
 

CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD 
 
 
AVISO DE DISPONIBILIDADE E PERÍODO DE COMENTÁRIOS PÚBLICOS PARA 
AS DIRETRIZES PARA FLORESTAS TROPICAIS DA CALIFÓRNIA E ANÁLISE 
AMBIENTAL PRELIMINAR 
 
O California Air Resources Board (Conselho de Recursos Atmosféricos da Califórnia - 
CARB ou Board) conduzirá uma reunião pública no horário e local indicados a seguir, 
para considerar o endosso das Diretrizes para Florestas Tropicais da Califórnia. 
 
Como parte desse processo, a equipe da CARB preparou e lançou uma Análise 
Ambiental Preliminar (EA Preliminar) sob a Lei de Qualidade Ambiental da Califórnia 
(CEQA). 
 
Por meio desta, a CARB convida comentários sobre as Diretrizes para Florestas 
Tropicais da Califórnia e a EA Preliminar, que estão postados no site da CARB: 
https://www.arb.ca.gov/cc/ghgsectors/tropicalforests.htm.    
 
A CARB conduzirá uma reunião pública no seguinte local e horário, para considerar o 
endosso das Diretrizes para Florestas Tropicais da Califórnia.   
 

DATA:    15 de novembro de 2018 
 

HORA:   9:00 
 

LOCAL:   Agência de Proteção Ambiental da Califórnia 
California Air Resources Board 
Byron Sher Auditorium 
1001 I Street 
Sacramento, California  95814 

 
Mais detalhes sobre a reunião e sobre a Diretrizes para Florestas Tropicais da 
Califórnia podem ser encontrados no Aviso de Reunião Pública, postado em 5 de 
setembro de 2018, no site da CARB: 
https://www.arb.ca.gov/cc/ghgsectors/tropicalforests.htm.    
 
Análise ambiental 
 
A CARB, como principal agência para esta ação não regulatória, preparou uma EA 
Preliminar, de acordo com as exigências de seu programa regulatório certificado pela 
Secretaria de Recursos Naturais.  (Código de Regulamentação da Califórnia, título 17, 
seções 60006-60008; Código de Regulamentação da Califórnia, título 14, seção 15251, 
subdivisão (d)).  A EA Preliminar está disponível agora.  A EA Preliminar fornece uma 
única análise ambiental programática coordenada de um cenário de conformidade 
ilustrativo e razoavelmente previsível que poderia resultar da implementação das 
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Diretrizes para Florestas Tropicais da Califórnia proposta (referida como o “Projeto 
Proposto” na EA Preliminar).   
 
As áreas de recursos da Lista de Diretrizes Ambientais da Lei de Qualidade Ambiental da 
Califórnia (CEQA) foram usadas como estrutura para uma análise ambiental 
programática dos impactos ambientais diretos e razoavelmente previsíveis resultantes da 
implementação das Diretrizes para Florestas Tropicais da Califórnia propostas.  A EA 
Preliminar fornece uma análise dos impactos benéficos e adversos e das medidas de 
mitigação possíveis para as respostas de conformidade razoavelmente previsíveis 
associadas às diretrizes propostas.  
 
Adotando uma abordagem conservadora para determinar a significância dos potenciais 
impactos ambientais, espera-se que as Diretrizes para Florestas Tropicais da Califórnia 
resultem nos seguintes impactos benéficos e adversos: impactos benéficos para a 
qualidade do ar e emissões de gases de efeito estufa; nenhum impacto adverso na 
estética, nos recursos biológicos, recursos culturais, demanda de energia, geologia e 
solos, riscos e materiais perigosos, hidrologia e qualidade da água, ruído, recreação, 
serviços públicos e sistemas de serviço população; impactos menos significativos na 
estética, na agricultura e silvicultura, população, empregos e habitações, serviços 
públicos, transporte e tráfego; e impactos adversos potencialmente significativos e 
inevitáveis no uso e planejamento de terras relacionado a planos de uso de terras para 
fins não florestais e recursos minerais.   
 
Ação proposta 
 
A equipe da CARB apresentará as Diretrizes para Florestas Tropicais da Califórnia por 
escrito, a EA Preliminar e uma apresentação da equipe na reunião.  Os materiais 
padrão e relacionados também podem ser obtidos no site da CARB: 
https://www.arb.ca.gov/cc/ghgsectors/tropicalforests.htm. 
 
Cópias da norma preliminar (previamente divulgada em 5 de setembro de 2018) e da 
EA Preliminar estão disponíveis no Gabinete de Relações Públicas da CARB, 1001 I 
Street, First Floor, Environmental Services Center, Sacramento, Califórnia, 95814.  
Ainda que todos os comentários recebidos sobre as diretrizes preliminares e a EA 
Preliminar serão considerados pela CARB, apenas os comentários relacionados à EA 
Preliminar e recebidos até às 17h do dia 29 de outubro de 2018 devem ser 
respondidos por escrito no documento de respostas aos comentários, que será 
publicado no site da CARB antes da reunião agendada do Conselho.  Para serem 
considerados pelo Conselho, os comentários por escrito devem ser recebidos até a 
data acima, no seguinte endereço: 
 

Endereço postal:  Clerk of the Board, Air Resources Board 
1001 I Street, Sacramento, California 95814 

 

 
Envio eletrônico:  http://www.arb.ca.gov/lispub/comm/bclist.php   
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Observe que, sob a Lei de Registros Públicos da Califórnia (seção 6250 e seguintes), 
seus comentários escritos e orais, anexos e informações de contato associados (por 
exemplo, seu endereço, telefone, e-mail etc.) tornam-se parte do registro público e 
podem ser divulgados ao público mediante solicitação.   
 
 
Outras dúvidas sobre essa questão devem ser encaminhadas a Jason Gray, Chefe de 
Repartição, Repartição de Avaliação do Programa de Mudanças Climáticas, no telefone 
(916) 324-3507 ou (contato reserva designado) Greg Mayeur, Gerente, Seção de 
Operação do Programa, no telefone (916) 324 -8031. 
 
Se precisar deste documento em um formato alternativo ou em outro idioma, entre em 
contato com o Secretário do Conselho pelo telefone (916) 322-5594 ou por fac-símile 
no número (916) 322-3928 em até cinco (5) dias úteis a partir da data de divulgação 
deste aviso.  Os usuários de TTY/YDD/fala para fala podem discar 711 para o Serviço 
de Retransmissão da Califórnia. 
 
Si necesita este documento en un formato alterno u otro idioma, por favor llame a la 
oficina del Secretario del Consejo de Recursos Atmosféricos al (916) 322-5595 o envíe 
un fax al (916) 322-3928 no menos de cinco (5) días laborales a partir de la fecha del 
lanzamiento de este aviso.  Para el Servicio Telefónico del California para Personas 
con Problemas Auditivos, ó de teléfonos TDD pueden marcar al 711. 
 
 
 

CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD 
 
 

   /s/                                                     
__________________________________ 
Richard W. Corey 
Diretor Executivo 

 
 
Data:  14 de setembro de 2018 
 
 
O desafio energético que a Califórnia enfrenta é real.  Todo californiano precisa tomar 
medidas imediatas para reduzir o consumo de energia.  Para obter uma lista de 
maneiras simples de reduzir a demanda e reduzir seus custos com energia, consulte 
nosso site emwww.arb.ca.gov. 

http://www.arb.ca.gov/
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