biodiversidade 

G5T2 Implementação de ações indiretas para a conservação da biodiversidade 

G5T3 Ações de monitoramento das contribuições indiretas para a conservação da biodiversidade 
 

Proposta 
em análise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
G1 – Iniciativas em Áreas protegidas oficiais 

G1T1 Manutenção, aquisição, adoção ou doação de área protegida terrestre ou marinha 

G1T2 Planejamento de ações para a conservação em área protegida terrestre ou marinha 

G1T3 Implementação de ações de conservação em área protegida terrestre ou marinha 

G2 – Iniciativas em Áreas protegidas não oficiais  

G2T1 Manutenção, aquisição, adoção ou doação de área protegida terrestre ou marinha 

G2T2 Planejamento de ações para a conservação em área protegida terrestre ou marinha 

G2T3 Implementação de ações de conservação em área protegida terrestre ou marinha 

G3 – Iniciativas em áreas não protegidas 

G3T1 Planejamento de ações em áreas não protegidas.  

G3T2 Implementação de ações em áreas não protegidas.  

G4 – Iniciativas estratégicas, políticas e educacionais para a conservação e/ou uso sustentável da 
biodiversidade 

G4T1 
Planejamento de ações estratégicas, políticas e educacionais para a conservação e/ou uso 
sustentável da biodiversidade 

G4T2 
Implementação de ações estratégicas, políticas e educacionais para a conservação e/ou uso 
sustentável da biodiversidade 

 

Justificativa Readequar a classificação dos Temas dentro dos novos Grupos propostos, visando: 
- Facilitar a classificação das ações pelo auditor e pelos gestores da Certificação LIFE nas 

organizações 
- Padronizar os temas dentro dos Grupos, facilitando a visualização de ações em fase de 

planejamento e em fase de execução 
- Simplificação geral da estrutura 
 
Importante: todas as ações presentes atualmente no documento permanecem sendo pontuadas, 
porém, sua classificação pode mudar de grupo nesta nova versão, em função do local onde ela é 
realizada. Uma ou mais ações (cadastros) do documento atual poderão ser unificadas em uma ação 
(cadastro) mais genérica. 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONSULTA PÚBLICA OUTUBRO/DEZEMBRO 2013 

- Devolutiva -  

Atualização: 
23/01/2014 

Página: 
42 

 

Contribuições e encaminhamentos para a PROPOSTA 2 - Readequação dos Temas dentro de cada Grupo 

CONTRIBUIÇÃO 
ENCAMINHAMENTO/PARECER 

Comissão Técnica Temporária – Conservação 

Um conceito mais claro para ações voluntárias de 
âmbito social é deveras importante. Meio ambiente é 
tudo aquilo que estamos inseridos. Por tanto, ações 
sociais são muito importantes para conservação da 
biodiversidade. Educação e melhorias nas qualidades 
sociais da população refletem diretamente na melhor 
conservação do meio ambiente silvestre e urbano. 
Talvez a criação de um novo grupo para "Ações de 
âmbito social" seria interessante. 

Ações sociais que contribuam com a conservação da 
biodiversidade podem ser pontuadas em G4 (ações 
estratégicas, políticas e/ou educacionais) (ver no 
Anexo II A: G4.I3; G4.I8; G4.I10). Outros aspectos 
sociais são abordados diretamente nos Padrões de 
Certificação LIFE (ex.: Princípios 4; 6 e 7), os quais são 
de atendimento obrigatório. 

Concordo com o princípio, mas discordo da 
categorização nos grupos 1 e 2, pois T1 em G1 e G2 
são implementação (T3) e dividir dessa forma 
confunde a aplicação da metodologia. T1 deve ser um 
tipo de implementação de ação, que é mais valorizada 
conforme o tipo de ação para a área protegida. 

O tipo de ação é definido pelos cadastros, 
apresentados no Anexo II A. O detalhamento é 
complementado pelos qualificadores (Anexo II C). 
No caso de G1 e G2 “implementação” refere-se à 
implementação direta das ações de conservação na 
área e sua operacionalização visando à conservação. 

Considero que simplificou demais, prejudicando o 
necessário detalhamento de ações em favor da 
conservação da biodiversidade. 

O detalhamento desta proposta é apresentado nas 
propostas seguintes, mostrando que não houve 
simplificação em relação ao conteúdo. O 
detalhamento das ações foi centralizado nos 
qualificadores, além da lista de evidência das ações 
que será revisada para atender a nova estrutura. 
Todas as ações continuam sendo pontuadas, porém, 
sua classificação se tornou mais simples. Ver Anexos II 
A e C. 

Considerando os diferentes usos e regras das 
Unidades de Conservação de proteção integral e de 
uso sustentável, seria adequado manter esta distinção 
no Grupo 1. 

A categoria de manejo das Unidades de Conservação 
passou a ser um qualificador, que continua 
diferenciando a pontuação conforme a categoria da 
unidade de conservação. Ver Anexo II C. 

Parece que ficou realmente mais prático, mas parece 
que as ações foram "limitadas". 

Ver resposta acima, sobre a limitação de ações. 

O maior cuidado é prestar atenção em como a 
modificação afeta a pontuação e o equilíbrio entre o 
que é julgado mais (ou menos) importante como ação 
de conservação. A eliminação de temas acabará com o 
ajuste fino pré-existente, homogeniza APs (UCs) em 
relação a sua finalidade, assim como prevenção, 
controle e recuperação de G4. A junção de temas 
atribuirá pesos iguais onde antes havia diferença. 
Verificar se a diferença de pontuação referente ao 
conceito poderia (ou deveria) ser incluída de alguma 

Não se perdeu o ajuste fino, ao contrário, ele tornou-
se mais refinado, pois, a diferença entre as ações 
passou a ser ponderada pelos qualificadores. O tipo 
de UC não será homogeneizado. Ver Anexo II C. Como 
o qualificador passou a ter um efeito multiplicativo 
sobre a pontuação (Anexo II B), ainda continua se 
dando mais valor às Diretrizes LIFE. 
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CONTRIBUIÇÃO 
ENCAMINHAMENTO/PARECER 

Comissão Técnica Temporária – Conservação 

outra forma. 

Preocupa-me a ausência de relevância dos "Táxons de 
interesse na conservação". Para alguns casos 
específicos - porém importantes - a ausência desse 
tema pode sinalizar uma menor importância desse 
aspecto que pode ser fundamental para ações de 
conservação.  

Esses táxons não estão ausentes. Pelo contrário, agora 
como qualificadores (Anexo II C) eles representam um 
peso maior na pontuação (ver alteração na forma de 
pontuação no Anexo II B). 

Doação de área, como funciona? Se há doação de 
uma área, em tese não existe mais compromisso com 
ela. Pontua apenas por doar? 

A pontuação é creditada sempre ao responsável pela 
área ou pela ação. Neste caso, ao donatário, aquele 
que adotou a área e assumiu seus compromissos, e 
não ao doador. Os compromissos assumidos são 
avaliados anualmente durante as auditorias de 
acompanhamento. 

PROPOSTA 3: Criação de um nível de pontuação por resultado em conservação da biodiversidade 

Versão original 
(LIFE-BR-TG02-2.0) 

A pontuação é definida em função das ações realizadas para a conservação, sem 
aferição de resultado para a biodiversidade. 

Proposta em análise As ações para a conservação continuam a ser pontuadas, mas, a pontuação das 
ações passa a ser considerada como “nível 1”. 
Será criado um outro nível de pontuação, que possibilita o reconhecimento extra 
de organizações que comprovem resultado em conservação da biodiversidade. 
Este segundo nível de pontuação, ou pontuação por resultado, passa a ser 
denominado “nível 2”. 

Justificativa A Certificação LIFE tem como objetivo a orientação, avaliação e o reconhecimento 
de ações efetivas para a conservação da biodiversidade. Estimular a obtenção e 
avaliação do resultado destas ações é relevante para: a) orientar as instituições 
interessadas na forma adequada de mensurar o resultado das ações realizadas; b) 
reconhecer de forma diferenciada as organizações que se preocupam em avaliar a 
eficácia das ações desenvolvidas para a conservação da biodiversidade. E, para as 
empresas: a) avaliar e comparar o resultado para a biodiversidade obtido por 
meio do investimento em diferentes ações; b) redirecionar o investimento de 
ações pouco eficazes para ações mais eficazes para a conservação; c) trocar 
informações com outras organizações certificadas em relação à eficácia de 
diferentes ações realizadas para a biodiversidade. 

Contribuições e encaminhamentos para PROPOSTA 3 - Criação de um nível de pontuação por resultado em 
conservação da biodiversidade 

CONTRIBUIÇÃO 
ENCAMINHAMENTO/PARECER 

Comissão Técnica Temporária – Conservação 

Seria interessante dar uma olhada na proposta para 
entender melhor os detalhes da pontuação por 

Ok. 
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CONTRIBUIÇÃO 
ENCAMINHAMENTO/PARECER 

Comissão Técnica Temporária – Conservação 

resultado e como será incorporada. Mas a ideia de 
estabelecer níveis e o estímulo para implementação 
de ações mais efetivas já ficam evidentes na 
justificativa apresentada.  

Particularmente gostaria de ressaltar que são 
necessários investimentos em ações que realmente 
resultem em resultados que possamos avaliar o status 
de conservação de espécies - muitos projetos 
financiados por empresas resultam em pesquisas 
cujos resultados são pouco úteis na categorização de 
graus de ameaça. 

Justamente. A ideia é que as empresas tenham uma 
orientação sobre quais ações produzem resultados 
mensuráveis. A indicação de variáveis mínimas que 
podem ser mensuradas será apresentada quando os 
resultados passarem a ser considerados. 

Sempre lembrando que algumas ações de educação 
ambiental e envolvimento com comunidade irão gerar 
resultados de processo, pois normalmente são 
estratégias meio para atingir um resultado fim de 
conservação. 

Seria possível demonstrar resultados concretos, 
usando variáveis mínimas monitoradas antes e depois 
(ou ao longo) do processo educacional. 

Parecer geral - nível 2: devido às inúmeras contribuições e observações recebidas, o nível 2 não será inserido 
na metodologia como critério de pontuação neste momento. Os indicadores biológicos e ecológicos 
identificados e propostos pela Comissão Temporária para avaliar os resultados em conservação serão 
disponibilizados e divulgados por meio de uma publicação técnica com finalidade de orientação. 

 

PROPOSTA 4: Aprimorar a estrutura lógica de pontuação em conservação 

Versão original 
(LIFE-BR-TG02-2.0) 

                    
Onde: 
G: Pontuação do grupo 
T: Pontuação do tema 
C: Pontuação do cadastro 
Q: Pontuação do qualificador (filtros + tabelas) 

Proposta em análise Equação em análise e testes pela Comissão Temporária de Conservação: 
 
Nível 1: 

                   

 

   

 

 
Onde: 
G: Pontuação do grupo 
T: Pontuação do tema 
i: Filtros (de 1 a 17) 
j: Valor da posição no filtro (0<j<1) 
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p: = Peso do filtro 
 

                 

 
Onde: 
ACBrealizado = Ações em Conservação da Biodiversidade 
PC = Pontuação dos Cadastros 

Justificativa A revisão prevê a valorização dos qualificadores pelo fato dos mesmos 
representarem na estrutura da Metodologia LIFE as variáveis de maior 
importância para a conservação da biodiversidade, como espécies, tamanho de 
área e relevância ecológica. 

Contribuições e encaminhamentos para a PROPOSTA 4 - Aprimorar a estrutura lógica de pontuação em 
conservação 

CONTRIBUIÇÃO 
ENCAMINHAMENTO/PARECER 

Comissão Técnica Temporária – Conservação 

Como cada filtro tem um valor de posição (cada i tem 
um j), então talvez fosse melhor escrever (pi x j) entre 
parêntesis. 

Será adotada esta notação. 

Difícil avaliar a pontuação sem olhar de perto as 
simulações. Atribuir pesos às tabelas e filtros faz 
sentido uma vez que parte da diferença pré-existente 
seria removida dos temas (na proposta anterior). 
Sugiro cautela no uso de multiplicações porque inflam 
a pontuação e isso pode dificultar o controle e 
comparação das ações (entre si, ou em termos de 
ACBrealizado) em relação ao VEIB e ao ACBmínimo. 
Olhar de perto como o conceito do que é importante 
para conservação varia em termos de pontuação é 
fundamental aqui.  

A multiplicação continua mantendo a estrutura 
hierárquica das Diretrizes LIFE. O efeito multiplicador 
valoriza a importância da ação para a conservação 
como sugerido nos itens anteriores relacionados aos 
detalhes da ação. Em relação ao VEIB e ACBmínimo, a 
calibração e ajustes de escala podem ser realizados 
sem problemas. Há uma Comissão Temporária 
trabalhando exatamente nesta questão (CTT/ACB-
VEIB). 

Deve-se atentar para não penalizar áreas que são 
naturalmente menos biodiversas. 

A metodologia valoriza áreas internacionalmente, 
nacionalmente e localmente consideradas como 
relevantes e prioritárias para a conservação. Toda 
área conservada recebe pontuação, porém, pontuar 
ações em áreas prioritárias é parte da estratégia LIFE 
para a conservação da biodiversidade. 

PROPOSTA 5: Revisão dos qualificadores 

Versão original 
(LIFE-BR-TG02-2.0) 

Atualmente são considerados qualificadores tanto os Filtros quanto as Tabelas. A 
diferença se encontra no fato das tabelas apresentarem qualificadores quantitativos 
(ex.: área), e dos filtros apresentarem qualificadores qualitativos (ex.: categoria da 
área protegida). 

Proposta em análise As tabelas podem deixar de existir se toda a informação quantitativa puder ser 
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 corrigida pelo “Filtro 2” (equação que corrige a pontuação de acordo com a área e o 
bioma). A equação representada pelo Filtro 2 foi revisada. Foram testadas 8 
alternativas e escolhida a mais coerente e adequada pela CTT (ver Anexo II B). 
Detalhes sobre todas as alternativas estudadas podem ser obtidos diretamente junto 
à Área Técnica do Instituto LIFE. 

Justificativa Simplificação da análise e do entendimento da metodologia. Todas as informações 
que possam estar se repetindo devem ser revistas para unificação. Esta alteração 
depende da análise pela CTT de que a exclusão das tabelas não trará prejuízo à lógica 
geral. 

Contribuições e encaminhamentos para a PROPOSTA 5 - Revisão dos qualificadores  

CONTRIBUIÇÃO 
ENCAMINHAMENTO/PARECER 

Comissão Técnica Temporária – Conservação 

Concordo, pois o filtro 2 é quantitativo, deveria ser 
tabela, pois depende do tamanho da área. Mas, não 
entendi como ele mede a implementação de ações - 
Tabela 3. Contudo, talvez isso esteja resolvido com a 
questão da medição dos resultados. 

Todas as informações categóricas foram 
transformadas em valores contínuos que variam entre 
0 e 1. Assim, mesmo ações de implementação podem 
ser ponderadas pelos qualificadores. 

Necessário saber o encaminhamento a ser dado pela 
revisão. 

As contribuições foram encaminhadas para a 
Comissão Temporária de Conservação para análise e 
realização de simulações. Definições foram sendo 
tomadas pela CTT conforme a aplicabilidade prática 
para entendimento, classificação e interpretação, e 
resultados matemáticos coerentes com a Diretriz LIFE. 
A revisão final pós análise crítica e simulações é 
apresentada no Anexo II (A, B, C e D). A validação final 
deve ocorrer na reunião da Comissão Técnica 
Permanente do Instituto LIFE em abril/2014 e a 
aprovação pelo Conselho Diretor está prevista para 
junho/2014. É importante enfatizar que as versões 
estarão sempre em um processo de melhoria 
contínua. Mas, a periodicidade de revisões tende a 
diminuir com o tempo para que elas ocorram apenas 
após a consolidação do uso da versão operacional, o 
que permite um maior amadurecimento do método. 

A ideia é boa, mas em termos práticos pode ser 
necessário que sejam criados vários valores diferentes 
para as constantes a e b (de acordo com o tipo de 
ação). A escolha dos valores é fundamental porque a 
equação pode explodir a pontuação e acabar gerando 
resultados indesejados. Talvez estabelecer valores de 
máximo e mínimo possa ser uma estratégia útil para 
tal controle. Tais valores devem ser prioritariamente 
baseados na importância para conservação, mas uma 
comparação básica pensando nos custos pode ajudar 

A equação do Q2 foi revisada, testada e alterada. 
Foram avaliadas e testadas 8 novas equações. Os 
resultados estão disponíveis no Instituto LIFE para 
quem tiver interesse em conhecer os detalhes. Como 
consequência do estudo, a equação foi incorporada 
na fórmula de pontuação dos cadastros de Criação 
(cadastros tipo “GC”). Ver Anexo II B. 
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CONTRIBUIÇÃO 
ENCAMINHAMENTO/PARECER 

Comissão Técnica Temporária – Conservação 

no ajuste fino, e na avaliação do comportamento da 
curva da equação. 

O filtro 2 deve evoluir para desmembramento da área 
total protegida, para possibilitar futuramente que um 
grupo de empresas menores possa apoiar uma 
mesma ação numa determinada área, gerando grande 
resultado e compondo um rateio de pontuação. 

As regras de alocação de pontos estão disponíveis no 
Guia Técnico LIFE 02 – item 6.7. 

 

PROPOSTA 6: Conteúdo dos qualificadores 

Versão original 
(LIFE-BR-TG02-2.0) 

 
Filtro O que considera 

1 % cobertura nativa 

2 Continuidade vs fragmentação (equação) 

3 Áreas prioritárias para a conservação 

4 Importância dos habitats (IBGE) dentro dos Biomas 

5 Espécies ameaçadas (IUCN) 

6 Espécies listadas em apêndices da CITES 

7 Espécies ameaçadas em listas nacionais/estaduais 

8 % de área protegida por tipo no mosaico (integral, etc) 

9 Categoria de uso e manejo de áreas recuperadas/restauradas 

10 Potencial invasivo das espécies exóticas 

11 Largura e comprimento de corredores 

12 Eficiência do corredor 

13 Estágio de sucessão da área restaurada 

14 Tipo de manejo de área protegida 

15 Duração das ações, vinculação ao planejamento da área protegida 

16 Duração das ações, vinculação ao planejamento de redução de impacto 

17 Frequência de ações de educação ambiental 
 

Proposta em análise   
Filtro O que considera 

1 % cobertura nativa 

2 Continuidade vs fragmentação (SL<SS) 

3 Sobreposição com áreas prioritárias 

4 Importância da ecorregião 

5 Espécies ameaçadas (informação mais refinada possível) 

6 Espécies listadas em apêndices da CITES 

7 Espécies ameaçadas (IBAMA) 

8 % de área protegida por tipo no mosaico (integral, etc) 

9 Tipo de manejo para recuperação ou uso sustentável 

10 Tipo de exótica a ser combatida 

11 Largura e comprimento de corredores 

12 Eficiência do corredor 
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13 Estágio de sucessão da área restaurada 

14 Tipo de área protegida (integral, etc) 

15 Duração das ações, plano de manejo 

16 Duração das ações, plano de redução de impacto 

17 Frequência de ações de educação ambiental 

 
Exclusão dos filtros 7 e 12. 
Filtro 4: substituição das informações do Manual de Vegetação do IBGE pelas 
informações de Ecorregiões (Dinnerstein, 1995/WWF). 
Filtro 5: considerar sempre a informação sobre espécies ameaçadas no nível mais 
refinado possível. 
Filtro 17: revisar, buscando novos indicadores que possam aferir conteúdo e 
resultado. 

Justificativa Filtro 4: Ecorregiões são informações internacionalmente aceitas e facilmente 
transpostas na expansão da Metodologia LIFE para outros países. 
Filtro 7: Este filtro é redundante com o filtro 5. Pode ser substituído por um filtro 
único que considere sempre a informação no nível mais refinado possível. 
Filtro 12: Informação de difícil mensuração. Caso esta avaliação seja realizada por 
alguma organização, poderá ser pontuada no nível 2 (ver Propostas de 11 a 13). 
Filtro 17: Aperfeiçoamento da forma de qualificar os programas de educação 
ambiental, atualmente avaliados por meio da frequência com que ocorrem. 

Contribuições e encaminhamentos para a PROPOSTA 6 - Conteúdo dos qualificadores 

CONTRIBUIÇÃO 
ENCAMINHAMENTO/PARECER 

Comissão Técnica Temporária – Conservação 

O filtro 7 pode ser incluído no filtro 5, facilitando a 
utilização, pois tendo 2 filtros com mesma função, da-
se pontos duplamente para uma questão. Concordo 
com melhorar a aferição das ações de educação 
ambiental, talvez manter o número de eventos, mas 
adicionar algo relativo à forma de fazer (diferenciar 
informação ambiental de ação continuada que visa 
compreensão e consequente mudança de 
comportamento), além de alguma medição de 
resultado. Creio que o princípio do filtro 12 está em 
alguma medição de resultado, pois refere-se à 
efetividade da conexão. 

A informação sobre espécies ameaçadas foi unificada, 
considerando-se sempre a informação mais 
localizada/refinada possível. Os filtros foram 
unificados. Ver Anexo II C. 
 
Sobre educação ambiental, serão inseridas 
informações no Guia de Evidências e Conteúdo para 
Verificação (GECV). 
 
Sobre medições de resultado, ver comentários 
eparecer geral no Anexo II E. 

Vejo alguns elementos de subjetividade (e não 
objetividade), o que pode comprometer auditoria 
(exemplo: "no nível mais refinado possível"). 

O nível mais refinado é um critério objetivo. Refere-se 
ao fato de que o auditor deve considerar sempre a 
lista de espécies elaborada por fonte local em 
detrimento a fontes nacionais ou internacionais, 
sempre que uma definição local exista. Por exemplo, 
há uma lista global de espécies ameaçadas, mas 
também há uma lista nacional de espécies 
ameaçadas. Nesse caso, a lista nacional deveria ser 
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CONTRIBUIÇÃO 
ENCAMINHAMENTO/PARECER 

Comissão Técnica Temporária – Conservação 

considerada para pontuar este qualificador. Além 
disso, alguns estados e municípios do Brasil, por 
exemplo, também possuem listas oficiais – que nesse 
caso seriam preferíveis à lista nacional. O Instituto 
LIFE está realizando um esforço no sentido de 
disponibilizar as listas para o auditor diretamente em 
seu website. 
 Ver http://institutolife.org/tecnico/prioridades-life/. 

Seria importante inserir um qualificador para quando 
determinada ação direcionada para um objetivo 
específico acaba envolvendo mais de uma espécie, 
que inicialmente não era foco da ação. Exemplo: 
viveiro de plantas nativas que tem produção flutuante 
ou o monitoramento da ictiofauna de um 
determinado local. No Filtro 17 incluir como 
qualificador o número de pessoas alcançadas. Quanto 
ao conteúdo, poderia distinguir quando a ação de 
educação ambiental trata apenas de questões 
cotidianas da sustentabilidade (reciclagem, etc) ou 
traz em detalhes as relações entre seres humanos e os 
ecossistemas. 

Serão inseridas no documento as regras para ações 
envolvendo mais de uma espécie. 
 
Sobre educação ambiental, serão inseridas 
informações no Guia de Evidências e Conteúdo para 
Verificação (GECV). Foi alterado para “educação para 
a conservação da biodiversidade”. 
 

Filtro 7: A informação em nível nacional e regional é 
importante porque a lista geral (e global) da IUCN 
muitas vezes ignora riscos regionais e a importância 
de determinada espécie para a ecologia de 
determinado local. Nesse contexto, é importante ter 
ações com bônus por isso. Sugiro manutenção desse 
filtro, ou a fusão com o filtro 5 como sugerido na 
justificativa. Updates para filtros 4 e 17 são 
interessantes. O filtro 12 deve ter elementos de 
resultado pontuados no caso de ser eliminado.   

Sim, o filtro 7 foi integrado ao filtro 5 exatamente 
para garantir o uso de informações mais “regionais” 
como a presente nas listas estaduais. 
 
Atualização sobre as informações de referência serão 
providenciadas periodicamente. 
 
Sobre medições de resultado, ver comentários 
eparecer geral no Anexo II E. 

Sugiro manter o termo anterior do Filtro número 10. 

Mantido e complementado: Q09 - Categorias de 
potencial invasivo de espécies exóticas para 
programas de erradicação/controle (Fonte: I3N – 
Invasive Informations Network). 

Incluir uma referência internacional no filtro 5 - 
RedList da IUCN, por exemplo, já que a referência 
nacional será excluída.  

O filtro 5 pode usar tanto a lista global da IUCN como 
as listas nacionais ou estaduais, desde que seja 
considerada a lista mais localizada/refinada 
disponível. 
 
Ver alteração no Anexo II C: Q05 – Categoria de 
espécies ameaçadas segundo a IUCN e listas nacionais 
e estaduais (informação mais refinada possível). 

http://institutolife.org/tecnico/prioridades-life/
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PROPOSTA 7: Definição do peso dos qualificadores 

Versão 
original 
(LIFE-BR-
TG02-2.0) 

Os qualificadores (filtros e tabelas) não apresentam pesos diferenciados. 

Proposta 
em análise  

Cada qualificador passa a receber um peso em função de sua importância para a conservação 
da biodiversidade.  
 

Filtro O que considera 
Relevância para 
biodiversidade 

Peso 

1 % cobertura nativa Alta 2,0 

2 Continuidade vs fragmentação; Bioma (equação) Média-alta 1,7 

3 Sobreposição com áreas prioritárias Média-baixa 1,3 

4 Importância da ecorregião Alta 2,0 

5 Espécies ameaçadas (informação mais refinada possível) Alta 2,0 

6 Espécies listadas em apências da CITES Média 1,5 

7 Espécies ameaçadas (IBAMA) Alta 1,7 

8 % de área protegida por tipo no mosaico (integral, etc) Alta 2,0 

9 Tipo de manejo para recuperação ou uso sustentável Média-baixa 2,3 

10 Tipo de exótica a ser combatida Alta 2,0 

11 Largura e comprimento de corredores Média 1,5 

12 Eficiência do corredor Alta 2,0 

13 Estágio de sucessão da área restaurada Baixa 1,1 

14 Tipo de área protegida (integral, etc) Alta 2,0 

15 Duração das ações, plano de manejo Média 1,5 

16 Duração das ações, plano de redução de impacto Baixa 1,1 

17 Frequência de ações de educação ambiental Média 1,5 
 

Justificativa Os qualificadores contem informações que apresentam contribuições relativas para a 
conservação. Desta forma, o peso de cada um deles na pontuação final das ações também 
deve ser relativo à sua importância. 

Parecer  Concordo 
 Concordo parcialmente 
 Não concordo  

Comentários:       
 Não tenho comentários 
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Contribuições e encaminhamentos para a PROPOSTA 7 - Definição do peso dos qualificadores 

CONTRIBUIÇÃO 
ENCAMINHAMENTO/PARECER 

Comissão Técnica Temporária – Conservação 

De todo o modo a mensuração continuará não sendo 
simples e com certa subjetividade. 

Sim, qualquer forma de mensuração terá sempre um 
certo grau de subjetividade. Por isso contou-se com 
um consenso entre especialistas da área sobre os 
pesos para cada categoria. 
 
Ver Anexo II D. 
 

Concordo com a lógica de valorização do tipo de ação, 
exceto em relação à valorização das ações de 
'Fortalecer políticas e redes', que deveria estar no 
nível de 'Conservação ex situ' ou 'mapeamento'. 

O estabelecimento de pesos para as ações terá 
sempre um certo grau de subjetividade. Por isso 
contou-se com um consenso entre especialistas da 
área sobre os pesos para cada categoria. Os pesos 
poderão ser revisados em versões futuras. 

Acredito que pesos entre 0 e 1 expressam melhor sua 
relevância. 

A variação entre 1 e 2 visa aumentar a escala de 
pontuação, deixando claro que a empresa está 
“ganhando” por realizar as ações. Além disso, a 
multiplicação por zero não seria possível, pois anularia 
o efeito das ações. 

Permite avaliar a qualificação antes implícita nos 
temas. No entanto, sugiro cautela e simulação para o 
uso de pesos. A adoção de pesos em vários níveis 
(multiplicando grupo, tema e filtros) me aflige um 
pouco porque pode dificultar o estabelecimento ou 
entendimento da biologia por trás dos números. Mas 
a aplicação conceitual por detrás deles é forte. O 
estabelecimento de pesos diferenciados (previamente 
pautados no que se busca valorizar) em ajuste fino 
seria o ideal. Para que não se crie distâncias muito 
curtas ou muito grandes quando aplicados às 
diferentes categorias. 

Ok, as pontuações serão continuamente monitoradas 
e avaliadas permitindo ajustes futuros. 

Filtro 14 - As ações de conservação devem ter mais 
impacto que o tipo de área. 

O estabelecimento de pesos para as ações terá 
sempre um certo grau de subjetividade. Por isso 
contou-se com um consenso entre especialistas da 
área sobre os pesos para cada categoria. Neste caso 
específico foi considerado que a localização da ação é 
importante e, se ela ocorre em uma área de proteção 
integral isso pode ser mais interessante (como no caso 
do controle de espécies invasoras) do que em áreas 
não protegidas. Por isso o tipo de área tem 
importância alta. 
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PROPOSTA 8: Padronização na pontuação dos qualificadores 

Versão original 
(LIFE-BR-TG02-2.0) 

O valor atribuído às categorias (linhas) dentro de cada filtro e tabela não são 
normalizados. 

Proposta em análise  Os valores atribuídos às categorias (linhas) dentro de cada qualificador passam a 
ser normalizados, recebendo valores entre 0 (zero) e 1 (um). A importância relativa 
de cada item dentro do qualificador permanece a mesma. 
 

Justificativa Como a importância relativa de cada qualificador será representada pelo peso 
(Anexo I), a amplitude de pontuação dentro de cada qualificador será normalizada. 

Contribuições e encaminhamentos para a PROPOSTA 8 - Padronização na pontuação dos qualificadores 

CONTRIBUIÇÃO 
ENCAMINHAMENTO/PARECER 

Comissão Técnica Temporária – Conservação 

Concordo com a normalização, mas não compreendi 
como acontece - como se dá o 'relativo'. 

Os valores atribuídos às categorias variavam entre 
filtros (de 20 a 100 ou de 40 a 200, por exemplo). 
Agora, todos variam de 0 a 1 (normalização), 
entretanto, a importância de cada um continua sendo 
mantida (por exemplo, o antigo valor 20 passa a ser 
0,2 e o valor 100 para a ser 1,0). 
 
Ver alterações no Anexo II C. 

Acredito que a ideia seja boa. Eu consideraria a 
possibilidade de exibir os pesos em porcentagem por 
ser mais intuitivo para a maioria das pessoas, mas na 
prática da na mesma. 

Ok. 

PROPOSTA 9: Equação de correção por área, conectividade e Bioma 

Versão original 
(LIFE-BR-TG02-2.0) 

A equação que corrige a pontuação por área, bioma e conectividade é denominada 
“Filtro 2” por se tratar de um qualificador da ação. 

Proposta em análise 
 

Como se trata de uma equação e não propriamente de um filtro, o atual “Filtro 2” 
será renomeado. 

Contribuições e encaminhamentos PROPOSTA 9 - Equação de correção por área, conectividade e Bioma 

CONTRIBUIÇÃO 
ENCAMINHAMENTO/PARECER 

Comissão Técnica Temporária – Conservação 

Utilizar mesmo nome para as tabelas, caso sejam 
adaptadas. Eu chamaria de índice de correção de área, 
ou algo do gênero. 

A forma de representar esta pontuação foi alterada 
(ver Proposta 5 e Anexo II B). Alterado para “Q02 – 
Área e Ecorregião ("Fator a" aplicado aos cadastros 
GC)”. 
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PROPOSTA 10: Critérios da equação de correção por área, conectividade e Bioma 

Versão original 
(LIFE-BR-TG02-2.0) 

Na equação do “Filtro 2” os fatores a e b foram definidos para o bioma de maior 
importância nacional para a conservação (Mata Atlântica) e adaptados para os 
demais biomas conforme índices de proporcionalidade. 
O “fator a” reflete a importância de conservação de cada Bioma, conforme 
adotado pela Metodologia de Certificação LIFE – e permite corrigir a pontuação 
conforme a área protegida neste Bioma. 
O “fator b” define a não-linearidade da função e a taxa de crescimento da curva. 
A não-linearidade da função expressa o maior valor para áreas contínuas em 
relação a áreas fragmentadas de mesmo tamanho absoluto. 
Os fatores foram ajustados considerando: 
- 200 ha: como a menor área com efeitos positivos para a conservação, que 
permite o recebimento integral da pontuação. 
- 200.000 ha: área que corresponde ao fator de não-linearidade 1.001, 
representando cerca de 1.000 vezes a menor área (200 ha). 
 
Não existe um limite máximo para a correção desta pontuação, ou seja, 
organizações que invistam em grandes extensões de área receberão a pontuação 
proporcional. 

Comentários/Sugestões       

Contribuições e encaminhamentos para a PROPOSTA 10 - Critérios da equação de correção por área, 
conectividade e Bioma 

SUGESTÃO 
ENCAMINHAMENTO/PARECER 

Comissão Técnica Temporária – Conservação 

Corrigir o fato de muitas áreas de remanescentes 
florestais estarem desconexas, muito recortadas e 
completamente cercadas por áreas de plantio. Todos 
esses fatores diminuem com o papel ecológico dos 
fragmentos florestais. Uma hipótese é criar um filtro 
para áreas recortadas, desfragmentadas e 
desconexas. Assim será possível avaliar de fato se o 
interessado realmente tem interesse em conservar o 
ambiente ou se apenas se aproveita dos EFEITOS DE 
BORDA que podem exterminar fragmentos inteiros, 
não cumprindo o papel que deveria existir na 
ecologia. 

Não é possível no momento corrigir 
matematicamente todas as questões biológicas que 
envolvem a questão da conservação de áreas e a 
fragmentação. Foram avaliadas e testadas 8 novas 
equações. Os resultados estão disponíveis no Instituto 
LIFE para quem tiver interesse em conhecer os 
detalhes. Como consequência do estudo, a equação 
foi incorporada na fórmula de pontuação dos 
cadastros de Criação (cadastros tipo “GC”). Ver Anexo 
II B. 

Concordo que grandes áreas devam receber 
pontuações proporcionais, mas muitas vezes 
fragmentos menores de 200 ha são os maiores 
fragmentos de uma determinada região, e por isso a 
importância do remanescente na geografia do 
empreendimento deveria ser considerada, indo além 
da generalização de tamanho. 

Foram avaliadas e testadas 8 novas equações. Os 
resultados estão disponíveis no Instituto LIFE para 
quem tiver interesse em conhecer os detalhes. A 
escolha da equação envolveu justamente a 
valorização da conservação de áreas menores, visando 
também dar escala a estas ações. Como consequência 
do estudo, a equação foi incorporada na fórmula de 
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SUGESTÃO 
ENCAMINHAMENTO/PARECER 

Comissão Técnica Temporária – Conservação 

pontuação dos cadastros de Criação (cadastros tipo 
“GC”). Ver Anexo II B. 

É preciso adequar a nomenclatura às ecorregiões, 
conforme propostas anteriores. 

Os fatores foram adaptados às ecorregiões. Ver Anexo 
II C – Q02. 

As discussões referentes ao filtro mostravam que o 
limite superior evita que a equação exploda 
aumentando absurdamente os valores. Além desse 
valor seria estabelecida uma pontuação linear para 
poder continuar pontuando pela área crescente. 

Sim, mais recentemente foram avaliadas e testadas 8 
novas equações. Os resultados estão disponíveis no 
Instituto LIFE para quem tiver interesse em conhecer 
os detalhes. A escolha da equação envolveu 
justamente a valorização da conservação de áreas 
menores, visando também dar escala a estas ações. 
Como consequência do estudo, a equação foi 
incorporada na fórmula de pontuação dos cadastros 
de Criação (cadastros tipo “GC”). Ver Anexo II B. 

O filtro 2 deve evoluir para desmembramento da área 
total da área protegida, para possibilitar futuramente 
que um grupo de empresas menores possa apoiar 
uma mesma ação numa determinada área, gerando 
grande resultado e compondo um rateio de 
pontuação.      

Não há necessidade de desmembrar o filtro 2 (atual 
Q02 – ver Anexo II) para que as empresas possam 
apoiar ações em uma mesma área. A pontuação de 
cada empresa seria independente neste caso, de 
acordo com a ação realizada. 
 

PROPOSTA 11: Lógica da pontuação do resultado obtido em conservação – pontuação nível 2 

Versão original 
(LIFE-BR-TG02-2.0) 

Inexistente. 
 

Proposta em análise 
 

Passa a existir um segundo nível de pontuação (nível 2), representando o esforço em 
mensurar e confirmar resultados para a conservação. Esta informação deve estar 
obrigatoriamente vinculada às ações realizadas no nível 2. 
 
A pontuação nível 2 será obtida multiplicando-se o valor de ACB nível 1 por um 
Coeficiente de Resultado (CRC): 
 
Nível 2: 
 
             
 
Onde: 
RCB: Resultado em Conservação da Biodiversidade 
ACB: Pontuação realizada em ações de conservação 
CRC: Coeficiente de Resultado em Conservação 
 
As informações qualitativas e quantitativas que serão utilizadas para o cálculo do CRC 
são apresentadas nas Propostas 12 e 13. 

Justificativa Diferenciar e valorizar os resultados concretos para a conservação da biodiversidade, 
ao invés de apenas pontuar as ações realizadas. 
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Contribuições e encaminhamentos para a PROPOSTA 11 - Lógica da pontuação do resultado obtido em 
conservação – pontuação nível 2 

CONTRIBUIÇÃO 
ENCAMINHAMENTO/PARECER 

Comissão Técnica Temporária – Conservação 

A ideia é excelente, mas cuidado é necessário na 
matemática para que a pontuação seja ao mesmo 
tempo um bom prêmio e coerente com a estimativa 
de impacto. 

Ok. 

PROPOSTA 12: Classes de IRC (Indicadores de Resultado em Conservação) 

Versão original 
(LIFE-BR-TG02-2.0) 

Inexistente. 
 

Proposta em análise 
 

O Coeficiente de Resultado (CRC) será calculado considerando 5 classes de Indicador de 
Resultado em Conservação (IRC): 
- composição genética; 
- populações; 
- comunidades; 
- estrutura de ecossistemas; 
- função de ecossistemas. 
 
Cada classe apresentará determinados indicadores que devem ser mensurados: 
 

Classe do Indicador de Resultado 
em Conservação 

Variáveis 
Indicador de Resultado em 
Conservação 

Composição genética de táxons 
que necessitam ações de 
conservação, manejo sustentável 
ou que sejam importantes para a 
manutenção de processos 
ecossistêmicos 

Riqueza alélica 
Tendência demonstrada de 
manutenção/aumento da 
riqueza alélica 

Diversidade gênica 
(heterozigose) 

Manutenção ou aumento da 
frequencia de heterozigotos 
na(s) população(ões) 
estudada(s) 

Fst (freq. 
diferenciação gênica) 

Manutenção ou aumento de 
Fst na(s) população(ões) 
estudada(s) 

Populações de espécies que 
necessitam ações de conservação, 
manejo sustentável ou que sejam 
importantes para a manutenção de 
processos ecossistêmicos 

Quantidade, 
densidade ou 
biomassa de 
indivíduos de uma 
(ou mais) 
população(ões) em 
uma ou mais 
localidades 

Aumento da densidade 
populacional (e número de 
indivíduos) e/ou recuperação 
de populações em declínio; 
diminuição do risco de 
extinção da(s) população(ões) 
estudada(s) 

Fluxo de indivíduos 
entre populações de 
uma metapopulação 

Manutenção ou aumento da 
ocupação de manchas de 
habitats na paisagem 
estudada 
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Estrutura 
etária/estágio/classes 
de tamanho da(s) 
população(ões) 
estudada(s) 

Manutenção da estrutura 
etária/classes de tamanho 
da(s) população(ões) 

Razão sexual 
Manutenção da razão sexual 
natural da(s) população(ões) 
estudada(s) 

Composição e estrutura de 
comunidades 

Interações entre 
espécies 

Frequencia e diversidade de 
sementes dispersas; ou 
Frequencia e diversidade de 
visitantes florais; diversidade 
de associações com micorrizas 

Riqueza de espécies 
Tendência demonstrada de 
manutenção ou aumento da 
riqueza de espécies 

Diversidade funcional 

Tendência demonstrada de 
manutenção ou aumento da 
diversidade funcional; 
aumento do tamanho e 
diversidade do banco de 
sementes no solo 

Estrutura de ecossistemas 

Estrutura de 
paisagem 

Manutenção ou diminuição de 
fragmentação; aumento de 
conectividade funcional (fluxo 
efetivo de indivíduos) da área 

Estrutura trófica 
Ocorrência de predadores de 
topo (grandes carnívoros) 

Estrutura de habitat 

Manutenção ou aumento da 
cobertura vegetal nativa; 
manutenção de estratificação 
vertical (complexidade 
estrutural do habitat); 
estrutura físico-química do 
solo 

Funções ecossistêmicas 

Decomposição e 
ciclagem de 
nutrientes 

Tendência demonstrada de 
manutenção ou aumento da 
capacidade de área em 
armazenar, fixar ou regular 
um conjunto de nutrientes; 
manutenção/aumento da 
abundância e diversidade de 
grupos funcionais (minhocas, 
besouros coprófagos) 

Captura de CO2 
Manutenção ou aumento da 
biomassa/fixação de CO2 

 

Justificativa Definir objetivamente quais variáveis podem comprovar resultado em determinada 
classe de biodiversidade. 
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Contribuições e encaminhamentos para a PROPOSTA 12 - Classes de IRC (Indicadores de Resultado em 
Conservação) 

CONTRIBUIÇÃO 
ENCAMINHAMENTO/PARECER 

Comissão Técnica Temporária – Conservação 

O aumento da densidade populacional (4o. indicador) 
pode se dar ao custo da redução da densidade de 
outras populações, que a empresa não esteja 
medindo (baixando a diversidade). Não sei como 
resolver isso. No mínimo, o consultor deveria ser 
orientado a ficar alerta para esse risco. No penúltimo 
grupo de indicadores (ciclagem de nutrientes), me 
parece que o simples estoque de nutrientes e carbono 
no solo pode ser um indicador. Também sugiro que as 
empresas sejam orientadas a demonstrar estes 
indicadores usando, sempre que possível, 
metodologias comparativas com áreas controle 
adequadas.  

Concordo com tudo. A questão do aumento 
populacional de uma espécie em função do 
decréscimo de outras populações é bem complicado. 
Também não sei como resolver, especialmente se a 
empresa estiver monitorando apenas uma população. 
Mas também não sei o quão comum essa situação 
será. 

Apesar da importância de serem inseridos indicadores 
mensuráveis, muitos dos indicadores em questão 
exigem um enorme investimento do empreendedor 
para que sejam aferidos no campo, o que pode 
desestimular a Certificação LIFE ou essa ser 
considerada muito complexa. Sugeriria rever a tabela, 
deixando indicadores básicos e eficazes. 

Não acho que seja necessário um enorme 
investimento. Muitas ações de monitoramento que as 
empresas já fazem podem ser direcionadas para 
avaliar essas variáveis. Indicadores como riqueza de 
espécies e biomassa são muito simples de serem 
medidas em campo e não custam caro. 

Concordo com a teoria, precisaria discutir/estudar 
e/ou utilizar/entender o CRC para poder comentar. 

Ok. 

Penso que um Coeficiente de Resultado é relevante 
para as ações de conservação, no entanto, as variáveis 
a serem analisadas são de extrema especificidade 
técnica e de difícil obtenção, mesmo para 
pesquisadores experientes, pois envolvem análises 
laboratoriais e comparativas complexas. As Classes 
Indicadoras devem ser de mensuração mais 
simplificada e talvez reduzidas às seguintes variáveis, 
mais facilmente mensuráveis: "Riqueza e Diversidade 
de Espécies", Manutenção ou Diminuição da 
Fragmentação da Vegetação Nativa" e "Captura de 
CO2".  

Ver meu comentário acima. 

Conceitualmente me parece bom. Alguns tópicos 
parecem tender um pouco mais para indicadores de 
vegetação ou fauna, quando em teoria poderiam ser 
aplicados a ambos. Mas acredito que ajustes venham 
a partir das tentativas da aplicação.  

Ok. 

Não ficou clara essa proposta. Serão mantidos os 
indicadores acima descritos? São muito complexos 

As empresas precisariam demonstrar os resultados de 
suas ações com base em algum (ou alguns) desses 
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CONTRIBUIÇÃO 
ENCAMINHAMENTO/PARECER 

Comissão Técnica Temporária – Conservação 

para serem avaliados. Verificar mamíferos de topo de 
cadeia é relativamente fácil e não tão caro de ser 
comprovado, basta envolver as câmeras trap. Mas 
outros itens, como o de genética, são campos 
bastante específicos. Se não me fiz enganar no texto, 
algumas dúvidas me surgem, por exemplo, como 
esses dados serão demonstrados pela empresa? É 
preciso investir em um projeto paralelo de avaliação 
desses resultados? Não desestimularia a vontade de 
dar continuidade à certificação?     

indicadores. Ela tem toda liberdade de escolher que 
indicadores são mais apropriados para demonstrar os 
resultados das ações. Assim, não acho que há 
desestímulo e nem que as empresas não possam 
monitorar nenhum indicador desses. 

PROPOSTA 13: Pontuação do resultado obtido em conservação – pontuação nível 2 

Versão original 
(LIFE-BR-TG02-2.0) 

Inexistente. 
 

Proposta em análise 
 

O coeficiente de resultado será obtido por meio da multiplicação entre um “coeficiente 
de esforço” e um “coeficiente de sucesso”. 
 
O coeficiente de esforço representará uma pontuação adicional para cada indicador de 
resultado mensurado, independentemente do resultado obtido. 
 
O coeficiente de sucesso representará uma pontuação adicional para cada resultado 
comprovado para o indicador mensurado, de acordo com a interpretação do 
comportamento esperado. 
 
A pontuação extra por esforço em mensurar o resultado da ação para a biodiversidade 
obedecerá a seguinte regra: 
- Acréscimo de 20% na pontuação da ação para um indicador mensurado 
- Acréscimo de 10% extra na pontuação para a mensuração de indicadores adicionais, 
até um máximo de 50% de bônus (4 indicadores) 
 
A pontuação extra pelo resultado comprovado da ação para a biodiversidade obedecerá 
a seguinte regra: 
- Acréscimo de 50% para resultado comprovado por meio de um indicador 
- Acréscimo de 20% extra para cada indicador adicional que consolide a comprovação 
de resultado para a classe em questão, até um máximo de 100%, conforme 
representado abaixo: 
 

N
o
. indicadores avaliados 

na Classe  
Coef. Esforço Coef. Sucesso CRC 

1,0 1,2 1,5 1,8 

2,0 1,3 1,7 2,2 

3,0 1,4 1,9 2,7 



 

 

 

 

 

 

CONSULTA PÚBLICA OUTUBRO/DEZEMBRO 2013 

- Devolutiva -  

Atualização: 
23/01/2014 

Página: 
59 

4,0 1,5 2,0 3,0 

 
O coeficiente de resultado em conservação (CRC) poderá chegar ao máximo de 3,0, 
permitindo triplicar a pontuação obtida pela realização das ações (ACBrealizado). 

Justificativas - Estimular a mensuração e a avaliação de resultado; 
- Pontuar o esforço realizado pelas organizações em mensurar variáveis ao longo do 
tempo que possam indicar o resultado obtido através das ações realizadas; 
- Valorizar mais o resultado concreto do que o esforço; 
- Permitir triplicar a pontuação das ações se elas apresentam resultados concretos. 

Contribuições e encaminhamentos para a PROPOSTA 13 - Pontuação do resultado obtido em conservação – 
pontuação nível 2 

CONTRIBUIÇÃO 
ENCAMINHAMENTO/PARECER 

Comissão Técnica Temporária – Conservação 

Ótima iniciativa. Ok. 

Difícil mensurar o que significa 50% de sucesso, por 
exemplo. Fatores limitantes e riscos não previstos 
podem impedir o sucesso total da iniciativa, não 
significando que a ação não foi 100% importante para 
determinada região. 

Na verdade não há 50% de sucesso. Há um acréscimo 
de 50% na pontuação dependendo do que foi medido 
(sim ou não) ou alcançado (sim ou não). 

Concordo com a teoria, precisaria discutir/estudar 
e/ou utilizar/entender o CRC para poder comentar. 

Ok. 

Acho que triplicar a pontuação obtida pela realização 
das ações é um pouco exagerado, pois às vezes são 
necessárias diversas tentativas de ações de 
conservação para se obter algum resultado 
satisfatório, pois as interações na natureza são 
complexas e difíceis de serem desvendadas. Assim, 
acredito que o resultado deve ser pontuado, mas não 
com tamanha discrepância.  

Ok. Mas veja que essa multiplicação por 3 se dá em 
um caso mais extremo. 

Entre a multiplicação e a soma de bônus eu prefiro a 
segunda por ser mais conservadora. Mas o 
mecanismo de pontuação parece coerente. 
Simulações e considerações sobre a relação ACBmínimo 
e ACBrealizado seriam sugestões para verificar o 
funcionamento nesse estágio.  

Ok. A vantagem da multiplicação é que ela deixa mais 
clara a ideia de uma ponderação (valorização e não 
bônus). 

O critério deve levar em consideração que o resultado 
concreto pode não depender somente das 
ações/esforço do empreendimento. Muitas variáveis 
como mudanças climáticas e fragmentação já 
estabelecida podem gerar resultados negativos.  

Concordo, embora com a escolha correta das variáveis 
a serem medidas para que sejam apropriadas às 
perguntas é capaz de limitar os efeitos “externos” 
(aleatórios) sobre essas variáveis. 

Parecer geral - nível 2: devido às inúmeras contribuições e observações recebidas, o nível 2 não será inserido 
na metodologia como critério de pontuação neste momento. Os indicadores biológicos e ecológicos 
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identificados e propostos pela Comissão Temporária para avaliar os resultados em conservação serão 
disponibilizados e divulgados por meio de uma publicação técnica com finalidade de orientação. 
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ANEXO II – PROPOSTA REVISADA PELA COMISSÃO TÉCNICA DE CONSERVAÇÃO PÓS 

COSULTA PÚBLICA NACIONAL 

Para facilitar a visualização das alterações e detalhamentos realizados ao longo do 

processo de revisão, apresenta-se neste anexo a versão final da proposta da Comissão 

Técnica em Conservação. 

 

A) PROPOSTAS 1 e 2: Reestruturação dos Grupos e Readequação dos Temas 

dentro de cada Grupo 

G1 -  Conservação e manejo de áreas formalmente protegidas 

G1.C Criação ou adoção de áreas protegidas  

Cadastro Ação Qualificadores 

G1.C1 Criar os adotar áreas protegidas 1,2,3,12 

G1.P Planejamento de ações para a conservação da biodiversidade em área 
protegida 

 

Cadastro Ação Qualificadores 

G1.P1 Elaborar e aprovar plano de manejo em área protegida 4, 12, 17 

G1.I – Implementação de ações de conservação em área protegida  

Cadastro Ação Qualificadores 

G1.I1 
Implementar ações de conservação e manejo da biodiversidade na área 
protegida 

3, 4, 5, 6, 7, 9, 
10, 11, 12, 13, 

15, 16, 19 

G1.I2 
Implementar ações de operacionalização da área para conservação da 
biodiversidade 

12, 15, 17, 19 

 

G2 – Conservação e manejo de áreas não formalmente protegidas 

G2.C Criação ou adoção de áreas protegidas  

Cadastro Ação Qualificadores 

G2.C1 Criar ou adotar áreas protegidas 1, 2, 3, 12 

G2.P –  Planejamento de ações para a conservação da biodiversidade em área 
protegida 

 

Cadastro Ação Qualificadores 

G2.P1 Elaborar plano de manejo de área ou equivalente 4, 12, 17 

G2.I – Implementação de ações de conservação em área protegida  

Cadastro Ação Qualificadores 

G2.I1 
Implementar as ações de conservação e manejo da biodiversidade na 
área protegida 

3, 4, 5, 6, 7, 9, 
10, 11, 12, 13, 

15, 16, 19 

G2.I2  
Implementar ações de operacionalização da área para a conservação da 
biodiversidade 

12, 15,17, 19 

G3 – Conservação e manejo de espécies e/ou ecossistemas 

G3.P – Planejamento de ações de conservação e manejo de espécies e/ou 
ecossistemas 

 

Cadastro Ação Qualificadores 
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G3.P1 
Elaborar o planejamento de ações para conservação e manejo de 
espécies e/ou ecossistemas 

4, 17 

 

G3.I – Implementação de ações de conservação e manejo de espécies e/ou 
ecossistemas 

 

Cadastro Ação Qualificadores 

G3.I1 
Implementar ações de conservação e manejo de espécies e/ou 
ecossistemas 

3, 4, 5, 6, 7, 9, 
10, 11, 13, 16, 

17, 19 

G4 – Iniciativas associadas a estratégias, políticas e/ou programas para a conservação 

G4.P – Planejamento de ações estratégicas e políticas para a conservação e/ou uso 
sustentável da biodiversidade 

 

Cadastro Ação Qualificadores 

G4.P1 
Elaborar projeto de iniciativa estratégica ou política para a conservação 
e/ou uso sustentável da biodiversidade 

18 

G4.I – Implementação de ações estratégicas e políticas para a conservação e/ou uso 
sustentável da biodiversidade 

 

Cadastro  Ação Qualificadores 

G4.I1 
Implementar/apoiar projetos estratégicos que contribuam para a 
conservação da biodiversidade ¹ 

9, 10, 12, 13 

G4.I2 
Implementar/apoiar políticas públicas que contribuam para a 
conservação e/ou uso da biodiversidade 

3, 4,5, 6, 9, 12 

G4.I3 
Implementar/apoiar campanhas de comunicação e/ou mobilização que 
contribuam para a conservação e/ou uso sustentável da biodiversidade 

12, 13 

G4.I4 
Estabelecer, manter parceria, convênio e/ou similar com instituições de 
pesquisa, órgãos governamentais, e/ou ONGs que contribuam para a 
conservação e/ou uso sustentável da biodiversidade 

13 

G4.I5 
Implementar/apoiar e/ou disponibilizar informações para banco de 
dados, acervos técnicos e/ou científicos referentes à conservação e/ou 
uso sustentável da biodiversidade 

Na 

G4.I6 
Realizar/apoiar ações de mapeamento, elaboração e atualização de 
bases cartográficas de áreas com fins de conservação da biodiversidade 

12 

G4.I7 Implementar/apoiar programas de conservação ex situ 5, 6 

G4.I8 
Implementar/apoiar coleções biológicas, coleções de referência e/ou 
repatriação de informações existentes em instituições estrangeiras 

Na 

G4.I9 
Implementar/apoiar ações de educação para a conservação da 
biodiversidade 

5, 6, 12, 14 

G4.I10 
Realizar/apoiar estudos e/ou pesquisas que contribuam para a 
conservação, uso sustentável e/ou mitigação de impactos à 
biodiversidade nativa. 

4, 5, 6, 12, 13 

G4.I11 
Implementar/apoiar sistemas de produção alternativos que minimizem 
os impactos à biodiversidade em relação aos sistemas tradicionais de 
produção ² 

8 

¹ Iniciativas institucionais que visam dar escala a ações de conservação. Ex.: projetos de REDD; projetos para 
Pagamento de Serviços Ambientais (PSA); etc. 
² Projetos agroecológicos, orgânicos e/ou similares.   
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B) PROPOSTAS 4, 9 E 10: Aprimorar a estrutura lógica de pontuação em 

conservação; Equação de correção por área, conectividade e Bioma; e Critérios 

da equação de correção por área, conectividade e Bioma 

 

Pontuação dos Cadastros GP e GI 

CGP/GI = G*T*Σ(pi*j) 
Onde: G peso do Grupo 

  T peso do Tema 

  p peso do Qualificador (1,1 ≤ p ≤ 2,0) 

  i identificação do Qualificador 

  j peso da classe dentro do Qualificador (1,001 ≤ j ≤ 2,0) 

 

 

Pontuação dos Cadastros GC 

CGC = G*T*Σ(pi*j)*a*S 
Onde: G peso do Grupo 

  T peso do Tema 

  p peso do Qualificador (1,1 ≤ p ≤ 2,0) 

  i identificação do Qualificador 

  j peso da classe dentro do Qualificador (1,001 ≤ j ≤ 2,0) 

  a fator de correção da Ecorregião 

  S área criada ou adotada (ha) 

 

C) PROPOSTAS 5,6 E 8: Revisão dos qualificadores; Conteúdo dos qualificadores; e 

Definição do peso dos qualificadores. 

 

Q01 – Recobrimento de vegetação nativa em bom estado de conservação (primária 
pouco alterada ou secundária em estágio avançado de sucessão) [Peso 2,0] 
Classes percentuais de recobrimento com vegetação nativa em bom estado de conservação j 

> 90% ou ≤ 100% 2 

> 80% ou ≤ 90% 1,8 

> 70% ou ≤ 80% 1,6 

> 60% ou ≤ 70% 1,4 

> 50% ou ≤ 60% 1,2 
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Q02 – Ecorregião (Fator “a” aplicado aos cadastros GC) [na] 

Ecorregião A [terrestre] Fator a Bioma 
Campinaranas de Alto Rio Negro 0,014988505 Amazônia 

Florestas do Interior do Paraná/Paranaíba 0,014317410 Mata Atlântica 

Savanas das Guianas 0,014305750 Amazônia 

Manguezais do Maranhão 0,014031699 Amazônia 

Floresta Costeira da Bahia 0,013924020 Mata Atlântica 

Florestas de Araucária 0,013896421 Mata Atlântica 

Várzeas do Gurupá 0,013865592 Amazônia 

Florestas do Interior da Bahia 0,013621588 Caatinga 

Interflúvio do Negro/Branco 0,013435874 Amazônia 

Florestas Secas do Mato Grosso 0,013039976 Cerrado 

Chaco Húmido 0,013028740 Pantanal 

Campos Rupestres 0,012976307 Cerrado 

Manguezais do Rio Piranhas/Manguezais da Ilha Grande/ Manguezais 
do Rio São Francisco  

0,012768348 Mata Atlântica 

Florestas Secas de Chiquitano 0,012673820 Cerrado 

Brejos Nordestinos 0,012465369 Caatinga 

Florestas Costeiras de Pernambuco 0,012258103 Mata Atlântica 

Florestas Costeiras da Serra do Mar 0,012094509 Mata Atlântica 

Restingas da Costa Atlântica 0,011983279 Mata Atlântica 

Interflúvio do Japurá/Solimões-Negro 0,011598204 Amazônia 

Florestas do Interior de Pernambuco 0,011596364 Caatinga 

Campos Sulinos 0,011407370 Pampas 

Interflúvio do Tocantins-Araguaia/Maranhão 0,011261185 Cerrado 

Florestas do Caqueta 0,009803815 Amazônia 

Várzeas do Marajó 0,009781129 Amazônia 

Cerrado 0,009767086 Cerrado 

Caatinga 0,009120113 Caatinga 

Tepuis 0,008805722 Amazônia 

Florestas de Babaçu do Maranhão 0,008707990 Caatinga 

Várzeas de Monte Alegre 0,008544733 Amazônia 

Interflúvio do Xingu/Tocantins-Araguaia 0,008511509 Amazônia 

Florestas Secas do Nordeste 0,008120458 Mata Atlântica 

Interflúvio do Solimões/Japurá 0,008048503 Amazônia 

Interflúvio do Madeira/Tapajós 0,007699417 Amazônia 

Florestas de Altitude das Guianas 0,007369991 Amazônia 

Interflúvio do Purus/Madeira 0,007225902 Amazônia 

Interflúvio do Uamatá/Trombetas 0,007041638 Amazônia 

Restingas Costeiras do Nordeste 0,006781549 Caatinga 

Várzea de Iquitos 0,006638214 Amazônia 

Pantanal 0,006562058 Pantanal 

Várzea do Purus 0,006141267 Amazônia 

Interflúvio do Tapajós/Xingu 0,006036334 Amazônia 

Florestas das Guianas 0,005674036 Amazônia 

Sudoeste da Amazônia 0,005630538 Amazônia 

Interflúvio do Juruá/Purus 0,004996168 Amazônia 
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Ecorregião B (Marinha) Fator a 
Guiana 

A serem definidos em função 
do Panorama da Conservação 
dos Ecossistemas Costeiros e 

Marinhos do Brasil (MMA, 
2010). 

Amazonia 

Ilha (ou Arquipélago) de São pedro e São Paulo 

Fernando de Noronha e Atol das Rocas 

Nosdeste do Brasil 

Leste do Brasil 

Ilhas de Trindade e Martim Vaz 

Sudeste do Brasil 

Rio Grande 

Rio de La Plata 

Prateleira Uruguai-Buenos Aires 

 

Q03 – Áreas prioritárias para conservação [Peso 1,3] 

Áreas Apontadas como Importantes para conservação j 

Área localizada em Área Prioritária para Conservação da Biodiversidade, de importância 
biológica “extremamente alta”, segundo esforços nacionais (MMA, Portaria 09/2007). 

2 

Área localizada em Área Prioritária para Conservação da Biodiversidade, de importância 
biológica “muito alta”, segundo esforços nacionais (MMA, Portaria 09/2007). 

1,9 

Área localizada em Área Prioritária para Conservação da Biodiversidade, de “importância 
biológica alta”, segundo esforços nacionais (MMA, Portaria 09/2007). 

1,8 

Área localizada em Área Prioritária para Conservação da Biodiversidade, de importância 
biológica insuficientemente conhecida, segundo esforços nacionais (MMA, Portaria 
09/2007). 

1,5 

Área criada ou localizada em Área Prioritária para Conservação da Biodiversidade, 
considerando prioridades diversas segundo bases internacionais (ex: IBA's (2010); RAMSAR 
(2010); Global 200; Crisis Ecoregions);  

1,5 

 

Q04 – Importância da Ecorregião [Peso 2,0] 

Ecorregião A (Terrestre) j Bioma 
Campinaranas de Alto Rio Negro 1,981 Amazônia 

Florestas do Interior do Paraná/Paranaíba 1,918 Mata Atlântica 

Savanas das Guianas 1,917 Amazônia 

Manguezais do Maranhão 1,891 Amazônia 

Floresta Costeira da Bahia 1,881 Mata Atlântica 

Florestas de Araucária 1,878 Mata Atlântica 

Várzeas do Gurupá 1,875 Amazônia 

Florestas do Interior da Bahia 1,852 Caatinga 

Interflúvio do Negro/Branco 1,835 Amazônia 

Florestas Secas do Mato Grosso 1,798 Cerrado 

Chaco Húmido 1,797 Pantanal 

Campos Rupestres 1,792 Cerrado 

Manguezais do Rio Piranhas/Manguezais da Ilha Grande/Manguezais 
do Rio São Francisco  

1,772 
 

Mata Atlântica 

Florestas Secas de Chiquitano 1,763 Cerrado 
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Brejos Nordestinos 1,744 Caatinga 

Florestas Costeiras de Pernambuco 1,724 Mata Atlântica 

Florestas Costeiras da Serra do Mar 1,709 Mata Atlântica 

Restingas da Costa Atlântica 1,698 Mata Atlântica 

Interflúvio do Japurá/Solimões-Negro 1,662 Amazônia 

Florestas do Interior de Pernambuco 1,662 Caatinga 

Campos Sulinos 1,644 Pampas 

Interflúvio do Tocantins-Araguaia/Maranhão 1,631 Cerrado 

Florestas do Caqueta 1,494 Amazônia 

Várzeas do Marajó 1,492 Amazônia 

Cerrado 1,490 Cerrado 

Caatinga 1,429 Caatinga 

Tepuis 1,400 Amazônia 

Florestas de Babaçu do Maranhão 1,391 Caatinga 

Várzeas de Monte Alegre 1,375 Amazônia 

Interflúvio do Xingu/Tocantins-Araguaia 1,372 Amazônia 

Florestas Secas do Nordeste 1,335 Mata Atlântica 

Interflúvio do Solimões/Japurá 1,329 Amazônia 

Interflúvio do Madeira/Tapajós 1,296 Amazônia 

Florestas de Altitude das Guianas 1,265 Amazônia 

Interflúvio do Purus/Madeira 1,251 Amazônia 

Interflúvio do Uamatá/Trombetas 1,234 Amazônia 

Restingas Costeiras do Nordeste 1,210 Caatinga 

Várzea de Iquitos 1,196 Amazônia 

Pantanal 1,189 Pantanal 

Várzea do Purus 1,149 Amazônia 

Interflúvio do Tapajós/Xingu 1,140 Amazônia 

Florestas das Guianas 1,106 Amazônia 

Sudoeste da Amazônia 1,101 Amazônia 

Interflúvio do Juruá/Purus 1,042 Amazônia 

Ecorregião B (Marinha) j 
Guiana  

Amazonia  

Ilha (ou Arquipélago) de São pedro e São Paulo  

Fernando de Noronha e Atol das Rocas  

Nosdeste do Brasil  

Leste do Brasil  

Ilhas de Trindade e Martim Vaz  

Sudeste do Brasil  

Rio Grande  

Rio de La Plata  

Prateleira Uruguai-Buenos Aires  
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Q05 – Categoria de espécies ameaçadas segundo a IUCN e listas 
nacionais e estaduais (informação mais refinada possível) [Peso 2] 

Categoria j 
Extinta na Natureza (EW) 2 

Em perigo crítico (CR) 2 

Em Perigo (EN) 1,8 

Vulnerável (VU) 1,6 

Dados Insuficientes (DD)  1,6 

Quase Ameaçado (NT) 1,5 

Preocupação Menor (LC) 1,1 

 

Q06 – Espécies listadas nos Apêndices CITES (2008) [Peso 1,5] 

Apêndices CITES j 
Apêndice I 2 

Apêndice II 1,7 

Apêndice III   1,3 

 

Q07 – Categoria de manejo das áreas componentes do mosaico 
[Peso 1,3] 

Categorias j 
Somente de proteção integral 2 

Prioritariamente de proteção integral 1,7 

Prioritariamente de uso sustentável 1,5 

 

Q08 – Categorias de manejo sustentável de espécies nativas [Peso 1,3] 

Categorias de manejo j 
Extrativismo Florestal sustentável (não-madeireiro) 2,0 

Exploração sustentável de recursos bióticos aquáticos 1,8 

Manejo Florestal sustentável (madeireiro) 1,6 

Sistemas Agroflorestais Regenerativos Análogos (SAFRAs) 1,4 

Sistemas Agroflorestais convencionais (SAFs) 1,2 

 

Q09 – Categorias de potencial invasivo de espécies exóticas para programas de 
erradicação/controle (Fonte: I3N – Invasive Informations Network) [Peso 2,0] 

Categorias de invasão de espécies exóticas j 
Invasora: espécie se encontra no ambiente natural, já em reprodução e em processo de 
expansão, seja inicial ou avançado, para outras áreas além do ponto onde foi introduzida. 

2 

Estabelecida: espécie que se encontra no ambiente natural já com uma população viável e 
reproduzindo-se, porém apenas localmente, ainda sem capacidade de dispersão para outras 
áreas. 

1,5 

Presente: quando a espécie se encontra no ambiente natural, em geral plantada ou cultivada, 
ou recém-introduzida, ainda sem reproduzir-se e sem disseminar-se. 

1,3 

Contida: quando sua presença está restringida em estruturas de uso antrópico, como 
laboratórios ou áreas de cultivo que não permitam o escape de indivíduos para ambientes 
naturais. 

1,1 
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Q10 – Distância e largura da conexão estabelecida [Peso1,5] 

Corredor com: 
Comprimento 

100 a 500m 500 a 1000m mais de 1000m 
Largura maior do que 200 m 1,6 2,8 2 

Largura entre 100 e 199 m 1,4 1,6 1,8 

Largura entre 60 e 99 m 1,3 1,4 1,6 

Largura entre 30 e 59 m 1,1 1,2 1,3 

 

Q11 – Estágio de sucessão da área restaurada [Peso 1,1] 

Estágio de sucessão j 
Estágio avançado de sucessão 2 

Estágio médio de sucessão 1,5 

Estágio inicial de sucessão 1,1 

 

Q12 – Categorias de manejo das Áreas Protegidas nacionais [Peso 2,0] 

Áreas Protegidas (SNUC 200) e Terras Indígenas Categoria IUCN (2008) j 
Estação Ecológica, Reserva Biológica Ia 2 

Reserva Particular do Patrimônio Natural (própria) II ou IV 2 

Parque Nacional, Estadual ou Municipal II 2 

Monumento Natural III 1,8 

Refúgio de Vida Silvestre IV 1,7 

Reserva Particular do Patrimônio Natural (de terceiros) II ou IV 1,7 

Área de Relevante Interesse Ecológico IV 1,7 

Área de Proteção Ambiental V 1,6 

Reserva de Fauna VI 1,5 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável VI 1,5 

Reserva Extrativista, Floresta Nacional VI 1,5 

Território Indígena VI 1,5 

Área de Preservação Permanente e Reserva Legal* N/A 1,1 

* Área de Preservação Permanente e Reserva Legal são áreas com proteção legal no Brasil, as quais 
devem ser averbadas em matrícula, embora sem equivalência e com objetivos distintos das categorias 
da IUCN. 

 

Q13 – Duração das ações [Peso 1,5] 
Duração em anos da ação, manejo, estudos e/ou pesquisa j 

>5 2 

5 1,5 

4 1,4 

3 1,3 

2 1,2 

1 1,1 
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Q14 – Frequência e continuidade das ações de educação para a conservação da 
biodiversidade [Peso 1,3] 

Frequência e continuidade j  
Programas contínuos >= 5 anos Mais de 50 eventos (visitações a APs) por ano 2,0 

Programas contínuos >= 5 anos > 30 e < 50 eventos (visitações a APs) por ano 1,9 

Programas contínuos >= 5 anos > 20 e < 30 eventos (visitações a APs) por ano 1,8 

Programas contínuos >= 2 anos Mais de 50 eventos (visitações a APs) por ano 1,7 

Programas contínuos >= 2 anos > 20 e < 30 eventos (visitações a APs) por ano 1,6 

Programas contínuos >= 1 ano Mais de 50 eventos (visitações a APs) por ano 1,4 

Programas contínuos >= 1 ano > 20 e < 30 eventos (visitações a APs) por ano 1,3 

Ações isoladas Mais que 4 eventos em 1 ano (com visitações a APs) 1,2 

Ações isoladas Menos que 4 eventos em 1 ano, ou sem visitações a APs 1,1 

 

Q15 – Vinculação a um plano de manejo, gestão ou similar 

Vinculação j 
Ação vinculada a um plano de manejo aprovado 2 

Ação vinculada a um plano de gestão ou similar, ou a um plano de manejo não aprovado 1,6 

 

Q16 – Finalidade da recuperação da área [Peso 1,5] 

Finalidade j 
Restauração ecológica 2 

Recuperação para outros fins 1,1 

 

Q17 – Área referente a planos de manejo, gestão e/ou similares e operacionalização*  
[Peso 1,1] 

Área (hectares) j 
> 4 milhões 2,000 

> 1 a 4 milhões 1,500 

> 500 mil a 1 milhão 1,300 

> 200 mil a 500 mil 1,180 

> 100 mil a 200 mil 1,120 

> 50 mil a 100 mil 1,080 

> 10  mil a 50 mil 1,040 

> 1 mil a 10 mil 1,020 

> 200 a 1 mil 1,006 

0 a 200 1,001 

*Ações de administração, contratação/capacitação de RH e infraestrutura da área; 
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Q18 – Abrangência de atuação do projeto estratégico, político e/ou educacional 
[Peso 1,7] 

Atuação j 
Nacional 2,0 

Regional 1,8 

Estadual 1,6 

Local 1,4 

 

Q19 – Área referente à implementação de ações de conservação, manejo e/ou 
operacionalização* [Peso 2] 

Área - S j 
S > 300.000 2,00 

200.000 < S ≤ 300.000 1,90 

100.000 < S ≤ 200.000 1,85 

90.000 < S ≤ 100.000 1,71 

80.000 < S ≤ 90.000 1,66 

70.000 < S ≤ 80.000 1,61 

60.000 < S ≤70.000 1,56 

50.000 < S ≤ 60.000 1,51 

45.000 < S ≤ 50.000 1,46 

40.000 < S ≤ 45.000 1,43 

35.000 < S ≤ 40.000 1,40 

30.000 < S ≤ 35.000 1,37 

25.000 < S ≤ 30.000 1,34 

20.000 < S ≤ 25.000 1,31 

15.000 < S ≤ 20.000 1,28 

10.000 < S ≤ 15.000 1,25 

9.000 < S ≤ 10.000 1,22 

8.000 < S ≤ 9.000 1,20 

7.000 < S ≤ 8.000 1,18 

6.000 < S ≤ 7.000 1,16 

5.000 < S ≤ 6.000 1,14 

4.500 < S ≤ 5.000 1,12 

4.000 < S ≤ 4.500 1,11 

3.500 < S ≤ 4.000 1,10 

3.000 < S ≤ 3.500 1,09 

2.500 < S ≤ 3.000 1,08 

2.000 < S ≤ 2.500 1,07 

1.500 < S ≤ 2.000 1,06 

1.000 < S ≤ 1.500 1,05 

500 < S ≤ 1.000 1,04 

200 < S ≤ 500 1,03 

S ≤ 200 1,02 

*Ações de fiscalização e demarcação da área; 
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D) PROPOSTA 7: Definição do peso dos qualificadores 

Qualificador O que considera 
Relevância para 
a biodiversidade 

Peso 

Q01 
Recobrimento de vegetação nativa em bom estado de 
conservação 

Alta 2,0 

Q02 Ecorregião (Fator "a" aplicado aos cadastros GC) Média-Alta na 

Q03 Áreas prioritárias para a conservação Média-baixa 1,3 

Q04 Importância da ecorregião Alta 2,0 

Q05 
Categoria de espécies ameaçadas segundo a IUCN e listas 
nacionais e estaduais 

Alta 2,0 

Q06 Espécies listadas nos Apêndices CITES (2008) Média 1,5 

Q07 Categoria de manejo das áreas componentes do mosaico Média-baixa 1,3 

Q08 Categorias de  manejo sustentável de espécies nativas Média-baixa 1,3 

Q09 Categorias de potencial invasivo de espécies exóticas Alta 2,0 

Q10 Distância e largura da conexão estabelecida Média 1,5 

Q11 Estágio de sucessão da área restaurada Baixa 1,1 

Q12 Categoria de manejo das áreas protegidas nacionais Alta 2,0 

Q13 Duração das ações (em anos) Média 1,5 

Q14 Frequencia de ações de educação para conservação Média 1,3 

Q15 Vinculação a um plano de manejo, de gestão ou similar  Alta 2,0 

Q16 Finalidade da recuperação da área Média 1,5 

Q17 
Área referente a planos de manejo, gestão e/ou similares 
e operacionalização 

Baixa 1,1 

Q18 
Abrangência de atuação do projeto estratégico, político 
e/ou educacional 

Média-alta 1,7 

Q19 
Área referente a  implementação de ações de 
conservação, manejo e/ou operacionalização 

Alta 2,0 

 

E) Proposta 3, 11, 12, 13: Criação de um nível de pontuação por resultado em 

conservação da biodiversidade; Lógica da pontuação do resultado obtido em 

conservação – pontuação nível 2; Classes de IRC (Indicadores de Resultado em 

Conservação); e Pontuação do resultado obtido em conservação – pontuação 

nível 2. 

O nível 2 não será inserido na metodologia de pontuação neste momento. Os 

indicadores biológicos e ecológicos propostos para avaliar resultados em conservação 

serão disponibilizados e divulgados por meio de uma publicação técnica com finalidade 

de orientação. 

 

 


