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Resumo- Atualmente a quantidade, disponibilidade e formas de coletas de dados não
param de crescer. Com isso, os processos de análise dos mesmos tanto para a to-
mada de decisões, estudos de viabilidade ou impactos ambientais têm se tornado
cada vez mais demorados e complexos. Novas tecnologias, como a Inteligência Ar-
tificial, são capazes de serem inseridas neste meio de análise de dados, padrões e
textos, tornando os processos mais rápidos, inteligentes e otimizados. Considerando
a possibilidade da inserção de IA para auxiliar nos processos de licenciamento ambi-
ental, este artigo visa realizar uma breve análise da aplicação desta tecnologia a partir
de experiências no cenário brasileiro.
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1 Introdução

Almeida (2015) relata a principal relevância do licenciamento ambiental como
sendo "um dos primeiros passos para a implantação de empreendimentos e desen-
volvimento de atividades que podem trazer algum impacto potencialmente causador
de significativa degradação do meio ambiente".

O território brasileiro é dito como amplo, possuindo uma gama vasta de recursos
naturais. Em um âmbito positivo, a legislação ambiental brasileira tem sido conside-
rada uma das mais completas de todo o mundo. Apesar disso, o desenvolvimento dos
principais setores produtivos do Brasil não têm sido alcançado de forma satisfatória.
(ALMEIDA, 2015)

Adicionalmente, os processos envolvidos no licenciamento ambiental devem se-
guir as legislações ambientais vigentes para cada caso específico. Dado que a legisla-
ção ambiental brasileira é vasta, complexa e dispersa (ALMEIDA, 2015), profissionais
ambientais estão vulneráveis a falhas nas análises relativas ao licencimento, podendo
haver a necessidade do uso de ferramentas que possam auxiliar neste processo.

Novas tecnologias têm surgido com foco em mitigar certos problemas e otimizar
processos envolvidos nas decisões, raciocínios lógicos, análises e interpretações de



dados. Em especial, destaca-se a Inteligência Artificial (IA), uma tecnologia com apli-
cação nas mais diversas, atuando em processos humanos que aplicam inteligência e
pensamentos lógicos.

Dentre as possíveis áreas de aplicação da Inteligência Artificial, uma tem reque-
rido especial atenção nas últimas décadas: a área de meio ambiente. Nela a IA pode
ser inserida nos processos de ordenamento territorial com menores impactos ambien-
tais, manejo sustentável de sistemas agropecuários, utilização de técnicas para con-
servação de solo, água e regeneração da vegetação, aplicados caso a caso à gestão
hídrica de bacias hidrográficas e educação ambiental em geral. (VASCONCELOSI;
JUNIOR, 2014)

Em processos ainda mais burocráticos, jurídicos e até complexos que tomam
mais tempo, a IA pode auxiliar na decisão de gestão ambiental, avaliação legal de
desmatamentos, outorga de uso da água, denúncias de crimes ambientais e mais
especificamente o licenciamento ambiental.

Durante o processo de licenciamento ambiental, a IA tem como benefício auxiliar
o usuário a compreender melhor a necessidade de licenciamento do seu empreendi-
mento, quais os procedimentos, os documentos e estudos técnicos a serem desenvol-
vidos para iniciar o processo. Mas principalmente, a IA possibilita o serviço de asses-
soria jurídica ambiental adaptada ao caso de cada usuário, havendo por exemplo, a in-
disponibilidade de profissional especialista para realização do mesmo.(VASCONCELOSI;
JUNIOR, 2014) Com base nisso, este artigo focará na aplicação de Inteligência Arti-
ficial para auxiliar nos processos de Licenciamento Ambiental, realizando uma breve
análise desta alternativa a partir de experiências no cenário brasileiro, indicando os
desafios e conquistas dos mesmos.

Para tanto, o artigo será dividido em secções expondo: metodologia adotada
para realizar a análise; conceitos necessários ao entendimento dos casos posterior-
mente abordados; principais experimentos desenvolvidos no Brasil; breve análise dos
desafios e conquistas de cada caso abordado; e as conclusões obtidas através da
breve análise e estudo da temática.

2 Metodologia

A metodologia adotada para este artigo será a análise descritiva e qualitativa
de casos brasileiros de aplicação de Inteligência Artificial nos processos de Licencia-
mento Ambiental com base nas referências levantadas e seguindo dois parâmetros de
comparação: desafios do cenário e conquistas das experiências no âmbito nacional.

3 Conceitos

Nesta secção são apresentados os principais conceitos necessários para com-
preensão dos casos brasileiros de aplicação de Inteligência Artificial nos processos de
Licenciamento Ambiental.

3.1 Inteligência Artificial

A Inteligência artificial é a capacidade do homem em desenvolver sistemas com-
putacionais, que são capazes de simular o raciocínio humano e planejar, interpre-
tar, processar ideias, compreender linguagem e adquirir conhecimento.(FERNANDES,
2005 apud ALMEIDA, 2015, p.2)

Inteligência Artificial e suas técnicas apresentam ramificações, das quais destaca-
se a técnica de Sistemas Especialistas. Estes são programas computacionais, que



através de inferência lógica utilizando fatos e regras, simulam a capacidade de especi-
alistas humanos na resolução de problemas e suas respostas em determinadas áreas
de conhecimento específicas. (FERNANDES, 2005 apud ALMEIDA, 2015, p.3)

Segundo explanação de Almeida (2015), os sistemas especialistas podem ser
classificados de modo geral de acorod com o problema e a finalidade, como em: sis-
temas para diagnósticos, monitoramento, predição, planejamento, projeto, depuração,
reparo, instrução, controle e interpretação. Este último está presente e será abordado
em um dos casos deste artigo.

3.2 Licenciamento Ambiental

O Licenciamento Ambiental é um dos principais instrumentos da Política Nacional
do Meio Ambiente, estabelecida pela Lei nº 6.938/1981, com a principal função de con-
ciliar o desenvolvimento econômico com a conservação do meio ambiente. (MELO;
BRITO; COSTA, 2012)

Almeida (2015) explana de forma satisfatória a definição que o ministério do meio
ambiente adotou em 2009 sobre licenciamento ambiental: “O processo de licencia-
mento ambiental é um procedimento administrativo que mede o impacto que um em-
preendimento poderá trazer ao meio ambiente, buscando ao máximo a redução dos
impactos negativos que as atividades utilizadoras de recursos naturais e potencial-
mente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação
ambiental.”

Ainda conforme destacado por Melo, Brito e Costa (2012) e com base na defini-
ção adotada em 2008 pela Resolução nº 237/97 do CONAMA (Conselho Nacional do
Meio Ambiente), o Licencimamento Ambiental é um “procedimento administrativo pelo
qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a
operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, con-
sideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma,
possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regula-
mentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso.”

O processo do licenciamento ambiental é constituído então por diversas fases.
Dentre elas, podemos destacar as etapas essenciais para a execução de um processo
efetivo, como se segue: o Termo de Referência, o Estudo de Impacto Ambiental - EIA,
o Relatório de Impacto do Meio Ambiente - RIMA, e as licenças anteriores de insta-
lação e de operação. Para aplicar a lei, é essencial fornecer acesso aos documentos
referentes aos procedimentos e aos processos de licenciamento ambiental.

4 Casos no Brasil

Alguns avanços, casos de estudo e experiências são apresentados para o cená-
rio brasileiro, os quais aliam o uso de IA (Inteligência Artificial) e, em alguns casos,
outras tecnologias no processo de Licenciamento Ambiental.

4.1 Sistema Especialista Ambiental Web

Uma das ferramentas desenvolvida neste contexto se chama Ambiental Web,
que auxilia na análise prévia e automatizada do processo de corte eventual de árvores.
Ela tem como foco ainda dar suporte às decisões de técnicos e fiscais para que suas
ações estejam amparadas pela legislação ambiental vigente no cenário de atuação
municipal. (ALMEIDA, 2015) A ferramenta aplica técnicas de Inteligência Artificial por
meio da implementação de um protótipo de Sistema Especialista.



A principal motivação no desenvolvimento desta ferramenta se dá devido à com-
plexidade e diversidade de casos que as leis ambientais brasileiras abrangem, sendo
a legislação ambiental florestal um caso destes. Almeida (2015)

Dentre as diversas classificações de Sistemas Especialistas, o Ambiental Web
é considerado por Almeida (2015) um sistema de interpretação, o qual interpreta in-
formações referentes à legislação ambiental e dados do projeto que será licenciado,
estabelecendo uma relação entre a legislação e as informações utilizadas para o re-
querimento.

Os principais benefícios trazidos pela proposta do sistema Ambiental Web são:
automatização de tarefas no processo de licenciamento; acesso a informações de
forma rápida; redução do tempo e agilidade na análise de informações; possibilidade
de realização de processos de licenciamento por profissionais com pouca experiên-
cia; e precisão na tomada de decisão dos profissionais da área ambiental durante o
processo de obtenção de licenças ambientais florestais.

O trabalho e proposta desenvolvida por Almeida (2015) foi considerado satisfató-
rio no âmbito de atuação municipal e levanta ainda a implementação de novos tipos de
soluções semelhantes atendendo regras específicas e outras atividades como licença
ambiental para instalação de empresas ou para atividades rurais.

4.2 Sistema Especialista baseado em Shell Expert SINTA

Outra aplicação de técnicas de Inteligência Artificial no domínio do licenciamento
ambiental é também um protótipo de sistema especialista baseado em conhecimento,
construído com o software Shell Expert SINTA.

O protótipo têm como objetivo auxiliar nos processos de Licenciamento Ambien-
tal, quanto às ações executadas por Órgãos Públicos Estaduais, especificamente no
enquadramento dos empreendimentos licenciáveis.(MELO; BRITO; COSTA, 2012)

A motivação do desenvolvimento do protótipo com base no software Shell Expert
SINTA se dá pelo fato do mesmo realizar a construção automática de sistemas espe-
cialistas utilizando, não apenas técnicas de inteligência artificial, mas também regras
de produção e probabilidade para representar o conhecimento. (SINTA, 1996 apud
MELO; BRITO; COSTA, 2012, p.2)

Segundo Melo, Brito e Costa (2012) o protótipo apresentou um desempenho
satisfatório em testes iniciais e através de validação com analistas no processo de
enquadramento de empreendimentos pelo órgão Estadual do Meio Ambiente, respon-
sável pelo licenciamento ambiental em Sergipe.

Os resultados essenciais obtidos à partir do sistema foram a automatização das
tarefas de definição de tipologia de licença a ser solicitada e do potencial poluidor
degradador do empreendimento no processo de enquadramento de empreendimentos
estaduais.

4.3 CIPPLA

O CIPPLA, um sistema Inteligente para Padronização de Processos de Licenci-
amento Ambiental visa agilizar o processo de licenciamento ambiental no âmbito de
empresas hidrelétricas a nível estadual e federal.

O sistema propõe alcançar este objetivo através da aplicação de técnicas de IA
como extração, organização e recuperação de informações sobre os processos de
licenciamento ambiental dos órgãos públicos brasileiros responsáveis pelo processo e
dos empreendedores envolvidos no mesmo. (COSTA et al., 2003)

Entretanto, o sistema modelado não foi ainda concluído ou implementado, sem
demais registros de avanços de pesquisa acadêmica apresentados, não havendo uma
aplicação atual e corrente do sistema no cenário brasileiro.



4.4 LicenTIa

O software LicenTIa é um software na web, que permite ao usuário o acesso
a outros Estudos de Impactos Ambientais (EIAs) e informações ambientais públicas.
Além disso, possibilita organizar as informações da empresa automaticamente e per-
mite a análise on-line de seu processo de licenciamento ambiental pelos órgãos am-
bientais. 1

Segundo Santiago e Waycarbon (2018), a plataforma é considerada uma "solu-
ção de base tecnológica capaz de reduzir o tempo e custo do licenciamento – tanto
na fase de produção quanto na fase de análise dos processos"sem obrigatoriamente
facilitar a obtenção da licença mas principalmente tornar o processo mais eficiente.

O principal benefício da plataforma está na aplicação de IA e aprendizado de
máquina através do software IBM Watson para gestão do conhecimento, isto é, leitura
e geração de toda a base de estudos ambientais já produzidos e publicados.

Como diferencial a solução também organiza a informação ambiental disponível
por tema e localização através do uso de banco de dados automaticamente estrutu-
rado e georreferenciado e os apresenta na plataforma única.

Como inovação em relação aos outros sistemas e plataformas, o LicenTIa apre-
senta ferramentas de análise online que podem ser oferecidas ao órgão ambiental,
como alternativa ao protocolo de milhares de páginas impressas. Tendo a empresa
realizado o EIA na plataforma, ela pode fornecer acesso ao órgão ambiental o qual
avaliará de forma on-line de acordo com os termos de referência. Desta forma "o
status e andamento da análise, as solicitações de informações complementares e res-
postas por parte do empreendedor podem acontecer em tempo real"aumentando a
velocidade e transparência do processo.(SANTIAGO; WAYCARBON, 2018)

5 Análise descritiva: Conquistas e Desafios

Inicialmente, a administração da informação constitui um verdadeiro desafio, pois
existem inúmeros documentos e estudos dispersos nos órgãos integrais do SISNAMA
em completa falta de integração.(COSTA et al., 2003)

No caso da aplicação Ambiental Web (secção 4.1), pode-se ver como grande
conquista a realização de processos de licenciamento por profissionais com pouca
experiência, diminuindo a curva de aprendizado durante o alocação destes profissi-
onais no processo. Consequentemente, a aplicação do Ambiental Web resulta em
maior precisão na tomada de decisão dos profissionais da área ambiental, mais es-
pecificamente, florestal. Neste caso, atingiu-se uma sustentável aplicação de IA no
âmbito de atuação municipal. Como desafio para trabalho futuro, tem-se a implemen-
tação do sistema atendendo outras regras e atividades específicas, como a licença
ambiental para instalação de empresas e/ou para atividades rurais.

Para o caso de aplicação do SINTA (secção 4.2), o mesmo apresenta como
conquista e diferencial técnico o uso de IA para o processo de enquadramento de em-
preendimentos em âmbito estadual, pelo órgão de Meio Ambiente responsável pelo
licenciamento ambiental. Como resultado principal de sua aplicação, tem-se a auto-
matização das tarefas ao definir o tipo de licença a ser solicitada e o potencial poluidor
e/ou degradador do empreendimentoa ser analisado no processo em questão.

No caso isolado do sistema CIPPLA (secção 4.3), este apresenta como diferen-
cial a modelagem de um sistema específico ao âmbito de empresas hidrelétricas a
nível estadual e federal. Como desafio, está a implementação e implantação do que
o sistema propõe: a aplicação de técnicas de IA sobre os processos de licenciamento

1Sobre esta solução não foi encontrada uma publicação acadêmica. Tomou-se como base as infor-
mações disponibilizadas no site oficial do LicenTIa.



ambiental dos órgãos públicos brasileiros responsáveis, assim como dos empreendi-
mentos envolvidos.

Por fim, o caso do sistema LicenTIa (secção 4.4) constitui um grande avanço
no quesito de aplicação de IA em licenciamento ambiental. O mesmo conquistou
grande abrangência de modalidades às quais um sistema de IA é aplicado. Esta solu-
ção utilizada-se das últimas tecnologias no ramo de Inteligência Artifical para tornar o
processo de licenciamento mais eficiente, ao reduzir o tempo e custo do mesmo, du-
rante as etapas de produção e análise de processos. Como diferencial, este sistema
apresenta-se disponível em ambiente web, permitindo o acompanhamento on-line dos
processos, assim como a consulta em tempo real em sua plataforma, das informações
ambientais disponíveids, classificadas por tema e localização. Esta ferramenta mostra
grande perfil inovador, contrastando com o desafio do protocolo de milhares de pági-
nas impressas utilizados até então no processo de licenciamento ambiental. Assim,
ela possibilita este acompanhamento do status e andamento da análise, aumentando
a velocidade e transparência do processo.

6 Conclusões

As inúmeras técnicas de IA se mostram como uma grande aliada da Política
Nacional do Meio Ambiente, principalmente no seu instrumento em aplicações de li-
cenciamento ambiental, nas suas diversas esferas e instâncias, dando subsídios para
uma melhor efetividade na sua aplicação. Nesse contexto, podemos vislumbrar uma
perspectiva animadora para a solução do problema de lentidão na maioria dos pro-
cessos relacionados ao licenciamento ambiental encontrado nos órgãos que tem essa
responsabilidade.

Diante do fato de que a legislação ambiental brasileira é vasta, complexa e dis-
persa e que os órgãos de controle, em sua maioria, são instituições governamentais
com problemas na contratação de pessoal, com muitas vezes alocações de pessoal
não qualificado ou inapto nas respectivas áreas de atuação, se torna impraticável a
contratação de especialistas nas diversas áreas requisitadas de conhecimento.

Outro fator que corrobora com o estudo da temática, é o fato das legislações e
regras mudarem constantemente, problema que pode ser contornado mais facilmente
com sistemas baseados em inteligência artificial.

Sendo assim, como benefícios principais podemos destacar: uma melhor efi-
ciência com a automatização de tarefas; maior agilidade e redução no tempo dos
atendimentos e análise de informações; acesso às informações de forma muito mais
rápida e eficiente; possíbilidade de realização de processos e análises por profissi-
onais menos experiência; consulta em tempo real de dados e documentos públicos
como base de cohecimento no processo de licenciamento; aplicação das técnicas
para licenciamento ambiental em âmbito municipal, estadual e federal.
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