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Resumo 

 

Segundo o PMBOK 5ª Edição (PMI, 2013), um projeto é um esforço temporário empreendido 

para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. A sua natureza temporária indica um 

início e um término definidos. O Guia PMBOK identifica o subconjunto do conhecimento em 

gerenciamento de projetos amplamente reconhecido como boa prática. “Amplamente 

reconhecido” significa que o conhecimento e as práticas descritas são aplicáveis à maioria dos 

projetos na maior parte do tempo e que existe um consenso em relação ao seu valor e sua 

utilidade. O gerenciamento do escopo, sendo uma das dez áreas do conhecimento sugeridas 

pelo Guia PMBOK 5ª edição (PMI, 2013) inclui os processos necessários para assegurar que 

o projeto inclui todo o trabalho necessário, e apenas o necessário, para terminar o projeto com 

sucesso. Esse gerenciamento está relacionado principalmente com a definição e controle do 

que está e do que não está incluso no projeto. Dadas suas características, um Estudo de 

Impacto Ambiental, documento exigido pelo licenciamento ambiental brasileiro para a 

aprovação de obras com potencial de causar danos ao meio ambiente, caracteriza-se como um 

projeto complexo, multidisciplinar que requer gerenciamento efetivo para que atinja o sucesso 

esperado. Neste sentido, o presente trabalho propõe a aplicação dos processos descritos no 

guia PMBOK 5ª edição para o gerenciamento do escopo de Estudos de Impacto Ambiental, 

discorrendo sobre as particularidades deste tipo de projeto.  

Palavras Chave: Gerenciamento de Projetos, Gerenciamento de Escopo, PMBOK, 

EIA/RIMA, Estudo Ambiental. 



 

 

Abstract 

 

According to the PMBOK Guide 5th Edition (PMI, 2013), projects are temporary in nature 

and have a beginning and end date, undertaken to create a product, service or result. The 

PMBOK Guide (PMI, 2013) identifies the subset of knowledge management in projects 

widely recognized as good practice. "widely recognized" means that the knowledge and 

practices described are applicable to most projects most of the time and that there is a 

consensus about their value and usefulness. Scope management, one of the ten knowledge 

areas proposed by the PMBOK Guide 5th Edition, includes the processes required to ensure 

that the project includes all the work required, to complete the project successfully. Managing 

the project scope is primarily concerned with defining and controlling what is and is not 

included in the project. Given its characteristics, an Environmental Impact Assessments, 

required by the Brazilian environmental licensing for the approval of works that could cause 

damage to the environment, is characterized as a complex, multidisciplinary project that 

requires effective management to achieve the expected success. In this sense, the present work 

proposes the application of the processes described in the PMBOK 5th edition considered 

most important to the management of the scope of Environmental Impact Assessments, 

discussing the specifics of this type of project. 

 

Key Words: Project Management, Scope Management PMBOK, Environmental Impact 

Assessment, Environmental Studies. 
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1. INTRODUÇÃO 

No contexto do licenciamento ambiental brasileiro, atividades utilizadoras de Recursos 

Ambientais consideradas de significativo potencial de degradação ou poluição dependerão do 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) 

para seu licenciamento ambiental. 

Como características marcantes e importantes de um EIA/RIMA, destacam-se sua 

multidisciplinaridade e variedade e poder de interferência dos stakeholders envolvidos nas 

diferentes etapas do processo, tornando-o um projeto complexo a ser gerenciado. 

O projeto, independentemente do fim que busca atender, é o conjunto de ações coordenadas 

por racionalidade e metodologia específica, visando atingir a concretização de um anseio, de 

uma ideia ou de algum objeto material, com o maior êxito possível (JUNIOR, 2012).  

O Guia PMBOK (PMI, 2013) identifica o subconjunto do conhecimento em gerenciamento de 

projetos amplamente reconhecido como boa prática. “Amplamente reconhecido” significa que 

o conhecimento e as práticas descritas são aplicáveis à maioria dos projetos na maior parte do 

tempo e que existe um consenso em relação ao seu valor e sua utilidade.  

Dentre as áreas do Gerenciamento de Projetos sugeridas pelo Guia PMBOK, o gerenciamento 

do escopo é a fase mais inicial, onde se define qual trabalho deve ser feito para que os 

objetivos e o sucesso do projeto sejam alcançados. No contexto de um EIA/RIMA, este item é 

de vital importância, pois é preciso delinear com precisão tudo o que deve ser avaliado no 

estudo, considerando-se a multidisciplinaridade envolvida. Cada atividade negligenciada 

poderá implicar em custos de retrabalho sobre outras atividades (devido ao encadeamento e 

interdependência das análises envolvidas), ao passo que todo trabalho extra e dispensável que 

for incluído somente trará custos e riscos adicionais.  

Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo geral: analisar as boas práticas propostas 

pelo Guia PMBOK 5ª edição para o gerenciamento de escopo, sob a ótica do gerente de 

projeto de Estudos de Impacto Ambiental. 

Como objetivos específicos, temos: 
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• Estudar o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto 

Ambiental (RIMA)  

• Analisar as principais atividades envolvidas na elaboração de um EIA/RIMA na 

perspectiva do gerente de projetos; 

• Demonstrar o Gerenciamento de Projetos segundo o Guia PMBOK 5ª edição; 

• Demonstrar o Gerenciamento de Escopo Segundo o Guia PMBOK 5ª edição. 

2. DESENVOLVIMENTO 

Neste capítulo apresenta-se o referencial teórico utilizado na presente monografia. 

Inicialmente, aborda-se o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), seguido pela apresentação do 

Gerenciamento de Projetos pela metodologia do PMBOK 5ª Edição (PMI, 2013). Por fim, 

propõe-se um conjunto de boas práticas considerado mais adequado para o gerenciamento do 

escopo de um EIA/RIMA. 

2.1 Referencial Teórico 

2.1.1 O Estudo de Impacto Ambiental e Respectivo Relatório de Impacto Ambiental 

A partir da década de 1980 se incorporou à legislação ambiental do Brasil instrumentos e 

normas que contribuíram para garantir o desenvolvimento econômico em consonância com a 

melhoria da qualidade ambiental e a proteção dos recursos naturais (AMBIOTECH, 2012). 

A Política Nacional do Meio Ambiente tem como objetivo a compatibilização do 

desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do 

equilíbrio ecológico. Para tanto, fica estabelecido nesta lei o objetivo de definir as áreas 

prioritárias de ação governamental, o desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias 

nacionais orientadas para o uso racional de recursos ambientais, a divulgação de dados e 

informações ambientais e da formação de uma consciência pública sobre a necessidade de 

preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. Estabelece ainda a imposição 

ao poluidor da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados ao meio ambiente e, 

ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos 

(AMBIOTECH, 2012). 
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Embora tenha sido promulgada em 1981, algumas das determinações contidas na Política 

Nacional do Meio Ambiente só foram regulamentadas em 1986, por meio da Resolução  

nº 001 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, na qual se atribuíram 

responsabilidades e se disciplinaram os meios institucionais para a realização dos princípios 

apresentados anteriormente (AMBIOTECH, 2012). 

É importante destacar, que a exigência de elaboração de Estudo de Impacto Ambiental, para 

instalação de obras ou atividades potencialmente causadoras de significativa degradação 

ambiental, instituída através da Resolução CONAMA 001/86, ganhou status constitucional 

com a promulgação da Carta de 1988, tal a importância que os Constituintes deram a este 

Instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente. 

A Constituição Federal de 1988 representa assim, um marco desta tendência, constituindo-se 

no mais importante instrumento jurídico que estabelece as diretrizes para a exploração 

racional e menos nociva dos recursos naturais encontrados no território nacional, sendo a 

primeira na história do Brasil, e uma das únicas no mundo, a tratar deliberadamente da 

questão ambiental. O Capítulo VI, do Título VIII, é específico sobre o tema, e determina em 

seu Artigo 225 que: 

“Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 
ambiental, a que se dará publicidade.” 

No Artigo 1º da Resolução CONAMA 001/86, impacto ambiental é definido da seguinte 

forma: 

“Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das 
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma 
de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, 
afetam: 

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

II - as atividades sociais e econômicas; 

III - a biota; 

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e 

V - a qualidade dos recursos ambientais.” 
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Segundo Ambiotech (2012), tal definição apresenta-se vaga, sendo possível, por 

interpretação, propor o conceito de impacto ambiental como sendo a diferença entre a 

realidade anterior à implementação de determinado empreendimento com a realidade 

posterior a ele, considerando-se as condições ambientais existentes nos dois momentos, nos 

meios físico, biótico, social, econômico e cultural da região onde ele é inserido. 

Para possibilitar a verificação dos impactos ambientais resultantes da instalação de um 

empreendimento regulamentou-se, através da Resolução no 001/86, o Estudo de Impacto 

Ambiental - EIA e o Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, destinados a analisar e prever 

as consequências sobre o meio ambiente, decorrentes da implementação de um projeto, 

propondo medidas capazes de anular, mitigar ou compensar os impactos verificados 

(AMBIOTECH, 2012). 

O art. 5º da citada Resolução no 001/86 fornece quase que um roteiro dos principais aspectos a 

serem considerados no EIA, que a Lei define como diretrizes gerais, sendo:  

Art. 5º . O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em especial os 
princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, obedecerá 
às seguintes diretrizes gerais: 

I. contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização do projeto, confrontando-
as com a hipótese de não execução do projeto; 

II. identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de 
implantação e operação da atividade; 

III.definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetados pelos 
impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em todos os casos, a 
bacia hidrográfica na qual se localiza; 

IV. considerar os planos e programas governamentais propostos e em implantação na área 
de influência do projeto, e sua compatibilidade; 

Parágrafo único. Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental, o órgão 
estadual competente, ou a SEMA ou, no que couber, ao município, fixará as diretrizes 
adicionais que, pelas peculiaridades do projeto e características ambientais da área, forem 
julgadas necessárias, inclusive os prazos para conclusão e análise dos estudos. 

O art. 6º. Define as atividades técnicas que terão obrigatoriamente que constar no EIA. 

 Art. 6º - O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes atividades 
técnicas: 

I - Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa descrição e análise 
dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a 
situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, considerando: 

 a) o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos minerais, a 
topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d'água, o regime hidrológico, as 
correntes marinhas, as correntes atmosféricas; 
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b) o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora, destacando as espécies 
indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e ameaçadas 
de extinção e as áreas de preservação permanente;  

c) o meio sócio-econômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água e a sócio-
economia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da 
comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e 
a potencial utilização futura desses recursos.  

 II - Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de 
identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis 
impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e 
adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazos, temporários e 
permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a 
distribuição dos ônus e benefícios sociais. 

 III - Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os 
equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de 
cada uma delas. 

 lV - Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento (os impactos 
positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados. 

Parágrafo Único - Ao determinar a execução do estudo de impacto Ambiental o órgão 
estadual competente; ou o IBAMA ou quando couber, o Município fornecerá as instruções 
adicionais que se fizerem necessárias, pelas peculiaridades do projeto e características 
ambientais da área. 

 O art. 9º trata do RIMA, determinando que ele deverá refletir as conclusões do EIA. Em seus 

8 incisos e no parágrafo único constam todos os elementos que devem fazer parte deste 

documento. Uma das principais características do RIMA é a sua publicidade. Uma vez 

finalizados, o EIA e o RIMA são protocolados no órgão ambiental competente, que pode ser o 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA ou o 

órgão estadual pertinente. 

O órgão ambiental que receber estes documentos irá analisar seu conteúdo, convocar a 

sociedade a participar de audiências públicas, e por fim emitir parecer favorável ou contrário à 

implementação do empreendimento, atestando assim a viabilidade ambiental e social do 

projeto. 

A realização de audiências públicas foi regulamentada pela Resolução CONAMA 

nº 009, datada de 1987. Nesta definiu-se que sua realização presta a expor aos interessados, 

informações sobre o empreendimento em estudo, assim como a exposição do conteúdo do 

EIA/RIMA, dirimindo dúvidas e recolhendo dos participantes as críticas e sugestões sobre o 

tema. 

Embora já estivessem bastante caracterizadas as determinações com relação ao tratamento 

efetuado sobre empreendimentos potencialmente agressivos ao meio ambiente, com a 



  15 

 

 

definição de conceitos como impacto ambiental, EIA/RIMA, entre outros, as competências e 

responsabilidades dos órgãos ambientais ainda necessitavam de regulamentação específica. A 

Resolução nº 237 do CONAMA, promulgada em dezembro de 1997, aparece como o 

instrumento capaz de sanar as dificuldades até então encontradas, disciplinando e 

regulamentando as competências, etapas, prazos e validades para o processo de licenciamento 

ambiental em cada caso (AMBIOTECH, 2012). 

2.1.2 Principais Atividades Envolvidas na Elaboração de um EIA/RIMA na Perspectiva do 

Gerente de Projetos 

Sob a perspectiva do gerente de projetos, um EIA adota uma sequência lógica de etapas 

encadeadas de forma dependente. São sete as atividades básicas, às quais podem ser 

acrescentadas algumas atividades preparatórias ou complementares, como o estudo da 

legislação aplicável e dos planos e programas governamentais incidentes sobre o 

empreendimento, apresentadas esquematicamente na Figura 1 e descritas a seguir. 

Figura 1: Etapas principais para gerenciamento de um EIA/RIMA. 

Fonte: elaboração própria. 

Como atividades preparatórias pode-se citar o reconhecimento preliminar, caracterização do 

projeto e de suas alternativas, além da análise da compatibilidade do projeto proposto com a 

legislação ambiental. 

Elaboração do RIMA

Proposição de Medidas e Programas Ambientais

Análise Integrada de Dados

Diagnóstico Ambiental

Definição e Mobilização da Equipe Multidisciplinar

Determinação do Escopo
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2.1.2.1 Definição do Escopo – Termo de Referência 

O primeiro passo deve ser identificar as questões relevantes, as existentes nos termos de 

referência para orientação do EIA. Termos de Referência (TRs) fornecem um roteiro, sendo 

uma especificação detalhada daquilo que será o conteúdo do Eia/Rima, auxiliando as equipes 

multidisciplinares na elaboração do estudo. Existem TRs específicos para determinados tipos 

de projetos ou empreendimentos, ou seja, alguns aspectos ou variáveis que serão abordados 

no EIA/RIMA, devem ser tratados com maior detalhe, dependendo do tipo de 

empreendimento que será implantado. Outro ponto importante a destacar, é que a obtenção de 

um bom TR constitui uma etapa essencial para o sucesso de elaboração do EIA/RIMA 

(VERDUM & MEDEIROS, 2006).  

2.1.2.2 Definição e Mobilização da Equipe Multidisciplinar 

O “sucesso” da elaboração do Eia/Rima depende, fundamentalmente, do papel desempenhado 

pelo coordenador-técnico da equipe multidisciplinar. A boa coordenação é condição essencial 

para garantir a interdisciplinaridade exigida nos EIA/RIMA. A qualidade desses documentos 

fica, muitas vezes, comprometida quando essa coordenação não é bem executada. Exemplo 

disso são alguns diagnósticos ambientais elaborados por profissionais contratados 

temporariamente que utilizam dados ou fontes secundárias que sequer tem a ver com a área de 

estudo. O resultado final é um Eia/Rima de qualidade questionável e de estrutura “irregular”, 

que se parece mais a uma “colcha de retalhos”, onde alguns itens do diagnóstico apresentam 

análise aprofundada e outros caracterizam-se por serem bastante superficiais. É importante 

salientar que a Resolução no237/1997 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

revogou o artigo 7 da Resolução no 01/1986 do mesmo colegiado que, inicialmente, afirmava 

que o EIA devia ser elaborado por equipe multidisciplinar independente do proponente do 

projeto, ou seja, do Como pode ser notado, as atividades técnicas associadas à realização de 

estudos de impactos ambientais abrangem vários campos do conhecimento humano. Fato que 

faz demandar o emprego de diferentes meios científicos e tecnológicos e a constituição de 

uma equipe multidisciplinar. A equipe deve ser constituída por profissionais devidamente 

credenciados em seus órgãos de classe e sua composição definida segundo a natureza da 

atividade impactante em análise. Desde modo, poderá ser requerido profissionais como: 
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engenheiros, sociólogos, psicólogos, biólogos e médicos sanitaristas (LUIS ALBERTO 

BASSO E ROBERTO VERDUM). 

2.1.2.3 Diagnóstico Ambiental - Fase de Pesquisa e Coleta de Dados 

O diagnóstico ambiental tem posição central na sequência de etapas de um EIA e devem ser 

organizados de maneira a fornecer as informações necessárias às fases seguintes, ou seja, a 

previsão dos impactos, a avaliação da sua importância e a proposição de medidas e programas 

mitigadores, potencializadores e compensatórios. Esta é, sem dúvida, a atividade mais cara e 

mais demorada de um EIA, e é exatamente por isto que deve ser previamente planejada. 

Em suma, o diagnóstico ambiental consiste na elaboração de uma descrição e análise dos 

recursos ambientais e suas interações, sendo elaborado através de pesquisa de campo e dados 

secundários, pela equipe multidisciplinar, a fim de caracterizar: 

• o meio físico - exemplo: solo, subsolo, as águas, ar, clima, recursos minerais, 

topografia e regime hidrológico; 

• o meio biológico: fauna e flora;  

• o meio sócio econômico - exemplo: uso e ocupação do solo; uso da água; estruturação 

sócio econômica da população; sítios e monumentos arqueológicos, históricos e 

culturais;  

• organização da comunidade local; e o potencial de uso dos recursos naturais e 

ambientais da região. 

2.1.2.4  Análise Integrada de Dados  

Posteriormente ao diagnóstico ambiental, a equipe multidisciplinar deve se reunir a avaliar 

conjuntamente os impactos observados em cada área temática e juntos determinar as sinergias 

existentes e definir os impactos do empreendimento como um todo. 

2.1.2.5 Prognóstico Ambiental e Proposição de Medidas Ambientais Mitigadoras e 

Potencializadoras e Programas Ambientais 

O Prognóstico Ambiental refere-se à identificação, valoração e interpretação dos prováveis 

impactos ambientais associados à execução e, se for o caso, a desativação de um dado projeto. 
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Desta forma, estes impactos ambientais devem ser categorizados segundo aos seguintes 

critérios: (a) Ordem - diretos ou indiretos; (b) Valor - positivo (benéfico) ou negativo 

(adverso); (c) Dinâmica - temporário, cíclico ou permanente; (d) Espaço - local, regional e/ou 

estratégico; (e) Horizonte Temporal - curto, médio ou longo prazo; (f) Plástica - reversível ou 

irreversível. 

Em seguida, com base no diagnóstico e prognóstico ambiental, são propostas medidas e 

programas ambientais de modo a mitigar ou compensar os impactos negativos e potencializar 

dos impactos positivos. 

2.1.3. O Gerenciamento de Projetos Segundo o PMBOK 

Segundo o PMBOK (2008), um projeto é um esforço temporário empreendido par acriar um 

produto, serviço ou resultado exclusivo. A sua natureza temporária indica um início e um 

término definidos. O término é alcançado quando os objetivos tiverem sido atingidos e o 

projeto for encerrado, ou quando o mesmo não for mais necessário. 

O guia PMBOK (2008) identifica o subconjunto do conhecimento em gerenciamento de 

projetos amplamente reconhecido como boa prática. “Amplamente reconhecido” significa que 

o conhecimento e as práticas descritas são aplicáveis à maioria dos projetos na maior parte do 

tempo e que existe um consenso em relação ao seu valor e sua utilidade. “Boa prática” 

significa que existe um consenso geral de que a aplicação correta dessas habilidade, 

ferramentas e técnicas pode aumentar as chances de sucesso em uma ampla gama de projetos. 

Uma boa prática não significa que o conhecimento descrito deva ser aplicado uniformemente 

em todos os casos; cabendo à equipe de gerenciamento de projetos definir o que é mais 

apropriado para um projeto específico (PMBOK, 2008). 

Segundo Vargas (2009), dentre os principais benefícios da utilização do gerenciamento de 

projetos, podem-se destacar os seguintes: 

• Evita surpresas durante a execução dos trabalhos; 

• Permite desenvolver diferenciais competitivos e novas técnicas, uma vez que toda 

metodologia está sendo estruturada; 

• Antecipa as situações desfavoráveis, permitindo ações preventivas ou corretivas antes 

que estas situações se consolidem em problemas; 
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• Adapta os trabalhos ao mercado consumidor e ao cliente; 

• Disponibiliza os orçamentos antes do início dos gastos; 

• Aumenta o controle gerencial em todas as fases, devido ao detalhamento realizado; 

• Otimiza a alocação de pessoas, equipamentos e materiais necessários; 

• Documenta e facilita estimativas para futuros projetos. 

Conforme o PMBOK 5ª Edição (PMI, 2013), o gerenciamento de projetos pode ser realizado 

através da aplicação e integração apropriadas dos processos agrupados logicamente 

abrangendo cinco grupos de processos, que são: 

• Iniciação 

• Planejamento 

• Execução 

• Monitoramento e controle 

• Encerramento 

As dez áreas do conhecimento definidas na última versão do Guia PMBOK 5ª Edição (PMI, 

2013), são: 

• Integração 

• Escopo 

• Tempo 

• Custos 

• Qualidade 

• Recursos Humanos 

• Comunicações 

• Riscos 

• Aquisições 

• Partes Interessadas (do inglês stakeholders) 

A figura a seguir, baseada no PMBOK 5ª Edição (PMI, 2013), demonstra o mapeamento dos 

grupos de processos do gerenciamento de projetos e áreas do conhecimento. 
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Figura 2: Processos do Guia PMBOK 5ª Edição (PMI, 2013). 

Fonte: http://blog.mundopm.com.br/2013/03/14/47-processos-do-pmbok-5 
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2.1.4 O Gerenciamento de Escopo Segundo o Guia PMBOK 5ª Edição 

“O gerenciamento do escopo do projeto inclui os processos necessários para assegurar que o 

projeto inclui todo o trabalho necessário, e apenas o necessário, para terminar o projeto com 

sucesso. Esse gerenciamento está relacionado principalmente com a definição e controle do 

que está e do que não está incluso no projeto” (PMI, 2013). 

Assim, os principais processos do gerenciamento do escopo são: 

• Coletar os requisitos – O processo de definição e documentação das necessidades das 

partes interessadas para alcançar os objetivos do projeto 

• Definir o Escopo – O processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do 

projeto e do produto 

• Criar a EAP – O processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em 

componentes menores e mais facilmente gerenciáveis 

• Verificar o Escopo – O processo de formalização da aceitação das entregas terminadas 

do projeto 

• Controlar o Escopo – O processo de monitoramento do progresso do escopo do projeto 

e escopo do produto e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do escopo. 

A Figura 3 representa a visão geral do gerenciamento do escopo do projeto segundo o 

PMBOK (PMI, 2013). 
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Figura 3 – Visão Geral do Gerenciamento de Escopo Segundo o PMBOK. 

Fonte: PMI, 2013. 

2.1.4.1 Coletar os Requisitos 

Coletar requisitos é o processo de determinar, documentar e gerenciar as necessidades e 

requerimentos dos stakeholders para atingir os objetivos do projeto. O principal benefício 
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deste processo é que ele fornece as bases para definição e gerenciamento do escopo do  

projeto, incluindo o escopo do produto. As entradas, ferramentas, técnicas e saídas deste 

processo sugeridas pelo PMI (2013) são apresentadas na Figura 4. 

Figura 4: Coletar requisitos: entradas, ferramentas e técnicas e saídas. 

Fonte: PMI, 2013. 

2.1.4.2 Definir o Escopo 

Segundo o Guia PMBOK (PMI, 2013), definir o escopo é o processo de desenvolvimento de 

uma descrição detalhada do projeto e do produto. A preparação detalhada da declaração de 

escopo é crítica para o sucesso e baseia-se nas entregas principais, premissas e restrições que 

são documentadas durante a iniciação do projeto. As entradas, ferramentas, técnicas e saídas 

deste processo sugeridas pelo Guia PMBOK são apresentadas na Figura 5. 

Figura 5: Definir o escopo: entradas, ferramentas e técnicas e saídas. 

Fonte: PMI, 2013. 
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2.1.4.3 Criar a EAP 

Criar a EAP é o processo de subdividir as entregas do projeto e o trabalho do projeto em 

componentes menores e mais gerenciáveis. O principal benefício deste processo é que ele 

fornece uma visão estruturada do que precisa ser entregue. O trabalho planejado é contido 

dentro dos componentes de nível mais baixo da EAP, que são chamados pacotes de trabalho. 

Um pacote de trabalho pode ser agendado, ter seu custo estimado, monitorado e controlado. 

As entradas, ferramentas, técnicas e saídas deste processo sugeridas pelo PMI (2013) são 

apresentadas na Figura 6. 

Figura 6: Criar a EAP: entradas, ferramentas e técnicas e saídas. 

Fonte: PMI, 2013. 

2.1.4.4 Verificar o Escopo 

A verificação do escopo é o processo de formalizar a aceitação de todos os entregáveis 

previstos e planejados para o projeto. Requer uma inspeção dos subprodutos do projeto para 

garantir que foram completados de maneira correta e satisfatória, com objetivo de obter a 

aceitação dos mesmos pelo cliente. O principal benefício deste processos é que agrega 

objetividade para o processo de aceitação e aumento as chances de que o produto final seja 

aceito, ao garantir a validação de cada entregável.  

As entradas, ferramentas, técnicas e saídas deste processo sugeridas pelo PMI (2013) são 

apresentadas na Figura 7. 
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Figura 7: Verificar o Escopo: entradas, ferramentas e técnicas e saídas.  

Fonte: PMI, 2013. 

2.1.4.5 Controlar o Escopo 

O controle do escopo do projeto trata de acompanhar os fatores que criam mudanças no 

escopo do projeto e de controlar o impacto dessas mudanças. O processo de controlar o 

escopo deve garantir que todas as mudanças solicitadas e ações corretivas recomendadas 

sejam controladas, uma vez que o escopo de um projeto nunca é estático. Em suma o processo 

de monitorar o andamento do escopo do projeto e do produto e gerenciar as mudanças feitas 

na baseline.  

As entradas, ferramentas, técnicas e saídas deste processo sugeridas pelo PMI (2013) são 

apresentadas na Figura 8. 

Figura 8: Controlar o Escopo: entradas, ferramentas e técnicas e saídas. 

Fonte: PMI, 2013. 
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3. METODOLOGIA 

Esta análise das boas práticas do PMBOK 5ª Edição para o gerenciamento de escopo de 

estudos de impacto ambiental apresenta uma abordagem qualitativa, sendo baseada em 

pesquisa documental, bibliográfica e no conhecimento técnico e gerencial adquirido em 

projetos de EIA/RIMA pela autora do trabalho ao longo de 5 anos atuando em consultorias 

ambientais como coordenadora de tais estudos. 

Primeiramente foram levantados os aspectos de um estudo de impacto ambiental relevantes 

para o gerenciamento deste tipo de projeto. Em seguida, os processos propostos como boas 

práticas pelo guia PMBOK 5ª edição foram analisados tendo como foco sua possível 

contribuição para o melhor gerenciamento de tais estudos. 

Esta análise tem como limitação o entendimento pessoal de cada gerente de projeto, sendo 

que outros especialistas em estudos de impacto ambiental podem considerar como relevantes 

diferentes processos do guia PMBOK 5ª edição, por questões pessoais ou de técnica gerencial 

própria. 

4. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

A maioria dos praticantes do gerenciamento de projetos sabe que não há uma única maneira 

de se gerenciar um projeto. Eles aplicam conhecimentos em gerenciamento, habilidades e 

processos necessários com ordens e rigor diferentes para atender o desejado desempenho do 

projeto. O gerente e a equipe devem sempre discutir todos os processos para determinar o 

nível de execução de cada processo para cada projeto (PMI, 2013). 

Neste sentido, a partir deste item será proposta a aplicação dos processos descritos no guia 

PMBOK 5ª edição considerados mais importantes para o gerenciamento do escopo de um 

EIA/RIMA, discorrendo sobre as particularidades deste tipo de projeto ambiental. 

4.1 Planejar o Gerenciamento do Escopo  

No entendimento de um EIA/RIMA, este processo não tem aplicabilidade prática, podendo 

ser suprimido. 

4.2 Coletar os Requisitos 
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O sucesso de um projeto é diretamente influenciado pelo envolvimento ativo dos stakeholders 

em identificar e decompor as necessidades em requisitos do projeto. Estes requisitos devem 

ser listados, analisados e anotados em detalhes suficientes serem em seguida incluídos na 

linha de base do escopo do projeto e mensurados durante o andamento do projeto.  

Sob a visão de um EIA/RIMA, podem ser tomadas como Entradas do processo de coletar 

requisitos as seguintes fontes: 

• Projeto do empreendimento; 

• Exigências da legislação ambiental pertinente ao tipo de empreendimento e ao 

EIA/RIMA; 

• Termo de Referência emitido pelo órgão ambiental licenciador; 

• Documentos oficiais emitidos por outros órgãos intervenientes no processo de 

licenciamento, após consulta, sobre o empreendimento (IPHAN, FUNAI, Prefeituras, 

ICMBIO, etc.) 

• Conhecimento da equipe do projeto sobre os potenciais impactos ambientais do 

empreendimento; 

• Conhecimento da equipe do projeto sobre as potenciais fragilidades ambientais da área 

de implantação do empreendimento; 

• Necessidades do empreendedor de conhecimento de questões mais específicas dos 

impactos do empreendimento, a fim de se resguardar perante questionamentos futuros, 

mesmo que não requisitados pelo órgão licenciador. 

Dentre as Técnicas e Ferramentas a serem adotadas para a coleta de requisitos de um 

EIA/RIMA, sugere-se: 

• Análise documental – a ser adotada para verificação da legislação pertinente e do 

projeto do empreendimento; 

• Consulta aos stakeholders – a serem adotadas com as autoridades responsáveis pelo 

licenciamento ambiental buscando emissão do Termo de Referência oficial que irá 

nortear o EIA/RIMA; 
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• Reunião com o cliente – a ser adotada visando entender e esclarecer as expectativas e 

anseios do cliente sobre o estudo que será elaborado; 

• Benchmarking – a ser realizado com a equipe multidisciplinar do estudo, analisando 

projetos anteriores executados pela mesma e os principais pontos fortes e fracos 

identificando, tomando como requisitos do projeto e do produto; 

• Braistorming – a ser realizado com a equipe do projeto sobre os potenciais impactos 

ambientais do projeto e as potenciais fragilidades ambientais da área de implantação 

do empreendimento; 

Como Saídas da atividade de coletar requisitos de um EIA/RIMA, sugere-se: 

• Documentação dos Requisitos – documento que descreve como os requisitos 

individuais atendem às necessidades do negócio para o projeto; 

• Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos – trata-se de uma tabela que liga os 

requisitos às suas origens e os rastreia durante todo o ciclo de vida do projeto, 

ajudando a garantir que os requisitos aprovados na documentação sejam entregues no 

final do projeto. Fornece ainda uma estrutura de gerenciamento das mudanças do 

escopo do produto. 

4.3 Definir o Escopo 

A definição do escopo em um EIA/RIMA é crítica, pois não há um modelo padrão, cabendo a 

cada projeto suas particularidades. Deve ser realizada uma análise criteriosa dos requisitos 

levantados, procurando suprimir todas as atividades que não sejam indispensáveis, uma vez 

que além dos custos adicionais, estudos desnecessários podem desencadear outras demandas 

por parte dos órgãos licenciadores, dificultando o processo de licenciamento ambiental. 

Sob a visão de um EIA/RIMA, podem ser tomadas como Entradas do processo de definir o 

escopo os seguintes documentos: 

• Documentação dos Requisitos; 

• Arquivos e lições aprendidas de projetos anteriores, especialmente quanto à demandas 

extras levantadas pelo órgão ambiental em projetos similares.  
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Dentre as Técnicas e Ferramentas a serem adotadas para a definição do escopo de um 

EIA/RIMA, sugere-se: 

• Análise de Especialistas – análise da equipe do projeto e da equipe multidisciplinar do 

EIA/RIMA (consultores parceiros) para definição dos itens indispensáveis para o 

projeto, tendo como base os requisitos coletados e os ativos de processos 

organizacionais; 

• Análise do produto – a fim de identificar necessidades de formatação, editoração e 

outras necessidades para entrega do produto final (relatório). 

Como Saídas da atividade de definir o escopo de um EIA/RIMA, sugere-se: 

• Declaração de Escopo do Projeto – descrevendo detalhadamente as entregas do projeto 

e o trabalho necessário para criar as mesmas. Este documento fornece ainda um 

entendimento comum do escopo do projeto entre as partes interessadas, devendo 

conter: 

o Descrição do escopo do produto; 

o Critérios de aceitação do produto; 

o Entregas do produto; 

o Exclusões do projeto; 

o Restrições do projeto. 

Ressalta-se aqui a importância de definir quais são as exclusões em um projeto de EIA/RIMA, 

deixando claro ao empreendedor quais itens não estão contemplados inicialmente, a fim de 

resguardar a equipe do projeto caso surjam demandas inesperadas dos stakeholders do 

projeto, especialmente do órgão ambiental. 

Durante todo o processo de detalhamento do escopo devem ser identificadas e registradas as 

exclusões de escopo. O principal objetivo deste procedimento é favorecer o gerenciamento 

dos stakeholders de modo a garantir que todos tenham um entendimento comum dos objetivos 

e limitações do projeto. 

Este procedimento é fator crítico para o sucesso de um projeto e é tão importante quanto o 

detalhamento de tudo o que compõe o projeto, evitando deixar subentendidos alguns itens que 
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podem gerar questionamentos e desconfiança por parte dos stakeholders quando da entrega do 

produto final. 

É muito importante que seja obtida a aprovação formal do documento de escopo, devendo 

este ser assinado entre os elaboradores do EIA/RIMA e o empreendedor.  

4.4 Criar a EAP 

Em um projeto complexo como um EIA/RIMA, a EAP serve de norte a todos os envolvidos, 

para o entendimento das atividades a serem desenvolvidas. Sob a visão de um EIA/RIMA, 

podem ser tomadas como Entradas do processo de Criar a EAP os seguintes documentos: 

• Declaração de Escopo do Projeto; 

• Documentação dos Requisitos; 

• Arquivos e lições aprendidas de projetos anteriores.  

Dentre as Técnicas e Ferramentas a serem adotadas para a criação da EAP de um 

EIA/RIMA, sugere-se a técnica da decomposição. Deve-se inicialmente analisar 

detalhadamente a Declaração de Escopo do projeto de forma e identificar os pacotes de 

trabalho envolvidos.   

Pacote de trabalho é um componente de trabalho a ser executado no projeto, descrito 

quantitativa e qualitativamente para uma atividade claramente definida do projeto. Trata-se do 

nível mais baixo da EAP, onde o custo e o cronograma do trabalho podem ser estimados de 

forma confiável. 

A capacidade de planejar, gerenciar e controlar o trabalho aumenta à medida que o trabalho é 

decomposto em níveis mais baixos de detalhe. No entanto, uma decomposição excessiva pode 

levar a esforço inútil de gerenciamento ou a uma menor eficiência na realização do trabalho. 

Em suma, cada nível descendente da EAP deve ser decomposto em componentes menores e 

de mais fácil gerenciamento, até que as entregas estejam definidas ao nível de pacotes de 

trabalho. O nível apropriado de detalhamento varia de EAP para EAP.  

Como Saída da atividade de criar a EAP obtêm a Linha de Base do Escopo do EIA/RIMA, 

que inclui: 
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• EAP – Estrutura Analítica do Projeto propriamente dita; 

• Dicionário da EAP – documento que fornece descrições mais detalhadas dos 

componentes da EAP, inclusive dos pacotes de trabalho e contas de controle. As 

informações incluem, mas não se limitam a: descrição do trabalho, organização 

responsável pela execução, lista dos marcos do cronograma, atividades do cronograma 

associadas, recursos necessários, estimativa de custos, requisitos de qualidade, 

critérios de aceitação, referências técnicas e informações do contrato. 

A EAP deve ser continuamente revisada, refinando-a quando necessário, até que esteja apta e 

ser aprovada formalmente. 

4.5 Verificar o Escopo 

Sob a visão de um EIA/RIMA, podem ser tomadas como Entradas do processo de Verificar 

o Escopo os seguintes documentos: 

• Documentação dos Requisitos; 

• Matriz de Rastreabilidade de Requisitos; 

• Entregas validadas – Entregas que foram concluídas e verificadas quanto às suas 

precisões pelo processo de controlar a qualidade. 

Dentre as Técnicas e Ferramentas a serem adotadas para a verificação do Escopo de um 

EIA/RIMA, sugere-se: 

• Inspeção – inclui atividades como medição, exame e verificação para determinar se o 

trabalho e as entregas atendem aos requisitos e critérios de aceitação do produto. 

Deve-se analisar o grau de atendimento aos requisitos, número de não conformidades 

e gravidade das não conformidades. 

A validação do escopo deve ser inicialmente realizada pelo time do projeto, sendo validada 

pelo cliente quando da entrega de cada subproduto. Deve-se assim verificar as entregas 

aceitas, se estas estão de acordo com critérios de aceitação formalmente assinados e 

aprovados pelo cliente.  

Como Saída da atividade de Verificar o Escopo de um EIA/RIMA, sugere-se: 
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• Entregas Aceitas – as entregas que estão de acordo com os critérios de aceitação são 

formalmente assinadas e aprovadas pelo cliente. A documentação formal recebida pelo 

cliente deve ser devidamente arquivada; 

• Solicitações de Mudanças – as entregas finalizadas que não foram formalmente aceitas 

são documentadas, juntamente com as razões de sua rejeição. Essas podem exigir uma 

solicitação de mudança visando reparo nas não conformidades.  

Importante ressaltar que a verificação do escopo difere do controle da qualidade, já que a 

verificação do escopo refere-se à aceitação, e não à exatidão, dos resultados do trabalho. 

4.6 Controlar o Escopo 

Sob a visão de um EIA/RIMA, podem ser tomadas como Entradas do processo de Controlar 

o Escopo os seguintes documentos: 

• Documentação dos Requisitos; 

• Matriz de Rastreabilidade de Requisitos; 

• Informações sobre o Desempenho do Trabalho – informações a respeito do progresso 

do projeto, tais como quais entregas foram iniciadas, os seus progressos e quais foram 

concluídas; 

• Ativos de Processos Organizacionais – aqui podem ser adotados arquivos e lições 

aprendidas de projetos anteriores.  

Dentre as Técnicas e Ferramentas a serem adotadas para controle do Escopo de um 

EIA/RIMA, sugere-se a Análise de Variação. 

• Análise de Variação – medições de desempenho do projeto são usadas para avaliar a 

magnitude de variação a partir da linha de base do escopo. Aspectos importantes do 

controle do escopo incluem a determinação da causa e grau de divergência relativa à 

linha de base do escopo e a decisão se ações corretivas ou preventivas são necessárias. 

Como Saídas da atividade de Controlar o Escopo de um EIA/RIMA sugere-se: 
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• Medições de Desempenho do Trabalho – As medições podem incluir desempenho 

técnico planejado vs. real, devendo ser documentadas e comunicadas às partes 

interessadas; 

• Solicitações de Mudanças – A análise de desempenho do escopo pode resultar numa 

solicitação de mudança da linha de base do projeto. Solicitações de mudanças podem 

incluir ações preventivas ou corretivas e reparos de defeitos. 
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5. CONCLUSÕES 

Acompanhando-se o processo que concebeu a elaboração dos instrumentos de avaliação de 

impacto ambiental no país e sua aplicação, avalia-se que esses instrumentos de regulação do 

ordenamento ambiental, ao sofrerem aprimoramentos metodológicos e técnicos, são 

fundamentais para conceber as políticas públicas, assim como a projeção de investimentos 

empresariais de grande porte. Avalia-se nesse período um aumento das exigências impostas 

pelo corpo técnico dos órgãos ambientais que licenciam os empreendimentos, assim como, 

avanços das equipes das empresas consultoras que elaboram os documentos técnicos 

(VERDUM & MEDEIROS, 2006).  

A complexidade dos procedimentos é crescente, tanto pela necessidade do aprimoramento 

técnico na elaboração dos estudos como, também, na rede de relações sociais que se 

estabelecem entre os vários segmentos da sociedade. Neste sentido, ainda são necessários 

aprimoramentos no processo que, em alguns casos, são propostos espontaneamente pelo 

empreendedor, pela equipe consultora e/ou pelo corpo técnico do órgão licenciador, por 

entender a importância desses instrumentos de avaliação de impacto ambiental (VERDUM & 

MEDEIROS, 2006). 

Uma metodologia adequada de gerenciamento de um EIA/RIMA muito tem a contribuir para 

o adequado controle e sucesso do estudo. Dentre os processos de gerenciamento de projetos 

preconizados pelo Guia PMBOK 5ª Edição (PMI, 2013), o gerenciamento do escopo é base 

para o correto gerenciamento das necessidades dos stakeholders de um EIA/RIMA, mantendo 

o foco da equipe multidisciplinar envolvida no atendimento aos requisitos, assegurando que o 

projeto inclui todo o trabalho necessário, e apenas o necessário, para terminar o estudo com 

sucesso.  

Neste sentido, o objetivo do presente trabalho foi analisar o gerenciamento de escopo baseado 

nas práticas do Guia PMBOK 5ª edição (PMI, 2013) tendo como foco a elaboração de 

Estudos de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). Conclui-se que não há dificuldade em aplicar 

tais boas práticas, e que sua utilização pode contribuir para alavancagem no nível de 

maturidade no gerenciamento de escopo de Estudos de Impacto Ambiental, aumentando o 

nível de sucesso deste tipo de projeto. 
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6. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

A análise proposta pode ser adotada ou adaptada para o gerenciamento do escopo de 

diferentes estudos ambientais. Sugere-se que a mesma análise seja feita para outros processos 

do gerenciamento de projetos, tendo como foco sua aplicabilidade a estudos de impacto 

ambiental. 
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