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“Tendo em conta as condições de que dispõe e
na medida do possível, é a natureza que faz
sempre as coisas mais belas e melhores”.
Aristóteles
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RESUMO
Devido à atual crise ambiental em que vivemos, a comunidade internacional não mede
esforços na tentativa de buscar meios que levem à preservação e promoção ambiental. É
nesse contexto que se observa a importância da utilização de energia renovável, mais
especificamente a hidroelétrica, a qual é o foco do presente trabalho. No entanto, existe
uma série de vantagens e desvantagens na construção de barragens para a produção de
energia hidráulica. Diante desse cenário, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) possui um
papel vital, porque o mesmo identifica e avalia, de forma imparcial e técnica, os impactos
que um projeto hidrelétrico pode causar no meio ambiente, bem como apresenta medidas
mitigadoras ou compensadoras para esses danos. Por conta disso, o EIA é um importante
instrumento da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA). No presente trabalho analisa-se
também os benefícios que poderiam ser trazidos pela Avaliação Ambiental Estratégica
(AAE) e pela Avaliação Ecossistêmica do Milênio (AEM), ambas incorporadas pela
legislação portuguesa.
Palavras-chave: Empreendimento Hidrelétrico. EIA. AAE. AEM.
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ABSTRACT
Given the current environmental crisis in which we live, the international community
strives to find ways to environmental preservation and promotion. It is in this context that
appears the use of renewable energy, more specifically hydropower, which is the focus of
this work. However, there are a lot of advantages and disadvantages in constructing dams
for power generation from hydropower. Given this scenario, the Environmental Impact
Statement (EIS) has a vital role, because it identified and evaluated, in an impartial and
technical way, the impacts that a hydroelectric project can cause in the environmental as
well as presents mitigating or compensating measures. For these reasons, it is an important
instrument of the Environmental Impact Assessment (EIA). In this work we also analyze
the benefits that are brought by the Strategic Environmental Assessment (SEA) and by the
Millennium Ecosystem Assessment (MA), both incorporated by Portuguese law.
Keywords: Hydroelectric Project. EIS. SEA. MA.
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INTRODUÇÃO
Até a década de 1970, aproximadamente, a gestão do meio ambiente tinha
como característica primordial uma atitude de reação em face aos problemas ambientais
que surgiam, em outras palavras, a atuação humana em relação ao meio ambiente,
basicamente, resumia-se na adoção de medidas de controle ambiental das fontes de
poluição.
Foi a partir desse momento que o processo de gestão ambiental ganhou uma
perspectiva de uso sustentável dos recursos naturais, voltando sua atenção para a
antecipação e prevenção de possíveis danos ambientais e não somente cuidando da
reparação dos mesmos.
Assim, a abordagem da sustentabilidade do uso dos recursos naturais e dos
ecossistemas ganha um enfoque global e intertemporal e, desse modo, as preocupações
ambientais vão para além do local e regional, nascendo uma preocupação com as
necessidades das futuras gerações.
Apesar dos novos contornos atribuídos pelo conceito da sustentabilidade do
desenvolvimento, Petts afirma que:
“(…) there remains an antagonistic relationship between economic
development and environmental protection as decision-makers still face
significant challenges when trying to balance between natural processes
and human aspirations, between the protection of the interests of
individuals versus the provision of basic services to ensure quality of
life”.1 e 2

Dessa forma, os conflitos gerados pelo uso de modo desenfreado de recursos
naturais, pela anteposição do interesse individual em face dos interesses coletivos ou,
ainda, pelo suposto antagonismo existente entre os custos da gestão ambiental e a provisão
de serviços básicos, que visam garantir a qualidade de vida, são tidos como os grandes
desafios para a tomada de decisões acerca das opções de desenvolvimento e seus
consequentes impactos ambientais.
Foi o amadurecimento da relação existente entre as opções para o
desenvolvimento, a apropriação sustentável dos recursos ambientais e os impactos
1

PETTS, J. Environmental impact assessment: overview of purpose and practice. In: Petts J, editor.
Handbook of environmental impact assessment, vol. 1. Oxford: Blackwell; 1999. p. 3 – 11.
2
“(…) continua a existir uma relação antagônica entre o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental
que, como fatores decisivos, ainda enfrentam desafios significativos ao tentar o equilíbrio entre os processos
naturais e as aspirações humanas, entre a proteção dos interesses dos indivíduos em relação ao fornecimento
de serviços básicos para garantir a qualidade de vida”. (tradução nossa).
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resultantes dessa apropriação que deram origem à adoção do processo de Avaliação de
Impacto Ambiental (AIA).
Nos últimos trinta anos, a evolução do processo de AIA possibilita a
constatação de uma diversidade em sua prática ao redor do mundo, compreendendo a
aplicação desse instrumento de política desde a instância de projetos até as instâncias mais
estratégicas de planejamento, como os planos, programas e as políticas (PPPs).
No Brasil, a Avaliação de Impacto Ambiental é um dos instrumentos da
Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) que tem sido utilizada pelo Estado como
uma ferramenta do Licenciamento Ambiental, possibilitando o conhecimento do
empreendimento e consequente análise de sua viabilidade ambiental, sendo empregado no
plano micro, caso a caso, através do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de
Impacto Ambiental (RIMA).
O EIA tem sua existência evidenciada no princípio da prevenção do dano ao
meio ambiente e, assim sendo, revela-se como um dos mais importantes instrumentos de
proteção ambiental.
O Estudo de Impacto Ambiental deve apresentar um diagnóstico da situação
ambiental presente, antes da implantação do projeto, permitindo assim, que sejam feitas
comparações com as alterações ocorridas posteriormente, caso o projeto venha a ser aceito.
Esse diagnóstico deverá levar em conta os aspectos ambientais, além de ter que elaborar
uma previsão dos eventuais impactos ambientais, diagnosticando danos em potencial,
conforme previsto no artigo 6 da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA) no 01/863.
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Artigo 6 da Resolução do CONAMA no 01/86 - 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;
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,

13

Uma vez feita essa previsão, o EIA deverá apresentar as medidas que possam
mitigar os impactos previstos, bem como elaborar um programa de acompanhamento e
monitoramento do cumprimento dessas medidas.
A Resolução do CONAMA nº 01/86, em seu artigo 24, exemplifica as situações
em que o Estudo de Impacto Ambiental se faz necessário, entre elas a construção de obras
de grande porte, como usinas hidrelétricas, por causar significativo impacto ao meio
ambiente.
Todavia, esta perspectiva de caráter preventivo da degradação dos recursos
ambientais pode sugerir um contexto mais amplo no emprego do processo de AIA para
além da instância de projetos, especialmente no que concerne às instâncias estratégicas de
planejamento e formulação das propostas de desenvolvimento, ou seja, no âmbito dos
planos e dos programas.

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.
4
Art. 2 da Resolução do CONAMA nº 01/86 - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e
respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual
competente, e do IBAMA em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio
ambiente, tais como:
I - Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento;
II - Ferrovias;
III - Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos;
IV - Aeroportos, conforme definidos pelo inciso 1, artigo 48, do Decreto-Lei nº 32, de 18.11.66;
V - Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos sanitários;
VI - Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230KV;
VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragem para fins hidrelétricos,
acima de 10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação,
retificação de cursos d'água, abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques;
VIII - Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão);
IX - Extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de Mineração;
X - Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos;
Xl - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 10MW;
XII - Complexo e unidades industriais e agro-industriais (petroquímicos, siderúrgicos, cloroquímicos,
destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de recursos hídricos);
XIII - Distritos industriais e zonas estritamente industriais - ZEI;
XIV - Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 hectares ou menores, quando
atingir áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental;
XV - Projetos urbanísticos, acima de 100HA. ou em áreas consideradas de relevante interesse ambiental a
critério da SEMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes;
XVI - Qualquer atividade que utilize carvão vegetal, em quantidade superior a dez toneladas por dia.
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Assim, a Avaliação de Impactos Ambientais, que passa a ter um papel de
instrumento de planejamento e de apoio nos processos de tomada de decisão, é conhecida
como Avaliação Ambiental Estratégica (AAE).
As abordagens estratégicas estão associadas às perspectivas integradas e de
longo prazo, além de exigirem dois ingredientes: pensamento estratégico e cultura
estratégica na tomada de decisão. Nesse sentido, explica Maria Partidário que:
“A visão de futuro determina o contexto do processo de planejamento,
isto é, a definição de objetivos, das ações de implementação e dos
procedimentos de coordenação e controle. Para o cumprimento dos
objetivos que tenham sido estabelecidos, pode-se e deve-se sugerir
diferentes estratégias que ponderem o processo de reflexão e analise o
processo de planejamento”.5

É sabido que a utilização de energias renováveis, como a energia hidrelétrica, é
um grande passo em direção à sustentabilidade, mas será que a construção de
empreendimentos hidrelétricas no Brasil, na forma como vem sendo feita, é benéfica tanto
ambientalmente quanto socialmente?
Antes de 1980, não existia no Brasil nenhum movimento expressivo
preocupado com a preservação ambiental e, dessa forma, os empreendimentos hidrelétricos
eram construídos levando-se em conta uma ideologia de modernização e crescimento
econômico sem qualquer preocupação, por parte dos setores responsáveis, com as
alterações que viessem a acontecer no ambiente natural.
Foi dentro desse cenário que foram desenvolvidos os grandes projetos
hidrelétricos dentro do país, como a Usina Hidrelétrica de Itaipu, a Usina Hidrelétrica de
Balbina e a Usina Hidrelétrica de Tucuruí.
De fato, os avanços tecnológicos são importantes para a sobrevivência do ser
humano, todavia não se pode julgar o nível de desenvolvimento de um povo tão somente
pela avaliação do seu consumo energético, deve-se considerar também a manutenção dos
recursos naturais e a qualidade de vida da população, buscando-se sempre utilizar os
recursos energéticos com o menor dano ambiental possível.
O presente trabalho visa estudar e analisar o processo de licenciamento
ambiental no Brasil, os impactos ambientais provocados pela construção de
empreendimentos hidrelétricos, a importância da Avaliação de Impacto Ambiental na
5

PARTIDÁRIO, Maria do Rosário. Conceitos, evolução e perspectivas da Avaliação Ambiental
Estratégica. Paper apresentado no Seminário de Especialistas em Avaliação Ambiental Estratégica na
América Latina e na Formulação e Gestão de Políticas. Santiago do Chile, Chile. 2006. p. 27.
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mitigação desses impactos e os benefícios a serem obtidos através da utilização da
Avaliação Ambiental Estratégica e da Avaliação Ecossistêmica do Milênio.
Para tanto, é feita a seguinte divisão do trabalho: o mesmo é, essencialmente,
divido em três partes, sendo que a primeira parte traz uma abordagem sobre os
empreendimentos hidrelétricos no Brasil, sua regulamentação e alguns dados estatísticos; a
segunda parte fala sobre o processo de licenciamento ambiental no Brasil, sobre a
Avaliação de Impacto Ambiental, o Estudo de Impacto Ambiental e sobre a Avaliação
Ambiental Estratégica; e a terceira parte aborda sobre os impactos ambientais causados
pela construção de empreendimentos hidrelétricos nos serviços ecossitêmicos, utilizando
para tanto, da Avaliação Ecossistêmica do Milênio e da exemplificação de casos ocorridos
no Brasil e em Portugal.
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1 OS EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS NO BRASIL
A água é o recurso natural mais abundante no Planeta Terra que recobre 2/3 da
superfície do planeta sob a forma de oceanos, calotas polares, rios e lagos e possui um
volume estimado de 1,36 bilhão de quilômetros cúbicos, segundo estimativas da Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)6.
A água também é uma das fontes para produção de energia que não contribui
para o aquecimento global, sendo, ainda, um recurso renovável, tido por alguns autores
como “não-consuntivo”7, haja vista que a utilização da água para a geração de energia
elétrica praticamente não altera a sua quantidade.
A energia elétrica de origem hidráulica está entre as mais utilizadas em todo o
mundo, sendo que as usinas hidrelétricas representam a segunda mais importante fonte de
geração de energia elétrica do planeta (cerca de 20% de toda a eletricidade produzida na
Terra)8.
No Brasil, as principais energias utilizadas são o Petróleo, a hidrelétrica, o
carvão mineral e biocombustíveis, sendo que a energia hidráulica possui um importante
papel na integração e no desenvolvimento de regiões distantes dos grandes centros
industriais e urbanos, além de representar uma parcela significativa da produção nacional,
cerca de 63,44% de toda a eletricidade gerada no país9.
O objetivo de construção de uma usina hidrelétrica é a “obtenção de energia
elétrica através do aproveitamento do potencial hidráulico de um rio”10 e para que isso
aconteça é necessária a construção de usinas em rios que possuam elevado volume de água
e que apresentem desníveis em seu curso.
Agora, antes de adentrar no tema da regulamentação atual para a construção de
empreendimentos hidrelétricos, faz-se necessário saber como se deu a evolução da
regulamentação legislativa desse tema no Brasil.

6

Fontes Renováveis. Disponível em: <http://www.aneel.gov.br/arquivos/pdf/atlas_par2_cap3.pdf>. Acesso
em 25 mai 2014.
7
GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito de Águas e Meio Ambiente. São Paulo: Cone editora, 1993.
p. 22.
8
Eficiência energética. Disponível em: <http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=27&idPerfil=6&idioma
Atual=0>. Acesso em 26 mai 2014.
9
Matriz de Energia Elétrica. Disponível em: <http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/operaca
ocapacidadebrasil.asp>. Acesso em 28 mai 2014.
10
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1.1 EVOLUÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO LEGISLATIVA

No Brasil a regulamentação dos recursos hídricos remonta ao Código de Águas
de 1934, o qual caracterizava a água como sendo um bem público, como se depreende da
leitura do artigo 34 do Código de Águas, o qual dispõe que “é assegurado o uso gratuito de
qualquer corrente ou nascente de águas, para as primeiras necessidades da vida, se houver
caminho público que a torne acessível”.11
Sobre o Código de Águas, Nírvia Ravena diz que o mesmo:
“(…) tinha um amplo escopo regulatório e era voltado, principalmente, a
dirimir conflitos relativos aos usos desse recurso, disciplinando a maioria
das ações de acesso e uso da água no intuito de manter como prioritário o
consumo humano. No momento relativo à criação das instituições que
regulariam e que dariam suporte operacional ao funcionamento do
Código de Águas, o eixo sobre o qual foram criadas e remodeladas foi a
regulação da produção de energia elétrica”.12

Assim, o acesso e o uso da água são recursos de domínio público, sendo o
consumo humano tido como elemento disciplinador basilar no que concerne à
regulamentação da água no tocante aos seus usos, incluído nesses usos a regulamentação
da produção de energia elétrica, uma vez que as fontes de energia são muito importantes
para as atividades humanas, porque geram combustíveis e eletricidade que facilitam o
trabalho do homem, servindo para movimentar máquinas, caminhões, levantar peso, ferver
água, etc.
Em 1938, foram criados os decretos nº 852 e nº 938, os quais trouxeram uma
regulamentação mais específica às questões concernentes à energia hidrelétrica, isto
porque redefiniram parte da seção do Código de Águas relativa à energia elétrica e
municiaram o Serviço de Águas de prerrogativas legais, as quais o capacitavam tanto
física quanto tecnicamente de modo que pudesse elaborar estudos e diagnósticos sobre o
potencial hidráulico brasileiro.
O Decreto-Lei nº 852/3813, com a finalidade de adaptar o Código de Águas à
Constituição Federal Brasileira de 1988 (CF/88), estabeleceu normas importantes como o

11

Código de Águas. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D24643.htm>. Acesso
em 30 mai 2014.
12
RAVENA, Nírvia. Os Caminhos da Água no Brasil: Demiurgia institucional ou criação burocrática?
Curitiba: Editora Appris, 2012. p. 86.
13
Decreto-Lei nº 852/38. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/19371946/Del0852.htm>. Acesso em 30 mai 2014.
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artigo 5 que dispõe sobre o estabelecimento de linhas de transmissão ou de redes de
distribuição energética que dependem, em todo o tempo, exclusivamente de autorização ou
concessão federal, e o artigo 6, o qual dispõe sobre a exclusividade de concessão à
brasileiros, ou à Estados e Municípios, ligados ou não em consórcio, ou a sociedades
brasileiras organizadas nas formas previstas nesse mesmo decreto, dos aproveitamentos de
quedas d’água destinados à serviços públicos, de utilidade pública ou ao comércio de
energia.
O Decreto-Lei nº 938/3814 também falava da obrigatoriedade de requerer
autorização do Governo Federal, para as sociedades que tiverem por objetivo o
aproveitamento industrial das minas ou jazidas minerais, das águas e da energia
hidráulica, porém essa autorização não é suficiente. Para que essas sociedades pudessem
de fato entrar em funcionamento, além de requerer essa autorização, elas deveriam dar
publicidade ao ato administrativo, sob pena de nulidade do mencionado ato, através do
arquivamento no Registo do Comércio de uma cópia autêntica do título de autorização,
dos estatutos ou contrato social, da lista nominativa dos subscritores, com indicação da
nacionalidade e do número e natureza das ações de cada um, e, quando for devido, o
certificado do depósito da décima parte do capital, além de fazer a respectiva publicação
no Diário Oficial da União e nos jornais do município de sua sede.
Em 1939, o Decreto-Lei nº 1.699, seguindo as diretrizes do Código de Águas,
disciplinou o funcionamento do Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica
(CNAEE), buscando, com isso, antecipar os efeitos inesperados provenientes da produção
de energia elétrica.
Competia ao CNAEE, segundo o artigo 2, inciso I do Decreto-Lei nº 1.699/39,
estudar:
“(…) as questões relativas á utilização dos recursos hidráulicos do país,
no sentido do seu melhor aproveitamento para produção de energia
elétrica; os assuntos pertinentes à produção, exploração e utilização da
energia elétrica; e os atuais tributos federais, estaduais e municipais que
incidam direta ou indiretamente sobre a indústria da energia elétrica”.15

14

Decreto-Lei nº 938/38. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decretolei-938-8-dezembro-1938-349356-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em 2 jun 2014.
15
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nº
1.699/39.
Disponível
em:
<http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/126727/decreto-lei-1699-39>. Acesso em 2 jun 2014.
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O Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica, por ordem do Presidente da
República, segundo o inciso II, do artigo 2, do Decreto-Lei nº 1.699/39, deveria opinar
sobre:
“(…) a criação de qualquer tributo federal, estadual ou municipal que
incida direta ou indiretamente sobre a geração, a transmissão, a
distribuição ou o fornecimento de energia elétrica; qualquer assunto
relativo a águas e energia elétrica; qualquer compromisso internacional a
ser assumido pelo Governo e que interesse à indústria da energia
elétrica”.16

O CNAEE também deveria, conforme artigo 2, inciso III, IV, V do DecretoLei nº 1.699/39:
“(…) propor providencias ao Governo Federal e aos Estados para o
desenvolvimento da produção e do uso da energia elétrica e para que
fossem concretizadas as conclusões a que tivesse chegado nos seus estudos; manter estatísticas do emprego da energia elétrica no país, do
material destinado a gerar, transmitir, transformar e distribuir energia
elétrica; resolver sobre a interligação de usinas elétricas, e em grau de
recurso, os dissídios entre a administração pública e os concessionários
ou contratantes de serviços de eletricidade, e entre estes e os
consumidores”.17

Pode-se perceber que até a década de 1980, aproximadamente, a dimensão
ambiental estava ausente na definição de políticas públicas, uma vez que a concepção,
viabilização e implantação de grandes usinas hidrelétricas no país aconteceram sem que
houvesse qualquer participação efetiva de agentes do meio ambiente, os quais eram
inexistentes até esse momento, e assim sendo, não se falava em estudos ambientais ou em
medidas mitigadoras ou compensadoras.
O marco regulatório da proteção do meio ambiente se consagrou através da Lei
nº 6.938/81, a qual instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, cujo objetivo,
conforme disposto em seu artigo 2, é assegurar o atendimento dos seguintes princípios:
“(…) a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental
propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao
desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional
e à proteção da dignidade da vida humana, sendo para tanto, respaldada
nos seguintes princípios: ação governamental na manutenção do
equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio
público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o
uso coletivo; racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;
16
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planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; proteção dos
ecossistemas, com a preservação de áreas representativas; controle e
zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;
incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso
racional e a proteção dos recursos ambientais; acompanhamento do
estado
da
qualidade
ambiental;
recuperação
de
áreas
degradadas; proteção de áreas ameaçadas de degradação; educação
ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da
comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do
meio ambiente”.18

Diante de todos esses princípios, a PNMA estabeleceu, em seu artigo 4, sete
objetivos a serem alcançados com essa política:
“(…) a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a
preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico; a
definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade
e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos Estados,
do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios; o estabelecimento
de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso
e manejo de recursos ambientais; o desenvolvimento de pesquisas e de
tecnologias nacionais orientadas para o uso racional de recursos
ambientais; a difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, a
divulgação de dados e informações ambientais e a formação de uma
consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade
ambiental e do equilíbrio ecológico; a preservação e restauração dos
recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade
permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico
propício à vida; a imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de
recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição
pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”.19

O Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) foi criado pela mesma lei
que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente e é constituído por “órgãos e entidades
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as
fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da
qualidade ambiental”.20
O SISNAMA possui, conforme o artigo 6, inciso I ao VII, da Lei nº 6.938/81:
“(…) um órgão superior que é o Conselho de Governo, com a função de
assessorar o Presidente da República na formulação da política nacional
e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos
ambientais; possui um órgão consultivo e deliberativo que é o Conselho
18

Art. 2 da Lei nº 6.938/81. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm>. Acesso
em 5 jun 2014.
19
Art. 4 da Lei nº 6.938/81. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm>. Acesso
em 5 jun 2014.
20
Art. 6 da Lei nº 6.938/81. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm>. Acesso
em 5 jun 2014.

21

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), com a finalidade de
assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de
políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e
deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões
compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e
essencial à sadia qualidade de vida; possui um órgão central que é a
Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, com a
finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão
federal, a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o
meio ambiente; possui, como órgãos executores, o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e o
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICM), com a
finalidade de executar e fazer executar a política e as diretrizes
governamentais fixadas para o meio ambiente, de acordo com as
respectivas competências; possui órgãos seccionais que são os órgãos ou
entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e
pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a
degradação ambiental; e possui órgãos locais que são os órgãos ou
entidades municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização dessas
atividades, nas suas respectivas jurisdições”.21

De todos esses órgãos merece destaque o CONAMA, órgão consultivo e
deliberativo do SISNAMA que tem a competência de, segundo disposto no artigo 8, inciso
I ao VII, da Lei nº 6.938/81:
“(…) estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para
o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser
concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA; determinar,
quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das
possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados,
requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim a
entidades privadas, as informações indispensáveis para apreciação dos
estudos de impacto ambiental, e respectivos relatórios, no caso de obras
ou atividades de significativa degradação ambiental, especialmente nas
áreas consideradas patrimônio nacional; determinar, mediante
representação do IBAMA, a perda ou restrição de benefícios fiscais
concedidos pelo Poder Público, em caráter geral ou condicional, e a
perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em
estabelecimentos oficiais de crédito; estabelecer, privativamente, normas
e padrões nacionais de controle da poluição por veículos automotores,
aeronaves e embarcações, mediante audiência dos Ministérios
competentes; estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle
e à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso
racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos”.22

A PNMA criou uma série de instrumentos para fazer valer os seus objetivos e
princípios, dentre os quais podemos citar a exigência de licenciamento ambiental e a
21

Art.
6,
inciso
I
ao
VII,
da
Lei
nº
6.938/81.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm>. Acesso em 6 jun 2014.
22
Art. 8 da Lei nº 6.938/81. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm>. Acesso
em 8 jun 2014.

22

Avaliação de Impactos Ambientais para a implementação de quaisquer atividades que
fossem, efetivas ou potencialmente, poluidoras, envolvendo tanto o poder público quanto a
iniciativa privada.
O Decreto-Lei nº 88.351/8323, que depois foi revogado pelo Decreto-Lei nº
99.274/90, veio regulamentar a Lei nº 6.938/81, quando vinculou a avaliação de impactos
ambientais ao sistema de licenciamento, outorgando ao CONAMA a competência para
fixar os critérios básicos segundo os quais serão exigidos os estudos de impacto ambiental
para fins de licenciamento24, com poderes para tal fim, de baixar as resoluções que
entender necessárias.25
Foi em 1986, que o Conselho Nacional do Meio Ambiente emitiu a Resolução
nº 01, a qual determinava a apresentação de Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo
Relatório de Impacto Ambiental como parte integrante do processo de licenciamento
ambiental.
Um ano depois, a Resolução do CONAMA nº 06/87 estabeleceu regras
específicas para o licenciamento ambiental de empreendimentos de grande porte,
especialmente aqueles nos quais a União tivesse interesse relevante, como a geração e
transmissão de energia elétrica.
Ainda em 1987, a Resolução do CONAMA nº 09 regularizou a realização de
audiências públicas nas hipóteses em que o processo licenciatório envolvesse, como
modalidade da avaliação, o EIA acompanhado do respectivo RIMA.
Em 1988, a nova Constituição Federal Brasileira estabeleceu, em seu artigo
225, §1°, inciso IV26, a exigência, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradação ao meio ambiente, de estudo de
impacto ambiental, ao qual se deve dar publicidade. No entanto, a CF/88 deu pouca ênfase
à questão dos recursos hídricos, reservando competência à União para legislar sobre águas

23
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e energia no artigo 2227, IV, possibilitando uma exploração articulada com os Estados
onde se situam os potenciais hidrelétricos.
O artigo 176 da CF/8828 estabelece que os potenciais de energia hidráulica
constituem, para efeito de aproveitamento ou exploração, propriedade distinta da do solo,
estando, assim, sujeitas ao regime de autorização ou concessão por parte da União, salvo
quando corresponder ao aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade
reduzida.
Hoje, no Brasil, a construção de empreendimentos hidrelétricos é percebida
como um entrave num grande processo burocrático, uma vez que é imprescindível, além
de um licenciamento ambiental feito no órgão público competente, uma prévia outorga de
direitos de uso de recursos hídricos.
A Política Nacional dos Recurso Hídricos (PNRH), prevista na Lei nº
9.433/97, introduziu a gestão dos recursos hídricos no Brasil, regulando o disposto no
artigo 21, inciso XIX, da CF/8829, que designou à União a competência para instituir o
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) e definir critérios
de direitos de seu uso.
O artigo 1 da Lei nº 9.433/97 estabelece os princípios nos quais a Política
Nacional de Recursos Hídricos se fundamentou, quais sejam:
“(…) a água é um bem de domínio público; a água é um recurso natural
limitado, dotado de valor econômico; em situações de escassez, o uso
prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação
de animais; a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o
uso múltiplo das águas; a bacia hidrográfica é a unidade territorial para
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; e a gestão
dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a
participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades”.30

O objetivo da supramencionada lei foi o de implantar um sistema que
assegurasse o correto uso das águas, de modo a permitir uma maior disponibilidade tanto à
27

Art. 22 da CF/88 - Compete privativamente à União legislar sobre:
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Art. 1 da Lei nº 9.433/97. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9433.htm>. Acesso
em 16 jun 2014.
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atual quanto às futuras gerações, criando, para isso, um instrumento previsto no artigo 5,
inciso III, da Lei nº 9.433/9731, para a utilização de recursos hídricos, qual seja, a outorga
dos direitos de uso.
Consoante o artigo 12 da Lei nº 9.433/97, faz-se necessária a outorga pelo
Poder Público dos direitos de uso de recursos hídricos para:
“(…) a derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo
de água para consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo
de processo produtivo; extração de água de aquífero subterrâneo para
consumo final ou insumo de processo produtivo; lançamento em corpo
de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou
não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final;
aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; outros usos que alterem o
regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de
água”.32

Percebe-se, assim, que a PNRH constituiu, como sua diretriz, a integração da
gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental e, por isso, algumas atividades que
necessitam da utilização das águas estão sujeitas, também, ao licenciamento ambiental, o
que é o caso da construção de empreendimentos hidrelétricos. Sendo assim, é
indispensável a outorga do direito de uso da água antes de se requerer o licenciamento
ambiental, uma vez que aquela é requisito deste.
Por último, não se pode deixar de tratar brevemente acerca da Resolução do
CONAMA nº 237/97, a qual condicionou, em seu artigo 10, § 1º33, o licenciamento
ambiental à prévia outorga do direito do uso das águas. Nesses casos, a outorga é
preventiva, não permitindo o uso da água antes da concessão da licença ambiental.
Posto isto, para a construção de um empreendimento hidrelétrico, é vital que se
consiga, previamente, a outorga de direito de uso dos recursos hídricos, eis que requisito
necessário para o licenciamento ambiental.

31
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1.2

PRINCÍPIOS

GERAIS

DO

DIREITO

AMBIENTAL

APLICÁVEIS

A

IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS
Percebe-se, assim, que a PNMA tem como base, os princípios do direito ao
meio ambiente equilibrado, o princípio do acesso equitativo dos recursos naturais, o
princípio do poluidor-pagador, o princípio da precaução e da prevenção, o princípio da
reparação, o princípio da informação e da participação e o princípio da obrigatoriedade da
intervenção do Poder Público.
O princípio do direito ao meio ambiente equilibrado consubstancia-se na
conservação das propriedades e de suas funções naturais, permitindo a existência e
desenvolvimento dos seres vivos, de modo que não haja um desequilíbrio significativo do
meio ambiente que venha a causar considerável prejuízo.
Este estado de equilíbrio não tem por objetivo uma situação de estabilidade
absoluta, sem qualquer alteração. Trata-se de um desafio científico, social e político, a
aferição e decisão sobre a condição das mudanças, se positivas ou negativas.
“A especial característica do princípio é a de que o desequilíbrio
ecológico não é indiferente ao Direito, pois o Direito Ambiental realizase somente numa sociedade equilibrada ecologicamente. Cada ser
humano só fruirá plenamente de um estado de bem-estar e de equidade se
lhe for assegurado o direito fundamental de viver num meio ambiente
ecologicamente equilibrado”.34

A promoção desse princípio é importante porque, antigamente, tinha-se a ideia
de que os recursos naturais eram bens infinitamente abundantes e auto-regeneráveis, e que
por isso, o seu consumo não tinha que sofrer qualquer tipo de restrição.
Por outro lado, os bens econômicos, que eram qualquer mercadoria passível de
ser transacionada no mercado, eram caracterizados pela utilidade, escassez e
acessibilidade. Dessa forma, na sua maioria, os bens interessantes ao homem tornavam-se
bens escassos e, de acordo com a lei da oferta e da procura, tornavam-se consequentemente
bens caros, o que era um fator condicionante de consumo.
“(…) os bens livres são igualmente aptos a satisfazer necessidades e, em
muitos casos, satisfazem mesmo necessidades vitais e mais prementes do
que os próprios bens econômicos. Porém, sendo infinitamente
abundantes, naturalmente, teriam uma utilidade marginal nula pois,
logicamente, quando alguém possui tanta quantidade de um bem quanta
34
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quiser, quaisquer unidades adicionais a que possa ter acesso nada
acrescentam à sua utilidade global. Contrariamente aos bens econômicos,
os bens livres não geram conflitos de interesses, porque não há limites
objectivos à sua utilização, derivados da escassez ou do preço, mas
apenas limites subjectivos, postos pelas próprias apetências individuais
para o seu consumo.35

Acontece que existem, em nosso planeta, dois tipos de recursos naturais: os
renováveis, tais como os vegetais, animais e os ecossistemas, e os não-renováveis, como a
água. E mesmo os recursos naturais renováveis possuem uma velocidade de regeneração
lenta e, assim, se mantido for o ritmo de exploração desses recursos, cedo ou tarde esses
podem vir a faltar.
Diante disso, é que surge a ideia da promoção e preservação do meio ambiente
como condição para a melhoria da qualidade de vida, sendo sua utilização compatível
apenas com um crescimento sustentável da economia.
Esse princípio foi consubstanciado pela Carta de Estocolmo, editada por ocasião
da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano de 1972, em seu
Princípio 1, ao afirmar que:
“O homem tem direito fundamental à liberdade, à igualdade e a
condições de vida adequadas, num ambiente de qualidade que permita
uma vida digna e do bem-estar, e assume a responsabilidade solene de
proteger e melhorar o ambiente para as gerações atuais e futuras”.36

Posteriormente, esse princípio foi reafirmado pela Declaração do Rio sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento de 1992, em seu Princípio 1, ao estabelecer que “os seres
humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. Têm
direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza”.37
Também foi disciplinado pela Carta da Terra de 1997, no Princípio 4, ao afirmar
que é uma responsabilidade universal a garantia das dádivas e da beleza da Terra para as
atuais e futuras gerações.
O princípio do direito à sadia qualidade de vida visa a unção da felicidade do
indivíduo com o bem comum, de modo a superar a estreita visão quantitativa que era
35
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expressa no conceito de nível de vida, o que faz da qualidade de vida, elemento finalista do
Poder Público.
Por conta desse princípio é que a Organização das Nações Unidas (ONU) faz,
anualmente, uma classificação de todos os países através da medida da qualidade de vida,
analisando-se pelo menos três fatores: a saúde, a educação e o produto interno bruto.
“A saúde dos seres humanos não existe somente numa contraposição a
não ter doenças diagnosticadas no presente. Leva-se em conta o estado
dos elementos da Natureza – águas, solo, ar, flora, fauna e paisagem –
para se aquilatar se esses elementos estão em estado de sanidade e de seu
uso advenham saúde ou doenças e incômodos para os seres humanos”.38

O princípio do direito à sadia qualidade de vida encontra-se contemplado em
diversos documentos de importância mundial, tais como a Declaração de Estocolmo, fruto
da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente ocorrida em 1972, que requer em
seu princípio 1 “adequadas condições de vida, em um meio ambiente de qualidade”.39
O princípio do acesso equitativo aos recursos naturais estabelece que o Direito
Ambiental tem o dever de criar normas que indiquem como serão verificadas as
necessidades de uso dos recursos ambientais. Com isso, é preciso que se estabeleça uma
razoabilidade dessa utilização, de modo que, quando a utilização não for razoável ou
necessária, deverá negar-se o seu uso, ainda que os bens não sejam atualmente
considerados escassos.
Os Princípios 1 e 3 da Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento de 1992 dispõem, respectivamente, que “Os seres humanos constituem o
centro das preocupações relacionadas com o desenvolvimento sustentável. Têm direito a
uma vida saudável e produtiva em harmonia com a natureza”40 e que “O direito ao
desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas
equitativamente as necessidades de gerações presentes e futuras”.41
A Convenção sobre a Diversidade Biológica de 1972 estabelece, no seu artigo
15.7, que:
38
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“Each Contracting Party shall take legislative, administrative or policy
measures, as appropriate, and in accordance with Articles 16 and 19
and, where necessary, through the financial mechanism established by
Articles 20 and 21 with the aim of sharing in a fair and equitable way the
results of research and development and the benefits arising from the
commercial and other utilization of genetic resources with the
Contracting Party providing such resources. Such sharing shall be upon
mutually agreed terms”.42 e 43

É importante ressaltar que os usuários de bens ambientais, ou simplesmente os
que desejam utilizá-los, devem comprovar suas necessidades atuais, para que possam
usufruir, assim, desses bens ambientais na proporção de suas necessidades presentes, e não
na proporção de suas necessidades futuras.
“A equidade no acesso aos recursos ambientais deve ser enfocada não só
com relação à localização espacial dos usuários atuais, como em relação
aos usuários potenciais das gerações vindouras. Um posicionamento
equânime não é fácil de ser encontrado, exigindo considerações de ordem
ética, científica e econômica das gerações atuais e uma avaliação
prospectiva das necessidades futuras, nem sempre possíveis de serem
conhecidas e medidas no presente.44

Quanto ao princípio do poluidor-pagador, esse princípio reclama especial atenção,
porque ele não indica que a pessoa pode pagar para poluir, na verdade, ele parte da
constatação de que os recursos ambientais são escassos e conforme são utilizados na
produção e no consumo, vão sendo reduzidos e degradados, por isso, o custo da redução
desses recursos deve ser considerado no sistema de preços, de modo a assegurar que os
preços dos produtos reflitam seus custos ambientais.
Os recursos ambientais, se forem prejudicados ou poluídos, em razão de sua
natureza pública, geram uma responsabilidade do Poder Público de arcar com os custos de
sua recuperação e limpeza, custo esse que é suportado por toda a sociedade. O princípio do
poluidor-pagador busca exatamente reduzir ou eliminar tal subsídio a valores
insignificantes.
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“Desse modo, num primeiro momento, impõe-se ao poluidor o dever de
arcar com as despesas de prevenção dos danos ao meio ambiente que a
sua atividade possa ocasionar. Cabe a ele o ônus de utilizar instrumentos
necessários à prevenção dos danos. Numa segunda órbita de alcance,
esclarece este princípio que, ocorrendo danos ao meio ambiente em razão
da atividade desenvolvida, o poluidor será responsável pela sua
recuperação”.45

Esse princípio foi consagrado pelo princípio 16 da Declaração do Rio de Janeiro
de 1992, o qual dispõe:
“As autoridades nacionais devem esforçar-se para promover a
internalização dos custos de proteção do meio ambiente e o uso dos
instrumentos econômicos, levando-se em conta o conceito de que o
poluidor deve, em princípio, assumir o custo da poluição, tendo em vista
o interesse público, sem desvirtuar o comércio e os investimentos
nacionais”.46

Alguns doutrinadores brasileiros, como Édis Milaré e Paulo Affonso Leme
Machado, comungam do entendimento de que o princípio do poluidor-pagador tem uma
faceta preventiva, todavia, também é dotado de uma faceta reparadora, devendo assim, o
“poluidor” indenizar pelos danos suportados. Em outras palavras, essa faceta reparadora
significa a responsabilidade civil do “poluidor” pela poluição perpetrada.
Enquanto, em Portugal, doutrinadores como José Joaquim Gomes Canotilho e
Alexandra Aragão parecem defender a inexistência de elo entre o princípio do poluidorpagador e a responsabilidade civil. Para Canotilho “o princípio do poluidor-pagador não se
identifica com o princípio da responsabilidade, pois abrange, ou pelo menos foca, outras
dimensões não enquadráveis neste último”.47 E Aragão afirma que “não há utilidade em se
admitir a existência de um princípio de responsabilidade civil exclusivo para o meio
ambiente, que, in casu, seria o Princípio do Poluidor-pagador”.48
O princípio da precaução, mostra-nos que não somos responsáveis apenas por
aquilo que sabemos ou por aquilo que deveríamos saber, mas também por tudo aquilo que
deveríamos questionar, ou seja, esse princípio é aplicado quando ainda existe a incerteza
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de dano ambiental, não se esperando que esta se torne certeza. É quando se prepara para o
inesperado, para o não sabido.
“(…) a ausência de dados científicos não pode justificar a inércia na
proteção ambiental, (…) o reconhecimento das lacunas de conhecimentos
é precisamente o primeiro passo e o estímulo necessário ao
aprofundamento da investigação técnica e científica no domínio em
causa. Ultrapassadas as dúvidas, passar-se-á das actuações precaucionais,
fundadas na incerteza para as ações preventivas cientificamente
justificadas e tecnicamente apoiadas”.49

A exortação do princípio da precaução encontra-se no princípio 15 da Declaração
do Rio de Janeiro de 1992:
“De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser
amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades.
Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de
absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para
postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a
degradação ambiental”.50

Já o princípio da prevenção, diferentemente do princípio da precaução, aplica-se a
impactos ambientais já conhecidos, os quais possuem uma história de informações ao seu
respeito. Esse princípio é instrumentalizado através do EIA e do licenciamento ambiental,
uma vez que ambos são realizados tendo como base conhecimentos já adquiridos sobre
determinada intervenção no ambiente, prevenindo os danos ambientais que seriam
causados por determinada atividade.
“A prevenção e a preservação devem ser concretizadas por meio de uma
consciência ecológica, a qual deve ser desenvolvida através de uma
política de educação ambiental. De fato, é a consciência ecológica que
propiciará o sucesso no combate preventivo do dano ambiental. Todavia,
deve-se ter em vista que a nossa realidade ainda não contempla aludida
consciência, de modo que outros instrumentos tornam-se relevantes na
realização do princípio da prevenção. Para tanto, observamos
instrumentos como o estudo prévio de impacto ambiental (EIA/RIMA), o
manejo ecológico, o tombamento, as liminares, as sanções
administrativas etc.”.51

Esta necessidade imperiosa de evitar que ocorram danos ao meio ambiente vem
sendo ressaltada na maioria das legislações internacionais, tais como a Convenção de
49
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Basileia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu
Depósito (1989), a Convenção da Diversidade Biológica, o Tratado de Maastricht sobre a
União Europeia e o Acordo-Quadro sobre o Meio Ambiente do Mercosul.
Autores como José Joaquim Gomes Canotilho explicam, ainda, os motivos que
justificam a prevenção:
“(…) porque em muitos casos, depois de a poluição ou o dano ocorrerem,
são impassíveis de remover (…) porque, mesmo quando a reconstituição
natural é materialmente possível, frequentemente ela é de tal modo
onerosa, que esse esforço não pode ser exigido ao poluidor (…) por fim,
porque economicamente é sempre muito mais dispendioso remediar do
que prevenir”.52

O princípio da reparação dispõe que uma vez ocorrido o dano ambiental, esse
deverá ser reparado. No âmbito internacional, essa responsabilidade de reparação do dano
dependerá da existência de convenção, na qual esteja prevista a responsabilidade objetiva
ou subjetiva. E sobre este tema dispõe o Princípio 13 da Declaração do Rio de Janeiro de
1992:
“Os Estados deverão desenvolver legislação nacional relativa à
responsabilidade e à indenização referente às vítimas da contaminação e
outros danos ambientais. Os Estados deverão cooperar de maneira
diligente e mais decidida, no preparo de novas leis internacionais sobre
responsabilidade e indenização pelos efeitos adversos dos danos
ambientais causados pelas atividades realizadas dentro de sua jurisdição,
ou sob seu controle, em zonas situadas fora de sua jurisdição”.53

Esse princípio não pode ser confundido com o princípio da correção na fonte54, do
direito português, o qual inicialmente era denominado de princípio da reparação na fonte:
“A primeira designação que recebeu este princípio, (também designado
pela doutrina como princípio do poluidor-eliminador, princípio da autosuficiência ou princípio da proximidade), foi princípio da reparação na
fonte, mas o Tratado da União Europeia veio alterar esta designação para
princípio da correcção na fonte, para não induzir em erro quanto ao
momento da actuação preconizada – pretende-se intervir a priori e não a
posteriori. Reparar na fonte os danos ao ambiente lembrava demasiado os
mecanismos ressarcitórios do Direito Civil. Por sua vez, corrigir na fonte
os danos causados ao ambiente decorre mais da ideia de prevenção dos
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danos actuando na origem, ideia esta muito mais da consentânea com
todo o espírito e prática do Direito Comunitário”. (grifo do autor).55

Diante da leitura da citação acima transcrita, percebe-se que o princípio da
correção na fonte objetiva a pesquisa das causas da poluição para que estas possam ser
eliminadas, quando possível, ou compensá-las.
“Este é um princípio muito fecundo, que permite responder às questões
de quem, onde e quando deve desenvolver acções de protecção do
ambiente. Visa, portanto, pesquisar as causas da poluição para, sempre
que possível, as eliminar ou, pelo menos, para as moderar, evitando que a
poluição se repita”.56

O princípio da informação e da participação está disciplinado no Princípio 10 da
Declaração do Rio de Janeiro de 1992:
“O melhor modo de tratar as questões ambientais é com a participação de
todos os cidadãos interessados, em vários níveis. No nível nacional, toda
pessoa deverá ter acesso adequado à informação sobre o ambiente de que
dispõem as autoridades públicas, incluída a informação sobre os materiais
e as atividades que oferecem perigo a suas comunidades, assim como a
oportunidade de participar dos processos de adoção de decisões. Os
Estados deverão facilitar e fomentar a sensibilização e a participação do
público, colocando a informação à disposição de todos. Deverá ser
proporcionado acesso efetivo aos procedimentos judiciais e
administrativos, entre os quais o ressarcimento de danos e recursos
pertinentes. (grifo nosso)”.57

O princípio da informação visa não somente o processo de educação das pessoas e
da comunidade, mas também possibilita que a pessoa, uma vez informada, possa
pronunciar-se sobre a matéria informada e tomar uma posição.
Desse modo, a informação ambiental não somente forma a opinião pública, como
também cria uma consciência ambiental com canais próprios, administrativos e judiciais,
para manifestar-se.
Assim, o princípio da participação faz com que os cidadãos abandonem uma
posição passiva de beneficiários e passem a partilhar da responsabilidade na gestão dos
interesses da coletividade.
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“O princípio da participação constitui ainda um dos elementos do Estado
Social de Direito (que também poderia ser denominado Estado Ambiental
de Direito), porquanto todos os direitos sociais são a estrutura essencial
de uma saudável qualidade de vida, que, como sabemos, é um dos pontos
cardeais da tutela ambiental”.58

Sob a ótica da legislação portuguesa, é importante ressaltar que a Convenção da
Comissão Econômica para a Europa das Nações Unidas (CEE/ONU) sobre Acesso à
Informação, Participação do Público no Processo de Tomada de Decisão e Acesso à Justiça
em Matéria de Ambiente (Convenção de Arhus), a qual foi assinada por Portugal em 1998
e ratificada em 2003, tem como objetivo a garantia dos direitos dos cidadãos no que
concerne ao acesso à informação, à participação do público em processos de decisão e
acesso à justiça.
“A Convenção de Aarhus representa um grande passo para o
desenvolvimento do direito internacional no que diz respeito à
democracia participativa e ao fortalecimento do direito internacional no
que diz respeito à democracia participativa e ao fortalecimento dos
direitos do cidadão em matéria de ambiente, e por isso não deve ser vista
como mais uma convenção sobre ambiente, mas uma convenção que
introduz a democracia no processo de decisão pública”.59

Essa convenção foi incorporada pela União Europeia através da Diretiva
2003/4/CE, que revogou a Diretiva 90/313/CEE, e é transposta para o direito nacional
português através da Lei nº 19/2006.
O interessante nessa Diretiva é que as autoridades públicas são obrigadas a
disponibilizar ao requerente informação sobre ambiente na sua posse ou detida em seu
nome, sem que o requerente tenha de justificar o seu interesse, ademais, é imposta à
Administração Pública a obrigação de promover, por sua iniciativa, a divulgação de
informação ambiental, através de:
“(…) tecnologias telemáticas e electrónicas, designadamente textos dos
tratados, convenções, legislação nacional e comunitária, políticas, planos,
e programas relativos ao ambiente e respectivos relatórios de execução,
relatório nacional sobre o estado do ambiente, dados ou resumos dos
dados resultantes do controlo das actividades que afectam o ambiente,
licenças e autorizações estudos de impacte ambiental e avaliações de
risco”.60
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O princípio da obrigatoriedade da intervenção do Poder Público afirma que a
gestão do meio ambiente não é de inteira responsabilidade da sociedade civil, que sofre
com os danos ambientais causados, ou dos poluidores que os geram, mas também de todos
os países, tanto no âmbito interno quanto no âmbito internacional. O Estado deve intervir e
atuar de forma a promover a proteção do meio ambiente.
“O Poder Público passa a figurar não como proprietário dos bens
ambientais – águas, ar e solo, fauna e florestas, patrimônio histórico –,
mas como um gestor ou gerente, que administra bens que não são dele e,
por isso, deve explicar convincentemente sua gestão. A aceitação dessa
concepção jurídica vai conduzir o Poder Público a ter que prestar contas
sobre a utilização dos bens “de uso comum do povo”.61

Sobre isso, interessante mencionar o entendimento de Carla Amado:
“Ora, sem enjeitar a ineliminável vertente colaboracionista privada na
tarefa de procteção do ambiente, afigura-se incontestável ser o Estado o
primeiro responsável pela criação de um quadro operativo que discipline
a actuação dos membros da colectividade, sensibilizando, apoiando e
condicionando. A preservação e a promoção da ‘ordem pública
ecológica’ dependem disso”.62

Esse princípio está inscrito no item 17 da Declaração de Estocolmo de 1972, o
qual dispõe que “deve-se confiar às instituições nacionais competentes a tarefa de planejar,
administrar ou controlar a utilização dos recursos ambientais dos estados, com o fim de
melhorar a qualidade do meio ambiente”.63

1.3 DADOS SOBRE EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS NO BRASIL E NO
MUNDO

O Brasil está entre os países que possuem maior potencial tecnicamente
aproveitável de energia hidrelétrica no mundo, juntamente com os Estados Unidos da
América (EUA), a antiga União Soviética, a China e a Índia.
<file:///C:/Users/Utilizador/Downloads/Dir2003_4_CE_AcessoInformacaoAmb_2009RelPt.pdf>. Acesso em
27 jun 2014.
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MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p.
108.
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GOMES, Carla Amado. Risco e modificação do acto autorizativo concretizador de deveres de
protecção do ambiente. Coimbra: Coimbra Editora, 2007. p. 555.
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Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, 1972. Disponível em:
<http://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/DesenvolvimentoSustentavel/1972_Declaracao_Estocolmo.pdf>
. Acesso em 27 jun 2014.
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A China possui a maior capacidade hidrelétrica instalada, com 196,79
Gigawatts (GW), sendo que parte dessa produção é de responsabilidade da maior usina
hidrelétrica do mundo, a Usina Hidrelétrica Três Gargantas, construída no rio Yangtsé,
com 18,3 GW.
O Canadá está em segundo lugar, com 88,97 GW, tendo três das suas usinas
entre as vinte maiores Usinas Hidrelétricas do mundo.
Os Estados Unidos ocupam a terceira posição, com 79,51 GW e possuem a
quinta maior usina, a Grand Coulee, localizada no Rio Columbia, no estado de
Washington.
E na quarta posição temos o Brasil, com 75,72 GW de capacidade instalada e
quatro das suas usinas entre as maiores Usinas Hidrelétricas do mundo.
Cerca de 30% do potencial hidrelétrico brasileiro já foi explorado, o que está
em proporção bem menor quando comparado com a proporção que pode ser observada nos
países industrializados. Ademais, ainda segundo estudos realizados pela Empresa de
Pesquisa Energética (EPE), as regiões sul e sudeste estão com o seu potencial hídrico
praticamente esgotado, tendo em vista que lá se concentram grande parte das usinas
hidrelétricas já finalizadas. Enquanto nas regiões norte e centro-oeste ainda há muito a ser
explorado, elevando o nível de utilização dos recursos hídricos e consequentemente da
produção de energia.
Assim, a maior parte do potencial hidrelétrico a se aproveitar está localizado
nas regiões norte e centro-oeste do país, sendo que essas regiões concentram os biomas
que ocupam a maior parte do território nacional que são a Amazônia e o Cerrado, biomas
esses que são muito relevantes ambientalmente e, por causa disso, demandará a elaboração
de estudos especiais e de maiores cuidados para que seja possível o seu correto
aproveitamento.
O elevado aproveitamento dos potenciais hidráulicos na região centro-sul do
país se deve ao desenvolvimento econômico, que aconteceu de forma muito acelerada e
também por causa do relevo predominante (planaltos). Enquanto, os baixos índices de
aproveitamento da bacia do Amazonas são motivados, basicamente, pelo relevo
predominante da região (planícies), por causa da grande diversidade biológica e também
da distância dos principais centros consumidores de energia.
O Plano Nacional de Energia (PNE 2030) aponta que:
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“(…) dos 106.000 MW ainda passíveis de serem explorados no país,
77.058 MW estão localizados na bacia amazônica e deste total, apenas
38% não apresentam qualquer restrições ambientais, enquanto que os
62% remanescentes apresentam restrições ambientais significativas, tais
como, reservas indígenas (44,3%) e áreas destinas a remanescentes
quilombolas (3,7%)”64.

Pode-se perceber, assim, que 48,3% do total das áreas com restrições
ambientais, são áreas pertencentes a comunidades tradicionais que poderão sofrer com os
impactos ambientais provenientes da construção de barragens para geração de energia
hidrelétrica.
Objetivando mitigar os impactos ambientais e sociais causados pela construção
de empreendimentos hidrelétricos, foram criadas pelo PNE 2030 algumas condicionantes
internacionais envolvendo assuntos ligados à proteção da biodiversidade, do patrimônio
cultural e étnico, as quais sintetizam, em sua maioria, obrigações provenientes de tratados
internacionais, tais como o Protocolo de Quioto, Convenção sobre a Diversidade Biológica
e Agenda 21, tratados esses dos quais o Brasil é signatário.
Porém, apesar do PNE 2030 ter apresentado uma série de condicionantes para
tentar solucionar o imbróglio da falta de regulamentação sobre o assunto, essas normas
não passam de regras sem qualquer coercitividade, logo, não ensejam o efetivo
cumprimento por parte do consórcio construtor da hidrelétrica e de todos os envolvidos, de
alguma maneira, nessa questão.

64

Plano Nacional de Energia (PNE 2030). Disponível em: <http://www.epe.gov.br/PNE/20080512_3.pdf>.
Acesso em 2 jul 2014.
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2 PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO BRASIL
A Constituição Federal do Brasil de 1988 previu, em seu artigo 22565, que o
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos, devendo, por
isso, ser preservado pelo Poder Público, assim, o meio ambiente passou a ser entendido
como um direito fundamental do ser humano, cabendo tanto ao governo quanto a cada
indivíduo o dever de preservá-lo e defendê-lo.
Dessa forma, não são admitidas atividades, tanto de iniciativa privada, quanto
de iniciativa pública, que violem a proteção do meio ambiente, uma vez que, de acordo
com o artigo 170, inciso VI, da CF/8866, a defesa do meio ambiente é princípio norteador e
inseparável da atividade econômica.
Mas, a necessidade de requerer autorização governamental para exercer
atividades que causem impacto significativo no meio ambiente não surgiu com a
Constituição Federal de 1988, e sim com o Código Florestal de 193467 (revogado pela Lei
no 4.771 de 1965, a qual, posteriormente, também veio a ser revogada pela Lei no 12.651
de 2012), o qual introduziu a necessidade de obtenção de uma autorização para a
derrubada de florestas em propriedades privadas68, para o aproveitamento de lenha com o
fim de abastecimento de vapores e máquinas69, e a caça e pesca nas florestas protetoras e
remanescentes70.
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Art. 225 da CF/88 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial à sádia 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.
66
Art. 170 da CF/88 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa,
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os
seguintes princípios:
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos
produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação.
67
Decreto no 23.793/34. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/19301949/D23793.htm>. Acesso em 3 jul 2014.
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Art. 23, § 2º do Decreto no 23.793/34 - Antes de iniciar a derrubada, com a antecedência mínima de 30
dias, o proprietário dará ciência de sua intenção á autoridade competente, a fim de que esta determine a parte
das matas que será conservada.
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Art. 44 do Decreto no 23.793/34 - Quando a exploração tiver por fim o aproveitamento industrial do lenho
e determinadas essências, que, por sua grande abundancia no local, possam ser abatidas sem inconveniência
para as florestas, terá lugar o corte sob a fiscalização da autoridade competente, a fim de que só recaia em
árvores adultas, convenientemente situadas, e com as dimensões a que se refere o art. 38, atendidas as
determinações deste código, especialmente quanto ao replantio e á defesa das paisagens e belezas naturais.
70
Art. 55 do Decreto no 23.793/34 - A caça e a pesca, nas florestas protetoras e nas remanescentes, que não
constituírem parques, dependem de licença prévia e expressa da autoridade competente, observadas as
disposições legais e regulamentares aplicáveis.
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Neste sentido, o licenciamento ambiental é o complexo de etapas que
compõem o processo administrativo, o qual objetiva a concessão de licença ambiental.
Existe uma discussão acerca do conceito de licenciamento, porque enquanto o
inciso I, do artigo 1 da Resolução do CONAMA no 237/9771, o conceitua como sendo um
procedimento administrativo, outros dispositivos da legislação tais como o artigo 12 da
mesma resolução72 e o artigo 1 da Resolução do CONAMA no 404/0873, o conceitua como
sendo um processo administrativo que comporta diversos procedimentos.
Essa situação é um exemplo que justifica a afirmação de Vasco Pereira da
Silva faz ao alegar que o principal problema do Direito Ambiental é o da multiplicidade de
fontes:
“Trata-se de fontes múltiplas, por vezes, mesmo contraditórias entre si.
Existe uma espécie de ‘selva’ de regulação, no quadro do Direito do
Ambiente, e aquilo que é importante que o legislador faça é uma espécie
de ‘mapa do tesouro’, procurando sistematizar e codificar o Direito
existente’”.74

Autores como Antônio Inagê de Assis Oliveira, José Afonso da Silva e Paulo
de Bessa Antunes, limitam-se a tratar o licenciamento ambiental como um procedimento
administrativo e não entram em qualquer discussão sobre o assunto. Outros, como Silviana
Lúcia Henkes e Jairo Antônio Hohl, afirmam que o licenciamento ambiental é um
procedimento administrativo, porque é um conjunto de atos que almeja, ao final, a
concessão da licença ambiental devida, seja ela a licença prévia, a licença de instalação ou
a licença de operação.
Merece transcrição a lição de Maria Di Pietro:
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Art. 1 da Resolução do CONAMA no 237/97 - Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes
definições:
I - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia
a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos
ambientais , consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam
causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas
aplicáveis ao caso.
72
Art. 12 da Resolução do CONAMA no 237/97 - O órgão ambiental competente definirá, se necessário,
procedimentos específicos para as licenças ambientais, observadas a natureza, características e peculiaridades
da atividade ou empreendimento e, ainda, a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de
planejamento, implantação e operação.
73
Art. 1 da Resolução do CONAMA no 404/08 - Estabelecer que os procedimentos de licenciamento
ambiental de aterros sanitários de pequeno porte sejam realizados de forma simplificada de acordo com os
critérios e diretrizes definidos nesta Resolução.
74
SILVA, Vasco Pereira da. Verde Cor de Direito: Lições de Direito do Ambiente. Coimbra: Almedina,
2002. p. 36 – 37.
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“Não se confunde processo com procedimento. O primeiro existe sempre
como instrumento indispensável para o exercício de função
administrativa; tudo o que a Administração Pública faz, sejam operações
materiais ou atos jurídicos, fica documentado em um processo; (…)
executar uma obra, celebrar um contrato, editar um regulamento; (…). O
procedimento é o conjunto de formalidades que devem ser observadas
para a prática de certos atos administrativos; equivale a rito, a forma de
proceder; o procedimento se desenvolve dentro de um processo
administrativo”.75

A forma preventiva do Estado limitar alguns dos direitos dos empreendedores
visando garantir a higidez ambiental pode ser implementada através de vários
procedimentos que estão abrangidos pelo gênero “licenciamento ambiental”. Portanto,
segue-se o entendimento de Bessa Antunes que afirma:
“Há uma evidente impropriedade técnica nas definições normativas que
têm insistido em classificar o licenciamento ambiental como mero
procedimento, impropriedade que, aliás, é desmentida por normas que
asseguram um determinado grau de contraditório às partes
interessadas”.76

Assim, entende-se que o licenciamento ambiental é um processo
administrativo, composto por instrumentos de gestão ambiental e participação pública, o
que permite uma avaliação dos impactos socio-ambientais de projetos, com a finalidade de
se obter uma decisão administrativa que seja sensata ao deferir ou indeferir uma licença
ambiental pelo órgão ambiental competente.
O licenciamento ambiental é uma das manifestações do poder de polícia do
Estado por meio do qual a Administração Pública limita o poder do empreendedor, de
modo a garantir que os recursos naturais não sejam utilizados de forma excessiva
causando impactos ambientais irreparáveis.
Com relação ao conceito do poder de polícia ambiental, assim leciona Paulo
Affonso Leme Machado:
“Poder de polícia ambiental é a atividade da Administração Pública que
limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato
ou a abstenção de fato em razão de interesse público concernente à saúde
da população, à conservação dos ecossistemas, à disciplina da produção e
do mercado, ao exercício de atividades dependentes de concessão,
autorização/permissão ou licença do Poder Público de cujas agressões
possam decorrer poluição ou agressão à natureza”.77
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Neste tipo de processo a presença do Estado é evidenciada, diante da
necessidade de preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Neste
particular, pode-se afirmar que o tema em tela está intimamente ligado ao princípio do
desenvolvimento sustentável, haja vista que o progresso não pode acontecer de modo
dissociado da preservação ambiental, sob pena de inviabilizar a própria subsistência
humana.
Deste modo, é por meio do licenciamento ambiental que a Administração
Pública estabelece os limites e condições para que possam ser exercidas as atividades
utilizadoras de recursos ambientais e, é por isso, que o licenciamento ambiental é
considerado um dos principais instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente78,
porque objetiva a proteção do meio ambiente através de uma atuação preventiva, além de
compatibilizar sua preservação com o desenvolvimento econômico e social, sendo assim,
“a primeira fiscalização de conformidade, ou seja, uma verificação preventiva da
utilização dos recursos naturais da forma indicada na lei”.79
A Resolução do CONAMA no 237/97 conceitua o licenciamento ambiental,
em seu artigo 1, inciso I, como sendo o:
“(…) procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental
competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais,
considerados efetiva ou potencialmente poluidoras; ou aquelas que, sob
qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as
disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao
caso”.80

Desta forma, entende-se que o licenciamento ambiental é um processo,
conduzido no âmbito do Poder Executivo pelos órgãos ambientais em suas várias esferas,
composto por um encadeamento de atos administrativos que objetivam a concessão da
licença ambiental.
Vale ressaltar que o anexo I da Resolução do CONAMA no 237/97 apresenta
um rol das atividades licenciáveis, o qual é exemplificativo, uma vez que a Lei no 6.938/81
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Art 9 da Lei nº 6.938/81 - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:
IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras.
79
MORAES, Luís Carlos Silva de. Curso de Direito Ambiental. 2. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2004. p.
85.
80
Art. 1, inciso I, da Resolução do CONAMA nº 237/97. Disponível em:
<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html>. Acesso em 5 jul 2014.
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remete a um conceito genérico, abarcando, assim, todas as atividades consideradas
potencial ou efetivamente poluidoras.
Por sua vez, a licença ambiental é definida pela Resolução do CONAMA no
237/97, em seu artigo 1, inciso II, como sendo o:
“Ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece
as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser
obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar,
instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras
dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar
degradação ambiental”.81

A licença ambiental é, segundo Carla Gomes, “um instrumento de prevenção,
que concretiza um princípio de proibição sob reserva de permissão, sendo também a
expressão particular de uma dimensão positiva do princípio da prevenção que se traduz no
princípio da correção da fonte”.82
Pela análise das definições apresentadas, pode-se perceber que não há como
fazer confusão entre o processo de licenciamento ambiental e o ato administrativo que dele
resulta, a licença ambiental, uma vez que essa última será sempre resultado do
licenciamento ambiental, o qual pode existir sem a licença, uma vez que essa última pode
ou não vir a ser concedida no bojo do processo de licenciamento ambiental.
É relevante mencionar que a licença ambiental europeia, a qual foi resultado
da transposição da diretiva 96/61/CE83, sendo posteriormente regulada no Decreto-Lei no
173/2008, o qual foi revogado pelo Decreto-Lei nº 127/2013, define em seu artigo 3,
alínea ff, a Licença ambiental, como sendo:
“(…) a decisão que visa garantir a prevenção e o controlo integrados da
poluição proveniente das instalações que desenvolvem uma ou mais
atividades constantes do anexo I, estabelecendo as medidas destinadas a
evitar, ou se tal não for possível, a reduzir as emissões para o ar, água e
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Art. 1, inciso II, da Resolução do CONAMA no 237/97. Disponível em:
<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html>. Acesso em 5 jul 2014.
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GOMES, Carla Amado; SOUSA, Marcelo Rebelo (coord.). Estudos de Direito do Ambiente e de Direito
do
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Disponível
em:
<http://www.icjp.pt/sites/default/files/media/ebook_ambienteurbanismo_completo.pdf>. Acesso em 7 jul
2014.
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A Diretiva nº 96/61/CE, relativa à Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP), sofreu alterações
que lhe foram introduzidas pela Diretiva nº 2003/35/CE, sendo codificada pela Diretiva nº 2008/1/CE.
A Diretiva nº 2010/75/EU que é a Diretiva de Emissões Industriais (DEI), revogou a Diretiva nº 2008/1/CE,
com alterações promovidas pela Diretiva nº 2009/31/CE (Diretiva PCIP).
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solo, a produção de resíduos e a poluição sonora, constituindo condição
necessária da exploração dessas instalações”.84

Ainda relevante mencionar que, segundo o artigo 22, o artigo 25 e o Anexo I
do Decreto-Lei nº 226-A/200785 (legislação portuguesa), a emissão de licenças ou
concessões implicam a prestação da caução para recuperação ambiental86, a qual poderá
ser dispensada, somente se a Administração da Região Hidrográfica (ARH) competente
considerar que não serão gerados quaisquer impactos negativos para os recursos hídricos,
sendo que, para além da prestação da caução, ainda é obrigatória, a prestação de
uma caução de construção87 sempre que for necessário garantir o cumprimento das
obrigações de implantação, alteração e demolição de instalações fixas ou desmontáveis,
apoios de praia ou similares, infraestruturas e equipamentos de apoio à circulação
rodoviária e infraestruturas hidráulicas.
Cumpre aqui, antes de adentrar no tema do licenciamento ambiental, fazer a
distinção entre a licença ambiental e a licença administrativa. Essa última é espécie de ato
administrativo, sendo ato unilateral, declaratório e vinculado, através do qual a
Administração Pública faculta ao requerente o exercício de uma atividade, se preenchidos
os requisitos legais.
Existe uma divergência doutrinária no que diz respeito à natureza jurídica da
licença ambiental. Enquanto alguns doutrinadores afirmam tratar-se de uma autorização
administrativa, outros afirmam ser uma licença administrativa. Ambas são atos
administrativos que tratam da outorga de direitos, contudo são termos técnicos que
possuem significados distintos.
A licença administrativa, como foi dito anteriormente, é um ato vinculado e
definitivo, sendo assim, basta que os preceitos legalmente exigidos sejam atendidos para
que a licença possa ser alcançada. Enquanto a autorização é um ato discricionário e
precário e, assim sendo, mesmo depois de concedida, permanece o administrado
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Disponível
em:
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subordinado ao interesse público que poderá motivar a Administração Pública a alterá-lo,
revisá-lo ou suspendê-lo.
Portanto, a licença ambiental é uma autorização emitida pelo órgão público
competente e concedida ao empreendedor, se atendidas as precauções requeridas com o
intuito de resguardar o direito coletivo ao meio ambiente sadio, para que o empreendedor
possa exercer seu direito à livre iniciativa.
O desacordo doutrinário gira em torno, basicamente, da questão da
definitividade do ato, que é uma característica das licenças administrativas, o que não
ocorre com as licenças ambientais, uma vez que a Lei no 6.938/81 destaca claramente em
seu artigo 10, como se verá a seguir, a possibilidade de renovação e revisão desse tipo de
licença, e a Resolução do CONAMA no 237/97, em seu artigo 1988, aborda sobre a
possibilidade de suspensão ou cancelamento da licença ambiental previamente concedida.
Assim, a licença ambiental possui natureza de autorização, haja vista que o
administrado não tem direito adquirido ao ato de licença ambiental concedido, pois,
devido a natureza difusa do direito ambiental, a vontade do particular sempre se curvará
perante o interesse da coletividade.
A partir desse entendimento, percebe-se que “não há o que se falar em direito
subjetivo no que se refere à prorrogação ou renovação da licença, uma vez que as medidas
apresentando caráter de autorizações de polícia não são criadoras de direitos e podem ser
ab-rogadas ou modificadas”.89
Com relação à previsão do licenciamento na legislação ordinária, essa surgiu
com a Lei no 6.938/81, a qual estabelece em seu artigo 10:
“(…) a construção, instalação, ampliação e funcionamento de
estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais,
considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental,
dependerão de prévio licenciamento por órgão estadual competente,
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, e do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis –
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Art. 19 da Resolução do CONAMA no 237/97 - O órgão ambiental competente, mediante decisão
motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar
uma licença expedida, quando ocorrer:
I - Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais.
II - Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença.
III - superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.
89
MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p.
266.
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IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças
exigíveis.”90

Os estabelecimentos e atividades que utilizam recursos ambientais e que são
tidos como, efetiva ou potencialmente, poluidores são aqueles que se enquadram, de forma
não exaustiva, no que está previsto no artigo 17, inciso II da Lei no 6.938/81, que apresenta
o IBAMA como órgão responsável pela administração do:
“Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, para registro obrigatório de
pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente
poluidoras e/ou a extração, produção, transporte e comercialização de
produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de
produtos e subprodutos da fauna e flora”.91

Vale ressaltar que, segundo o artigo 9, inciso XII da Lei nº 6.938/8192, o
supramencionado cadastro, do mesmo jeito que o licenciamento ambiental, também é um
dos instrumentos da PNMA.
Dessa forma, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Renováveis tem como função administrar esse cadastro, praticando o ato administrativo de
inclusão de uma atividade ou de um estabelecimento no mesmo, de forma fundamentada,
indicando, tecnicamente, que corresponde às hipóteses do artigo 3 da Lei no 6.938/8193.
Com a finalidade específica de criar o Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, o IBAMA expediu a
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Art. 10 da Lei nº6.938/81. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm>. Acesso
em 9 jul 2014.
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em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm>. Acesso em 9 jul 2014.
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Art 9 da Lei nº 6.938/81 - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:
XII - o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos
ambientais.
93
Art. 3 da Lei nº 6.938/81 – Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I – meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e
biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;
II – degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente;
III – poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente;
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;
IV – poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito publico ou privado, responsável, direta ou indiretamente,
por atividade causadora de degradação ambiental;
V – recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuares, o mar
territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora.
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Portaria nº 113/97, na qual consta o rol das atividades consideradas potencialmente
poluidoras e das atividades utilizadoras de recursos naturais.
A supramencionada portaria era a única que regia o assunto até a edição da Lei
nº 10.165/00, que deu nova redação aos artigos 17-B e 17-C da Lei no 6.938/8194, com a
finalidade primordial, de instituir a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA),
mas que acabou, também, por especificar o rol das atividades consideradas potencialmente
poluidoras e das atividades utilizadoras de recursos naturais.
Relevante mencionar o artigo 8, inciso II da Lei no 6.938/8195, o qual
estabelece ser obrigatório o licenciamento, em caso específico, indicado por Resolução do
Conselho Nacional do Meio Ambiente, órgão que neste caso estaria exercendo sua
competência executiva e não legislativa, uma vez que as atividades consideradas
degradadoras já devem constar no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais.
É de competência comum, segundo o artigo 23 da CF/8896, entre os entes da
Federal, a aplicação do licenciamento ambiental, e assim sendo, todos os entes da

Art. 17-B da Lei nº 6.938/81 - Fica instituída a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA, cujo
fato gerador é o exercício regular do poder de polícia conferido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama para controle e fiscalização das atividades potencialmente
poluidoras e utilizadoras de recursos naturais.
Art. 17-C da Lei nº 6.938/81 - É sujeito passivo da TCFA todo aquele que exerça as atividades constantes do
Anexo VIII desta Lei.
§1o O sujeito passivo da TCFA é obrigado a entregar até o dia 31 de março de cada ano relatório das
atividades exercidas no ano anterior, cujo modelo será definido pelo Ibama, para o fim de colaborar com os
procedimentos de controle e fiscalização.
§ 2o O descumprimento da providência determinada no § 1 o sujeita o infrator a multa equivalente a vinte por
cento da TCFA devida, sem prejuízo da exigência desta.
95
Art. 8 da Lei nº 6.938/81 - Compete ao CONAMA:
II - determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das possíveis
conseqüências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e
municipais, bem assim a entidades privadas, as informações indispensáveis para apreciação dos estudos de
impacto ambiental, e respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa degradação
ambiental, especialmente nas áreas consideradas patrimônio nacional.
96
Art. 23 da CF/88 - É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio
público;
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as
paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;
IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico,
artístico ou cultural;
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;
VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;
94
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Federação estão autorizados a realizá-lo, desde que respeitando a órbita de competência do
outro.
Essa competência comum, no âmbito do licenciamento ambiental, foi
delimitada pela Lei nº 6.938/81, sobre a qual trata Oliveira:
“Esse normativo determinou que a tarefa de licenciar é, em regra, dos
estados, cabendo ao IBAMA uma atuação supletiva, ou seja, substituir o
órgão estadual em sua ausência ou omissão. Portanto, não cabe ao órgão
federal rever ou suplementar a licença ambiental concedida pelos
estados”.97

O dispositivo legal supracitado também concedeu ao IBAMA competência
para licenciar, tendo assim, a responsabilidade de licenciar atividades e obras que causem
significativo impacto ambiental, seja de âmbito nacional, seja de âmbito regional.
O assunto em relação à competência para licenciar é controvertido, porque
enquanto para alguns doutrinadores, como Oliveira e Celso Antônio Pacheco Fiorillo, as
licenças ambientais deverão ser expedidas pelo IBAMA, para outros, como Paulo Affonso
Leme Machado elas também poderão ser expedidas pela União, pelos Estados e pelos
Municípios, uma vez que a proteção do meio ambiente e o combate à poluição, sendo o
licenciamento ambiental uma das formas de fazê-lo, é de competência comum dessas três
esferas, como bem demonstra o autor:
“A lei federal ordinária não pode retirar dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios poderes que constitucionalmente lhe são atribuídos.
Assim, é de se entender que o art. 10 da Lei 6.938/81 (Lei de Política
Nacional do Meio Ambiente) não estabeleceu licenças ambientais
exclusivas do IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de
Recursos Naturais Renováveis, porque somente uma lei complementar
poderia fazê-lo (art. 23, parágrafo único, da CF); e nem a Resolução
CONAMA-237/1997 poderia estabelecer um licenciamento único.
Enquanto não se elaborar essa lei complementar estabelecendo normas
para cooperação entre pessoas jurídicas, é válido sustentar que todas elas,
ao mesmo tempo, têm competência e interesse de intervir nos
licenciamentos ambientais. No federalismo, a Constituição Federal, mais
do que nunca, é a fonte das competências, pois caso contrário a

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de
saneamento básico;
X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos
setores desfavorecidos;
XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos
e minerais em seus territórios;
XII - estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito.
97
OLIVEIRA, A. I. A. Introdução à legislação ambiental brasileira e licenciamento ambiental. Rio de
Janeiro: Editora Lumen Juris, 2005. p. 318 – 319.
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cooperação entre os órgãos federados acabaria esfacelada, prevalecendo
o mais forte ou o mais estruturado politicamente”.98

Se, acompanhando o entendimento de Paulo Affonso, todos os órgãos possuem
competência para intervir no licenciamento ambiental, qual ente seria efetivamente
responsável por expedir a licença ambiental? Essa questão é esclarecida por Curt
Trennepohl e Terence Trennepohl, ao afirmarem que “a competência para o licenciamento
ambiental deve ser estabelecida a partir da prevalência do interesse, sendo evidente que o
interesse nacional se sobrepõe ao interesse do Estado e o interesse deste último, sobre o do
Município”.99
Cabe aqui destacar que, quando se concluir pela competência da União para o
licenciamento ambiental, isso não significa dizer que esta deverá, obrigatoriamente, ser
exercida pelo órgão federal do meio ambiente, porque existem na doutrina hipóteses de
delegação de competência.
Com relação à competência dos municípios para o licenciamento de atividades
potencialmente degradadoras do meio ambiente, cabe registrar que alguns doutrinadores
defendem a competência do município para o licenciamento ambiental, com base na
competência material comum entre União, Estados e Municípios, entretanto outros
doutrinadores, como Antônio Inagê de Assis, sustentam a absoluta ilegalidade da
Resolução do CONAMA no 237/97, ao atribuir competência licenciadora ao município.
O entendimento aqui seguido é no sentido de que é possível ao ente municipal
expedir licenças ambientais, desde que não desrespeite o interesse nacional e estadual e,
desde que respeitada a competência supletiva do IBAMA. Esse entendimento é
acompanhado por Júlio Cesar Garcia:
“(...) o processo de licenciamento ambiental, assim como os demais
processos de autorização municipal que culminam nos alvarás, sejam no
aspecto tributário, sanitário, de engenharia, dentre outros, é um
instrumento também do Município que tem o dever de exercê-lo, de
acordo com o comando geral contido no caput do artigo 225 da
Constituição Federal”.100

A Resolução do CONAMA nº 237/97, em seu artigo 4, enquadra na situação
de suscetíveis de licenciamento ambiental todos os empreendimentos:
98

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p.
259 – 260.
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TRENNEPOHL, Curt; TRENNEPOHL, Terence. Licenciamento Ambiental. Niterói: Impetus, 2007. p.
14 – 15.
100
GARCIA, Júlio César. A Municipalização do Licenciamento Ambiental: o caso de Maringá. Revista de
Ciências Jurídicas. Maringá: Nova Série, v. 2, n. 1, jan./jun. de 2004. p. 130.
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“I - localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país
limítrofe; no mar territorial; na plataforma continental; na zona
econômica exclusiva; em terras indígenas ou em unidades de
conservação do domínio da União; II- localizados ou desenvolvidos em
dois ou mais estados; III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem
os limites territoriais do País ou de um ou mais estados; IV - destinados a
pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar ou armazenar material
radioativo ou dele dispor, em qualquer estágio, ou que utilizem energia
nuclear em qualquer de suas formar e aplicações, mediante parecer da
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)101; V - bases ou
empreendimentos militares, quando couber, observada a legislação
específica”.102

A Resolução do CONAMA nº 378/06 define os empreendimentos
potencialmente causadores de impacto ambiental, nacional ou regional, para fins do
disposto no artigo 19, §1º, inciso III da Lei nº 4.771/65, modificada pela Lei de Gestão de
Florestas Públicas (Lei nº 11.284/06), a qual inclui novas competências originárias de
licenciamento.
Sobre essa Resolução é relevante mencionar que o artigo 1 da Resolução do
CONAMA nº 378/06 estabelece:
“(…) no que concerne à exploração de florestas e formações sucessoras,
seja de domínio público ou de domínio privado, dependerá de
licenciamento prévio dos órgãos ambientais estaduais, mas será de
responsabilidade do IBAMA quando, segundo o artigo 1º da citada
Resolução, tratar-se especificamente de: florestas públicas de domínio da
União; unidade de conservação criadas pela União; exploração de
florestas e formações sucessoras que envolvam manejo ou supressão de
espécies enquadradas no anexo II da Convenção sobre Comércio
Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de
Extinção (CITES)103; exploração de florestas e formações sucessoras que
envolvam manejo ou supressão de florestas e formações sucessoras em
101

A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), criada pelo Decreto nº 40.110/56, está diretamente
subordinada à Presidência da República e é encarregada de propor as medidas julgadas necessárias à
orientação da política geral da energia atômica em todas as suas fases e aspectos. A CNEN é constituída de
cinco membros, dos quais um será o presidente, que, juntamente com os demais membros da CNEN serão de
livre escolha e nomeação do Presidente da República. Ao Presidente da CNEN cabe promover a execução da
Política de Energia Nuclear aprovada pelo Presidente da República através da Lei nº 4.118/62.
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em:
<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html>. Acesso em 11 jul 2014.
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A Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de
Extinção (CITES) é um dos acordos ambientais mais importantes para preservação das espécies, tendo a
maioria dos países do mundo como signatários. O Brasil aderiu à essa Convenção em 1975. O Decreto nº
76.623/75 promulgou seu texto, que foi aprovado pelo Decreto Legislativo nº 54, do mesmo ano.
A CITES regulamenta a exportação, importação e reexportação de animais e plantas, suas partes e derivados,
através de um sistema de emissão de licenças e certificados que são expedidos quando se cumprem
determinados requisitos.
A implementação das disposições da CITES no país ocorreu por meio do Decreto 3.607/00. Esse Decreto,
entre outras providências, designou o IBAMA como Autoridade Administrativa, com atribuição de emitir
licenças para a comercialização internacional das espécies constantes nos Anexos da CITES.
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imóveis rurais que abranjam dois ou mais estados; supressão de florestas
e outras formas de vegetação nativa em área maior que dois mil hectares
em imóveis rurais localizados na Amazônia Legal104 e mil hectares em
imóveis rurais localizados nas demais regiões do país; supressão de
florestas e formações sucessoras em obras ou atividades potencialmente
poluidoras licenciadas pelo IBAMA; e manejo florestal em área superior
a cinquenta mil hectares”.105

A Resolução do CONAMA nº 237/97, em seu artigo 5, estabelece que:
“(…) é de responsabilidade dos órgãos estaduais e distrital os
empreendimentos e atividades que estiverem localizados ou sendo
desenvolvidos em mais de um município ou em unidades de conservação
de domínio estadual ou do Distrito Federal; que estiverem localizados ou
desenvolvidos nas florestas e demais formas de vegetação natural de
preservação permanente relacionadas no artigo 2º da Lei nº 4.771/65106 e
em todas as que assim forem consideradas por normas federais, estaduais
ou municipais; os empreendimentos cujos impactos ambientais diretos
ultrapassem os limites territoriais de um ou mais municípios; e os que
forem delegados pela União aos estados ou ao Distrito Federal por
instrumento legal ou convênio”.107

O artigo 6 da Resolução do CONAMA nº 237/97108, dispõe que compete aos
órgãos ambientais municipais, o licenciamento ambiental de empreendimentos e
atividades de impacto ambiental local e daqueles sobre os quais houve delegação pelo
estado por instrumento legal ou convênio.
Percebe-se assim, que a norma constitucional do artigo 23 da CF/88 é aberta e
precisa que o Poder Executivo estabeleça, concretamente, a competência de cada esfera da
federação, bem como os critérios que sejam capazes de estabelecer, o conceito de
atividade que possa ser, efetiva ou potencialmente, causadora de significativa degradação
ambiental.
104

A Amazônia Legal é uma área que engloba nove estados brasileiros pertencentes à Bacia amazônica e à
área de ocorrência das vegetações amazônicas. Com base em análises estruturais e conjunturais, o governo
brasileiro, reunindo regiões de idênticos problemas econômicos, políticos e sociais, com o intuito de melhor
planejar o desenvolvimento social e econômico da região amazônica, instituiu o conceito de Amazônia legal.
A atual área de abrangência da Amazônia Legal corresponde à totalidade dos estados brasileiros
do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e parte dos estados brasileiros do Mato
Grosso e Maranhão, perfazendo uma superfície de cerca de 61% do território brasileiro. Sua população,
entretanto, corresponde a 12,32% do total de habitantes do Brasil. Além de conter 20% do bioma cerrado, a
região abriga todo o bioma Amazônia, o mais extenso dos biomas brasileiros, que corresponde a 1/3 das
florestas tropicais úmidas do planeta, detém a mais elevada biodiversidade, o maior banco genético e 1/5 da
disponibilidade mundial de água potável.
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O licenciamento ambiental permanece, em âmbito federal, regulado por ato
administrativo de escala subalterna, que são as resoluções do CONAMA, o que resulta em
forte insegurança jurídica.
“O licenciamento ambiental nasceu, em 1975, como um mecanismo
estadual e local de controle da poluição oriunda de fontes previamente
definidas. A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº
6.938/1981) ampliou o escopo do licenciamento, tornando-o obrigatório
para todos os empreendimentos e atividades com potencial de afetar a
qualidade do meio ambiente. (…) A exigência de estudo prévio de
impacto ambiental foi criada pela Constituição de 1988. A
regulamentação dessa exigência ocorre em seguida, com a promulgação
da Lei nº 7.804/1989, que alterou a Lei nº 6.938/1981, e com a edição do
Decreto nº 99.247/1990. Esses instrumentos normativos pouco inovaram
em relação ao ordenamento pré-existente, pouco responderam ao
crescimento do tema na nova Constituição e mantêm-se praticamente
inalterados desde então, em que pesem as mudanças por que passou o
Estado brasileiro – com criação de novos órgãos ambientais – e a nova
demanda por licenciamento de obras de infraestrutura energética e
logística no país”.109

Enquanto isso, na legislação portuguesa percebe-se uma certa clareza na
definição de competências, a exemplo disso pode-se citar o artigo 12 do Decreto-Lei nº
226-A/2007110 e o artigo 8 do Decreto-Lei nº 142/2008111.
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Secretaria de assuntos estratégicos. Presidência da República. Licenciamento ambiental. Disponível em:
<http://www.law.harvard.edu/faculty/unger/portuguese/pdfs/11_Licenciamento_ambiental1.pdf>. Acesso em
15 jul 2014.
110
Art. 12 do Decreto-Lei nº 226-A/2007: 1 – Os títulos de utilização são atribuídos pela administração da
região hidrográfica territorialmente competente, abreviadamente designada ARH.
2 – No caso em que a utilização se situe em mais do que uma area territorial, a competência para o
licenciamento cabe à ARH onde se situar a maior area ocupada pela utilização ou, na impossibilidade de
seguir este critério, é competente a entidade que tiver jurisdição na area onde se localiza a intervenção
principal.
3 - Em áreas da jurisdição das autoridades marítimas compete aos capitães dos portos licenciar os apoios de
praia previstos no no 2 do artigo 63.
4 – Compete ao Instuto nacional da Água (INAG) definer e harmonizar os procedimentos necessários à
atribuição dos títulos de utilização dos recursos hídricos.
111
Art. 8 do Decreto-Lei nº 142/2008: Sem prejuízo das competências próprias de outras entidades públicas
que concorrem para a conservação da natureza e da biodiversidade, designadamente da autoridade florestal,
cabe:
a) Ao instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I.P., exercer as funções de autoridade
nacional para conservação da natureza e da biodiversidade, abreviadamente designada por autoridade
nacional, competindo-lhe promover a nível nacional a conservação da natureza e da biodiversidade e garantir,
nos moldes previstos nos capítulos seguintes e na respectiva lei orgânica, a consecução dos objetivos do
presente decreto-lei;
b) Às comissões de coordenação e desenvolvimento regional executar, avaliar e fiscalizar, ao nível regional,
a política de conservação da natureza e da biodiversidade em articulação com a autoridade nacional;
c) Às associações de municípios gerir as áreas protegidas de âmbito regional ou local, respectivamente, e
participar na gestão das áreas protegidas de âmbito nacional, designadamente por via da integração nos
respectivos conselhos estratégicos.
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O licenciamento ambiental brasileiro é composto por três tipos de licença que
são concedidas em três etapas distintas e insuprimíveis: a licença prévia (LP) que é
concedida no planejamento de um empreendimento ou de uma atividade, a licença de
instalação (LI) que é outorgada na construção da obra e, a licença de operação (LO),
quando da operação ou funcionamento do empreendimento. No entanto, essas licenças não
desobrigam o empreendedor da obtenção de outras autorizações ambientais específicas
junto aos órgãos competentes, dependendo da natureza do empreendimento e dos recursos
ambientais que estejam envolvidos.

2.1 LICENÇA PRÉVIA (LP)
A Licença Prévia é solicitada na fase preliminar do planejamento da atividade
ou empreendimento e está enunciada no artigo 8, inciso I da Resolução do CONAMA nº
237/97112. É ela que irá atestar a viabilidade ambiental do empreendimento, aprovando sua
localização e concepção, além de definir os requisitos básicos e condicionantes a serem
observados nas próximas fases de implementação, tais como as medidas mitigadoras e
compensatórias dos impactos negativos do projeto.
A concessão da licença prévia irá depender de aprovação do estudo de impacto
ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente, para as atividades tidas
como efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação ambiental. Esses
dois instrumentos, o EIA e o RIMA, também são essenciais para solicitação de
financiamentos e obtenção de incentivos fiscais, conforme previsto no artigo 12 da Lei no
6.938/81113.

112

Art. 8 da Resolução do CONAMA nº 237/97 - O Poder Público, no exercício de sua competência de
controle, expedirá as seguintes licenças:
I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade
aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos
básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação.
113
Art. 12 da Lei no 6.938/81 - As entidades e órgãos de financiamento e incentivos governamentais
condicionarão a aprovação de projetos habilitados a esses benefícios ao licenciamento, na forma desta Lei, e
ao cumprimento das normas, dos critérios e dos padrões expedidos pelo CONAMA.
Parágrafo único - As entidades e órgãos referidos no " caput " deste artigo deverão fazer constar dos projetos
a realização de obras e aquisição de equipamentos destinados ao controle de degradação ambiental e à
melhoria da qualidade do meio ambiente.
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A licença prévia é muito relevante no atendimento ao princípio da prevenção,
previsto no artigo 225, § 1º, inciso IV, da CF/88114, o qual se desenha quando, diante da
ineficácia ou pouca atenção em tentar reparar um dano ambiental e diante também da
impossibilidade de se recompor uma situação anterior idêntica, situações em que o
impacto negativo muitas vezes é irreversível ou irreparável, nesse caso a ação preventiva é
a melhor solução.
Serão analisados vários fatores que irão definir a viabilidade ou não do
empreendimento que se pleiteia, durante o processo de obtenção da licença prévia, tais
como: o levantamento dos impactos, tanto ambientais quanto sociais, prováveis de serem
gerados pelo empreendimento; a avaliação da magnitude e da abrangência desses
impactos; a formulação de medidas que serão capazes de eliminar ou atenuar os impactos;
a oitiva dos órgãos ambientais das esferas competentes; a oitiva dos órgãos e entidades
setoriais, em cuja área de atuação o empreendimento se situa; a discussão com a
comunidade, em audiência pública, dos impactos ambientais e das respectivas medidas
mitigadoras ou compensatórias; e a tomada de decisão a respeito da viabilidade ambiental
do empreendimento, analisando-se, para isso, a sua localização e seus prováveis impactos,
em confronto com as medidas mitigadoras dos impactos ambientais e sociais.
O prazo de validade da Licença Prévia deverá ser, segundo o artigo 18, inciso I
da Resolução do CONAMA nº 237/97115, no mínimo, igual ao estabelecido pelo
cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos concernentes ao
empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a cinco anos.
Para obter a licença prévia de um empreendimento, o interessado deve, ainda
na fase preliminar de planejamento do projeto, procurar o órgão ambiental competente, o
qual irá definir, com a participação do empreendedor, quais são os documentos, projetos e

114

Art. 225 da CF/88 - Todos têm 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.
115
Art. 18 da Resolução do CONAMA nº 237/97 - O órgão ambiental competente estabelecerá os prazos de
validade de cada tipo de licença, especificando-os no respectivo documento, levando em consideração os
seguintes aspectos:
I - O prazo de validade da Licença Prévia (LP) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de
elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser
superior a 5 (cinco) anos.
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estudos ambientais relevantes para dar início ao processo de licenciamento. A
documentação básica para tal está prevista no artigo 17, § 1º do Decreto nº 99.274/91.116
O empreendedor deve fazer o requerimento formal da licença e apresentar os
documentos, estudos e projetos que foram definidos inicialmente. Esse requerimento deve
ser publicado em jornal oficial do ente federativo e em periódico regional, ou local, de
grande circulação, conforme preceitos estabelecidos no artigo 10, § 1º da Lei nº
6.938/81.117
Uma vez publicado o pedido de licenciamento, o próximo passo será a
autoridade ambiental competente promover a emissão de relatório, no qual deve constar o
tamanho do impacto ambiental a ser esperado pela implantação do empreendimento, e se o
procedimento seguirá pela via ordinária de licenciamento ambiental ou se será exigido
estudo de impacto ambiental antes de se outorgar a licença de instalação, por meio de
despacho devidamente fundamentado. Para a emissão desse relatório, o órgão ambiental
analisará o processo e realizará, se necessário, vistoria técnica no local onde se pretende
implantar

o

empreendimento,

podendo,

inclusive,

solicitar

esclarecimentos

e

complementações das informações prestadas.
Em algumas situações, poderão ser promovidas audiências públicas nessa
etapa. Neste caso, a comunidade a ser atingida pela obra é chamada com o fim de avaliar
os impactos ambientais e sociais do empreendimento e as medidas mitigadoras de cada um
deles. Essas audiências possuem previsão na Resolução do CONAMA nº 09/87 e têm por
finalidade expor aos interessados o conteúdo do EIA e do RIMA, além de esclarecer
possíveis dúvidas e recolher críticas e sugestões a respeito.
Quanto à necessidade de audiência pública, no caso concreto, esta será feita a
critério do órgão ambiental, por solicitação de entidade civil, por solicitação do Ministério
Público, ou mediante abaixo-assinado de pelo menos cinquenta cidadãos. De qualquer
116

Art. 17, §1º, do Decreto nº 99.274/91 - Caberá ao CONAMA fixar os critérios básicos, segundo os quais
serão exigidos estudos de impacto ambiental para fins de licenciamento, contendo, entre outros, os seguintes
itens:
a) diagnóstico ambiental da área;
b) descrição da ação proposta e suas alternativas; e
c) identificação, análise e previsão dos impactos significativos, positivos e negativos.
117
Art. 10 da Lei nº 6.938/81 - A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e
atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer
forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental.
§ 1º - Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão serão publicados no jornal oficial,
bem como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação
mantido pelo órgão ambiental competente.
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forma, o órgão ambiental deve abrir prazo de quarenta e cinco dias, a contar da data do
recebimento do RIMA, para a solicitação de audiência pública.
É importante ressaltar que, caso haja solicitação na forma regimental e o órgão
ambiental se negue a realizar a audiência pública, a licença prévia, porventura concedida,
será considerada nula.
Finalizada a análise, o órgão competente deve emitir um parecer técnico
conclusivo decidindo pelo deferimento ou indeferimento do pedido de licença prévia,
dando-se a devida publicidade a esse parecer.
Caso ocorra o deferimento da licença prévia, o órgão ambiental competente irá
estabelecer as medidas mitigadoras ou compensatórias que devem ser contempladas no
projeto de implantação, cujo cumprimento é condicionante para a solicitação e obtenção
da licença de instalação.

2.2 LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI)

Depois de obtida a licença prévia, o detalhamento do projeto de construção do
empreendimento é iniciado, sendo elaborado o projeto de engenharia do empreendimento,
o qual é feito com base nos estudos técnicos preliminares, visando assegurar a viabilidade
técnica

e

o

tratamento

adequado

dos

impactos

ambientais

provenientes

do

empreendimento, o que significa adotar a localização e a solução técnica que foram
aprovadas na licença prévia, bem como incluir as medidas mitigadoras ou compensatórias
que tiverem, porventura, sido determinadas.
O empreendedor responsável pela obra deve solicitar a licença de instalação
junto ao órgão ambiental competente, que irá verificar se o projeto é compatível com o
meio ambiente afetado. Para tal, o empreendedor deve comprovar que cumpriu todas as
condicionantes estabelecidas na licença prévia, além de apresentar o detalhamento de
todas as partes do projeto de engenharia que guardem relação com questões ambientais, os
planos, programas e projetos ambientais, bem como os cronogramas de implementação.
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Uma vez concedida, esta licença dará validade à estratégia proposta para tratar
das questões ambientais durante toda a fase de construção da obra, conforme preceitua o
artigo 8, inciso II da Resolução do CONAMA nº 237/97.118
Assim, com a licença de instalação deferida, o empreendedor responsável pela
obra estará autorizado a iniciar as obras, uma vez que o órgão gestor de meio ambiente
terá concordado com as especificações constantes dos planos, programas e projetos
ambientais, seus detalhamentos e respectivos cronogramas de implementação.
Ademais, uma vez que o órgão gestor concede a licença de instalação, ele está
afirmando ter verificado que todas condicionantes determinadas na licença prévia foram
atendidas e poderá estabelecer medidas de controle ambiental, visando garantir que a fase
de implantação do empreendimento irá obedecer aos padrões de qualidade ambiental que
foram previamente estabelecidos em lei ou em regulamentos, através da fixação de
condicionantes, medidas mitigadoras ou compensatórias, da licença de instalação.
O órgão ambiental deverá realizar um acompanhamento ao longo do processo
de instalação, com a finalidade de monitorar as condicionantes que foram determinadas na
concessão da licença, objetivando verificar seu cumprimento.
Assim, como a licença prévia, a licença de instalação possui prazo de validade
que será, no mínimo, igual ao estabelecimento pelo cronograma de instalação do
empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a seis anos, conforme preceitua o
artigo 18, inciso II da Resolução do CONAMA nº 237/97.119

2.3 LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO)

A licença de operação, também conhecida por licença de funcionamento, é
aquela que sucede a licença de instalação e autoriza o empreendedor a dar início às suas
118

Art. 8 da Resolução do CONAMA nº 237/97 - O Poder Público, no exercício de sua competência de
controle, expedirá as seguintes licenças:
II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as
especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle
ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante.
119
Art. 18 da Resolução do CONAMA nº 237/97 - O órgão ambiental competente estabelecerá os prazos de
validade de cada tipo de licença, especificando-os no respectivo documento, levando em consideração os
seguintes aspectos:
II - O prazo de validade da Licença de Instalação (LI) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma
de instalação do empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 6 (seis) anos.
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atividades. Essa licença tem como finalidade aprovar a forma proposta de convívio do
empreendimento com o meio ambiente, além de estabelecer as medidas condicionantes
para a continuidade da operação, conforme dispõe o artigo 8, inciso III da Resolução do
CONAMA nº 237/97.120
Quando do requerimento da licença de operação, o empreendedor deve
comprovar, junto ao mesmo órgão ambiental, que obteve as licenças prévia e de
instalação: que promoveu a implantação dos programas ambientais, os quais devem ter
sido executados durante a vigência da licença de instalação; que promoveu a execução do
cronograma físico e financeiro do projeto de compensação ambiental; e que cumpriu todas
as condicionantes estabelecidas quando da concessão da licença de instalação.
A licença de operação não possui caráter definitivo e, dessa forma, o
empreendedor fica sujeito à sua renovação e à possibilidade de condicionantes
supervenientes. Essa renovação deverá ser requerida pelo empreendedor com a
antecedência mínima de 120 dias do prazo de sua expiração. Caso o órgão ambiental não
conclua a análise dentro desse prazo, a licença será automaticamente renovada até sua
manifestação definitiva, segundo estabelece o artigo 18, § 4º da Resolução do CONAMA
nº 237/97.121
Vale ressaltar, que o pedido de renovação deverá ser publicado tanto em jornal
oficial do estado, quanto em periódico regional ou local de grande circulação, conforme
preceitua o artigo 10, § 1º da Lei nº 6.938/81.122
O prazo de validade da licença de operação será, em regra, de no mínimo
quatro anos e no máximo de dez anos, segundo o artigo 18, inciso III, da Resolução do
120

Art. 8 da Resolução do CONAMA nº 237/97 - O Poder Público, no exercício de sua competência de
controle, expedirá as seguintes licenças:
III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do
efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e
condicionantes determinados para a operação.
121
Art. 18 da Resolução do CONAMA nº 237/97 - O órgão ambiental competente estabelecerá os prazos de
validade de cada tipo de licença, especificando-os no respectivo documento, levando em consideração os
seguintes aspectos:
§ 4º - A renovação da Licença de Operação (LO) de uma atividade ou empreendimento deverá ser requerida
com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na
respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental
competente.
122
Art. 10 da Lei nº 6.938/81 - A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e
atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer
forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental.
§ 1º. Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão serão publicados no jornal oficial,
bem como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação
mantido pelo órgão ambiental competente.
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CONAMA nº 237/97123, sendo que cada ente da federação brasileira deverá determinar
seus prazos, dentro desse limite, levando em conta os planos de controle ambiental e,
assim sendo, o prazo deve terminar quando findarem os programas de controle ambiental,
possibilitando, assim, uma melhor avaliação dos resultados, bem como, a consideração
desses resultados no mérito da renovação da licença.
Todavia, o órgão ambiental poderá estabelecer prazos de validade específicos
para a licença de operação de empreendimentos que, por sua natureza e peculiaridades,
estejam sujeitos a encerramento ou modificação em prazos inferiores, conforme
estabelecido no artigo 18, § 2º da Resolução do CONAMA nº 237/97.124
É uma faculdade do órgão ambiental, mediante justificativa, quando da
renovação da licença de operação, promover o aumento ou a redução do seu prazo de
validade. Sempre dentro dos limites mínimo e máximo de validade, respectivamente, de
quatro e dez anos. A avaliação do desempenho ambiental da atividade no período anterior
será a base para a tomada dessa decisão, segundo dispõe o artigo 18, § 3º, da Resolução do
CONAMA nº 237/97.125
A licença de operação só é concedida depois que o órgão ambiental promove a
verificação do cumprimento efetivo de todas as condicionantes estabelecidas nas licenças
prévia e de instalação. Ela também contém as medidas de controle ambiental que irão
limitar o funcionamento do empreendimento ou da atividade. Além de especificar as
condicionantes para a operação do empreendimento, cujo cumprimento é obrigatório, sob
pena de suspensão ou cancelamento da operação.

123

Art. 18 da Resolução do CONAMA nº 237/97 - O órgão ambiental competente estabelecerá os prazos de
validade de cada tipo de licença, especificando-os no respectivo documento, levando em consideração os
seguintes aspectos:
III - O prazo de validade da Licença de Operação (LO) deverá considerar os planos de controle ambiental e
será de, no mínimo, 4 (quatro) anos e, no máximo, 10 (dez) anos.
124
Art. 18 da Resolução do CONAMA nº 237/97 - O órgão ambiental competente estabelecerá os prazos de
validade de cada tipo de licença, especificando-os no respectivo documento, levando em consideração os
seguintes aspectos:
§ 2º - O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de validade específicos para a Licença de
Operação (LO) de empreendimentos ou atividades que, por sua natureza e peculiaridades, estejam sujeitos a
encerramento ou modificação em prazos inferiores.
125
Art. 18 da Resolução do CONAMA nº 237/97 - O órgão ambiental competente estabelecerá os prazos de
validade de cada tipo de licença, especificando-os no respectivo documento, levando em consideração os
seguintes aspectos:
§ 3º - Na renovação da Licença de Operação (LO) de uma atividade ou empreendimento, o órgão ambiental
competente poderá, mediante decisão motivada, aumentar ou diminuir o seu prazo de validade, após
avaliação do desempenho ambiental da atividade ou empreendimento no período de vigência anterior,
respeitados os limites estabelecidos no inciso III.
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O licenciamento ambiental nada mais é do que um compromisso que é
assumido pelo empreendedor junto ao órgão ambiental, através do qual o primeiro se
compromete em atuar conforme o projeto aprovado. Diante disso, modificações
posteriores no projeto aprovado deverão ser levadas novamente ao crivo do órgão
ambiental. Ademais, ao longo do tempo, o órgão ambiental promoverá o monitoramento
do trato das questões ambientais e das condicionantes determinadas para o
empreendimento.

2.4 LICENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA

No que concerne ao licenciamento de empreendimentos de grande porte,
especificamente os de geração e transmissão de energia elétrica de interesse público da
União, a Resolução do CONAMA no 06/87 estabelece algumas regras especiais, como no
artigo 5126, quando determina detalhadamente os procedimentos de cada etapa do
licenciamento, estabelecendo que a licença prévia deve ser requerida na vigência do estudo
de viabilidade, a licença de instalação deve preceder o início da construção do
empreendimento e a licença de operação deve preceder a formação do reservatório, e só
será concedida se comprovado o efetivo cumprimento de todas as exigências contidas na
licença prévia e na licença de instalação.
Dessa forma, este procedimento, dentre as suas finalidades, visa compatibilizar
o processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação dos
empreendimentos, conforme as suas peculiaridades, dentre as quais, a otimização do tempo
de duração do procedimento licenciatório.
É importante destacar que, sobre esse procedimento de licenciamento
ambiental de empreendimentos de grande porte para geração de energia elétrica, surgem
alguns questionamentos, principalmente no que concerne à demora para expedição das
licenças, haja vista que, a Resolução do CONAMA no 237/97 indica um prazo de até doze
meses, entretanto, dados do Ministério de Minas e Energia (MME) indicam, em média, a
126

Art. 5 da Resolução do CONAMA no 06/87 - No caso de usinas termoelétricas, a LP deverá ser requerida
no início do estudo de viabilidade; a LI antes do início da efetiva implantação do empreendimento e a LO
depois dos testes realizados e antes da efetiva colocação da usina em geração comercial de energia.
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duração de trinta e dois meses nos processos de licenciamento, o que demonstra a
necessidade de se implementar uma política de geração de energia elétrica. Esses dados
apontam ainda que dentre os fatores que alargam esse prazo, destaca-se a judicialização
dos casos, devido o conflito de competência durante a fixação da competência
administrativa do órgão licenciador.
No que concerne à competência do órgão licenciador, a Resolução do
CONAMA no 237/97, em seu artigo 4, incisos II e III127, estabelece que a competência para
licenciar compete ao órgão Executivo Federal componente do SISNAMA, ou seja, ao
IBAMA. Enquanto o artigo 1 da Resolução do CONAMA no 06/87128 ratifica a
competência dos Estados como regra geral para conduzir o processo de licenciamento
ambiental.
A Lei nº 6.938/81, a qual dispõe sobre a PNMA, regula a competência
administrativa para o licenciamento ambiental de usinas hidrelétricas e, em seu artigo 6129,
cria o SISNAMA, que representa a inter-relação entre os entes da federação, que
127

Art. 4 da Resolução do CONAMA no 237/97 - Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, órgão executor do SISNAMA, o licenciamento ambiental, a que se
refere o artigo 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, de empreendimentos e atividades com
significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, a saber:
II - localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais Estados;
III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do País ou de um ou mais

Estados.
128

Art. 1 da Resolução do CONAMA no 06/87 - As concessionárias de exploração, geração e distribuição de
energia elétrica, ao submeterem seus empreendimentos ao licenciamento ambiental perante o órgão estadual
competente, deverão prestar as informações técnicas sobre o mesmo, conforme estabelecem os termos da
legislação ambiental pelos procedimentos definidos nesta Resolução.
129
Art 6º - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da
qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim estruturado:
I - órgão superior: o Conselho de Governo, com a função de assessorar o Presidente da República na
formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos
ambientais;
II - órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), com a finalidade
de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio
ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões
compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida;
III - órgão central: a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, com a finalidade de planejar,
coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes governamentais
fixadas para o meio ambiente;
IV - órgãos executores: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes, com a
finalidade de executar e fazer executar a política e as diretrizes governamentais fixadas para o meio
ambiente, de acordo com as respectivas competências;
V - Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e
pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental;
VI - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização dessas
atividades, nas suas respectivas jurisdições.
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juntamente com os seus órgãos, têm a finalidade de operacionalizar a execução de políticas
públicas sobre meio ambiente.
Esta mesma lei define, em seu artigo 10130, que dependerão de prévio
licenciamento a construção, a instalação, a ampliação e o funcionamento de
estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e
potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar
degradação ambiental.
Em contrapartida, a Resolução do CONAMA no 237/97, tratou de regulamentar
a atuação dos membros do SISNAMA na execução da PNMA, através da disciplina de
critérios para o exercício da competência administrativa para o licenciamento ambiental,
referida no artigo 10 da Lei nº 6.938/81. Dessa forma, no artigo 4131 da Resolução do
CONAMA no 237/97 estão listadas as atividades de competência da União, através do
IBAMA, e no artigo 5132 da mesma resolução, são descritas as atividades que devem ser
licenciadas pelos órgãos estaduais de meio ambiente. Enquanto aos Municípios, coube o
licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e
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Art. 10 da Lei nº 6.938/81 - A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e
atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer
forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental.
131
Art. 4 da Resolução do CONAMA no 237/97 - Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, órgão executor do SISNAMA, o licenciamento ambiental, a que se
refere o artigo 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, de empreendimentos e atividades com
significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, a saber:
I - localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; no mar territorial; na
plataforma continental; na zona econômica exclusiva; em terras indígenas ou em unidades de conservação do
domínio da União.
II - localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais Estados;
III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do País ou de um ou mais Estados;
IV - destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor material radioativo,
em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante
parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN;
V- bases ou empreendimentos militares, quando couber, observada a legislação específica.
132
Art. 5 da Resolução do CONAMA no 237/97 - Compete ao órgão ambiental estadual ou do Distrito
Federal o licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades:
I - localizados ou desenvolvidos em mais de um Município ou em unidades de conservação de domínio
estadual ou do Distrito Federal;
II - localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas de vegetação natural de preservação
permanente relacionadas no artigo 2º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e em todas as que assim
forem consideradas por normas federais, estaduais ou municipais;
III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de um ou mais Municípios;
IV – delegados pela União aos Estados ou ao Distrito Federal, por instrumento legal ou convênio.
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daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou por convênio,
segundo disposto no artigo 6 da Resolução do CONAMA no 237/97133.

2.5 AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIETAIS (AIA)

Em 1969 foi aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos da América o Ato
da Política Nacional para o Meio Ambiente (The National Environmental Policy Act –
NEPA).
O procedimento introduzido pelo NEPA consistia na avaliação dos impactos
ambientais provocados por um empreendimento federal e suas respectivas alternativas,
para tanto, sendo exigido das agências federais a elaboração do ato de declaração de
impactos ambientais (Environmental Impact Statement - EIS) feito através do processo
associado a essa declaração, que é a Avaliação de Impactos Ambientais (AIA).
Pelo NEPA134, segundo seu artigo 102:
“The Congress authorizes and directs that, to the fullest extent possible:
(1) the policies, regulations, and public laws of the United States shall be
interpreted and administered in accordance with the policies set forth in
this Act, and (2) all agencies of the Federal Government shall -(A) utilize a systematic, interdisciplinary approach which will insure the
integrated use of the natural and social sciences and the environmental
design arts in planning and in decision making which may have an
impact on man's environment;
(B) identify and develop methods and procedures, in consultation with
the Council on Environmental Quality established by title II of this Act,
which will insure that presently unquantified environmental amenities
and values may be given appropriate consideration in decision making
along with economic and technical considerations;
(C) include in every recommendation or report on proposals for
legislation and other major Federal actions significantly affecting the
quality of the human environment, a detailed statement by the responsible
official on -(i) the environmental impact of the proposed action,
(ii) any adverse environmental effects which cannot be avoided should
the proposal be implemented,
(iii) alternatives to the proposed action,
133

Art. 6 da Resolução do CONAMA no 237/97 - Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos
competentes da União, dos Estados e do Distrito Federal, quando couber, o licenciamento ambiental de
empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado
por instrumento legal ou convênio.
134
The
National
Environmental
Policy
Act
of
1969.
Disponível
em:
<http://ceq.hss.doe.gov/laws_and_executive_orders/the_nepa_statute.html>. Acesso em 18 jul 2014.
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(iv) the relationship between local short-term uses of man's environment
and the maintenance and enhancement of long-term productivity, and
(v) any irreversible and irretrievable commitments of resources which
would be involved in the proposed action should it be implemented”.135

Na Europa, num primeiro momento, esse modelo americano não foi bem visto,
de modo que os governos sustentavam que suas políticas de planejamento já levavam em
consideração a variável ambiental. Somente depois de anos de discussão, foi que a
Comissão Europeia editou a Diretiva no 337/85, cuja aplicação era compulsória por parte
dos países-membros da então Comunidade Econômica Europeia (atual União Europeia UE).
Assim, por meio da Diretiva no 337/85136, os projetos públicos e privados
suscetíveis de causar um impacto considerável no meio ambiente passam a estar sujeitos à
uma avaliação que poderia ser integrada nos processos de aprovação dos projetos
existentes nos Estados-membros, ou na falta deles, em outros processos a estabelecer para
responder aos objetivos da diretiva.
Atualmente, em Portugal, o regime jurídico de Avaliação de Impactos
Ambientais encontra-se instituído pelo Decreto-Lei nº 151-B/2013137, que transpõe para a
ordem jurídica interna a Diretiva nº 2011/92/UE, relativa à avaliação dos efeitos de
determinados projetos públicos e privados no ambiente (codificação da Diretiva nº
85/337/CEE, do Conselho de 27 de junho de 1985).
Já no Brasil, o cenário que deu causa à utilização da Avaliação de Impacto
Ambiental (AIA) se iniciou na década de 1970, a qual foi marcada por um significativo
crescimento da atividade econômica e consequente expansão das fronteiras econômicas

“Todas as agências do governo federal tinham que utilizar uma abordagem sistemática e interdisciplinar
que asseguraria o uso integrado das ciências naturais e sociais e das artes de planejamento ambiental nas
tomadas de decisão que pudessem ter um impacto sobre o ambiente humano; tinham que identificar e
desenvolver métodos e procedimentos, em consulta com o Conselho de Qualidade Ambiental estabelecido
pelo Título II da NEPA, que assegurariam que os valores ambientais presentemente não quantificados seriam
levados adequadamente em consideração na tomada de decisões, ao lado de considerações técnicas e
econômicas; além de incluir, em qualquer recomendação ou relatório sobre propostas de legislação e outras
importantes ações federais que afetassem significativamente a qualidade do ambiente humano, uma
declaração detalhada do funcionário responsável sobre: o impacto da ação proposta, os efeitos ambientais
adversos que não puderem ser evitados caso a proposta fosse implementada, alternativas à ação proposta, a
relação entre os usos locais e de curto prazo do ambiente humano e a manutenção e melhoria da
produtividade a longo prazo, e qualquer comprometimento irreversível e irrecuperável de recursos que seriam
envolvidos se a ação proposta fosse implementada” (tradução nossa).
136
Directiva
no
85/337/CEE.
Disponível
em:
<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31985L0337:PT:HTML>. Acesso em 20 jul 2014.
137
Decreto-Lei nº 151-B/2013. Disponível em: <http://dre.pt/pdf1sdip/2013/10/21102/0000600031.pdf>.
Acesso em 20 jul 2014.
135
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internas que foram impulsionadas por investimentos governamentais em projetos de
infraestrutura como a Rodovia Transamazônica e a Usina Hidrelétrica de Itaipu.
A estratégia de desenvolvimento econômico dos projetos acima mencionados
recebeu muitas críticas, uma vez que seus impactos ambientais eram mencionados
brevemente, ou seja, en passant. E foi nessa época que começou ser cristalizado no país,
um pensamento ecológico.
Apesar disso, o estudo de impacto da usina hidrelétrica de Tucuruí não teve
grande influência na realização do projeto, uma vez que o estudo foi realizado em 1977,
quando as obras já estavam em andamento há cerca de um ano.
Foi uma convergência entre as demandas colocadas por agentes exógenos e por
agentes endógenos, tais como grupos sociais, sendo o mais conhecido o Movimento dos
Atingidos por Barragens (MAB)138, e diversos setores do movimento ambientalista que
propiciaram um avanço das políticas ambientais no Brasil.
Assim, a Avaliação de Impactos Ambientais teve como marco relevante a
edição da Lei nº 6.803/80, que trata do zoneamento industrial em áreas críticas de poluição.
Essa lei estabeleceu em seu artigo 10, § 3º139, a necessidade da avaliação de impacto
ambiental de empreendimentos industriais. Todavia, essa lei tinha o alcance muito restrito
e setorizado.
Foi com a Lei Federal n° 6.938/81, que estabeleceu as diretrizes da Política
Nacional do Meio Ambiente, que a AIA teve um marco qualitativo no sistema legal de
proteção do meio ambiente, uma vez que essa lei visa a criação de um sistema estruturado
com medidas a serem adotadas visando alcançar os objetivos fixados no próprio texto
normativo do PNMA.

138

O Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) é um movimento popular brasileiro, que surgiu a
partir da década de 1970 visando organizar as pessoas atingidas pela construção de barragens para a defesa
de seus direitos. Esse movimento surgiu a partir das mobilizações de agricultores que eram contra a
construção de usinas hidroelétricas na região do Alto Uruguai, localizada nos estados brasileiros do Rio
Grande do Sul e de Santa Catarina. Em 1979, foram publicados os primeiros estudos de aproveitamento do
potencial hidroelétrico dessa região. Foi nesse momento que foi promovida uma reunião, pela Comissão
Pastoral da Terra, que levou à criação de uma Comissão de Barragens, mais tarde denominada de Comissão
Regional de Atingidos por Barragens (CRAB).
As principais reivindicações do MAB incluem a criação de uma política nacional de direitos das pessoas
atingidas pela construção de barragens, além da formação de um fundo de auxílio, para reparar os prejuízos
dessas pessoas.
139
Art . 10, § 3º, da Lei nº 6.803/80 - Além dos estudos normalmente exigíveis para o estabelecimento de
zoneamento urbano, a aprovação das zonas a que se refere o parágrafo anterior, será precedida de estudos
especiais de alternativas e de avaliações de impacto, que permitam estabelecer a confiabilidade da solução a
ser adotada.
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A Política Nacional do Meio Ambiente, visando compatibilizar o
desenvolvimento econômico e social do país com a preservação da qualidade ambiental e
do equilíbrio ecológico, instituiu, em seu artigo 9, inciso III, a AIA como instrumento da
PNMA140, entretanto, a dita lei não regulou detalhadamente quanto às formalidades da
AIA.
Ainda assim, a fixação desses instrumentos para execução da PNMA significou
um marco no direito ambiental brasileiro, uma vez que, até então, no desenvolvimento de
planos, programas e projetos de empreendimentos somente eram consideradas as variáveis
econômicas, não existia uma preocupação com o meio ambiente.
A Lei n° 6.938/81 ainda dava ao Conselho Nacional de Meio Ambiente uma
série de atribuições para que este promovesse a regulamentação da AIA, a qual, segundo
Sánchez:
“(…) deve ser compreendida como instrumento de planejamento, isto é,
como uma atividade técnico-científica que tem por finalidade identificar,
prever e interpretar os efeitos de uma determinada ação humana sobre o
ambiente. Ao mesmo tempo, a AIA pode ser considerada como
procedimento que se insere no âmbito das políticas públicas”.141

Usando dessa prerrogativa o Conselho Nacional do Meio Ambiente aprovou as
seguintes resoluções: 01/86, 06/87, 09/87, 10/87, 01/88, 05/88, 08/88, 09/90, 10/90. De
todas essas resoluções, a mais importante no que concerne à avaliação de impacto
ambiental é, certamente, a Resolução do CONAMA no 01/86, a qual trouxe uma inovação
no referido instituto, pois este passou a ser efetivado por meio da realização do EIA e do
respectivo RIMA.
A Resolução do CONAMA no 01/86, em suma, estabeleceu uma lista de
atividades sujeitas a AIA como condição para licenciamento ambiental; as diretrizes gerais
com o fim de preparar o estudo de impacto ambiental; o conteúdo mínimo tanto do EIA
quanto do RIMA; que o estudo deve ser elaborado por uma equipe multidisciplinar
independente do empreendedor; que as despesas para a elaboração do estudo devem correr
por conta do empreendedor; e que o RIMA deve ser acessível ao público de modo que este
último possa participar do processo.
140

Art 9 da Lei n° 6.938/81 - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:
III - a avaliação de impactos ambientais.
141
SÁNCHEZ, Luiz Enrique. O processo de avaliação de impacto ambiental, seus papéis e funções. In:
LIMA, A. L. B. R.; TEIXEIRA, H. R. & SANCHEZ, L. E. (orgs.) A efetividade da Avaliação de Impacto
Ambiental no Estado de São Paulo: uma análise a partir de estudos de caso. São Paulo: Secretaria do Meio
Ambiente, Coordenadoria de Planejamento Ambiental, 1995. p. 13-19.
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Segundo a Associação Internacional de Avaliação de Impactos (International
Association for Impact Assessment - IAIA) são objetivos da AIA: assegurar que as
considerações ambientais sejam explicitamente tratadas e incorporadas ao processo
decisório; antecipar, evitar, minimizar, ou compensar os efeitos negativos relevantes
biofísicos, sociais e outros; proteger a produtividade e a capacidade dos sistemas naturais,
assim como os processos ecológicos que mantêm suas funções; e promover o
desenvolvimento sustentável, além de otimizar o uso e as oportunidades de gestão de
recursos.
A Avaliação de Impactos Ambientais tem como finalidade primordial
considerar os impactos ambientais, antes que seja tomada qualquer decisão que possa vir a
causar significativa degradação da qualidade ambiental. Para tal, a AIA é organizada de
modo que sejam realizadas atividades sequenciais, concatenadas de maneira lógica.
Nesse sentido, a AIA se caracteriza por um conjunto de procedimentos que
englobam, conforme estabelecem Basso e Verdum:
“(…) a seleção de ações ou projetos que devem ser submetidos à AIA; a
elaboração de termos de referência (TR)142; a elaboração do Estudo de
Impacto Ambiental (EIA) e o consequente Relatório de Impacto
Ambiental (RIMA); a revisão técnica do EIA/RIMA realizada pelo órgão
ambiental; a Audiência Pública; a decisão quanto à aprovação do
empreendimento; o plano de monitoramento e as auditorias ambientais
periódicas”.143

Dá-se o nome de “processo de avaliação de impacto ambiental”144, ao conjunto
de atividades e procedimentos organicamente ligados entre si e desenhados de modo a
atender aos objetivos da AIA.

142

O Termo de Referência (TR) é o documento pelo qual a instituição contratante estabelece os termos pelos
quais um serviço deve ser prestado ou um produto deve ser entregue por parte dos potenciais contratados.
Esse termo de referência precede a assinatura do contrato e tem como função principal informar potenciais
contratados sobre as especificações do serviço ou produto. Quando o contrato é celebrado, os termos de
referência se tornam parte integrante do contrato.
A estruturação de um TR deve conter um texto onde se exprima explicitamente, e sem obscuridade, a
definição do produto a ser executado, a forma como ele deve ser executado juntamente com o seu prazo de
execução, o custo total necessário para a realização do produto e critérios legítimos de avaliação
de pessoa hábil para a execução do produto.
143
BASSO, Luis Alberto; VERDUM, Roberto. Avaliação de Impacto Ambiental: EIA e RIMA como
instrumentos técnicos e de gestão ambiental. IN: VERDUM, R. & MEDEIROS, R.M.V. (org.) Relatório de
impacto ambiental: legislação, elaboração e resultados. Porto Alegre: Editora da Universidade UFRGS,
2006. p. 3.
144
SÁNCHEZ, Luiz Enrique. Avaliação de Impacto Ambiental: conceitos e métodos. São Paulo: Oficina de
Textos, 2008.
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O processo de AIA, no Brasil, se inicia com a Triagem, através da qual são
selecionadas, dentre as inúmeras ações humanas, aquelas que tenham o potencial de causar
significativas alterações ambientais. Nessa fase, foi introduzido um estudo inicial,
denominado de Relatório Ambiental Preliminar (RAP), cuja análise pode resultar em três
caminhos: indeferimento do pedido de licença, exigência de apresentação de Estudo de
Impacto Ambiental e Relatório de Impacto ao Meio Ambiente, ou dispensa de
apresentação de EIA e RIMA.
Depois é feita a determinação do escopo do EIA, ou seja, é feita a apresentação
de um plano de trabalho que deverá determinar a abrangência e a profundidade dos estudos
a serem elaborados, por exemplo, no caso da construção de uma barragem, devem receber
atenção as questões relativas à qualidade da água, existência de remanescentes de
vegetação nativa na área a ser inundada e à presença de populações nessa área. Enquanto
um projeto de geração de eletricidade através da utilização de combustíveis fósseis irá
exigir uma atenção maior aos problemas de qualidade do ar, por exemplo.
Esse plano, depois de analisado pelo Departamento de Avaliação de Impacto
Ambiental (DAIA) dá origem ao Termo de Referência (TR) para elaboração do Estudo de
Impacto Ambiental (EIA).
Em seguida é elaborado o EIA, o qual será melhor detalhado em tópico
posterior. No momento é relevante ressaltar que, além das diretrizes gerais estabelecidas
pela Resolução do CONAMA nº 01/86, o EIA também deverá observar o TR.
Em seguida é feita uma análise técnica do Estudo de Impacto Ambiental, pela
qual se verifica a conformidade do EIA ao Termo de Referência e à regulamentação ou
procedimentos aplicáveis, além de verificar se o estudo traz a descrição adequada do
projeto proposto, se traz a análise adequada de seus impactos e se apresenta medidas
mitigadoras realmente capazes de atenuar os impactos negativos provenientes do
empreendimento.
Em seguida, relevante tratar da consulta pública, a qual pode ser realizada em
diferentes momentos no processo de Avaliação de Impacto Ambiental. Assim, os
interessados podem se manifestar por escrito após a publicação do pedido de licenciamento
ambiental, podem solicitar que seja realizada audiência pública, antes da apresentação do
plano de trabalho, podem ser ouvidos pelas câmaras técnicas do Conselho Estadual de
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Meio Ambiente (CONSEMA)145, podem também solicitar uma audiência pública para
análise do EIA e para debate do projeto.
Depois, temos o momento da decisão sobre a aprovação dos estudos, a qual
cabe ao Conselho Estadual de Meio Ambiente e que pode ser de três tipos: pode não
autorizar o empreendimento; pode aprová-lo incondicionalmente; ou pode aprová-lo com
ressalvas.
Por último, temos a etapa de acompanhamento e monitoramento. As atividades
de acompanhamento incluem a fiscalização, supervisão e/ou auditoria. A supervisão visa
assegurar que as condições expressas na autorização sejam cumpridas, de modo que a
supervisão é realizada pelo empreendedor, enquanto a fiscalização é realizada pelos
agentes governamentais e a auditoria pode ter tanto caráter público quanto privado.
O monitoramento também é essencial nessa etapa e se dá em sequência à uma
decisão positiva. Assim, o empreendimento deve ser implantado levando-se em conta todas
as medidas que visem reduzir, eliminar ou compensar os impactos negativos ou
potencializar os impactos positivos.
Vale ressaltar que o mesmo deve acontecer nas fases de funcionamento e de
desativação ou fechamento da obra e/ou atividade.

2.5.1 Estudo de Impacto Ambiental (EIA)

Antes de adentrar ao tema, é conveniente conhecer a correspondência
terminológica em inglês, a qual é muito usada na literatura internacional, e em português.
Dessa forma, em inglês, a sigla EIA, Environmental Impact Assessment, equivale a AIA,
Avaliação de Impacto Ambiental, enquanto a sigla EIS, Environmental Impact Statement,
equivale a EIA, Estudo de Impacto Ambiental, o qual também é conhecido por AIA de
projetos por ser uma das formas de Avaliação de Impactos Ambientais com abrangência
restrita ao licenciamento de obras ou atividades que possam causar significativa
degradação ambiental.

145

É o órgão superior do Sistema Estadual de Proteção Ambiental que possui caráter deliberativo e
normativo, sendo responsável pela aprovação e acompanhamento da implementação da Política Estadual do
Meio Ambiente. Seus membros são representantes da sociedade civil, governo, organizações nãogovernamentais, federação de trabalhadores, do setor produtivo e universidades.
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No Brasil, a obrigatoriedade de se fazer o Estudo de Impacto Ambiental é uma
imposição constitucional146 que não foi acompanhada de uma legislação ordinária capaz de
concretizar essa determinação internamente. Isso porque, a norma constitucional é aberta e
precisa que o Poder Executivo estabeleça critérios que sejam capazes de estabelecer,
concretamente, o conceito de atividade que possa ser, efetiva ou potencialmente, causadora
de significativa degradação ambiental.
Dessa forma, na visão de Antunes:
“A constitucionalização dos Estudos de Impacto Ambiental não foi
acompanhada de uma legislação ordinária apta a concretizar a
determinação constitucional no plano da prática diária e administrativa.
(...). Infelizmente, a matéria permanece, em âmbito federal, regulada por
ato administrativo de escala subalterna, que são as resoluções do
CONAMA. Diante da inexistência de conceitos normativos claros, nada
impede que, por via legislativa, sejam criados mecanismos para a
dispensa da realização de Estudos de Impacto Ambiental”.147

O EIA, segundo o artigo 3 da Resolução do CONAMA nº 237/97148, é o exame
necessário para o licenciamento ambiental de empreendimentos que causem significativo
impacto ambiental.
O EIA representa um corolário de “informações, análises e propostas
destinadas a nortear a decisão da autoridade competente sobre a concordância ou não do
Poder Público com a atividade que se pretende desenvolver ou o empreendimento que se
busca implantar”.149
O Estudo de Impacto Ambiental é o estudo que precede, conforme definição de
Bugalho:
“(…) a execução de qualquer projeto, público ou privado, que possa
implicar em significativa degradação do ambiente, para que se avalie suas
dimensões e interferências nos atributos de qualquer dos elementos que
146

Art. 225 da CF/88 - Todos têm 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.
147
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 12. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. p. 277.
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Art. 3 da Resolução do CONAMA nº 237/97 - A licença ambiental para empreendimentos e atividades
consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio dependerá de prévio
estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao qual
dar-se-á publicidade, garantida a realização de audiências públicas, quando couber, de acordo com a
regulamentação.
149
TRENNEPOHL, Curt; TRENNEPOHL, Terence. Licenciamento Ambiental. Niterói: Impetus, 2007. p.
18.
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compõem o meio ambiental natural. Cuida-se, pois, de um meio de
atuação preventiva, que tem por escopo evitar as consequências nocivas
ao meio ambiente, ou ao menos minimizá-las”.150

Apesar da Resolução do CONAMA nº 01/86, listar a título exemplificativo, em
seu artigo 2151, os casos de empreendimentos ou atividades sujeitas ao Estudo de Impacto
Ambiental e ao Relatório de Impacto ao Meio Ambiente, caberá ao órgão ambiental
competente identificar as atividades e os empreendimentos que causem impactos
significativos.
O EIA “é exigido de forma vinculada, no interior do processo de licenciamento
de uma atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente,
ou seja, está submetido aos princípios gerais da Administração Pública, em especial o da
legalidade”.152
Entretanto, Édis Milaré afirma que, nos termos da nova ordem constitucional:
“(…) somente quando houver significativa degradação do meio ambiente
poderá ser exigido o referido Estudo. Apenas dessa forma está na
Constituição. Qualquer outra disposição que houver na legislação
infraconstitucional deve se conformar e assim ser interpretada: os casos
exemplificativamente listados na Resolução só são passiveis de
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BUGALHO, Nelson Roberto. Estudo Prévio de Impacto Ambiental. Revista de Direito Ambiental, São
Paulo, v. 15, jul./set. 1999. p. 27.
151
Art. 2 da Resolução do CONAMA nº 01/86 - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e
respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual
competente, e do IBAMA e1n caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio
ambiente, tais como:
I - Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento;
II - Ferrovias;
III - Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos;
IV - Aeroportos, conforme definidos pelo inciso 1, artigo 48, do Decreto-Lei nº 32, de 18.11.66;
V - Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos sanitários;
VI - Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230KV;
VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragem para fins hidrelétricos,
acima de 10 MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação,
retificação de cursos d'água, abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques;
VIII - Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão);
IX - Extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de Mineração;
X - Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos;
Xl - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 10MW;
XII - Complexo e unidades industriais e agro-industriais (petroquímicos, siderúrgicos, cloroquímicos,
destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de recursos hídricos);
XIII - Distritos industriais e zonas estritamente industriais - ZEI;
XIV - Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 hectares ou menores, quando
atingir áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental;
XV - Projetos urbanísticos, acima de 100ha. ou em áreas consideradas de relevante interesse ambiental a
critério da SEMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes;
XVI - Qualquer atividade que utilize carvão vegetal, em quantidade superior a dez toneladas por dia.
152
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 14. ed. São Paulo: Editora Atlas. 2012. p. 139.
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apresentação de EIA se e quando houver significativa degradação
ambiental”.153

Na doutrina, tem prevalecido o entendimento de que o elenco constante no
artigo 2 da Resolução do CONAMA nº 01/86 é somente exemplificativo com a finalidade
de possibilitar o acréscimo de atividades, sendo, todavia, obrigatório quanto àquelas
atividades lá relacionadas.
O EIA é um importante instrumento de tomada de decisão acerca da instalação
de empreendimento, uma vez que analisa os impactos previsíveis de serem produzidos,
analisa a viabilidade ambiental do projeto estudado, e sugere medidas mitigadoras ou
compensadoras para esses impactos. No entanto, as conclusões apresentadas pelo Estudo
de Impacto Ambiental não obrigam à Administração Pública, isso porque não faz sentido
que a Administração sofresse restrições na sua atividade administrativa por parte de um
documento que, apesar de relevante no processo de licenciamento, na maioria das vezes é
produzido por iniciativa privada, sem que se exija qualquer investigação no sentido de
atestar a veracidade do diagnóstico ambiental realizado, podendo haver “omissões de
dados relevantes para a conservação de espécies, ecossistemas, e/ou patrimônios materiais
e imateriais”.154
Sobre esse tema, existe uma discussão no que diz respeito ao posicionamento
que a Administração Pública deve adotar no que diz respeito ao resultado do estudo, isso
porque, por ser parte integrante do processo de licenciamento ambiental, alguns
doutrinadores entendem que o EIA é um limite da discricionariedade administrativa e,
estaria assim, a Administração Pública vinculada aos resultados do Estudo de Impacto
Ambiental.
Assim o papel do EIA, segundo Benjamin e Milaré é:
“(…) limitar, no plano da decisão ambiental, a liberdade de atuação do
administrador. Se o EIA é limite da decisão administrativa, não se
confunde, pois, com a decisão administrativa em si. Sendo momento
preparatório da decisão, a orienta, informa, fundamenta e restringe, mas,
tecnicamente falando, não a integra como um dos seus elementos internos
(...) Confinando a discricionariedade administrativa, o EIA tem o condão
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MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco. 5. ed. refor.atual e ampl. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2007, p. 368.
154
MOREIRA, Isabela Coelho. Diretrizes e perspectivas do licenciamento ambiental. Revista Científica
ANAP Brasil. Ano 2. N. 2. Julho/2009. p. 77 – 93.
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de, pela via transversa, ampliar o controle judicial (e popular) dos atos
administrativos ambientais”.155

A posição majoritária sobre o assunto, entende que as conclusões do EIA não
obrigam a Administração Pública, funcionando apenas como um importante instrumento
de auxílio na tomada de decisão.
Segundo o artigo 11 da Resolução do CONAMA nº 237/97156, o Estudo de
Impacto Ambiental deve ser elaborado por profissionais legalmente habilitados e deve, de
acordo com o artigo 5 da Resolução do CONAMA nº 01/86:
“I- contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de
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”.157

Dessa forma, toda e qualquer atividade que possa, efetiva ou potencialmente,
causar dano ao meio ambiente requer a elaboração desse estudo, o qual deve ser feito,
como foi dito anteriormente, por uma equipe formada por profissionais habilitados e
devidamente qualificados, com a mais variada formação acadêmica, sendo que “a
qualificação técnica dos membros da equipe depende muito da natureza do
empreendimento, mas, por certo, hão de ter habilitação relacionada com os fatores e
recursos ambientais”.158
Os estudos ambientais, mais especificamente o EIA, são exigidos para que se
possa obter a autorização governamental para realizar atividades que utilizem recursos
ambientais ou tenham o potencial de causar degradação ambiental, assim sendo, “é um dos
instrumentos da política nacional do meio ambiente, tão importante quanto o zoneamento
para a proteção do ambiente. É um instrumento administrativo preventivo. Por tal razão é
que foi elevado a nível constitucional (Art. 225, § 1º, IV, da CF/88)”.159
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BENJAMIN, Antônio Herman V.; MILARÉ, Edis. Estudo Prévio de Impacto Ambiental: teoria, prática
e legislação. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1993. p. 67.
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Art. 11 da Resolução do CONAMA nº 237/97 - Os estudos necessários ao processo de licenciamento
deverão ser realizados por profissionais legalmente habilitados, às expensas do empreendedor.
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em:
<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res0186.html>. Acesso em 22 jul 2014.
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SILVA, José Afonso. Direito Ambiental Constitucional. São Paulo: Malheiros Editores, 2004. p. 292.
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SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. 6. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva,
2008. p. 148.
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Isto posto, percebe-se que o EIA está intrinsecamente relacionado com os
princípios da prevenção e da precaução, sendo um importante instrumento administrativo
materializador das ideias propostas por esses princípios e tendo como precípuo objetivo a
harmonização do meio ambiente com o desenvolvimento socioeconômico, visando, dessa
forma, assegurar que sejam cumpridas as condições necessárias para um progresso
acompanhado por uma sadia qualidade de vida.
Pelo exposto, conclui-se que o EIA deve ser elaborado em momento prévio ao
licenciamento, antes da decisão administrativa de concessão da licença ou de
implementação de planos, programas e projetos com impactos significativos no meio
considerado. E assim sendo, o EIA deve ser exigido, elaborado e aprovado antes da
expedição da Licença Prévia, uma vez que é nessa fase que se realizam os estudos de
viabilidade do projeto e nenhum outro estudo é mais adequado para tal finalidade do que o
EIA.
De toda forma, em hipótese alguma poderá ser deferida Licença de Instalação
e, muito menos, Licença de Operação, sem a necessária apreciação final do Estudo de
Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto ao Meio Ambiente, isso porque o
licenciamento ambiental deferido antes da apreciação final do EIA e do RIMA determina
responsabilidade objetiva da Administração Pública pelos danos advindos ao meio
ambiente, nos termos do artigo 37, § 6º da CF/88.160
De acordo com o artigo 6 da Resolução do CONAMA nº 01/86161, o EIA é
composto obrigatoriamente por quatro seções. Primeiro é feito o diagnóstico ambiental da
160

Art. 37, § 6º, da CF/88 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
161
Artigo 6 da Resolução do CONAMA nº 01/86 - 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;
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,
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área de influência do empreendimento, o qual deve descrever e analisar as potencialidades
do meio físico, biológico e socioeconômico da área de influência do empreendimento,
abordando, também, sobre a situação desses elementos tanto antes quanto depois da
implantação do projeto.
Despois é feita uma análise dos impactos ambientais do projeto e de suas
alternativas, contemplando a previsão da magnitude e a interpretação da importância dos
prováveis impactos relevantes do empreendimento, além de discriminar os impactos
positivos e negativos, diretos e indiretos, imediatos e mediatos, temporários e permanentes,
bem como o grau de reversibilidade desses impactos e a distribuição do ônus e dos
benefícios sociais.
Em seguida são apresentadas as medidas mitigadoras ou compensatórias dos
impactos negativos, as quais devem ter sua eficiência avaliada a partir da implementação
dos programas ambientais previstos para serem implementados durante a vigência da
Licença de Instalação.
Por último, é apresentado o programa de acompanhamento e monitoramento
que deve abranger os impactos positivos e negativos, além de indicar os padrões de
qualidade a serem adotados como parâmetros.

2.5.2 Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA)

Por causa da extensão do Estudo de Impacto Ambiental, do seu nível de
detalhamento e do fato de ser redigido em linguagem extremamente técnica, o Relatório de
Impacto ao Meio Ambiente é um instrumento relevante para a publicidade desse estudo,
porque é elaborado, em linguagem mais acessível e tem o objetivo de atender à demanda
da sociedade por informações a respeito do empreendimento e de seus impactos.
O EIA e o RIMA são documentos distintos que possuem focos diferenciados,
uma vez que o Estudo de Impacto Ambiental apresenta o diagnóstico das potencialidades
naturais e socioeconômicas, os impactos do empreendimento e as medidas mitigadoras ou

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.

74

compensadoras para controle desses impactos. Enquanto o Relatório de Impacto ao Meio
Ambiente disponibiliza informações essenciais para a população ter conhecimento de todas
as vantagens e desvantagens que o projeto apresenta e as consequências ambientais de sua
implementação.
Dessa forma, o RIMA é exigido nos mesmos casos em que o EIA é exigido,
sendo parte integrante do Estudo de Impacto Ambiental, tem por finalidade tornar
acessíveis conceitos técnicos e científicos para a população em geral, sendo assim, um
relatório gerencial, ao passo que o EIA é um documento técnico.
De acordo com o artigo 9 da Resolução CONAMA nº 01/86, o RIMA deve
conter:
“(…) os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e
compatibilidade com as políticas setoriais, planos e programas
governamentais; a descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e
locacionais, especificando para cada um deles, nas fases de construção e
operação a área de influência, as matérias-primas, e mão-de-obra, as
fontes de energia, os processos e técnicas operacionais, os prováveis
efluentes, emissões, resíduos de energia, os empregos diretos e indiretos a
serem gerados; a síntese dos resultados dos estudos de diagnóstico
ambiental da área de influência do projeto; a descrição dos prováveis
impactos ambientais da implantação e operação da atividade,
considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de
incidência dos impactos e indicando os métodos, técnicas e critérios
adotados para sua identificação, quantificação e interpretação; a
caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência,
comparando as diferentes situações da adoção do projeto e suas
alternativas, bem como com a hipótese de sua não realização; a descrição
do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relação aos
impactos negativos, mencionando aqueles que não puderam ser evitados,
e o grau de alteração esperado; o programa de acompanhamento e
monitoramento dos impactos; e uma recomendação quanto à alternativa
mais favorável (conclusões e comentários de ordem geral)”.162

Em suma, o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente deve ser apresentado, de
forma objetiva e adequada à compreensão do público em geral, devendo, para tanto, as
informações serem produzidas em linguagem acessível, ilustradas por mapas, cartas,
quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de modo que se possa entender
as vantagens e as desvantagens do projeto e todas as consequências ambientais de sua
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implementação, conforme estabelece o parágrafo único do artigo 9 da Resolução do
CONAMA nº 01/86.163
É por meio das audiências públicas que são apresentados o projeto do
empreendimento e seus estudos ambientais à comunidade a ser afetada para que esta possa
se manifestar sobre o empreendimento e suas consequências, sem caráter deliberativo,
além de apresentar críticas e sugestões.164
Existe na legislação brasileira ampla previsão da participação cidadã no
processo deliberativo das questões ambientais, a começar pela Lei nº 9.784/99, que
instituiu o processo administrativo para a defesa de direitos perante a Administração
Pública Federal e, em seu artigo 32165, admite a realização de audiências públicas como
parte do processo instrutório, sendo tal norma, evidentemente, aplicável ao licenciamento
ambiental.
Posteriormente, a Lei nº 11.105/05166, a qual instituiu a Política Nacional de
Biossegurança, também garantiu a participação popular por meio de audiências públicas,
em seu artigo 15 e seu respectivo parágrafo.167
A audiência pública não possui caráter obrigatório podendo ocorrer, segundo o
artigo 2 da Resolução do CONAMA nº 09/87168, quando o órgão competente para a
concessão da licença entender que é necessário, quando cinquenta ou mais cidadãos
requererem ao órgão ambiental a sua realização ou quando o Ministério Público solicitar a
sua realização.
Todavia, apesar de não ser obrigatória a sua realização, caso a mesma não seja
realizada, tendo havido requerimento de alguns dos legitimados acima citados, a licença
163

Parágrafo único do artigo 9 da Resolução do CONAMA nº 01/86. Disponível em:
<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res0186.html>. Acesso em 25 jul 2014.
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Art. 1 da Resolução do CONAMA nº 09/87 - A Audiência Pública referida na RESOLUÇÃO/conama/N.º
001/86, tem por finalidade expor aos interessados o conteúdo do produto em análise e do seu referido RIMA,
dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a respeito.
165
Art. 32 da Lei nº 9.784/99 - Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da
questão, poderá ser realizada audiência pública para debates sobre a matéria do processo.
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Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20042006/2005/lei/l11105.htm>. Acesso em 26 jul 2014.
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Art. 15 da Lei nº 11.105/05 - A CTNBio poderá realizar audiências públicas, garantida participação da
sociedade civil, na forma do regulamento.
Parágrafo único. Em casos de liberação comercial, audiência pública poderá ser requerida por partes
interessadas, incluindo-se entre estas organizações da sociedade civil que comprovem interesse relacionado à
matéria, na forma do regulamento.
168
Art. 2 da Resolução do CONAMA nº 09/87 - Sempre que julgar necessário, ou quando for solicitado por
entidade civil, pelo Ministério Público, ou por 50 (cinquenta) ou mais cidadãos, o Órgão de Meio Ambiente
promoverá a realização de audiência pública.
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por ventura concedida será considerada inválida e passível de anulação 169, isso porque a
audiência pública é um direito subjetivo público que não pode ser obstruído pelos órgãos
licenciantes e o não atendimento de seu requerimento possibilita a impetração de mandado
de segurança, por ser hipótese de direito líquido e certo.
Os aspectos procedimentais da audiência pública estão estabelecidos na
Resolução do CONAMA nº 01/86 e nº 09/87. Assim, se a iniciativa partir do órgão
competente para a concessão da licença, a audiência pública deverá ser realizada antes de
iniciada a execução do Estudo de Impacto Ambiental. Se depois de recebido o Relatório de
Impacto Ambiental, ela deverá ser realizada durante o prazo estabelecido pelo artigo 10 da
Resolução do CONAMA nº 01/86.170
Apesar do órgão ambiental não ser obrigado a realizar a convocação da
audiência pública, ele está obrigado a abrir prazo de, no mínimo, quarenta e cinco dias,
mediante edital ou anúncio na imprensa local, para que os interessados possam solicitar a
realização da audiência pública, se assim o desejarem.171
Caso tenha sido apresentada a solicitação da audiência pública, o órgão
licenciador, mediante edital, deve fixar data e local para a sua realização, além de fazer
comunicação escrita àqueles que tenham realizado a solicitação.172
Com a finalidade de facilitar a participação efetiva da sociedade, a audiência
deve ser marcada e realizada em local acessível, conforme dispõe o artigo 2, § 4º da
Resolução do CONAMA nº 09/87173. Dependendo da complexidade do projeto a ser
examinado, o § 5º do artigo 2 da Resolução do CONAMA nº 09/87174 dispõe que poderá
ser realizada mais de uma audiência.
169

Art. 2º, § 2º, da Resolução do CONAMA nº 09/87 - No caso de haver solicitação de audiência pública e
na hipótese do Órgão Estadual não realizá-la, a licença concedida não terá validade.
170
Artigo 10 da Resolução do CONAMA nº 01/86 - O órgão estadual competente, ou o IBAMA ou, quando
couber, o Município terá um prazo para se manifestar de forma conclusiva sobre o RIMA apresentado.
Parágrafo único - O prazo a que se refere o caput deste artigo terá o seu termo inicial na data do recebimento
pelo estadual competente ou pela SEMA do estudo do impacto ambiental e seu respectivo RIMA.
171
Art. 2º, § 1º, da Resolução do CONAMA nº 09/87 - O Órgão de Meio Ambiente, a partir da data do
recebimento do RIMA, fixará em edital e anunciará pela imprensa local a abertura do prazo que será no
mínimo de 45 dias para solicitação de audiência pública.
172
Art. 2º, § 3º, da Resolução do CONAMA nº 09/87 - Após este prazo, a convocação será feita pelo Órgão
Licenciador, através de correspondência registrada aos solicitantes e da divulgação em órgãos da imprensa
local.
173
Art. 2º, § 4º, da Resolução do CONAMA nº 09/87 - A audiência pública deverá ocorrer em local acessível
aos interessados.
174
Art. 2º, § 5º, da Resolução do CONAMA nº 09/87 - Em função da 1ocalização geográfica dos solicitantes,
e da complexidade do tema, poderá haver mais de uma audiência pública sobre o mesmo projeto de
respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA.
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Encerrada a audiência pública deve ser lavrada uma ata circunstanciada, na
qual constem todos os incidentes, além de serem anexados todos os documentos nela
produzidos ou encaminhados pela sociedade para consideração por parte do órgão
licenciante.
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3 AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA (AAE)
Como já foi explicado em capítulo anterior a AIA é um conjunto de
procedimentos que objetivam assegurar que os fatores ambientais e sociais sejam
adequadamente considerados durante o processo de tomada de decisões, no que concerne à
implantação de empreendimentos de desenvolvimento que causem significativo impacto
ambiental.
Decorridos trinta anos do estabelecimento do processo de AIA, surgiram várias
avaliações acerca de sua efetividade.
Em relação ao alcance de seus objetivos, “essas avaliações demonstram que
resultados positivos foram alcançados na consideração dos aspectos ambientais e sociais
no processo de desenho e implementação de projetos de desenvolvimento”.175
No entanto, Paulo Egler afirma que algumas deficiências importantes têm sido
identificadas mesmo quando o processo de AIA é considerado como adequadamente
implantado e utilizado, dentre elas, “o fato de que o processo de AIA tende a ocorrer muito
tarde no processo de planejamento e de desenho de um empreendimento. Assim, torna-se
difícil assegurar que todas as alternativas possíveis e relevantes ao projeto sejam
adequadamente consideradas”.176
A AIA de projetos (EIA) é constantemente restrita à consideração dos impactos
diretos provocados pelo empreendimento, deixando de analisar uma série de outros
possíveis impactos que usualmente recebem a designação de impactos cumulativos, dentre
os quais pode-se citar como exemplo, os impactos por estresse de tempo ou de espaço, em
outras palavras, são aqueles impactos onde o meio ambiente não tem tempo e/ou espaço
para se recuperar de um determinado impacto antes de ser submetido a outro; ou os
impactos induzidos que são os provenientes da implantação de projetos secundários
estimulados pelo projeto principal.
No que diz respeito, a AAE, especificamente com relação a empreendimentos
hidrelétricos, embora, em muitos casos, apresente falhas gritantes, Burian afirma que:
175

EGLER, Paulo César Gonçalves. Perspectivas de Uso no Brasil do Processo de Avaliação Ambiental
Estratégica.
Disponível
em:
<file:///C:/Users/Utilizador/Downloads/Perspectivas+de+Uso+no+Brasil+do+Processo+de+Avalia%C3%A7
%C3%A3o+Ambiental+Estrat%C3%A9gica_Egler_Aula+33%20(3).pdf>. Acesso em 28 jul 2014.
176
EGLER, Paulo César Gonçalves. Perspectivas de Uso no Brasil do Processo de Avaliação Ambiental
Estratégica.
Disponível
em:
<file:///C:/Users/Utilizador/Downloads/Perspectivas+de+Uso+no+Brasil+do+Processo+de+Avalia%C3%A7
%C3%A3o+Ambiental+Estrat%C3%A9gica_Egler_Aula+33%20(3).pdf>. Acesso em 28 jul 2014.
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“(…) quando cumpre o termo de referência e os escopos definidos nas
resoluções específicas, busca cumprir o seu papel ao fornecer
mecanismos de avaliação ambiental de determinados empreendimentos.
Entretanto, órgãos ambientais, especialistas e a população em geral
ressentiam, com razão, de um estudo de natureza mais estratégica,
anterior a esta fase, que pudesse servir de subsídio a estes agentes para o
momento em que fosse realizada a análise de um empreendimento
específico. Este estudo deveria contemplar diversos aspectos ambientais
mais gerais no nível da bacia hidrográfica, que estavam por trás da
definição do local do aproveitamento hidrelétrico”.177

Visando superar essas e outras dificuldades provenientes da falta de
consideração dos impactos cumulativos acima citados, e de outros, muitos especialistas e
algumas organizações internacionais como a Comissão Econômica para a Europa das
Nações Unidas178, o World Bank (WB)179, e a Commission of the European Communities180
têm apoiado o uso da avaliação ambiental estratégica como sendo, segundo Maria
Partidário:
“(…) um novo instrumento da família da avaliação de impactes com
aplicação a níveis mais estratégicos de decisão, ou seja, a nível de
políticas (e.g. política energética ou política de transportes), a nível de
planos (e.g. planos sectoriais ou planos de ordenamento do território) e
mesmo a nível de programas (e.g. programas de gestão de resíduos
sólidos urbanos, programas de investimento e desenvolvimento,
programas de educação e combate à pobreza)”.181

177

BURIAN, Paulo Procópio. Avaliação Ambiental Estratégica como instrumento de licenciamento para
hidrelétricas: o caso das bacias do rio Chopim no Paraná.
Disponível em:
<http://www.inga.org.br/docs/AAEstrategica.pdf>. Acesso em 29 jul 2014.
178
A Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa (CEE/ONU) foi criada em 1947 com o intuito
de incentivar a cooperação econômica entre seus Estados membros, sendo uma das cinco comissões regionais
sob a direção administrativa da sede da Organização das Nações Unidas (ONU). A CEE/ONU possui
cinquenta e seis Estados membros e reporta ao Conselho Econômico e Social da ONU (ECOSOC). Além de
países da Europa, também estão inclusos o Canadá, as repúblicas da Ásia Central, Israel e os Estados Unidos
da América. A sede da secretaria UNECE é em Genebra, Suíça.
179
O Banco Mundial é uma instituição financeira internacional que fornece empréstimos para países em
desenvolvimento em programas de capital. O Banco Mundial começou a partir da criação do Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) nas Conferências de Bretton Woods, em 1945,
junto com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT).
O Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) possui 188 países membros. Cada
Estado membro do BIRD deve ser também um membro do Fundo Monetário Internacional (FMI).
180
A Comissão das Comunidades Europeias, também conhecida por Comissão Europeia (European
Comission – EC) é o corpo executivo da União Europeia, formado em 1967, responsável pela propositura
legislativa, implementação de decisões, defesa dos tratados da União e pelas ações cotidianas da UE. A
Comissão funciona como um governo de gabinete, com 28 membros da Comissão. Há um membro por cada
Estado-Membro, embora os membros são obrigados a representar os interesses da UE como um todo, em vez
de seu estado de origem. Os membros da Comissão e os seus "gabinetes" têm sede no edifício Berlaymont,
em Bruxelas.
181
PARTIDÁRIO, Maria do Rosário. Fundamentos de Avaliação de Impacte Ambiental. Portugal:
Universidade Aberta, 2003. p. 22 – 23.
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A Avaliação Ambiental Estratégica é um instrumento de avaliação de
impactos, só que com natureza estratégica. Tem como finalidade a formação de um quadro
de desenvolvimento sustentável por meio de uma integração ambiental com uma avaliação
de oportunidades e riscos de estratégias de ação, sendo que estas estratégias de ação estão
fortemente associadas à formulação de políticas e são desenvolvidas dentro de um contexto
de processos de planejamento e programação.
A avaliação ambiental estratégica, segundo Sánchez é:
“(…) o nome que se dá a todas as formas de avaliação de impacto de
ações mais amplas que projetos individuais. Tipicamente, a AAE referese à avaliação das consequências ambientais de políticas, planos e
programas (PPPs), em geral no âmbito de iniciativas governamentais,
embora possa também ser aplicada em organizações privadas”.182

Diante dessa conceituação, pode-se perceber que a AAE tem a função de
discutir as políticas públicas183, e não de ser apenas um instrumento com a finalidade de
justificá-las, necessitando, para tanto, estar articulada com o seu processo de formulação
para subsidiar a tomada de decisão.
Além disso, a AAE deve analisar as visões dos diversos atores para que as
escolhas adotadas sejam mais adequadas às questões socio-ambientais, fomentando, dessa
forma, um contexto organizacional e institucional em que se leve em consideração
questões ambientais tanto na fase inicial de conceitualização quanto na fase de
planejamento.
Fischer e Seaton afirmam que a AAE possui três significados básicos:
“(…) it is a systematic process that might support the consideration of
environmental and sustainability issues in planning process, it is an
‘evidence-based’ instrument which applies assessment methods and
techniques, aging scientific rigor in PPP making, and it might establish
substantive focus, for example, pointing the main issues and alternatives
to be considered”.184 e 185
182

SÁNCHEZ, Luiz. Enrique. Avaliação Ambiental Estratégica e a sua aplicação no Brasil. Disponível
em: < http://moodle.stoa.usp.br/file.php/1087/SANCHEZ_Avaliacao_amb_estrategica.pdf>. Acesso em 1
ago 2014.
183
É interessante mencionar, que no âmbito da União Europeia, a Convenção sobre Acesso à Informação,
Participação do Público no Processo de Tomada de Decisão e Acesso à Justiça em Matéria de Ambiente,
também conhecida por Convenção de Arhus, estabeleceu em suas considerações, tópico 7183 como sendo
obrigação dos estados signatários incentivar a participação pública na elaboração de planos e programas,
sendo no entanto, mais flexível no que concerne à elaboração de políticas, o que nos levaria a entender a
Avaliação Ambiental estratégica como uma AIA de PP e não como uma AIA de PPPs.
184
FISCHER, T.B. The theory and practice of strategic environmental assessment: towards a more
systematic approach. UK/USA: Earthscan, 2007. p. 186.
185
“É um processo sistemático que deve garantir que o meio ambiente e outros aspectos relacionados à
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Por operar em nível estratégico, a Avaliação Ambiental Estratégica assegura as
condições de sustentabilidade no momento em que são definidas as políticas
macroeconômicas, setoriais ou de desenvolvimento de base territorial, além de lidar com
algumas limitações da AIA de projeto, como por exemplo, essa última não é capaz de
avaliar, de forma adequada, o efeito cumulativo da totalidade de um programa de
investimento, ou, quando consegue avaliar, o faz depois do programa já estar em
andamento.
Portanto, os principais fatores que têm levado à adoção da Avaliação
Ambiental Estratégica como instrumento de planejamento são: o reconhecimento de que as
políticas públicas podem ter impactos socio-ambientais adversos e as limitações inerentes à
AIA de projetos.
O grande potencial da AAE está em influenciar a formulação de políticas,
planos e programas, enquanto um dos principais papéis da AIA de projetos é o de formular
alternativas de projeto que visem evitar ou reduzir os impactos adversos ou que
possibilitem maiores ganhos ambientais.
O processo de Avaliação Ambiental Estratégica pretende melhorar a tomada de
decisão ao identificar os efeitos ambientais mais significativos de um plano ou programa e
determinar os meios necessários para reforçar os efeitos positivos e reduzir ou evitar os
negativos.
Pode-se dizer então, que a AAE objetiva contribuir para um processo de
tomada de decisão ambiental sustentável, melhorar a qualidade de políticas, planos e
programas, além de fortalecer e facilitar a AIA de projetos, através da promoção de novas
formas de tomar decisão.
A literatura e a experiência internacional que tratam da AAE sublinham alguns
princípios tidos como de boa prática na aplicação deste instrumento que acentuam a
necessidade da Avaliação Ambiental Estratégica ter uma natureza flexível e estratégica,
condizente com a sua própria designação, independentemente da sua escala e do seu
âmbito de aplicação.
Assim, o que se torna fundamental em AAE, segundo Maria Partidário são:

sustentabilidade sejam considerados no processo de elaboração, é um instrumento baseado em evidências,
que aplica uma série de técnicas e métodos de avaliação com o intuito de fornecer rigor científico à
elaboração de PPPs e deve estabelecer foco substantivo, por exemplo, apontando as questões principais e as
alternativas a serem consideradas”. (tradução nossa).
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“(…) os princípios de responsabilização, de participação e de
transparência, bem como a sua capacidade de acompanhar, de modo
iterativo e facilitador, os ciclos de preparação, execução e revisão que
caracterizam os processos de planejamento e de programação, por forma
a influenciar a formulação e discussão de estratégias de ação, bem como
apoiar a decisão sobre as grandes opções de desenvolvimento quando as
mesmas ainda se encontram abertas”.186

De modo a refletir esses princípios internacionalmente adotados, a IAIA, em
2002, estabeleceu que a AAE deve ser integrada, orientada para a sustentabilidade, focada,
verificável, participativa e iterativa, em outras palavras, o processo de AAE deve subsidiar
e informar os planejadores, os responsáveis por decidir e a sociedade acerca da
sustentabilidade das decisões estratégicas a serem tomadas, objetivando atingir o
desenvolvimento sustentável; deve ser ajustável, de modo a envolver todo o processo de
decisão; deve assegurar a disponibilidade dos resultados da avaliação, contendo
informações suficientes sobre os reais impactos da implementação da decisão estratégica,
que terão grande influência no processo decisório, de modo a se permitir uma avaliação
ampla da decisão, de modo a possibilitar uma correção na mesma, bem como fornecer
bases para decisões futuras.
Percebe-se, desse modo, que o desenvolvimento da AAE está fortemente
associado à ideia de ciclo de decisão, no qual o conceito de continuidade é vital, haja vista
que as decisões estratégicas, seja de priorização, de planejamento, de escolha ou até
mesmo de execução, são tomadas sucessivamente ao longo de todo o processo de
planejamento e programação.
Com relação à tomada de decisão, relevante mencionar a afirmação da
doutrinadora Alexandra Aragão:
“Os conflitos reais são múltiplos, envolvendo por vezes nuvens de
interesses contrapostos cada qual indiciador de uma diferente solução
concreta; são mistos porque podem incluir simultaneamente interesses
ecolóligos e interesses extra-ecológicos, interesses actuais e interesses
futuros.
Contudo é possível seguir um procedimento faseado de ponderação que
nos permita reduzir a complexidade da vida evitando o risco da indecisão
paralisante típica das decisões complexas”.187

186

PARTIDÁRIO, Maria do Rosário. Guia de boas práticas para Avaliação Ambiental Estratégica:
orientações metodológicas. Portugal: Agência Portuguesa do Ambiente, 2007. p. 10.
187
ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. O princípio do nível elevado de protecção e renovação
ecológica do direito do ambiente e dos resíduos. Coimbra: Almedina, 2006. p. 263 – 264.
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Existe uma grande variação, em nível global, na forma como são aplicados os
princípios da Avaliação Ambiental Estratégica. Assim, alguns governos optam pela adoção
de ferramentas de AAE simples, em fase de análise preliminar das políticas, que são, no
entanto, reforçadas por orientações mais pormenorizadas quando da exigência de uma
avaliação mais exaustiva.
Porém, em termos gerais, a AAE deve ser feita por uma equipe multidisciplinar
de especialistas e deve ser constituída por representantes de todos os envolvidos no
desenho da intervenção com poderes específicos para ter acesso a todas as informações
necessárias e propor alterações que sejam por ventura necessárias ao plano ou programa.
Além de permitir a participação pública e dar publicidade ao relatório resultante dos
trabalhos.
O método que será utilizado para a realização de uma Avaliação Ambiental
Estratégica deverá variar conforme a natureza da política, do plano ou do programa em
questão, haja vista que existe uma grande diversidade de PPPs específicas para cada
impacto potencial, indo desde os impactos especulativos até os precisamente
quantificáveis.
Assim, dependendo do potencial de geração de efeitos ambientais, a Avaliação
Ambiental Estratégica poderá ser de resumida ou exaustiva, devendo, em ambos os casos,
contemplar: a definição do âmbito, ou seja, a descrição da proposta em consideração; a
consideração de alternativas; a avaliação dos impactos e as propostas de medidas de
mitigação desses impactos; o envolvimento dos parceiros; a transparência nos processos de
consulta e divulgação; a comunicação das decisões, com as respectivas explicações e/ou
justificativas; e as propostas para a implementação, monitorização e/ou avaliação.
Em suma, a Avaliação Ambiental Estratégica contribui para: a garantia de uma
visão estratégica e de uma perspectiva mais ampla acerca das questões ambientais, dentro
de um quadro de sustentabilidade; o auxílio na identificação, na seleção e na justificação
de opções vencedoras frente aos objetivos de meio ambiente e desenvolvimento; a
contribuição para uma discussão acerca de grandes opções, visando uma decisão mais
sustentável; a detecção de problemas e oportunidades estratégicas nas opções analisadas e
a facilitação da consideração de impactos cumulativos; a sugestão de programas de
seguimento, através de gestão e monitorização estratégica; a garantia de que os processos
serão participados e transparentes, devendo envolver todos os agentes relevantes; a
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promoção de decisões mais integradas no que diz respeito aos diversos pontos de vista
importantes.
A adoção da Avaliação Ambiental Estratégica em Portugal e na Europa teve
como marco regulatório o protocolo de Kiev à Convenção de Espoo.
A Convenção de Espoo188, ocorrida na cidade de Espoo, na Finlândia, foi
assinada pelos Estados membros da Comissão Econômica das Nações Unidas para a
Europa em 1991, entrando em vigor em 1997 e refere-se à avaliação dos impactos
ambientais num contexto transfronteiriço.
“Conscious of the need to give explicit consideration to environmental
factors at an early stage in the decision-making process by applying
environmental impact assessment, at all appropriate administrative
levels, as a necessary tool to improve the quality of information presented
to decision makers so that environmentally sound decisions can be made
paying careful attention to minimizing significant adverse impact,
particularly in a transboundary context”. 189

A Convenção de Espoo, dentre seus objetivos, visa estabelecer critérios de
avaliação sobre o impacto ambiental negativo gerado por certas atividades realizadas
dentro das fronteiras de um país que poderão causar efeitos negativos no território de
outros países, além de impor condições, tais como notificações e consultas acerca dos
projetos de execução dessas atividades, com o intuito de reduzir esses impactos ou até
mesmo a não realização da atividade, quando o prejuízo é de grande monta.
A proposta da Convenção é a de que as decisões que possuam caráter
definitivo dentro do país no qual a atividade proposta será exercida, deverá levar em
consideração não somente os resultados da avaliação de impacto ambiental, mas também

188

Convention on Environmental Impact Assessment in a transboundary context, 1991. Disponível em:
<http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/Espoo_Convention_authentic_ENG.pd
f>. Acesso em 5 ago 2014.
189
“Conscientes da necessidade de tomar explicitamente em consideração os fatores ambientais no início do
processo de tomada de decisão aplicando a avaliação dos impactos ambientais, a todos os níveis
administrativos adequados, como um instrumento necessário para melhorar a qualidade das informações
fornecidas aos responsáveis e permitir-lhes deste modo tomar decisões racionais do ponto de vista do
ambiente procurando limitar, sempre que possível, o impacto prejudicial importante das atividade,
nomeadamente num contexto transfronteiras” (tradução nossa).
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os apontamentos feitos pelo público (artigo 3, §8º da Convenção190), e as observações
resultantes das consultas ou negociações (artigo 5 da Convenção191).
Pode-se observar, assim, que a referida Convenção preconiza uma ampla
fundamentação da decisão a ser tomada, devendo se levar em consideração não apenas a
avaliação ambiental, mas também a consulta feita ao público e as negociações levadas a
efeito entre os países.
Já o Protocolo de Kiev192 celebrado pelas Nações Unidas para a Europa em
2003, na cidade de Kiev, na Finlândia, teve como objetivo traçar uma diretriz sobre
Avaliação Ambiental Estratégica da Convenção de Espoo 1991.
Em seu artigo 1193, o protocolo estabelece como finalidade, a garantia de um
elevado grau de proteção ao meio ambiente, incluída a saúde, através da elaboração de
planos e programas, da formulação de políticas e legislação, de procedimentos claros,
transparentes e eficazes de avaliação estratégica ambiental, além da participação do

“Art. 3o, §8o - As Partes envolvidas assegurar-se-ão de que o público da Parte afetada, nas zonas
susceptíveis de serem afetada, seja informado a respeito da atividade proposta e tenha a possibilidade de
formular observações ou objeções a este respeito e que estas observações ou objeções sejam transmitidas à
autoridade competente da Parte de origem, quer diretamente, quer, se for caso disso, por intermédio da Parte
de origem” (tradução nossa).
191
“Art. 5o - Após constituição do dossiê de avaliação dos impactos ambientais, a Parte de origem deverá
proceder, no mais breve prazo, a consultas da Parte afetada a respeito, nomeadamente, do impacte
transfronteiras que a atividade proposta é susceptível de exercer e das medidas adequadas que permitam
reduzir este impacte ou eliminá-lo. As consultas podem dizer respeito a:
a) Alternativas possíveis da atividade proposta, incluindo a opção «zero» (ausência de intervenção), bem
como medidas que poderiam ser tomadas para atenuar qualquer impacte transfronteiras prejudicial
importante e relativas ao método que poderia ser aplicado para monitorizar os efeitos destas medidas a cargo
da Parte de origem;
b) Outras formas possíveis de assistência mútua, para reduzir qualquer impacte transfronteiras prejudicial
importante da atividade proposta;
c) Quaisquer outras questões pertinentes relativas à atividade proposta.
As Partes fixarão, no início das consultas, um prazo razoável para a duração do período de consultas. Estas
consultas poderão ser conduzidas por intermédio de um órgão comum adequado, se este existir.”
192
Protocolo
relativo
à
Avaliação
Ambiental
Estratégica,
2003.
Disponível
em:
<http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/Protocol_Portuguese_EC.pdf>. Acesso
em 5 ago 2014.
193
Art. 1 - O objectivo do presente protocolo é oferecer um nível elevado de protecção do ambiente, e a
saúde, pelos seguintes meios:
a) Garantindo que as considerações ambientais, e de saúde, sejam plenamente tidas em conta no
desenvolvimento de planos e programas;
b) Contribuindo para a tomada em consideração de preocupações de ambiente, e de saúde, na elaboração de
políticas e de legislação;
c) Criando procedimentos claros, transparentes e eficazes de avaliação ambiental estratégica;
d) Prevendo a participação do público na avaliação ambiental estratégica; e
e) Integrando desta forma as preocupações de ambiente, e de saúde, nas medidas e instrumentos destinados a
promover o desenvolvimento sustentável.
190

86

público na avaliação ambiental e integração de medidas e instrumentos destinados a
promover um desenvolvimento sustentável.
Em seu artigo 4, §2º194, estabelece o âmbito de aplicação dos planos e
programas elaborados para a agricultura, silvicultura, pesca, energia, indústria, inclusive
exploração mineral, transporte, desenvolvimento regional, ordenação dos recursos hídricos,
telecomunicações, turismo, urbanismo, excluindo planos e programas destinados
unicamente a defesa nacional e proteção civil.
Percebe-se, desse modo, que o protocolo propõe como metodologia a
informação, a participação e a consulta do público num procedimento que analisa
prováveis efeitos significativos sobre o meio ambiente.

3.1 AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA (AAE) E SUA APLICAÇÃO NO
BRASIL

Pode-se dizer que a AIA, em sua concepção original, nasceu estratégica, sendo
destinada a todos os níveis de decisão, incluindo a avaliação de políticas, planos e
programas, haja vista que a National Environmental Policy Act, legislação norte americana
que foi marco legislativo na institucionalização da AIA, demandava uma avaliação prévia
de impactos de quaisquer ações que pudessem afetar significativamente a qualidade do
meio ambiente. Neste sentido, entende-se que, pela interpretação da palavra “ações”,
incluem-se, não somente obras ou atividades, mas também outras iniciativas
governamentais como planos e programas.
No entanto, a PNMA e a Resolução do CONAMA nº 01/86 acabaram por
restringir a aplicação da Avaliação de Impactos Ambientais ao vinculá-la ao processo de
licenciamento ambiental de empreendimentos, como é possível se constatar pela quase
exclusividade da experiência brasileira com AIA ser voltada para projetos. Por causa disso,
constantemente, verifica-se uma confusão feita entre a Avaliação de Impactos Ambientais
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Art. 4, §2º - Será efectuada uma avaliação ambiental estratégica relativamente aos planos e programas
elaborados nos domínios da agricultura, silvicultura, pescas, energia e do sector industrial, incluindo
extracção mineira, transportes, desenvolvimento regional, gestão de resíduos, gestão de recursos hídricos,
telecomunicações, turismo, ordenamento do território ou afectação dos solos, e que estabelecem o quadro de
futura aprovação de projectos enumerados na lista do anexo I e de quaisquer outros projectos enumerados na
lista do anexo II que exigem uma avaliação do impacto ambiental nos termos da legislação nacional.
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e o Estudo de Impactos Ambientais, sendo o EIA apenas uma das formas de AIA de
abrangência restrita ao licenciamento de obra ou atividade que possa causar significativa
degradação ao meio ambiente, motivo pelo qual o EIA também é conhecido por AIA de
projetos.
Por isso que a regulamentação da Avaliação de Impactos Ambientais apenas
como AIA de projeto acabou por abstrair sua dimensão estratégica e deu origem a um elo
entre a AIA e o licenciamento, resultando na subutilização da Avaliação de Impactos
Ambientais como instrumento de planejamento e avaliação de planos, programas e
políticas, e sobrecarregando o EIA com uma expectativa de que o mesmo atenda às
necessidades que não lhe competem, o que em grande parte, justifica as deficiências
existentes na AIA no Brasil.
“It should be noted that a common misconception is to deal with SEA as
a tool to assess environmental impacts of large projects of development,
highly influenced by project-EIA systems. In conceptual terms, there is an
agreement that SEA must focus on the environmental effects of strategic
actions, what means Policies, Plans and Programs. This shows a
deficiency of SEA in Brazil, is much more an EIA on larger scale than
properly an instrument to support and to inform strategic decisions”.195 e
196

Neste sentido, a regulamentação da Avaliação Ambiental Estratégica,
representaria um grande avanço na implementação da política ambiental, porque iria suprir
as limitações provenientes da atual prática de utilização da Avaliação de Impactos
Ambientais restrita a projetos.
Por conta disso, é que nos últimos anos, no Brasil, começou um forte debate,
especialmente dentro de alguns círculos acadêmicos acerca da necessidade de
institucionalização da Avaliação Ambiental Estratégica.
Uma primeira tentativa visando institucionalizar a AAE havia sido feita pelo
CONSEMA, em 1994, no estado de São Paulo, como consequência de um trabalho de
reforma e atualização dos procedimentos de avaliação de impacto ambiental, ocasião na
195

OPPERMANN, Priscila; MONTAÑO, Marcelo. Strengths and Weaknesses of SEA in Brazil. Disponível
em: <http://www.iaia.org/conferences/iaia11/uploadedpapers/final%20drafts/Strengths%20and%20weaknes
ses%20of%20SEA%20in%20Brazil.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1>. Acesso em 3 ago 2014.
196
“Deve-se apontar que é um equívoco comum lidar com AAE como uma ferramenta para avaliar os
impactos ambientais de grandes projetos de desenvolvimento, altamente influenciados pelo sistema da AIA
de projeto. Em termos conceituais, existe um entendimento de que a AAE deve focar nos efeitos ambientais
de ações estratégicas, o que significa políticas, planos e programas. Isso mostra uma deficiência da AAE no
Brasil, que é tratado mais como uma AIA em grande escala do que propriamente um instrumento para apoiar
e informar decisões estratégicas”. (tradução nossa).
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qual, a Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) chegou até a aprovar uma resolução pela
qual criava uma comissão de avaliação ambiental estratégica no âmbito daquela secretaria.
No entanto, os trabalhos feitos não tiveram resultados práticos.
Posteriormente, em âmbito federal, o Ministério do Meio Ambiente (MMA),
encomendou um estudo que resultou na recomendação de que a AAE fosse implementada
no Brasil através de uma legislação, sem atrelar, no entanto, a elaboração de estudos de
AAE ao licenciamento ambiental.
Com o propósito de lançar bases para a operacionalização e visando contribuir
para a formulação de políticas públicas nacionais para a implementação da Avaliação
Ambiental Estratégica, foram realizadas, em 2005, o seminário “Diálogo Técnico sobre
AAE” e, em 2006 o “Seminário Latino-Americano sobre AAE”.
O Ministério do Meio Ambiente também organizou seminários sobre
Avaliação Ambiental Estratégica e promoveu, entre os anos de 2006 e 2007, um curso de
capacitação em AAE para a região do Pantanal, voltado para funcionários de órgãos
federais e estaduais.
Foi realizado, em 2008, um seminário que tinha por objetivo discutir quais
metodologias de Avaliação Ambiental Estratégica seriam aplicáveis ao Plano Nacional de
Logística e Transportes, além de fornecer subsídios para que pudesse ser elaborado o termo
de referência que antecede a contratação do WB para a AAE dos vetores logísticos no
Brasil.
Outro impulso à expansão da Avaliação Ambiental Estratégica no Brasil
decorre de decisão do Tribunal de Contas da União (TCU), através do acórdão no 464/2004
que, provocado pelo MMA, promoveu a execução de auditoria de natureza operacional e
análise de aplicabilidade da AAE pelo Governo Federal. O dito acórdão fez algumas
recomendações acerca da adoção da AAE na elaboração do Plano Plurianual (PPA) e no
planejamento de políticas, planos e programas setoriais; também recomendou que fosse
ampliada a divulgação da AAE e a oferta de meios de capacitação sobre o tema; e que
fossem promovidos debates, com a participação de todos os segmentos da sociedade, sobre
a aplicação da AAE.
Relevante também mencionar o projeto de Lei nº 2072/2003, apresentado à
Câmara dos Deputados, que propõe alteração da Lei nº 6938/81, da Política Nacional do
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Meio Ambiente, introduzindo a obrigatoriedade da Avaliação Ambiental Estratégica de
Planos, Programas e Políticas.
Apesar da Avaliação Ambiental Estratégica ainda estar em nível de construção
dentro do país, algumas experiências práticas demonstram a tentativa de inserção da
temática ambiental nas políticas setoriais, como os estudos, encomendados pela EPE, em
curso de preparação:
“Avaliação Ambiental Integrada de bacias hidrográficas que possuem
alguma similaridade com a AAE, uma vez que a Avaliação Ambiental
Integrada (AAI) de aproveitamentos hidrelétricos situados em bacias
hidrográficas tem como objetivo avaliar a situação ambiental da bacia
com os empreendimentos hidrelétricos implantados e os potenciais
barramentos, considerando seus efeitos cumulativos e sinérgicos sobre os
recursos naturais e as populações humanas, e os usos atuais e potenciais
dos recursos hídricos no horizonte atual e futuro de planejamento. A AAI
leva em conta a necessidade de compatibilizar a geração de energia com a
conservação da biodiversidade e manutenção dos fluxos gênicos, e
sociodiversidade e a tendência de desenvolvimento socioeconômico da
bacia, a luz da legislação e dos compromissos internacionais assumidos
pelo governo federal”.197

Do mesmo modo que a AAI, temos o “Estudo Integrado de Bacias
Hidrográficas (EIBH) ”198 que foi determinado em decorrência de ação civil pública.
Todavia, esse estudo tem mais caráter de avaliação de impactos cumulativos do que um
caráter estratégico, além de ter como foco, principalmente, os recursos hídricos, haja vista
que, segundo Pires e Formiga:
“(…) trata-se de um estudo multidisciplinar, de grande abrangência, que
avalia a viabilidade dos empreendimentos hidrelétricos de acordo com
vários aspectos ambientais, a citar: fauna, flora, clima, recursos minerais,
recursos hídricos, culturais e sócio – econômicos. Esse apresenta um
grande potencial para auxiliar a questão do uso racional da água levandose em consideração a delimitação das bacias hidrográficas e também os
diferentes usos do solo na mesma”.199
197

MMA, 2005. Termo de Referência do Estudo da Avaliação Ambiental Integrada dos
aproveitamentos
hidrelétricos
da
Bacia
do
Rio
Tocantins.
Disponível
em:
<http://www.epe.gov.br/MeioAmbiente/Documents/MeioAmbiente_2/AAI%20Rio%20Uruguai%20%20Ter
mo%20de%20Refer%C3%AAncia.pdf>. Acesso em 4 ago 2014.
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O Estudo Integrado de Bacias Hidrográficas (EIBH) foi instituído pelo Ministério Público do Estado de
Goiás em 2004, através de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que estabeleceu em sua Cláusula
Primeira que a Agência Goiana de Meio Ambiente, reconheça que os processos de licenciamento de Usinas
Hidrelétricas e Pequenas Centrais Hidrelétricas no Estado de Goiás devem ser precedidos de um Estudo
Integrado de Bacias Hidrográficas para Avaliação de Aproveitamentos Hidrelétricos.
199
PIRES, Fernanda Araújo Prudente; FORMIGA, Klebber T. M. O Uso do Estudo Integrado de Bacias
Hidrográficas (EIBH) como instrumento de Gestão Ambiental no Estado de Goiás. XVIII Simpósio
Brasileiro
de
Recursos
Hídricos,
2009.
Disponível
em:
<http://www.abrh.org.br/sgcv3/UserFiles/Sumarios/84b26abe57f27ee55d06ad2a2230e69a_bc42b22a27b7c1
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Teixeira fez um levantamento das experiências de tentativa de inserção da
Avaliação Ambiental Estratégica no Brasil entre os anos de 2002 e 2007, apresentando dez
casos, dentre os quais estão incluídos:
“(…) o Plano Indicativo 2003-2012 da ELETROBRÁS; o Programa de
Desenvolvimento Turístico Sul e o Plano de Desenvolvimento Integrado
do Turismo da Costa Norte; o planejamento da exploração e produção de
petróleo e gás na bacia Camamu-Almada; o Complexo Hidrelétrico do
Rio Madeira; o Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro; o
Rodoanel Metropolitano do Estado de São Paulo; e o Programa
Rodoviário do Estado de Minas Gerais”.200

Percebe-se que a dificuldade burocrática de se promover o licenciamento
ambiental de grandes projetos tem sido um impulsionador da AAE no Brasil. Um exemplo
disso é o caso do projeto Rodoanel Metropolitano do Estado de São Paulo, o qual é uma
via expressa perimetral que interliga as principais rodovias que partem da capital. Sobre
isso, Sánchez e Silva-Sánchez afirmam que:
“Face às dificuldades encontradas para o licenciamento ambiental do
projeto, o empreendedor (Secretaria Estadual dos Transportes) o retirou
da análise então em andamento na Secretaria do Meio Ambiente e
preparou um documento intitulado Avaliação Ambiental Estratégica do
Programa Rodoanel, o qual serviu de base para um novo estudo de
impacto ambiental de um dos trechos do projeto. Neste caso, é evidente
que a AAE teve pouca ou nenhuma influência sobre a decisão do
empreendedor e mesmo sobre o licenciamento ambiental”.201

Diante de todo o exposto, percebe-se que é preciso fazer uma organização e
regulamentação de um processo de avaliação ambiental estratégica, dentro do país, que
cuide de orientar as obras de infra-estrutura prioritárias e que considere as preocupações
com o meio ambiente, sendo muito importante nesse processo, a participação, não somente
de representantes dos diversos ministérios, como também da sociedade civil.
Assim, com a regulamentação de um planejamento integrado, que é alcançado
com a aplicação da AAE, o âmbito de decisão política sobre as obras prioritárias ao
desenvolvimento sustentável deixará de ser deslocado para o processo de licenciamento
ambiental, deixando de sobrecarregar a AIA de projetos.
1bc63991fb214eb81c.pdf>. Acesso em 4 ago 2014.
200
TEIXEIRA, I.M.V. O uso da avaliação ambiental estratégica no planejamento da oferta de blocos para
exploração e produção de petróleo e gás no Brasil: uma proposta. COPPE. UFRJ. Rio de Janeiro, 2008. p.
308.
201
SÁNCHEZ, L.E.; SILVA-SÁNCHEZ, S.S. Tiering strategic environmental assessment and project
environmental impact assessment in highway planning in São Paulo, Brazil. Environmental Impact
Assessment Review, v. 28, n. 7, 2008. p. 515-522.
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3.2 AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA (AAE) E SUA APLICAÇÃO EM
PORTUGAL

No presente capítulo objetiva-se fazer uma análise crítica sobre a legislação de
AAE atualmente existente na União Europeia e sobre a sua aplicação, mais
especificamente, em Portugal.
Como já foi anteriormente explicado, no âmbito da União Europeia, a AAE foi
regulamentada pela Diretiva 2001/42/CE, a qual é um importante passo na evolução do
direito ambiental europeu porque preenche as lacunas deixadas pela Diretiva 85/337/CEE,
que cuida da Avaliação de Impactos Ambientais de grandes projetos suscetíveis de afetar o
ambiente, quando exige que sejam avaliados os efeitos ambientais de uma vasta gama de
planos e programas, de modo a serem levados em consideração durante o processo de
elaboração e adoção dos próprios planos.
“A avaliação ambiental constitui um instrumento importante de
integração das considerações ambientais na preparação e aprovação de
determinados planos e programas que possam ter efeitos significativos no
ambiente nos Estados-Membros, uma vez que garante que os efeitos
ambientais da aplicação dos planos e programas são tomados em
consideração durante a sua preparação antes da sua aprovação”.202

A Diretiva 2001/42/CE foi transposta para o ordenamento jurídico interno
português pelo Decreto-Lei no 232/2007, posteriormente alterado pelo Decreto-Lei no
58/2011.
Todavia, muito se debateu acerca do âmbito de aplicação da Diretiva AAE
durante o seu desenvolvimento, questionando-se se a Diretiva abrangeria apenas os planos
e programas de uso da terra para o ordenamento do território, ou se alcançaria quaisquer
planos ou programas que definem o enquadramento para a futura aprovação dos projetos
enumerados nos anexos I e II da Diretiva 85/337/EEC.
A Diretiva 2001/42/CE acabou por definir que deveriam ser submetidos à AAE
todos os planos e programas que tenham sido preparados para a agricultura, silvicultura,
pescas, energia, indústria, transportes, gestão de resíduos, gestão das águas,
telecomunicações, turismo, ordenamento urbano e rural ou utilização dos solos, e que

202

Directiva
2001/42/CE.
Disponível
em:
<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:197:0030:0037:PT:PDF>. Acesso em 5 ago 2014.
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constituam enquadramento para a futura aprovação dos projetos enumerados nos anexos I e
II da Diretiva 85/337/CEE, ou em relação aos quais, atendendo aos seus eventuais efeitos
em sítios protegidos, tenha sido determinado que é necessária uma avaliação nos termos da
legislação específica.203
A legislação nacional portuguesa (Decreto-Lei no 232/2007) também não
solucionou esse imbróglio, uma vez que não estabeleceu com clareza quais seriam os
planos e programas para os quais a AAE seria obrigatória, definindo somente algumas
regras para escrutinar quais seriam os planos e programas que se enquadrariam no seu
âmbito de aplicação.
Assim, a AAE é obrigatória para os planos para os setores da agricultura,
florestas, pescas, energia, indústria, transportes, gestão de resíduos, gestão das águas,
telecomunicações, turismo, ordenamento urbano e rural ou utilização dos solos e que
constituam simultaneamente enquadramento para a futura aprovação de projetos
abrangidos pelo regime de Avaliação de Impacto Ambiental; os planos e programas que,
atendendo aos seus eventuais efeitos num sítio da lista nacional de sítios, num sítio de
interesse comunitário, numa zona especial de conservação ou numa zona de protecção
especial, devam ser sujeitos a uma avaliação de incidências ambientais nos termos da
legislação específica; e os planos e programas que, não sendo abrangidos pelos casos
anteriores, constituam enquadramento com vista a futura aprovação de projetos e que
sejam qualificados como susceptíveis de ter efeitos significativos no ambiente.204
Não se afirma aqui que deveria ser criado um rol taxativo de todos os planos e
programas que deveriam ser submetidos à Avaliação Ambiental Estratégica, mas sim que
deveria ser criada uma lista exemplificativa, entretanto vinculativa, contendo alguns dos
planos e programas essenciais, com vistas a facilitar a fiscalização, não somente por parte
dos órgãos públicos, mas também por parte da população do cumprimento do devido
processo de AAE.
O artigo 5, alínea 1 da Diretiva 2001/42/CE, abaixo transcrito, requer a
produção de um relatório ambiental que deverá ser levado em consideração juntamente
com os resultados das consultas durante o processo de AAE.
203
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“Sempre que seja necessário proceder a uma avaliação ambiental nos
termos do no 1 do artigo 3o, deve ser elaborado um relatório ambiental no
qual serão identificados, descritos e avaliados os eventuais efeitos
significativos no ambiente resultantes da aplicação do plano ou programa
e as suas alternativas razoáveis que tenham em conta os objectivos e o
âmbito de aplicação territorial respectivos”.205

Assim, também estabeleceu o Decreto-Lei no 232/2007, em seu artigo 6, alínea
1:
“Juntamente com o plano ou programa sujeito a avaliação ambiental, a
entidade responsável elabora um relatório ambiental no qual identifica,
descreve e avalia os eventuais efeitos significativos no ambiente
resultantes da aplicação do plano ou programa, as suas alternativas
razoáveis que tenham em conta os objetivos e o âmbito de aplicação
territorial respectivos, e do qual constam, atendendo à prévia definição do
seu âmbito”.206

Com relação à essa questão, deve-se ressaltar que não há nenhuma referência
tanto na Diretiva 2001/42/CE quanto no Decreto-Lei no 232/2007, quanto à relevância de
se apresentar nesse relatório ambiental os efeitos diretos e indiretos, mas somente se exige
no artigo 6, 1, e)207 que sejam apresentados os efeitos significativos, o que inclui efeitos
secundários, cumulativos, sinergéticos, de curto, médio e longo prazo, permanentes e
temporários, positivos e negativos.
Os efeitos indiretos implicam num leque maior de efeitos potenciais, incluindo
efeitos geograficamente distantes, como bem define Cooper ao afirmar que são “effects
which are not a direct result of the plan [or programme/project], often occurring away
from the action (e.g. quarrying aggregates for road building) or as a result of a complex
pathway”.208 e 209
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Art. 6, 1, e) Os eventuais efeitos significativos no ambiente decorrentes da aplicação do plano ou
programa, incluindo os efeitos secundários, cumulativos, sinergéticos, de curto, médio e longo prazos,
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208
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complexa via”. (tradução nossa).
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COOPER, L.M. (2003). Draft Guidance on Cumulative Effects Assessment of Plans. EPMG Occasional
Paper 03/LMC/CEA, Imperial College London, p.50. IN: The EC Directive on Strategic Environmental
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Em nível estratégico, parece apropriado considerar os efeitos indiretos, todavia,
na prática os efeitos indiretos são, muitas vezes, precariamente tratados no projeto a nível
de AIA.
É interessante mencionar também a questão da participação e consulta pública
trazida pela Diretiva 2001/42/CE, ao considerar que:
“A fim de contribuir para a transparência do processo de tomada de
decisões e tendo em vista assegurar que as informações fornecidas
para a avaliação sejam completas e fiáveis, é necessário garantir
que as autoridades com responsabilidades ambientais pertinentes e
o público sejam consultados durante a avaliação dos planos e
programas, e que sejam estabelecidos calendários adequados que
facultem tempo suficiente para consultas, incluindo para a
apresentação de observações”.210
O Decreto-Lei no 232/2007 reafirmou essa garantia ao estabelecer que:
“É ainda assegurada a aplicação da Convenção de Aarhus, de 25 de Junho
de 1998, aprovada para ratificação pela Resolução da Assembleia da
República no 11/2003, de 25 de Fevereiro, e ratificada pelo Decreto do
Presidente da República no 9/2003, de 25 de Fevereiro, e transposta para a
ordem jurídica interna a Directiva no 2003/35/CE, do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 26 de Maio, que estabelece a participação do público
na elaboração de certos planos e programas relativos ao ambiente. Para
esse efeito, prevê-se a participação do público no procedimento de
avaliação ambiental antes da decisão de aprovação dos planos e
programas, tendo em vista a sensibilização do público para as questões
ambientais no exercício do seu direito de cidadania, bem como a
elaboração de uma declaração final, de conteúdo igualmente público, que
relata o modo como as considerações finais foram espelhadas no plano ou
programa objecto de aprovação”.211

Essa questão, no âmbito da União Europeia, surgiu com a Convenção sobre
Acesso à Informação, Participação do Público no Processo de Tomada de Decisão e
Acesso à Justiça em Matéria de Ambiente, também conhecida por Convenção de Aarhus, a
qual foi assinada pela Comunidade Europeia em 25 de junho de 1998 e estabeleceu em
suas considerações, tópico 7212 como sendo obrigação dos estados signatários incentivar a
participação pública na elaboração de planos e programas.
Assessment: a much-needed boost for environmental integration. European Environmental Law Review,
December 2003, vol. 12, n. 12, p. 321-352.
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Pode-se perceber que em todas as legislações supramencionadas, o legislador
preocupou-se somente em tratar da obrigatoriedade de participação e consulta pública
apenas para planos e programas, sendo no entanto, mais flexível no que concerne à
elaboração de políticas, o que nos levaria a entender a Avaliação Ambiental Estratégica
como uma AIA de PP e não como uma AIA de PPPs.
Isso representa uma interpretação essencialmente fraca do conceito de
desenvolvimento sustentável, sendo assim, preocupante que as decisões a nível de políticas
da União Europeia podem estar sujeitas a um padrão muito mais fraco de avaliação da
sustentabilidade de planos, programas e políticas subordinadas à uma AAE.
Outra observação importante, diz respeito ao conceito de hierarquização, o qual
é explícito e reforçado ao longo da Diretiva AAE, mas particularmente em seu artigo 4,
alínea 3, ao determinar que:
“A fim de evitar a duplicação da avaliação, sempre que os planos e
programas façam parte de uma hierarquia, os Estados-Membros devem
ter em consideração o facto de que a avaliação será efectuada, em
conformidade com a presente directiva, a diferentes níveis da hierarquia.
A fim de, inter alia, evitar as duplas avaliações, os Estados-Membros
aplicarão o disposto nos nos 2 e 3 do artigo 5o”.213

Primeiramente não está clara a definição de planos e programas no âmbito da
Diretiva AIA nem mesmo da Diretiva AAE, ou seja, se um projeto é um projeto ou um
programa.
O problema parece

centrar-se no questionamento se o quadro é

verdadeiramente estratégico, ou seja, uma abordagem de cima para baixo para definir o

num contexto transnacional, de 25 de Fevereiro de 1991, que se aplica tanto aos Estados-Membros como a
outros Estados, encoraja as partes na Convenção a aplicarem os princípios da mesma aos seus planos e
programas. Na segunda reunião das partes na Convenção, que se realizou em Sofia a 26 e 27 de Fevereiro de
2001, decidiu-se elaborar um protocolo juridicamente vinculativo sobre as avaliações de impacto ambiental,
o qual complementará as actuais disposições sobre a avaliação de impacto ambiental num contexto
transfronteiras, com o objectivo de eventualmente adoptar esse protocolo aquando da 5a Conferência
ministerial «Ambiente para a Europa» numa reunião extraordinária das partes na Convenção, marcada para
Maio de 2003 em Kiev, na Ucrânia. Os sistemas aplicados na Comunidade para a avaliação ambiental dos
planos e programas deverão assegurar a realização de consultas transfronteiriças adequadas sempre que a
aplicação de um plano ou programa em preparação num Estado-Membro que seja susceptível de ter efeitos
significativos no ambiente de outro Estado-Membro. As informações sobre os planos e programas com
efeitos significativos no ambiente de outros Estados devem ser comunicadas, numa base de reciprocidade e
equivalência, ao abrigo do quadro jurídico adequado entre Estados-Membros e esses outros Estados.
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quadro (como acontece no Reino Unido) ou de uma abordagem ascendente, progressiva
para a AAE, onde uma coleção de projetos é visto como constituindo um programa ou
plano (como acontece em Portugal).
Além dessa falta de clareza na definição desses conceitos, por vezes, o conceito
de hierarquização é mal interpretado. De modo a evitar duplicação de avaliações acaba-se
por utilizar ou a AIA ou a AAE, o que não é correto, uma vez que cada uma das avaliações
possui objetivos distintos.
A hierarquização não significa que a AIA não é necessária se a AAE foi
realizada em nível de plano e programa, embora isso possa acontecer segundo William
Sheate “(…) if more environmentally benign options have been chosen and no significant
environmental effects from resulting projects are likely”.214 e 215
Sobre a aplicação de AIA e de AAE em Portugal, é interessante mencionar o
entendimento de Carla Amado Gomes ao afirmar que “a relação entre AIA e AAE
pretende ser de complementaridade. Trata-se de dois métodos distintos, aplicados em dois
momentos diversos, preconizados por diferentes entidades”.216
Tiago D’Alte completa esse entendimento ao afirmar que:
“(…) a um nível mais abstracto, trabalhando com informação ambiental
fortemente agregada; as ferramentas de AIA, pelo contrário, são
destinadas à recolha e tratamento de informação local, no que diz respeito
ao âmbito das previsões, pode afirmar-se que tendencialmente a AAE
está direcionada para afirmações e previsões qualitativas, colocando as
alternativas como cenários descritos verbalmente, enquanto a AIA se
orienta de acordo com previsões mais concretas, mais quantitativas,
formulando as suas opções correspondentemente; a AAE permite uma
análise mais eficaz de impactos cumulativos, enquanto a AIA com o seu
método de análise caso-a-caso, dificilmente o fará”.217

A Avaliação Ambiental estratégica tem diversos aspectos positivos, como já
foi exaustivamente explicado, sendo particularmente importante que as decisões mais
estratégicas precisam garantir que sejam aplicadas as opções ambientalmente mais
sustentáveis desde as fases iniciais de todo projeto, caso contrário, se a AAE for aplicada
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muito tardiamente as considerações ambientais poderão já ter sido comprometidas com as
prioridades econômicas e sociais.

3.2.1 Plano Nacional de Barragens com Elevado Potencial Hidroeléctrico (PNBEPH)

Em 2007 foi aprovado pelo Governo Português o Programa Nacional de
Barragens com Elevado Potencial Hidroeléctrico (PNBEPH), cujo objetivo é atingir 7000
MW de potência hidroelétrica instalada até 2020 de modo a contribuir para o cumprimento
da meta estabelecida pelo Governo de produzir energia com origem em fontes renováveis
para o ano de 2020, além de reduzir a dependência energética nacional e as emissões de
CO2.
O PNBEPH prevê a construção e instalação de dez novas barragens para
aproveitamento hidroelétrico, as quais vão contribuir com menos de 1100 MW. Dessas,
seis serão construídas na bacia do Douro, a qual é a grande sacrificada, uma vez que tem o
rio principal artificializado e os demais, quase todos, estão altamente intervencionados.
Assim, as pequenas áreas remanescentes, onde os sistemas lóticos prevalecentes podem ser
classificados como naturais, ou seja, onde a biodiversidade é relevante, serão praticamente
eliminadas.
Das seis barragens a serem construídas na bacia do Douro, cinco estão
previstas para serem construídas no Tâmega e outra no Foz-Tua, uma no Vouga, outra no
Mondego e duas no Tejo (Almourol e Alvito).
Acontece que “não são assumidos verdadeiros objectivos de política energética
ou ambiental, sejam eles em matéria de eficiência energética ou de optimização do
abastecimento energético face aos custos sociais, ecológicos e económicos”.218
Por força da Diretiva nº 2001/42/CE, transposta para o ordenamento jurídico
interno pelo Decreto-Lei nº 232/2007, o PNBEPH está sujeito ao procedimento de
avaliação ambiental estratégica, o que é positivo, uma vez que a AAE tem a função de
discutir o programa apresentado, e não de ser apenas um instrumento com a finalidade de
justificá-lo.
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Assim, a AAE deve analisar as visões dos diversos atores envolvidos de modo
que as escolhas adotadas sejam as mais adequadas, fomentando, dessa forma, um contexto
organizacional e institucional em que se leve em consideração questões ambientais tanto na
fase inicial de conceitualização quanto na fase de planejamento.
A AAE do PNBEPH fez uma análise dos benefícios associados à
implementação de cada aproveitamento e também dos eventuais malefícios que poderiam
dele derivar, sendo em seguida definidas algumas opções estratégicas, as quais também
foram avaliadas de modo a identificar em que medida cada uma das opções estratégicas
contribui ou conflitua com as metas estratégicas ambientais estabelecidas, além de
identificar suas vantagens e desvantagens.
Ademais, com a finalidade de contribuir para a transparência do processo de
tomada de decisões e visando assegurar que as informações fornecidas para a avaliação
sejam completas e fiáveis, é necessário garantir que as autoridades com responsabilidades
ambientais pertinentes e o público sejam consultados durante a avaliação dos planos e
programas, e que sejam estabelecidos calendários adequados que facultem tempo
suficiente para consultas, incluindo para a apresentação de observações.
Assim, antes da aprovação do programa e do respectivo relatório ambiental do
PNBEPH foi feita a consulta das entidades interessadas e a consulta pública, cujas opiniões
foram adequadamente ponderadas.
Todavia, na prática, a AAE do PNBEPH, segundo diversas críticas, ficou
muito aquém das declarações de intenções, porque, segundo o Decreto-Lei nº 232/2007, a
avaliação ambiental de um plano ou programa deve cumprir certos objetivos e fornecer
determinada informação.
“A avaliação ambiental de planos e programas constitui um processo
contínuo e sistemático, que tem lugar a partir de um momento inicial do
processo decisório público, de avaliação da qualidade ambiental de visões
alternativas e perspectivas de desenvolvimento, (…) A realização de uma
avaliação ambiental ao nível do planeamento e da programação garante
que os efeitos ambientais são tomados em consideração durante a
elaboração de um plano ou programa e antes da sua aprovação,
contribuindo, assim, para a adopção de soluções inovadoras mais eficazes
e sustentáveis e de medidas de controlo que evitem ou reduzam efeitos
negativos significativos”.219
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O relatório ambiental deve conter, “as características ambientais das zonas
susceptíveis de serem significativamente afectadas, os aspectos pertinentes do estado
actual do ambiente, (…)” (artigo 6.1-b), “os eventuais efeitos significativos no ambiente
decorrentes da aplicação do plano ou do programa, incluindo os efeitos secundários,
cumulativos, sinergéticos, de curto, médio e longo prazos, (…)” (artigo 6.1-e), além “das
medidas destinadas a prevenir, reduzir e, tanto quanto possível, eliminar quaisquer efeitos
adversos significativos no ambiente resultantes da aplicação do plano ou programa” (artigo
6.1-f) e “um resumo das razões que justificam as alternativas escolhidas e uma descrição
do modo como se procedeu à avaliação” (artigo 6.1-g).220
Uma das críticas ao PNBEPH diz respeito ao fato do seu relatório ambiental
cumprir, parcialmente, apenas o artigo 6.1-g, ignorando ou tratando de forma superficial os
três primeiros artigos acima citados, uma vez que não foi feita nenhuma discussão acerca
do modelo de desenvolvimento ou de soluções inovadoras. Além disso, os efeitos
cumulativos na biodiversidade e os riscos ambientais foram identificados, porém não
foram avaliados de modo global. Ademais, as medidas mitigadoras foram abordadas
superficialmente e não tratam da problemática essencial da compensação dos impactos.
Com relação à política europeia energética, todos os documentos
programáticos europeus no domínio da energia, como o Livro Verde, defendem a primazia
do uso eficiente e não da produção, junto com uma substituição progressiva das fontes
energéticas.
Todavia, durante as últimas três décadas, a política energética nacional tem
sido focada na promoção de novas fontes energéticas visando assegurar o fornecimento de
uma procura crescente e inevitável.
“Em Portugal a situação é ainda mais calamitosa: estamos muito pior que
a média europeia em matéria de intensidade energética da economia, e
este indicador tem vindo a piorar consistentemente nas últimas décadas,
ao arrepio da tendência comunitária (cf. Relatório do Estado do
Ambiente, APA 2006, e estatísticas europeias da energia, Eurostat 2005).
Apesar de crescimentos económicos modestos, o consumo final de
energia eléctrica em Portugal tem aumentado cerca de 4% ao ano nos
últimos cinco anos. Esta situação é tanto mais inadmissível quando
comparamos o nosso clima e o nosso nível de industrialização com os
nossos parceiros europeus”.221
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Isto se deve à uma eficiência energética lastimável em quase todos os setores,
da ausência de uma política energética coerente, no sentido de uma racionalização dos
consumos, da fraca informação ao consumidor, dos irrelevantes benefícios fiscais e outros
incentivos à eficiência energética, enquanto produtos energéticos são subsidiados e
vendidos muito abaixo do preço de custo.
É preciso que seja adotada uma política séria de gestão da procura, ou seja,
uma poupança de energia, a qual, além de contribuir para ganhos de produtividade e
competitividade significativos, apresenta impactos ambientais mínimos, gera empregos e
equivale à diversificação e substituição para os combustíveis fósseis.
Enquanto o PNBEPH propõe uma pseudo-solução com o triplo do custo (custo
estimado de 1140 M€), um terço da eficácia (uma vez que permitirá satisfazer apenas 3%
da procura) e um fortíssimo impacto social e ecológico.
Percebe-se, assim, que o PNBEPH acaba por adotar uma abordagem em
sentido oposto à uma política energética que seja moderna e eficaz, através do desprezo ao
elevado potencial de uso eficiente da energia, optando por soluções de produção de energia
elétrica que possuem baixa rentabilidade econômica e elevado impacto ambiental.
É oportuno abordar que um programa da natureza do PNBEPH deveria ser
integrado nas políticas nacionais de desenvolvimento econômico e de ordenamento do
território. Por isso, deveria ter sido alvo de discussão em diversos níveis de participação,
designadamente no Conselho Nacional da Água (CNA), que foi criado pelo Decreto-Lei nº
45/94 e possui, dentre outras, a competência de “informar os planos e projectos de
interesse geral que afectem substancialmente o planeamento dos recursos hídricos ou os
usos da água” (Artigo 10, 1, b).222
Todavia, o CNA não participou da elaboração do PNBEPH e sobre isso trata
Leitão:
“A criação do Conselho Nacional da Água, bem como dos (então
designados) Conselhos de Bacia, deveria certamente proporcionar um
maior envolvimento e co-responsabilidade na elaboração dos planos,
condição essencial para se tornarem operantes e se articularem com as
directrizes do desenvolvimento económico e do ordenamento
territorial”.223
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Com relação aos impactos cumulativos, pode-se afirmar que estão em causa
seis domínios de elevada importância: a biodiversidade, os riscos para as populações
ribeirinhas, o transporte sólido, emprego, turismo e qualidade da água.
O PNBEPH identifica os problemas, mas não faz uma avaliação de impactos
cumulativos. Ele somente procede a uma comparação relativa entre as barragens em estudo
numa perspectiva de menor mal produzido e não numa perspectiva de viabilidade
ambiental, o que é, neste caso, absolutamente insuficiente.
Sobre a questão de prejuízos à biodiversidade, o Grupo de Estudos de
Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA) afirma que:
“Portugal tem artificializada uma fracção elevada dos cursos de água
principais, com duas graves implicações: primeiro, uma elevada taxa de
degradação de habitats ribeirinhos e lóticos (de águas rápidas), que são
hoje raros e protegidos pela lei nacional e comunitária; segundo, o corte
da rede de corredores ecológicos, de que os rios representam uma
componente essencial (cf. levantamento sobre a biodiversidade no Plano
Nacional da Água). Um grupo de espécies será particularmente afectado:
os peixes migradores. Em Portugal são raros os casos de sucesso de
sistemas que tornem as barragens permeáveis às migrações, e o nível de
fragmentação destes habitats é tal, que cada nova barragem representa um
risco elevado de degradação catastrófica.”224

Pode-se perceber que estes habitats são raros e a simples ameaça de nova
destruição é considerada um impacto significativo e sobre proporcional à área destruída, o
que justifica a indispensabilidade de uma avaliação de impactos cumulativos.
Com relação aos riscos para as populações ribeirinhas, estes podem ser
verificados quando se cria uma dependência das barragens para o controle de cheias, isto
porque, sabe-se que uma barragem é capaz de permitir alguma laminagem de uma cheia de
média dimensão, todavia também cria uma falsa sensação de segurança, além de facilitar a
ocupação indevida de zonas de risco.
As cheias devem ser compreendidas como fenômenos naturais, e, assim sendo,
os riscos delas decorrentes devem ser minimizados primariamente através do adequado
ordenamento do território, e não somente por meio das barragens, uma vez que, na falha
dessas o risco para a população aumenta.

Gestão dos Recursos Hídricos Portugueses no Início do Século XXI, 3. Congresso da Água, APRH,
Lisboa, 1996.
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No que diz respeito ao transporte de sólido, sabe-se que as barragens
representam uma causa relevante de interrupção dos caudais sólidos da terra para o litoral.
Sobre isso trata o GEOTA:
“Estudos realizados p.e. no âmbito do empreendimento de Alqueva
sugerem que hoje em dia teremos talvez 20% do caudal sólido a chegar
ao mar, por força da artificialização das bacias. Cerca de um terço da
costa portuguesa encontra-se ameaçada pela erosão, situação que irá
certamente agravar-se por força das alterações climáticas, pelo efeito
combinado das previstas subida do nível do mar e maior frequência de
fenómenos meteorológicos extremos”.225

Sendo assim, indispensável avaliar efetivamente o efeito cumulativo destas
barragens, quer por bacia hidrográfica, quer globalmente sobre o litoral.
Com relação à suposta criação de emprego local com a execução do PNBEPH,
esta é mínima e transitória, não havendo significativa contribuição para o desenvolvimento
local sustentável.
“A construção de uma barragem (como qualquer outra grande obra
pública) recorre essencialmente a pessoal especializado permanente das
empresas construtoras, e a mão-de-obra não especializada imigrante
contratada através de subempreiteiros; quanto à operação das centrais
modernas, ela é largamente automática”.226

A isso soma-se o impacto social negativo decorrente do PNBEPH ter sido
preparado à revelia dos interesses regionais e locais, uma vez que ignorou a posição das
populações locais e dos seus representantes legítimos.
Existe, ainda, a questão do suposto aumento potencial do turismo pela
construção das novas barragens, o que o PNBEPH não conseguiu justificar.
Na verdade, é mais provável que ocorra um impacto altamente negativo sobre
o turismo do que o oposto, haja vista que os turistas que procuram o contato com a
natureza em Portugal, costumam privilegiar os ambientes que serão destruídos por estas
barragens, como é o caso da linha do Tua ou do Castelo de Almourol.
“Enquanto o turismo de “pé-de-albufeira” é fortemente sazonal e de baixa
qualidade, os desportos de “águas brancas” são uma fonte de receita
turística diferenciadora e de alta qualidade. Os rios em estado próximo do
natural permitem em Portugal o fomento de desportos aquáticos
225

Parecer
do
GEOTA
sobre
o
PNBEPH.
Disponível
em:
<http://www.geota.pt/scid/geotaWebPage/defaultArticleViewOne.asp?categoryID=741&articleID=1951>.
Acesso em 7 ago 2014.
226
MELO, João Joanaz de Melo; RODRIGUES, António Carmona. O PNBEPH numa perspectiva de
avaliação
estratégica,
política
energética
e
gestão
da
água.
Disponível
em:
<http://www.apai.org.pt/m1/12901609272010cnaipnbephjjmacr.pdf>. Acesso em 8 ago 2014.

103

diversificados ao longo de todo o ano. Trata-se de um nicho de mercado
em franco crescimento, que poderá tornar-se uma mais valia apreciável
para regiões hoje deprimidas, como é o caso de Trás-os-Montes e Alto
Douro”.227

No que refere-se à qualidade da água, é importante comentar que vários dos
rios que são alvo do PNBEPH possuem problemas de qualidade da água, por causa,
principalmente, da poluição orgânica ou das escorrências agrícolas, problemas esses que
serão agravados com a construção de barragens, uma vez que serão potencializados os
fenômenos de eutrofização, como é demonstrado nos estudos de impacto ambiental já
realizados.
“As declarações de impacte ambiental oficiais (cf. CPPE/Ecossistema
2003 sobre a barragem do Baixo Sabor, EDP/Profico Ambiente 2008
sobre a barragem de Foz Tua) e estudos independentes mandados
executar pela UE (Arcadis/Atecma 2009) identificam claramente a
gravidade daqueles impactes ambientais, que infringem a legislação
Europeia, incluindo a Directiva Habitats e a Directiva Quadro da Água. A
principal razão para a Comissão Europeia não agir contra o Estado
Português no dossier PNBEPH parece ser a relutância em enfrentar no
Tribunal de Justiça da UE o delicado tema ‘interesse público nacional’ –
neste caso evidentemente não demonstrado mas assiduamente utilizado
pelo Governo Português na tentativa de contornar as disposições das
directivas europeias”.228

Pode-se perceber que o PNBEPH opta por utilizar de uma abordagem oposta
ao planejamento dos recursos hídricos por bacia, haja vista que despreza impactos
cumulativos importantes, especialmente no que concerne aos riscos à biodiversidade, às
populações ribeirinhas, ao transporte sólido, à geração de emprego, ao estímulo do turismo
e à qualidade da água.
Quanto à afirmação de que o PNBEPH ajudaria na redução de emissões de
Gases do Efeito Estufa (GEE), é correto afirmar que a eletricidade gerada por usinas
hidrelétricas possui uma intensidade carbônica inferior à eletricidade gerada por usinas
térmicas, todavia a informações constante no PNBEPH acerca do cálculo das emissões de
GEE na construção dessas barragens é superficial e repleta de lacunas.
“Aparentemente, apenas foi considerada a energia incorporada no
cimento; parecem ter sido ignoradas outras causas de emissão de GEE
227
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associadas a grandes barragens, designadamente a extracção de inertes, os
consumos da maquinaria de construção, a desmatação, a decomposição
da matéria orgânica do solo e a eutrofização. O método usado no
PNBEPH seria admissível se apenas estivesse em causa a comparação
entre barragens; mas não é de todo aceitável para fundamentar a suposta
redução de GEE. Nesta matéria, como noutras, o PNBEPH é
grosseiramente optimista”.229

Assim, o método utilizado no PNBEPH com o intuito de avaliar o suposto
benefício gerado por essas barragens no combate às alterações climáticas através da
potência instalada é inadmissível, uma vez que não possui fundamentação quantificada e
tampouco analisa as alternativas.
Pode-se perceber, assim, que o PNBEPH traz pouca contribuição para aquele
que supostamente é o seu objetivo principal: o combate às alterações climáticas. Além
disso, impede a execução de soluções alternativas mais eficazes.
Constata-se que a avaliação ambiental estratégica do PNBEPH teve pouco de
ambiental e absolutamente nada de estratégico, uma vez que se limitou a selecionar dez
barragens, das vinte e cinco apresentadas pelo PNBEPH, através de uma lógica de menor
prejuízo gerado, e sem levar em consideração elementos de decisão fundamentais em
matéria de impactos cumulativos.
É visível que o programa causa impactos negativos que não são compensados
pelos benefícios gerados, os quais são desproporcionalmente menores em face aos
impactos negativos.
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4 OS IMPACTOS AMBIENTAIS PROVOCADOS POR EMPREENDIMENTOS
HIDRELÉTRICOS

Os impactos ambientais provocados pela construção de empreendimentos
hidrelétricos são motivo de grande polêmica dentro da discussão atual sobre
desenvolvimento sustentável, isto porque, as usinas hidrelétricas causam impactos
negativos ao ambiente como praticamente quaisquer atividade econômica. No entanto,
apesar disso, as hidrelétricas são consideradas um caminho para o desenvolvimento
sustentável, entre outras razões, pelo fato de serem consideradas fonte de energia
renovável.
Nesse mesmo sentido, Rosa afirma que:
“A hidroeletricidade, para a situação brasileira, é considerada a melhor
solução técnica e econômica, em face dos riscos ambientais e dos custos,
se comparada com a energia nuclear. Sendo também a melhor alternativa
de geração elétrica quando comparada com a termoeletricidade a
combustíveis fósseis, pois tem como vantagens o fato de ser renovável e
disponível no país a menor custo”.230

A obra para construção de uma usina hidrelétrica produz determinados
impactos sobre o meio ambiente, os quais podem ser verificados tanto durante a obra
quanto para além do tempo de vida útil da usina e do projeto, além de serem positivos e
negativos.
Um exemplo disso são as centenas de usinas hidrelétricas construídas até hoje
no Brasil, as quais resultaram em milhares de quilômetros de terras inundadas para a
formação de barragens, no deslocamento compulsório de milhares de famílias e populações
ribeirinhas231, além de muitos danos ambientais e sociais.
O maior empreendimento hoje em construção no Brasil é a usina hidrelétrica
de Belo Monte, a qual garante trazer muitos benefícios econômicos à região, mas ainda sim
enfrenta muitos protestos ambientais. Isto porque, existe uma certa rejeição à construção de
grandes barragens no Brasil, porque as mesmas são produto de um histórico de erros no
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ROSA, L.P., SIGAUD, L., LA ROVERE, E.L., MAGRINI, A., POOLE, A., FEARNSIDE, P. Estado,
Energia Elétrica e Meio Ambiente: O Caso das Grandes Barragens. COOPE/UFRJ. 1995. p. 184.
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setor, um excelente exemplo disso é o caso da usina de Balbina, erguida nos anos de 1980
no rio Uatumã232, no estado brasileiro do Amazonas.
A Usina de Balbina é considerada a maior tragédia ambiental do país, porque
inundou uma área quatro vezes superior a da Usina Hidrelétrica de Itaipu, incluindo parte
da reserva indígena Waimiri-Atroari, para gerar somente 10% da energia produzida por
Itaipu. A área foi inundada sem que se promovesse a retirada das árvores, o que resultou na
putrefação da madeira que atraiu uma nuvem de mosquitos. Bactérias aeróbicas
promoveram a decomposição da matéria orgânica, o que acarretou na diminuição da taxa
de oxigênio dissolvido na água, provocando, assim, a morte de milhares de peixes, o que
causou a escassez de alimentos e fome para as populações locais.
Além disso, a Usina Hidrelétrica de Balbina é apontada como grande emissora
de dióxido de carbono e metano (gases de efeito estufa, tidos como responsáveis
pelo aquecimento global), sendo que a emissão gerada por ela é superior à de uma usina
térmica que possua o mesmo potencial energético. De acordo com o Relatório Emissões de
Dióxido de Carbono e de Metano pelos Reservatórios Hidrelétricos Brasileiros 233, do
Ministério da Ciência e da Tecnologia, além da UHE de Balbina outras duas hidrelétricas
brasileiras, têm emissões maiores do que usinas termelétricas com o mesmo potencial: a
Usina Hidrelétrica de Samuel, no estado brasileiro de Rondônia e Usina Hidrelétrica de
Três Marias, no estado brasileiro de Minas Gerais.
Em 1989, após uma análise detalhada da situação do rio Uatumã, o Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) decretou sua morte biológica.
Um outro exemplo brasileiro de má administração das questões ambientais é o
caso da construção da Usina hidrelétrica de Tucuruí, no estado brasileiro do Pará, isto
porque além do colossal impacto social causado pelo deslocamento forçado e precário de
pessoas, houve um relato por parte de cientistas acerca de fuga em massa de macacos, aves
e outras espécies durante os dois meses em que durou a inundação do lago. “A estimativa é
que apenas 1% das espécies locais sobreviveu. Mesmo com o remanejamento antecipado
de espécies, algumas correm o risco de não se adaptarem ao novo habitat”.234

Palavra de origem indígena que significa “boca grande”.
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em 6 ago 2014.
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Ademais, houve uma significativa perda de biodiversidade no que concerne às
espécies de peixes, uma vez que várias dessas espécies eram adaptadas às corredeiras ou
migravam ao longo do rio e, diante da falta de construção de uma “escada para peixes”
esses peixes não puderam alcançar o local de reprodução.
Certo é ser dever do Poder Público proteger e melhorar a qualidade de vida dos
cidadãos, de modo a promover medidas que mitiguem ou compensem os impactos
negativos provocados, resultando na manutenção de uma qualidade de vida e bem-estar do
ser humano como se depreende da afirmação de Molina Giménez:
“(…) la relación entre la calidad de vida y el derecho a un medio
ambiente adecuado no es necesariamente automática: lo cierto es que
algunas agresiones al ambiente suponen una mayor calidad de vida de
las personas e incluso un incremento de su renta. Esos mismos factores
pueden sin embargo degradar esa misma calidad de vida a medio o largo
plazo, toda vez que afectarán a aspectos como la salud o la estética, o
incluso producirán una disminución de renta ante la necesidad de
corregir los efectos causados por la degradación”.235 e 236

O presente capítulo vem discorrer sobre esses impactos ambientais provocados
pela construção de empreendimentos hidrelétricos, utilizando-se da divisão feita pela
Avaliação dos Ecossistemas do Milênio para explicar como esses impactos interferem na
qualidade de vida e bem-estar do ser humano.

4.1 AVALIAÇÃO DOS ECOSSISTEMAS DO MILÊNIO (AEM)
Embora o conceito de ecossistemas237 seja um conceito antigo, o interesse pelo
mesmo, enquanto objeto de pesquisa, é relativamente recente e ganhou significativa

<http://www.webartigos.com/artigos/impactos-provocados-por-usinas-hidreletricas/85682/>. Acesso em 6
ago 2014.
235
“(…) a relação entre a qualidade de vida e o direito a um meio ambiente adequado não é necessariamente
automática; certo é que algumas agressões ao ambiente supõem uma maior qualidade de vida das pessoas e
inclusive um incremento de sua renda. Esses mesmos fatores podem, sem embargo, degradar essa mesma
qualidade de vida a médio ou longo prazo, toda vez que afetarem aspectos como a saúde ou a estética, ou,
ainda, produzirem uma diminuição da renda diante da necessidade em corrigir os efeitos causados pela
degradação”. (tradução nossa).
236
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das diversas populações de animais, plantas e bactérias umas com as outras e abióticos os fatores externos
como a água, o sol, o solo, o gelo, o vento. Em um determinado local, seja uma vegetação decerrado, mata
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importância devido à crescente preocupação acerca das interconexões existentes entre os
ecossistemas e o bem-estar humano. Como já se sabe, as ações do homem na natureza ao
longo dos anos têm provocado uma diminuição na capacidade de muitos ecossistemas em
responder à crescente demanda por diversos de seus serviços, especialmente no que
concerne à água e alimentos.
Os ecossistemas são estruturas complexas que possuem várias características,
dentre as quais pode-se citar, como as mais importantes para uma análise integrada das
conexões entre ecossistemas, o sistema econômico e o bem-estar humano, a variabilidade e
a resiliência.
A variabilidade consiste nas mudanças dos estoques e fluxos dos serviços
ecossistêmicos ao longo do tempo, cuja causa são fatores estocásticos238, intrínsecos e
extrínsecos. Em contrapartida, a resiliência consiste na habilidade de os ecossistemas
retornarem ao seu estado natural depois de um evento de perturbação natural, sendo que,
quanto menor o período de recuperação, maior é a resiliência de determinado ecossistema.
Podendo ser definida como, segundo Arrow:
“(…) a medida da magnitude dos distúrbios que podem ser absorvidos
por um ecossistema sem que o mesmo mude seu patamar de equilíbrio
estável. As atividades econômicas apenas são sustentáveis quando os
ecossistemas que as alicerçam são resilientes”.239

Além dessas características, os ecossistemas são profundamente modificados
pela ação do homem, uma vez que o mesmo interage com o meio ambiente, extraindo
recursos naturais e devolvendo resíduos, além de provocar alterações no espaço em que
atua.
Acontece que, nas últimas décadas, houve uma acelerada expansão na escala
da ação antrópica sobre os ecossistemas, onde o estilo de crescimento econômico não tem
sido acompanhado por um desenvolvimento sustentável, o que é ilógico, uma vez que o
homem deveria estimular o desenvolvimento de políticas econômicas com o objetivo de

ciliar, caatinga,mata atlântica ou floresta amazônica, por exemplo, a todas as relações dos organismos entre
si, e com seu meio ambiente chamamos ecossistema. Ou seja, podemos definir ecossistema como sendo
um conjunto decomunidades interagindo entre si e agindo sobre e/ou sofrendo a ação dos fatores abióticos.
238
Fatores estocásticos são aqueles que têm origem em processos não determinísticos, com origem
em eventos aleatórios.
239
ARROW, K., BOLIN, B., COSTANZA, R., DASGUPTA, P., FOLKE, C., HOLLING, C.S., JANSSON,
B.-O., LEVIN, S., MÄLER, K.-G., PERRINGS, C., PIMENTEL, D., 1995. Economic growth, carrying
capacity, and the environment. Science 268. p. 520–521.
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incrementar a produtividade dos ecossistemas de modo a aumentar a produtividade dos
serviços por eles prestados e consequentemente a sua oferta.
Dessa forma, uma melhoria na gestão dos ecossistemas no planeta Terra é o
caminho para se conseguir um progresso acompanhado por um desenvolvimento
sustentável e melhoria no bem-estar humano, de modo que é necessária uma reformulação
política e institucional, além da promoção de alterações na regulação dos direitos de acesso
aos recursos. Isto porque, os atuais processos de decisão ignoram ou subestimam
frequentemente o valor dos serviços dos ecossistemas.
Apesar das políticas de intervenção contribuírem para que se tente andar por
esse caminho, é essencial saber o momento certo e a maneira correta de intervir, o que
requer uma compreensão substancial de todos os sistemas envolvidos, tanto os ecológicos
como também os sociais e é nesse cenário que nasceu a Avaliação dos Ecossistemas do
Milênio

ou

Avaliação

Ecossistêmica

do

Milênio

(AEM),

em

inglês

Millennium Ecosystem Assessment (MA) a qual foi solicitada, em 2000, pelo SecretárioGeral da Organização das Nações Unidas, Kofi A. Annan, através de documento
encaminhado à Assembleia Geral com o título de “Nós, os Povos: O Papel das Nações
Unidas no Século XXI”240.
A AEM foi iniciada em 2001 e teve por finalidade avaliar as consequências
provocadas ao bem-estar do ser humano pelas mudanças nos ecossistemas, além de
apresentar as bases científicas das ações necessárias para a preservação e uso sustentável
desses ecossistemas, o que contribui, consequentemente, para a melhoria do bem-estar
humano.
“Os objetivos globais do MA foram contribuir para a melhor tomada de
decisões relativas a gestão dos ecossistemas e o bem-estar humano, e para
construir capacidade de avaliações científicas deste tipo. O impacto final
do MA dependerá da medida em que as conclusões são usadas por MA
decisores, quer a nível mundial (por exemplo, convenções) e na subescalas globais. Significativa capacidade de avaliação já foi construída no
mundo inteiro através da participação no MA. Também se prevê que
haverá substancial adoção do MA quadro conceptual, abordagens,
métodos e iniciativas em curso e nos programas das várias instituições
que têm sido parceiros no processo MA”.241
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110

Pode-se perceber assim, que a estrutura conceitual da AEM tem como ponto
central da avaliação o bem-estar humano, todavia, também reconhece que a biodiversidade
e os ecossistemas possuem um valor intrínseco e, assim sendo, as decisões sobre os estes
dois últimos devem ser baseadas tanto em considerações sobre o bem-estar humano como
no seu valor intrínseco.
Assim, a AEM foi elaborada:
“(…) com o envolvimento dos governos, do sector privado, das
organizações não governamentais e de cientistas, com vista a fornecer
uma avaliação integrada das consequências das alterações dos
ecossistemas no bem-estar humano, e para analisar as opções disponíveis
para a conservação dos ecossistemas e da sua contribuição para responder
às necessidades humanas. A Convenção para a Diversidade Biológica, a
Convenção para o Combate à Desertificação, a Convenção sobre as
Espécies Migradoras e a Convenção Ramsar sobre as Zonas Húmidas
pretendem usar as conclusões da AEM. Estas são também úteis para
responder às necessidades dos governos, do sector privado ou da
sociedade civil. A AEM contribuiu para atingir os Objetivos de
Desenvolvimento do Milénio das Nações Unidas bem como para
desenvolver o Plano de Implementação da Conferência Mundial 2002
para o Desenvolvimento Sustentável, envolvendo a mobilização de
centenas de cientistas e investigadores mundiais, que proporcionaram
informação e clarificaram questões de grande relevância para os
decisores. A AEM identificou também áreas de consenso alargado bem
como áreas em contínuo debate científico”.242

A Avaliação Ecossistêmica do Milênio desenvolveu uma estrutura de avaliação
que oferece aos “decisores” um mecanismo para identificar opções de escolhas que
permitam atingir objetivos de desenvolvimento sustentável, para compreender os tradeoffs243 envolvidos tanto entre os vários setores como também entre as várias partes
envolvidas, além de fornecer uma nova abordagem para a análise das opções de resposta a
todas as escalas, desde as comunidades locais até às convenções internacionais.
Assim, a AEM direciona uma atenção particular às relações existentes entre os
serviços dos ecossistemas e o bem-estar humano, o que requer uma abordagem que leve
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geralmente, a perder uma qualidade ou aspecto de algo, mas ganhando em troca outra qualidade ou aspecto.
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em consideração a natureza multiescala das decisões, em outras palavras, uma abordagem
que permita examinar as forças exógenas dentro de uma determinada região, de modo a
fornecer uma avaliação do impacto diferencial, das alterações nos ecossistemas e as
respostas decisivas em diferentes regiões e grupos de regiões.
Os serviços dos ecossistemas são as funções naturais do Planeta Terra e são
divididos pela Avaliação Ecossistêmica do Milênio em: serviços de produção, serviços de
regulação, serviços de suporte e serviços culturais.
Os serviços dos ecossistemas são produtos fornecidos pelos ecossistemas às
pessoas e, assim sendo, como exemplos de serviços de produção temos os alimentos, o
combustível, a água potável e os recursos genéticos; como exemplos de serviços de
regulação temos a manutenção da qualidade do ar, a regulação do clima, o controle da
erosão e a purificação da água; como exemplos de serviços culturais temos o
enriquecimento espiritual, o desenvolvimento cognitivo, o recreio e as experiências
estéticas; e como exemplos de serviços de suporte temos a produção de oxigênio e a
formação do solo.
Os serviços prestados pelos ecossistemas não são somente fonte de recursos
prestados às pessoas e às comunidades, mas são também fonte de opções para que estas
possam usar como garantia face às catástrofes naturais e revoltas sociais, e é por isso que a
degradação desses ecossistemas não afeta somente o bem-estar humano pelo desequilíbrio
entre a procura e o fornecimento dos serviços dos ecossistemas, mas também gera uma
crescente vulnerabilidade dos indivíduos, das comunidades e das nações.
As populações locais são as que mais sentem os efeitos da degradação dos
ecossistemas em comparação com as populações urbanas, tendo um impacto mais severo
nas pessoas pobres, isto porque, as pessoas mais ricas têm acesso a uma fração maior dos
serviços dos ecossistemas, tendo uma capacidade em adquirir serviços escassos ou os seus
substitutos. Enquanto, as pessoas mais pobres sofrem constantemente com a falta de acesso
a serviços, estão altamente vulneráveis às alterações ecossistêmicas, frequentemente vivem
em áreas sensíveis a ameaças ambientais e não possuem apoio financeiro e institucional
contra essas ameaças. Por isso que:
“(…) a degradação costeira dos recursos pesqueiros resulta no declínio
do consumo de proteína pelas populações locais uma vez que os
pescadores podem não ter acesso a fontes de pesca alternativas e os
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membros da comunidade podem não ter um salário suficiente para
comprar peixe”.244

Muitas são as causas para a degradação dos ecossistemas, dentre as quais podese citar a procura excessiva pelos seus serviços, o que é resultado tanto de opções
econômicas, quanto de desenvolvimento, sendo que os mecanismos de mercado nem
sempre garantem a conservação dos ecossistemas, principalmente pelo fato de que, dentre
vários motivos, não existe um amplo mercado para serviços como os culturais ou de
regulação, e quando existe, as pessoas que vivem dentro do ecossistema explorado acabam
sendo privadas de se beneficiar dos serviços oferecidos.
Também se pode citar como motivo, o fato de que mesmo que exista mercado
para um determinado serviço ecossistêmico, algumas vezes os resultados obtidos através
desses mercados podem ser social ou ecologicamente indesejáveis, e ainda, esses
mercados, frequentemente, são incapazes de garantir a promoção do princípio de equidade
inter e intrageracional com a garantia de gestão dos ecossistemas para as gerações
presentes e futuras, porque algumas das alterações que ocorrem nos serviços
ecossistêmicos são irreversíveis.
“Alguns desses serviços são globais na medida em que não dependem da
localização do recurso natural que o presta. (…) Outros serviços têm uma
natureza essencialmente local, já que os benefícios dependem da
proximidade aos recursos que os prestam. (…) Porém, muitas destas
funções são pouco visíveis e por isso também são, muitas vezes,
ignoradas ou desprezadas”.245

A AEM avalia o uso da informação sobre os valores dos serviços dos
ecossistemas nas tomadas de decisão, com a finalidade de melhorar os processos de
decisão e suas ferramentas, além de fornecer respostas concernentes aos tipos de
informação que possam ter maior influência.
A Avaliação Ecossistêmica do Milênio foi incorporada pela legislação
portuguesa pelo Decreto-Lei nº 142/2008, que estabelece o regime jurídico da conservação
da natureza e da biodiversidade, sendo importante citar:
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Editora, 2012. Vol. IV, p. 11-42.

113

“Face aos compromissos assumidos internacionalmente pelo Estado
Português, são reforçados os mecanismos que permitam a Portugal
cumprir as obrigações assumidas quer no âmbito da União Europeia quer
no âmbito da Organização das Nações Unidas – suster a perda de
biodiversidade até 2010 e para além –, de acordo com um conceito
dinâmico de conservação da biodiversidade, na relação desta última com
as alterações climáticas, no combate à desertificação e erradicação da
pobreza, no seu papel transversal ao desenvolvimento sustentável, na
necessidade de alargar o reconhecimento de cada cidadão como directa e
simultaneamente
beneficiário
e
implicado
na
gestão
da
biodiversidade”.246 (grifo nosso).

Como se pode perceber, a incorporação da AEM pelo supramencionado
Decreto-Lei tem como finalidade, dentre várias, a promoção de princípios como o do
desenvolvimento sustentável e da participação, através da apresentação de definições que
facilitariam a Avaliação de Impactos Ambientais.
O que se pretende aqui é utilizar dessa sistematização apresentada pelo AEM
para melhor analisar os impactos ambientais resultantes da construção de empreendimentos
hidrelétricos, de modo a ajudar numa construção de uma “fundamentação ecológica” de
tomada de decisões, que é uma das bases do princípio do desenvolvimento sustentável
como bem afirma Vasco Pereira da Silva, ao dizer que esse princípio “obriga assim à
‘fundamentação ecológica’ das decisões jurídicas de desenvolvimento económico,
estabelecendo a necessidade de ponderar tanto os benefícios de natureza económica como
os prejuízos de natureza ecológica de uma determinada medida”.247
Assim, é importante perceber como essa sistematização trazida pela AEM
facilitaria o processo de AIA se fosse incorporada pela legislação brasileira, uma vez que,
segundo Simony Silva Coelho:
“Tais serviços não são tidos em conta perante as leis e o atual mercado
que contabiliza os bens e serviços prestados. A exploração do ativo
florestal é cada vez mais intensa e a manutenção dos serviços
ecossistêmicos prestados pelas florestas é cada vez mais intensa e a
manutenção dos serviços ecossistêmicos prestados pelas florestas é cada
vez menos ou, até mesmo, inexistente. O atual modelo de crescimento
econômico, portanto, se tornou socialmente, ambientalmente e
economicamente insustentável”.248
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O objetivo aqui é contribuir, através de um breve estudo sobre os serviços
ecossistêmicos aplicado às usinas, para a clarificação dos argumentos utilizados durante as
discussões sobre a construção de novas usinas, se estas contribuem ou se são um obstáculo
ao desenvolvimento sustentável.
É importante ressaltar, que não se pretende aqui um aprofundamento de
conceitos que excedam a órbita jurídica, uma vez que não se possui qualificação para tal,
mas, levando-se em consideração a interdisciplinaridade do direito ambiental e que todo
jurista que trabalhe com esse ramo do direito não pode ser alheio aos conceitos de outras
áreas como a biologia, a economia ou a geologia, devendo ser capaz de perceber essa
linguagem.

4.1.1 Serviços de Produção

Os serviços tidos por de produção ou de provisão básica incluem alimentos,
tais como os produzidos na lavoura, o gado, a atividade pesqueira, aquaculturas e
alimentos não cultivados; fibras, tais como madeira, algodão, cânhamo, seda e lenha;
recursos genéticos; produtos bioquímicos, remédios naturais e farmacêuticos; e água.
A sustentabilidade desse serviço não deve ser medida somente em termos de
fluxos, ou seja, na quantidade de produtos obtidos em determinado período.
“Deve-se fazer uma análise que considere sua qualidade e o estado do
estoque do capital natural que serve como base para sua geração,
atentando para restrições quanto à sustentabilidade ecológica. Em outras
palavras, faz-se necessário observar os limites impostos pela capacidade
de suporte do ambiente natural (física, química e biologicamente), de
maneira que a intervenção antrópica não comprometa irreversivelmente a
integridade e o funcionamento apropriado dos processos naturais”.249

Segundo a AEM, houve um declínio na atividade pesqueira devido ao plantio
excessivo. No entanto, certo é que o represamento de rios para construção de barragens
também pode ser tido como motivo desse declínio, isto porque as barragens afetam a vida
dos peixes.
Primeiramente a construção de barragens altera o fluxo dos rios, o que cria uma
série de obstáculos físicos para o ciclo migratório, a chamada piracema250, e assim, uma
249
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vez impedidas de nadar rio acima em busca de um local apropriado para a desova, a
sobrevivência de várias espécies de peixes é ameaçada.
Uma medida mitigadora que tem sido muito utilizada para solucionar o
problema esse problema é a “escada para peixes”, que nada mais é do que várias
sequências de tanques que formam uma corredeira artificial com a capacidade de
transportar os peixes rio acima pela velocidade e turbulência das águas, no entanto, alguns
especialistas, como o professor Agostinho, criticam a sua eficácia, porque:
"Os estudos já realizados demonstram que o retorno de peixes para os
fragmentos de jusante é quase nulo e que os ovos e larvas resultantes de
uma eventual desova têm poucas chances de atravessar as águas
transparentes e quase paradas do reservatório. Ou eles iriam para o fundo
ou seriam predados".251

Como se percebe, as escadas para peixes, se não forem devidamente estudadas
e bem projetadas, podem se tornar uma armadilha ecológica, aumentando os riscos de
extinção de peixes, na medida em que atraem cardumes para ambientes mais pobres e
prejudicam sua reprodução.
A piracema, em muitos casos, entra em colapso, porque muitas vezes os peixes
que sobem não voltam a descer. Isso acontece porque os peixes adultos que sobrevivem ao
processo desgastante de subida das escadas acabam por não encontrar locais adequados
para a desova ou para o desenvolvimento dos alevinos252 nos ambientes a montante, já que
esses locais são ecologicamente mais pobres.
Outras medidas mitigadoras comumente propostas nos processos de
licenciamento ambiental de barragens é a implantação de estruturas de transposição e
repovoamento de reservatórios com espécies nativas de peixes. Acontece que nem sempre
essas medidas apresentam bons resultados, porque acabam sendo tratadas pelo
empreendedor mais como uma penalidade do que como uma busca pela proteção e
promoção ambiental. Sobre esse assunto discorre Agostinho:
“(…) as medidas mitigadoras adotadas para a ictiofauna no Brasil são
marcadas pela ineficácia ou pela potencialização de impactos ainda
maiores, como o caso de implantação de pisciculturas com espécies

dos peixes, quando eles sobem os rios até suas nascentes para desovar.
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exóticas e introduções de espécies a montante por submersão de barreiras
naturais”.253

A formação desses reservatórios provoca uma série de mudanças na estrutura
dos ambientes aquáticos porque transforma um rio de águas rápidas em um sistema de
águas paradas, além de inundar ambientes terrestres e/ou várzeas e lagoas marginais, o que
resulta em alterações nas estruturas da ictiofauna254, principalmente por meio da
substituição ou extinção de espécies nativas255.
Esse sistema de águas paradas prejudica várias espécies de peixes, porque os
mesmos estão acostumadas à água corrente e acabam por ter dificuldades em se adaptar à
água parada de um lago, onde o nível de oxigenação diminui consideravelmente, o que
resulta na proliferação de determinadas espécies em detrimento de outras.
Há, também, uma notável diminuição na quantidade e na qualidade dos peixes,
o que causa prejuízos às atividade pesqueiras de populações ribeirinhas que têm na pesca a
principal fonte de alimentação e atividade econômica.
Também pode-se apontar como motivo do insucesso dessas medidas, a
inexistência ou deficiência de uma base de dados que contenha todas as variáveis
ambientais prévias à intervenção, bem como o devido acompanhamento das mesmas tanto
durante o processo de enchimento do reservatório quanto depois que a usina entra em
operação.
Ademais, ocorre uma diminuição significativa na pesca a jusante dos
reservatórios, motivada pela enorme quantidade de peixes que sobe e não volta a descer e
também pela inexistência de uma interface entre os estudos relativos à ictiofauna e os
estudos socioeconômicos com a finalidade de subsidiar ações de manejo da pesca.
Também ocorre uma alteração no que concerne à temperatura da água, o que
pode resultar no desaparecimento de algumas espécies de peixes devido a sua não
adaptação às novas temperaturas.
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Essa capacidade de adaptação dos peixes migradores a novos ambientes ou
condições ambientais, também conhecida por “plasticidade” ainda é pouco conhecida, mas,
segundo Rodnei Vecchia, alguns casos de escolha de rotas alternativas de migração já
foram identificados, assim:
“O padrão geral de migração de peixes após a construção de usinas inclui
o deslocamento das espécies entre diferentes áreas do ciclo de vida
(desova, alimentação, crescimento). Esse deslocamento pode variar desde
alguns quilômetros a até 3.500 quilômetros (sistema amazônico).
Deslocamentos de espécies migradoras como o dourado, superiores a
1.000 quilômetros já foram registrados. Com a interrupção desta rota por
uma hidrelétrica, os peixes passam a não ter acesso ou ter acesso limitado
às diferentes áreas do ciclo de vida. A repovoação da represa é
indispensável”.256

Deve-se mencionar, ainda, a questão da concentração de poluentes nos
reservatórios que resulta num aumento da variedade e da quantidade de doenças nos
peixes.
Com relação à perda do serviço de recursos genéticos devido à extinção e
perda de material genético da espécie vegetal, pode-se facilmente encontrar relação desse
resultado com a construção de barragens. Isto porque, um dos principais impactos
provocados pela construção de barragens é o alagamento de áreas florestais que são
habitats de uma diversidade de espécies animais e vegetais, o que provoca a sua
diminuição e até mesmo extinção.
A Barragem de Alqueva, que é a maior barragem portuguesa e da Europa
Ocidental, situada no Rio Guadiana, no Alentejo interior, próximo à aldeia de Alqueva é
um exemplo de destruição de biodiversidade, uma vez que com a destruição de 250 km de
território só na albufeira de Alqueva, incluso nessa dimensão, praticamente a totalidade da
galeria ripícola da bacia do Guadiana, a montante da barragem em território português,
foram prejudicadas áreas importantes para espécies ameaçadas de extinção, tais como o
Lince Ibérico, Águia-real, Águia de Bonnelli, Cegonha preta, Bufo-real, Gato-bravo,
Lontra, Saramugo, várias espécies de morcegos e plantas endémicas257.
Recentemente, houve um caso na divisa dos estados brasileiros de Santa
Catarina com o Rio Grande do Sul, onde foi construída a Usina hidrelétrica de Barra
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Grande, nesse caso teve lugar a primeira extinção consentida, pelos órgãos ambientais
responsáveis, de uma espécie vegetal. A construção do lago inundou o habitat natural das
últimas populações da bromélia Dickya distachya.
O caso da construção da Usina hidrelétrica de Barra Grande é um caso bem
emblemático e cheio de irregularidades. A usina entrou em funcionamento em 2005, mas
durante o procedimento licenciatório houve várias críticas acerca do seu prosseguimento.
Foi alegado que as licenças ambientais foram concedidas com EIA e RIMA fraudados,
houve descumprimento de determinação judicial, feita por meio de liminar, de não
desmatamento, e não se respeitou a oitiva das partes interessadas durante todo o processo
de licenciamento.
Acontece que além da perda de biodiversidade e dos problemas sociais que a
obra causou, é relevante de se mencionar o prejuízo causado no serviço de fibras que
segundo a AEM apresenta declínio na produção de lenha. Sobre isso explica Miriam
Prochnow:
“De acordo com os dados apresentados ao IBAMA pela própria BAESA
no ‘Projeto de supressão de vegetação para o AHE Barra Grande (Maio
de 2003)’, existem na área a ser inundada, 500.000 metros cúbicos de
lenha e 442.000 metros cúbicos de madeira das mais variadas espécies,
muitas delas nobres e ameaçadas de extinção, como araucárias, imbuías,
canelas, cedros e grápias. Com estes números em mãos e levando em
conta os preços praticados pelo mercado, é fácil fazer a conta. Só de
lenha, considerando um valor de aproximadamente 10 dólares por metro
cúbico, serão mais de 5 milhões de dólares. Já o preço do metro cúbico da
madeira de espécies nobres e ameaçadas de extinção varia no mercado
entre 150 e 600 dólares, dependendo da espécie e da qualidade”.258

Muitas vezes as usinas hidrelétricas são construídas exatamente em locais que
abrigam os remanescentes florestais mais importantes para a conservação da
biodiversidade, locais como a região da Mata Atlântica, que abriga espécies de fauna e
flora ameaçadas de extinção e que dificilmente são encontradas em outros lugares.
Estas áreas, que já são escassas por causa da dificuldade de acesso para usos
agrícolas ou exploração madeireira, normalmente possuem terras muito férteis e costumam
ser verdadeiros refúgios da fauna silvestre, exatamente por se tratarem, em sua grande
maioria, de matas ciliares que são aquelas situadas às margens dos rios e são fundamentais
tanto para a manutenção da fauna quanto para a quantidade e qualidade das águas.
PROCHNOW, Miriam (org.). Barra Grande – A hidrelétrica que não viu a floresta. Rio Grande do
Sul: APREMAVI, 2005. p. 39.
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Além do desaparecimento do habitat, também são provocados impactos
negativos para várias espécies de aves migratórias, as quais acabam sendo obrigadas a
procurar outros lugares para fazer suas paradas e acabam mudando completamente suas
rotas.
Uma alternativa para essa situação é a criação dos chamados “corredores
ecológicos” que são um instrumento de gestão territorial e podem ser definidos como uma
faixa de vegetação que conecta fragmentos florestais ou unidades de conservação
separados por alguma atividade humana, permitindo, assim, que a fauna tenha trânsito livre
entre as áreas protegidas, consequentemente, preservando os seus recursos genéticos.
A Lei no 9.985/00, a qual institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da natureza (SNUC), apresenta, em seu artigo 2, inciso XIX, a seguinte
definição de corredores ecológicos:
“Art. 2o Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
XIX - corredores ecológicos: porções de ecossistemas naturais ou
seminaturais, ligando unidades de conservação, que possibilitam entre
elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de
espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção
de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão
maior do que aquela das unidades individuais”.259

Esses corredores são instituídos tendo por base uma série de estudos sobre
deslocamentos de espécies, sua área necessária para suprir necessidades vitais e a
distribuição populacional dessas espécies. Com essas informações é possível se estabelecer
regras de utilização para estas áreas de modo a garantir a conservação dos recursos naturais
e da biodiversidade.
No Brasil, esses corredores são criados por meio de ato do Ministério do Meio
Ambiente e como tal, existem atualmente dois corredores ecológicos: o Corredor CapivaraConfusões, reconhecido pela Portaria no 76 de 11 de março de 200 e o Corredor Caatinga,
reconhecido pela Portaria no 131 de 4 de maio de 2006.
Sobre esse assunto dispõe Giselda Person:
“Para minimizar alguns desses processos nas bacias hidrográficas, seria
importante criar os corredores ecológicos, áreas contínuas de vegetação
que possibilitassem a sobrevivência das espécies silvestres de animais e
vegetais, compreendendo a ligação entre os remanescentes florestais e
utilizando principalmente os recursos hídricos (rios, ribeirões, lagos, entre
259
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outros) que, através da Lei das Áreas de Preservação Permanente (APPs)
devem possuir a mata ciliar, sendo esta a que protege as margens dos
rios”.260

No que diz respeito ao serviço de oferta de água, pesquisas atuais, como a
promovida pelo AEM, apontam que o uso humano desse recurso natural é insustentável, o
que resulta em impactos negativos na capacidade dos ecossistemas proverem
adequadamente este crucial serviço de provisão, como se percebe pela afirmação abaixo
transcrita:
“Dados indicam que de 5% a aproximadamente 25% do uso mundial de
água doce excedem a oferta acessível no longo prazo, ao mesmo tempo
em que de 15 a 35% do uso global da água para irrigação são
considerados insustentáveis. Considerando as tendências projetadas pelos
cenários da Avaliação do Milênio, espera-se um aumento do uso da água
em torno de 10% entre os anos de 2000 e 2010, comparado à taxa de 20%
por década nos últimos 40 anos”.261

4.1.2 Serviços de Regulação

Quanto aos serviços de regulação, estes estão relacionados às características
regulatórias dos processos ecossistêmicos, como o controle da qualidade do ar, o controle
do clima, o controle da erosão, a purificação da água e o tratamento de resíduos, o controle
de doenças humanas, o controle de pragas, a polinização e o controle de perigos naturais
(mitigação de danos naturais).
Diferentemente dos serviços de produção, a avaliação do serviço de regulação
não se dá pelo seu nível de produção, mas sim pela análise da capacidade que os
ecossistemas possuem de regularem determinados serviços.
Alguns exemplos de como as mudanças nas condições dos ecossistemas afetam
sua capacidade regulatória podem ser extraídos de resultados encontrados pela Avaliação
Ecossistêmica do Milênio, como o abaixo transcrito:

260

MARTINS, José Pedro (org.); SANTIN, Dionete; PERSON, Giselda; MIRANDA, José Roberto; LOPES,
Manoel Francisco Conejo; CUNHA, Marcos Eduardo Gomes; MACIEL, Regis Romano; BIZZO, Waldir.
Panorama do Meio Ambiente – Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – PCJ. Campinas:
Editora Komedi, 2005. p. 85.
261
AVALIAÇÃO ECOSSISTÊMICA DO MILÊNIO. Vivendo além dos nossos meios: O capital natural e
o
Bem-estar
humano.
2005.
Disponível
em:
<http://www.biodiversidade.rs.gov.br/arquivos/1161804167A_Avaliacao_Ecossistemica_do_Milenio.pdf>.
Acesso em 17 set 2014.

121

“Considerando o serviço de regulação climática, as mudanças nos
ecossistemas têm contribuído majoritariamente para alterações históricas
no forçamento radiativo,15 principalmente devido ao desmatamento, uso
de fertilizantes e práticas agrícolas inadequadas. Aproximadamente 40%
das emissões históricas de dióxido de carbono (CO2) dos últimos dois
séculos e cerca de 20% das emissões deste mesmo gás na década de 90
foram originadas de mudanças no uso e gestão dos solos, principalmente
relacionadas ao desflorestamento”.262

A AEM mostra que com relação ao serviço de controle do clima em âmbito
regional e local houve um declínio devido a prevalência de impactos negativos, o que pode
ser associado à implantação de usinas hidrelétricas, uma vez que esta interfere de forma
irreversível no clima local, provocando mudanças na temperatura, na umidade relativa do
ar, na evaporação e no ciclo pluvial.
Segundo alguns estudiosos, há ainda, emissões de gases de efeito estufa,
especialmente em usinas hidrelétricas localizadas em áreas tropicais, por causa da
decomposição de árvores acima da água, em áreas que não são devidamente desmatadas
antes de encher os reservatórios, o que resulta na emissão de gás carbônico.
Segundo a AEM houve algum equilíbrio na condição do controle da água,
porque o mesmo irá variar dependendo das mudanças e da localização do ecossistema.
Já se sabe que a interrupção do fluxo normal do curso do rio provoca uma série
de mudanças tanto na temperatura quanto na composição química da água, o que resulta
em consequências diretas sobre a qualidade da água e nos ciclos de vida aquática, tais
como procriação, metamorfose, etc.
Outro aspecto relevante é a decomposição tanto da vegetação, quanto do solo
que foram submersos pelas águas do reservatório, que além de reduzir a quantidade de
oxigênio na água, produz gases tóxicos e libera carbono para a atmosfera.
Uma das medidas que ajudam a minimizar este efeito é a limpeza completa da
área do reservatório antes do seu enchimento, o que não é geralmente praticado devido aos
custos e à pressa em colocar a usina para funcionar, dessa forma, normalmente, apenas
parte dos reservatórios é devidamente desmatada e limpa.
Um caso bem conhecido é o caso da Usina hidrelétrica de Tucuruí, no estado
brasileiro do Pará, onde foram inundados 2.430 km2 de floresta para a formação do lago,
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todavia apenas 400 km2 foram desmatados, o que resultou em decomposição da matéria
orgânica, que associada à falta de limpeza da área facilitou a proliferação de algas no
reservatório, as quais foram responsáveis por uma praga de mosquitos que trouxe sérios
prejuízos para a população que vivia às margens do reservatório.
A qualidade da água também sofre alteração por causa da maior concentração
de sais provocada pelo aumento da exposição da água nos reservatórios aos raios solares,
provocando sua evaporação e, com isso, o aumento da concentração dos sais. A
consequência disso é o envenenando de espécies aquáticas e a corrosão dos tubos da casa
de máquinas.
Ainda segundo a AEM, houve um declínio na condição de controle de erosão
motivada basicamente pelo aumento da degradação do solo, o que é provocado, entre
outras coisas, pela construção de barragens, porque a mesma interrompe o processo natural
dos cursos normais dos rios, os quais transportam sedimentos, que são provenientes do
solo e das rochas existentes nos seu leito e em suas margens. Com isso, a água corre muito
lentamente no reservatório, além de ter a barragem como obstáculo para o seu escoamento,
os sedimentos passam a se depositar no fundo e não seguem rio abaixo. Visando recuperar
o abastecimento de sedimentos, abaixo da barragem, o próprio rio aumenta o processo de
erosão das margens, o que pode aprofundar o leito, alargar o rio, colocando em risco obras
de infra-estrutura, e prejudicar o abastecimento de água.
A foz dos rios e a faixa costeira também podem sofrer com este processo, uma
vez que, sem a proteção dos sedimentos naturais vindos com o rio, muitas praias começam
a sofrer uma maior influência da erosão das marés, como é o caso do Pontal do Atafona, no
delta do rio Paraíba do Sul, no estado brasileiro do Rio de Janeiro.
Segundo a AEM se pôde perceber um equilíbrio no serviço de controle de
doenças, porque sua variação depende das mudanças no ecossistema. Assim sendo, a
construção de barragens, como já foi exaustivamente explicado, provoca mudanças no
ecossistema do local onde será implantada e um dos impactos negativos constatados em
vários desses empreendimentos é a proliferação de doenças.
Com a chegada de um grande número de trabalhadores da construção civil para
trabalhar na obra já se inicia o problema de saúde provocado por barragens, porque esses
trabalhadores são pessoas que circulam por toda parte e muitas vezes carregam consigo
doenças contagiosas tais como a tuberculose, a sífilis, a Aids, etc.
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Além disso, ocorre um aumento numa série de doenças parasitárias, tais como
a esquistossomose, a malária, a febre amarela, a dengue e a filaríase, porque as barragens
propiciam um ambiente favorável para a proliferação de mosquitos, caramujos e outros
animais que são transmissores das doenças.
“O represamento de águas pode provocar diversas enfermidades
endêmicas que assolam as comunidades vizinhas às usinas, dentre as
quais doenças parasitárias como a esquistossomose e a malária e em
menor escala a febre amarela e a dengue. Isto ocorre porque as barragens
e os sistemas de irrigação formam remansos e propiciam um ambiente
favorável para a criação e proliferação de insetos, caramujos e outros
animais que servem como vetores para o desenvolvimento de
parasitas”.263

Os trabalhadores, além de autores do problema das doenças, por vezes acabam
sendo também vítimas das condições de trabalho perigosas e insalubres na maioria dos
casos que resultam em acidentes graves e até mesmo morte, como foi o caso da Usina
Hidrelétrica de Jirau, construída no Rio Madeira, na cidade de Porto Velho, estado
brasileiro de Rondônia. Nesse caso, devido às péssimas condições de trabalho e à falta de
assistência médica aos trabalhadores que estavam morrendo por malária, os trabalhadores
fizeram um motim que resultou na destruição dos alojamentos e dos ônibus que faziam o
transporte dos trabalhadores, na depredação de algumas instalações da usina e na prisão de
alguns desses trabalhadores.
Um outro problema para o controle de doenças é a acumulação de altos índices
de mercúrio nos reservatórios, que acabam por se concentrar nos peixes, e
consequentemente, acabam por afetar a saúde humana, haja vista que estes peixes
costumam ser usados na alimentação de comunidades locais.
É importante ressaltar que a destruição das bases produtivas da comunidade,
quais sejam, a agricultura e a pesca, pode resultar, muitas vezes, em um longo período de
escassez de comida, o que agrava a fome e a má nutrição.
“As barragens também influenciam o nível do rio, tanto acima, quanto
abaixo, porque para que haja um abastecimento constante de água nas
turbinas, é feito o controle da água no reservatório e na água que é
liberada rio abaixo. Em épocas de estiagem o rio logo abaixo da barragem
fica praticamente seco, por que muitas vezes os operadores da barragem
não cumprem a norma legal de deixar no rio a sua vazão mínima. Isso
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afeta não só a biodiversidade, mas também o abastecimento de água da
população e de outras atividades econômicas”.264

Segundo a AEM houve um declínio no serviço ecossistêmico de controle de
perigos naturais devido à perda de zonas de tamponamento, tais como áreas úmidas e
manguezais.
Com relação a esse serviço pode-se citar às dezenas de deslizamentos de terra
que aconteceram na China e foram atribuídas à construção da hidrelétrica Três Gargantas
que cruza o rio Yangtsé.
No caso de terremotos, é difícil relacionar o seu acontecimento com a
construção de represas, porque somente um estudo científico detalhado é capaz de apontar
exatamente o que acontece debaixo da superfície.
Assim, é consenso entre os cientistas de que são necessárias mais pesquisas e
mais programas de monitoramentos sísmicos para poder se afirmar que existe uma ligação
direta entre a construção de barragens e tremores de terra. Todavia, já se sabe que uma
represa não é capaz de causar um terremoto isoladamente, devendo existir no local de
construção da represa alguns fatores de risco, especificamente falhas instáveis. Por isso que
“construir uma represa sobre uma falha geológica conhecida não é recomendado. Esse é o
motivo por que muitos cientistas advertem sobre os terríveis resultados na Hidrelétrica
Três Gargantas, com a construção sobre falhas em Jiuwanxi e Zigui”.265
Por fim, é relevante ressaltar que, também é consenso entre os cientistas, as
áreas marginais a corpos d’água, sejam várzeas ou florestas ripárias, também conhecidas
por florestas ciliares, são áreas insubstituíveis devido a sua rica biodiversidade e seu alto
grau de especialização e endemismo, além de proporcionarem serviços ecossistêmicos
essenciais tais como a manutenção de ictiofauna, a estabilização de encostas contra
erosões, a regularização hidrológica na atenuação de cheias e vazantes, e o controle natural
de pragas e de doenças.
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4.1.3 Serviços Culturais

Os serviços culturais estão intimamente ligados aos valores e comportamentos
humanos, sua diversidade cultural, a geração de conhecimento, seja ele tradicional, seja
formal, bem como às instituições e padrões sociais. Em outras palavras, os serviços
culturais são todos os benefícios imateriais que as pessoas recebem dos ecossistemas,
benefícios como o enriquecimento espiritual, o desenvolvimento cognitivo, o recreio e
experiências estéticas. Portanto, pode-se dividir os serviços culturais em: valores religiosos
e espirituais, valores estéticos e lazer e ecoturismo.
A transformação dos ecossistemas em paisagens cultivadas com características
mais homogêneas, combinada com as constantes mudanças econômicas e sociais, tais
como a crescente urbanização, a globalização econômica e a melhora e o barateamento nas
condições de transporte, têm causado um enfraquecimento substancial das ligações entre os
ecossistemas e a identidade cultural.
Segundo AEM houve um rápido declínio de locais e espécies sagrados,
causando prejuízos aos valores espirituais e religiosos, o que tem ligação com a construção
de barragens. Um exemplo ocorrido em Portugal que justifica essa afirmação é o caso da
construção da Nova Aldeia da Luz, por causa da obra da barragem de Alqueva, que
provocou uma insatisfação popular diante da construção das novas casa, isto porque, para
as pessoas residentes na aldeia, a qualidade da habitação depende da adequação da casa às
suas necessidades individuais e não na qualidade do projeto de construção. Sobre isso trata
João Pedro Reino:
“Este descrédito talvez se explique pela ruptura introduzida na rotina
quotidiana dos residentes, provocando simultaneamente um efeito
negativo na dinâmica social da comunidade. Isto significa, que os
residentes viram-se privados do suporte identitário em que assentam as
relações de sociabilidade, não lhes tendo sido proporcionado as condições
de inserção e adaptação aos novos espaços residenciais, tendo provocado
uma destruturação social da e na comunidade, que lhes permitisse um
equilíbrio identitário sócio-espacial. Deva-se dizer que com a ‘mudança’,
por um lado, ficou acautelada a coesão da comunidade, ao não terem
desmembrado os residentes como aconteceu, por exemplo, com Vilarinho
da Furna; por outro, não implicou uma quebra dos laços de vicinidade.
De uma forma geral, os vizinhos na nova aldeia são os mesmos da velha
aldeia”.266
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Um outro exemplo, desta vez ocorrido no Brasil é o caso da construção da
Usina Hidrelétrica Tijuco Alto, no Vale do Ribeira, no estado brasileiro de São Paulo, a
qual previa a inundação de áreas de preservação permanente e de comunidades
quilombolas267, o que levaria ao desaparecimento de maravilhosas cavernas, campo de
muitas pesquisas científicas e visitação turística. Adicionalmente a isso, uma das maiores
preocupações das comunidades a serem atingidas pela obra diz respeito aos túmulos e
cemitérios onde estão enterrados seus ancestrais.
Uma medida mitigadora desse impacto seria a elaboração de planos de resgate
cultural que podem ser compreendidos como:
“O conjunto das ações destinadas a conhecer – e guardar – as
particularidades e relíquias culturais dos habitantes e suas povoações,
assim como registrar as formas de percepção cultural das comunidades
atingidas pode ser agregado em um plano de resgate cultural. Esse plano,
desenvolvido por uma equipe especializada da área social, poderia
dedicar-se (eventualmente até por caminhos paralelos às atividades
realizadas diretamente pela concessionária, como as pesquisas
universitárias e de instituições de pesquisa social) à caracterização dos
tipos sociais contemporâneos, sua história, seu folclore”.268

Ainda segundo a AEM, houve um declínio na quantidade e qualidade de terras
naturais, causando, assim, uma diminuição na oferta de valores estéticos, os quais são
importantes para a manutenção da qualidade de vida, sendo que, dentro do ordenamento
jurídico brasileiro, segundo Derani, apresenta dupla configuração: “o do nível de vida
material e o do bem-estar físico e espiritual. Uma sadia qualidade de vida abrange esta
globalidade, acatando o fato de que um mínimo material é sempre necessário para deleite
espiritual”.269
A construção de barragens ajuda na diminuição da oferta desse serviço, por
causa da submersão da área de influência da barragem que geralmente abriga sítios
arqueológicos de rara beleza natural e de importância científica, resultando na perda de
recursos culturais históricos, que variam desde santuários, artefactos e construções antigas,
templos, além de recursos arqueológicos tais como fósseis, animais e cemitérios.
O termo quilombola vem do tupi-guarani cañybó e significa “aquele que foge muito”. é designação
comum aos escravos refugiados em quilombos, ou descendentes de escravos negros cujos antepassados no
período daescravidão fugiram dos engenhos de cana-de-açúcar, fazendas e pequenaspropriedades onde
executavam diversos trabalhos braçais para formar pequenos vilarejos chamados de quilombos. Mais de duas
mil comunidades quilombolas espalhadas pelo território brasileiromantêm-se vivas e atuantes, lutando pelo
direito de propriedade de suas terras consagrado pela Constituição Federal desde 1988.
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Um exemplo disso é o caso da Hidrelétrica do Côa, em Portugal. Em 1959 é
apresentado um plano geral para aproveitamento hidrelétrico da bacia do Rio Côa. Em
1989, é feito um estudo sobre o impacto arqueológico do empreendimento, quando se
constatou que a albufeira iria submergir um universo de estruturas e vestígios que
documentavam sucessivas etapas do povoamento da região. Por esse estudo foram
identificados seis sítios com arte rupestre pré-histórica, sendo que, desses seis, quatro
apresentavam pinturas e dois apresentavam gravuras da pré-história recente270 e protohistória271. Então foi iniciada uma batalha pela preservação cultural desse patrimônio
insubstituível que teve um final feliz em 1995 quando, diante de tanta resistência por parte
da opinião pública, o primeiro-ministro, recém-eleito, António Guterres, anunciou a
suspensão das obras da barragem, a qual foi definitivamente suspensa no final do mesmo
ano.
Outro bom exemplo de destruição de paisagens cênicas de rara beleza e de
prejuízos ao turismo é a Usina Hidrelétrica de Itaipu que inundou as cachoeiras de Sete
Quedas, a qual era considerada uma das maiores maravilhas naturais. Ela era constituída
por 19 cachoeiras principais divididas em sete grupos de quedas. Em 1940 foi construída a
cidade de Guaíra para explorar o turismo na região, momento em que o mundo começou a
conhecer o Salto Guaíra que era o outro nome dado ao Salto de Sete Quedas.
Também pode-se citar como exemplo de perda da paisagem e de floresta, o
município de Anita Garibaldi, no estado brasileiro de Santa Catarina, cujo slogan era
“Cidade dos Pinhais”, mas com a inundação das floretas primárias de araucária e formação
do lago de Barra Grande, para a construção da Usina Hidrelétrica de Barra Grande teve que
virar a “Cidade dos Lagos”, deixando debaixo d’água também o “Cânion de Encantados”.
Uma forma de mitigar esses efeitos negativos seria a elaboração de trabalhos
científicos de resgate arqueológico e histórico, cujo respaldo legal encontra-se no DecretoLei no 25/1937 (organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional) e na Lei
no 3.924/1961 (dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos). Esses
trabalhos são imprescindíveis para evitar a:
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“(…) destruição e o desaparecimento de importantes e insubstituíveis
elementos para uma reconstituição mais satisfatória das várias etapas da
ocupação humana nas áreas dos reservatórios, frustrando as
possibilidades de comparações com estudos congêneres de outras áreas
do país e exterior”.272

Ainda sobre a tutela do patrimônio cultural, Carla Amado afirma que:
“A tutela do patrimônio cultural – preventiva, repressiva e ressarcitória –
traduz a preocupação do Estado Social no sentido de promover laços de
solidariedade entre os cidadãos, de gerar laços de identidade entre os
membros da comunidade. Para o Estado social, o cidadão não é o homem
isolado, mas o homem em situação, com direitos mas também com
responsabilidade pela preservação e promoção de valores de
identidade.”273

As populações que habitam as regiões onde a usina será implantada geralmente
são populações tradicionais de agricultores, pescadores ou tribos indígenas, que acabam
por perder as áreas utilizadas para caça, pesca, habitação e desenvolvimento social e
cultural.
Deve-se promover o deslocamento dessas populações para outras regiões, de
modo a causar o menor número possível de alterações em suas condições originais de vida,
ou, se promover mudanças significativas, que seja para melhor, o que dificilmente ocorre,
uma vez que o deslocamento forçado dessas populações, costuma ser acompanhado por
compensações financeiras irrisórias, e/ou por vezes inexistentes, gerando confrontos entre
essas populações e os empreendedores que tentam, de toda forma, esconder a existência
desses conflitos com o fim de viabilizar o andamento de suas obras, tendo em vista
somente critérios econômicos.
Grupos indígenas e minorias étnicas se encontram entre as principais vítimas
das barragens. O impacto das grandes barragens sobre os povos indígenas se torna
especialmente grave, porque os séculos de exploração e deslocamento, impostos à maioria
das tribos indígenas, transformam os remotos vales e florestas de suas reservas no último
refúgio contra a destruição cultural.
Nessas comunidades, o trauma do reassentamento é ainda maior por causa de
sua forte ligação espiritual com o território. Os laços espirituais e as práticas culturais, que
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ajudam a definir suas sociedades, são destruídos pelo deslocamento e pela perda de
recursos naturais, nos quais sua economia é baseada.
No caso da população indígena, é relevante ressaltar ainda, que essas
comunidades, quando reassentadas em novas áreas, costumam passar por um longo
processo de adaptações culturais e sociais, o que por vezes gera prejuízos irreparáveis à sua
identidade como povo, posto que perdem a terra natal com a qual eles possuíam uma
estreita ligação espiritual.
“À luz dessa interpretação, pode-se afirmar que assim como a saúde
física e mental depende de um meio ambiente dotado de um mínimo de
higidez e equilíbrio para se realizar, o desenvolvimento da pessoa como
cidadão requer um ambiente cultural harmônico. Esse desenvolvimento
da pessoa como cidadão requer um ambiente cultural harmônico. Esse
desenvolvimento só se dará se ao indivíduo estiver franqueado o acesso
aos bens e valores associados à cultura”.274

4.1.4 Serviços de Suporte

Os serviços de suporte são aqueles serviços que são necessários para que outros
serviços ecossistêmicos sejam produzidos, sendo assim difícil de se identificar
concretamente seus impactos sobre o homem, uma vez que esses impactos são indiretos
e/ou acontecem a longo prazo.
Alguns exemplos de serviços de suporte são a produção de oxigênio
atmosférico, a produção primária, a formação e retenção de solo, a ciclagem da água, a
ciclagem de nutrientes e provisão de habitat.
Diante da necessidade de um conhecimento técnico aprofundado sobre outras
áreas da ciência, o qual não se possui, para analisar os impactos que a construção de
hidrelétricas teriam sobre esses serviços, não será feita nenhuma análise mais profunda,
uma vez que os impactos negativos mais visíveis e que devem ser compreendidos pelo
operador do direito já foram analisados nos tópicos anteriores.
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CONCLUSÃO

O presente trabalho não tem o objetivo de ser contra ou a favor da construção
de empreendimentos hidrelétricos, mas somente mostrar, que apesar de trazer grandes
benefícios econômicos, sociais e até mesmo ambientais, a construção de barragens também
traz sérios riscos ao meio ambiente que devem ser cuidadosamente estudados e analisados
de modo à, através de uma ponderação de valores e princípios, concluir-se pela real
necessidade de construção de uma usina hidrelétrica em determinado local.
A questão que se propõe aos cientistas é a de descobrir a real dimensão dos
impactos provocados por esses empreendimentos e como eles podem ser amenizados ou
compensados, uma vez que, dentro das fontes energéticas atuais, a energia das águas é
considerada uma fonte de energia renovável e limpa, porque transforma a energia
mecânica provocada pela água corrente ao passar pelas turbinas da usina, em energia
elétrica, sem, contudo, reduzir a quantidade da água.
Além disso, a construção das usinas hidrelétricas, supostamente, deve gerar um
crescimento na economia local do lugar onde a usina vem a ser instalada, haja vista que,
deve ser criada toda uma infra-estrutura composta por residências, hospitais, escolas,
saneamento, iluminação pública, etc., com a finalidade de atender ao acréscimo
populacional devido à chegada de trabalhadores para participar da construção da UHE e
que, depois, permanecem no local para mantê-la em funcionamento.
As usinas hidrelétricas, frequentemente, substituem e/ou diminuem a geração
de energia a partir de combustíveis fosseis, o que reduz a produção de chuva ácida e a
fumaça.
No entanto, apesar de todos estes benefícios, e outros, a construção de
barragens gera uma série de impactos negativos como os que foram detalhadamente
explicados ao longo do presente trabalho. Impactos que se não forem mitigados ou
compensados trazem prejuízos incomensuráveis à sadia qualidade de vida do ser humano,
o qual encontra-se contemplado em instrumentos internacionais como a Declaração de
Estocolmo, de 1972.
O princípio da sadia qualidade de vida estabelece que é direito do ser humano
ter condições adequadas de vida, em um meio ambiente de qualidade, que só pode existir
diante da preservação dos serviços ecossitêmicos.
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Assim, é fundamental garantir que os serviços ecossistêmicos sejam
incorporados no planejamento do desenvolvimento, para que os problemas existentes
sejam sanados ou amenizados, de modo a permitir que as gerações futuras também possam
ter acesso à esses serviços.
Também é fundamental entender que a gestão do meio ambiente não é de
inteira responsabilidade da sociedade civil, que sofre com os danos ambientais causados,
ou dos poluidores que os geram, mas também de todos os países, tanto no âmbito interno
quanto no âmbito internacional. O Estado deve intervir e atuar de forma a promover a
proteção do meio ambiente, isso é o que estabelece o princípio da obrigatoriedade da
intervenção do Poder Público.
E é nesse contexto que a avaliação de impactos ambientais, no âmbito do
licenciamento ambiental para construção, instalação e operação de empreendimentos
hidrelétricos, surge, com a finalidade de promoção e de proteção do meio ambiente.
Como já foi explicado no capítulo 2, no processo de licenciamento ambiental o
órgão ambiental competente irá autorizar o desenvolvimento de atividades consideradas
efetiva ou potencialmente poluidoras, desde que estejam em consonância com a legislação
ambiental e desde que não tragam prejuízo significativos à qualidade de vida das
populações humanas e dos recursos naturais, sendo, assim, um instrumento de gestão
ambiental.
Nesse tipo de procedimento o princípio da obrigatoriedade de intervenção do
Estado é evidenciado, uma vez que o Estado intervém diante da necessidade de
preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Nesse particular, podese afirmar que o tema em tela está intimamente ligado ao princípio do desenvolvimento
sustentável, haja vista que o progresso não pode acontecer de modo dissociado da
preservação ambiental, sob pena de inviabilizar a própria subsistência humana.
É por meio do licenciamento ambiental que a Administração Pública estabelece
os limites e condições para que possam ser exercidas as atividades utilizadoras de recursos
ambientais, e é por isso, que o licenciamento ambiental é considerado um dos principais
instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, porque objetiva a proteção do meio
ambiente através de uma atuação preventiva, além de compatibilizar sua preservação com
o desenvolvimento econômico e social.
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Todavia, o licenciamento ambiental brasileiro tem sido fortemente criticado
por causa, dentre outras coisas, da demora injustificada do processo de licenciamento, das
excessivas exigências burocráticas, que por vezes chegam até a ser benéficas sob a ótica
ambiental, mas péssimas sob a ótica econômica, e das decisões pouco fundamentadas sobre
o deferimento ou indeferimento da licença.
Assim, um dos grandes problemas do licenciamento ambiental brasileiro é a
“anomia”, isto é, a ausência de lei, que permite que a discricionariedade administrativa
reine.
Desde meados da década de 1970, o país lida com uma legislação escassa e
desatualizada, o que resulta num ambiente de ampla insegurança, uma vez que, diante da
ausência de normas claras que definam as competências para licenciar, fiscalizar e punir,
bem como que definam com clareza as etapas do processo de licenciamento, os órgãos
ambientais acabam por atuar de maneira desgovernada.
Por causa dessa falta de clareza na definição de competência para licenciar, um
mesmo empreendimento acaba por ser licenciado duas ou mais vezes por uma ou mais
esferas federais, o que não significa um excesso de proteção ambiental, mas somente uma
desordem burocrática.
Isso acontece porque a competência para licenciar, segundo o artigo 23 da
CF/88, é comum entre os entes da federação e, assim sendo, todos os entes da Federação
estão autorizados a realizar o licenciamento ambiental, desde que respeitando a órbita de
competência do outro.
Como pode-se perceber, a norma constitucional supramencionada é aberta e
precisa que o Poder Executivo estabeleça, concretamente, a competência de cada esfera da
federação, bem como os critérios que sejam capazes de estabelecer, o conceito de atividade
que possa ser, efetiva ou potencialmente, causadora de significativa degradação ambiental.
O mesmo ocorre com a competência para fiscalizar, como esta não está
claramente definida, haja vista que a CF/88 estabelece em seu artigo 23, inciso VI, que é
de competência comum da União, dos Estados e dos Municípios, a proteção do meio
ambiente e o combate à poluição em qualquer de suas formas, por vezes acontece a
aplicação da sanção de multa, mais de uma vez, pela mesma ocorrência ambiental.
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Ademais, o licenciamento ambiental permanece, em âmbito federal, regulado
por ato administrativo de escala subalterna, que são as resoluções CONAMA, o que resulta
em forte insegurança jurídica.
Também se entende, que o EIA deveria ter caráter vinculativo, mas somente se
realizado por profissionais qualificados, funcionários da Administração Pública ou
escolhidos através de procedimento licitatório, em ambos os casos às custas do
empreendedor, mas sem a interferência do mesmo quanto à apresentação do resultado
final.
É preciso que haja uma atualização das normas existentes ou que se crie uma
nova norma que defina, com clareza, a competência administrativa e normativa dos órgãos
ambientais dos três níveis da federação (União, Estados e Municípios), tal como
preconizou a Constituição de 1988 há vinte e seis anos atrás, mas nunca foi feito. Assim, a
disputa hoje existente entre órgãos ambientais para definir de quem é a competência para
licenciar, fiscalizar e punir, poderá se transformar em uma colaboração mais eficiente, de
modo que o Licenciamento ambiental possa cumprir plenamente com a sua finalidade de
proteção do meio ambiente através de uma atuação preventiva, em outras palavras, através
da compatibilização da preservação ambiental com o desenvolvimento econômico e social.
Um outro problema, diz respeito ao princípio da precaução, o qual é,
frequentemente, interpretado de modo excessivo, de modo a distorcer a sua real finalidade
que é o de garantir um elevado nível de proteção ao meio ambiente através da tomada de
decisões que considerem o risco não mensurável, mas acaba transformando o processo de
licenciamento ambiental em uma ferramenta ideológica com a finalidade de negar a
construção de empreendimentos.
É preciso, também que se promova corretamente o princípio da participação e
informação popular. Os cidadãos devem ter fácil acesso às informações ambientais e ampla
participação no processo de tomada de decisões por parte do Estado.
O princípio da participação e da informação deve ser fortemente incentivado
através do processo de educação de pessoas, para que, uma vez informada, a pessoa possa
pronunciar-se sobre a matéria informada e tomar uma posição. Também devem ser criados
e incentivados canais próprios para a manifestação popular, seja na via administrativa,
quanto na via judicial.
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É preciso que se faça transparecer a dimensão de solidariedade que a proteção
e promoção do patrimônio cultural convocam, acentuando a importância do envolvimento
dos cidadãos na política pública respectiva.
Também foi ressaltado o problema da inexistência, dentro da legislação
brasileira, de um processo de avaliação ambiental estratégica, que seja capaz de considerar,
conjuntamente, as demandas de infra-estrutura do país e as melhores opções para mitigar
e/ou compensar os impactos ambientais e socioeconômicos provocados pela construção de
usinas hidrelétricas.
Diante da inexistência de um planejamento integrado, que é alcançado com a
aplicação da AAE, o âmbito de decisão política sobre as obras prioritárias ao
desenvolvimento sustentável é deslocado para o processo de licenciamento ambiental,
sobrecarregando a AIA de projetos.
É preciso organizar e regulamentar um processo de avaliação ambiental
estratégica, dentro do país, que cuide de orientar as obras de infra-estrutura prioritárias e
que considere as preocupações com o meio ambiente, sendo muito importante nesse
processo, a participação, não somente de representantes dos diversos ministérios, como
também da sociedade civil.
É nesse contexto que observa-se a necessidade de incorporação e de
regulamentação da AAE dentro do Brasil, uma vez que a mesma tem como finalidade a
formação de um quadro de desenvolvimento sustentável por meio da integração ambiental
com uma avaliação de oportunidades e riscos de estratégias de ação, sendo que estas
estratégias de ação estão fortemente associadas à formulação de políticas e são
desenvolvidas dentro de um contexto de processos de planejamento e programação.
Uma última consideração diz respeito à Avaliação Ecossistêmica do Milênio, a
qual tem como objetivo avaliar as consequências provocadas pelas mudanças nos
ecossistemas para o bem-estar humano, além de fornecer base científica para a ação
necessária com a finalidade de melhorar a conservação e uso sustentável dos sistemas, de
modo a contribuir para o bem-estar humano.
Aqui, o que se pretende, não é incentivar a realização de uma avaliação
ecossistêmica a nível sub-escala, mas somente incentivar a utilização de conceitos e das
conclusões apresentadas pela AEM com a finalidade de melhorar o processo de AIA
dentro do Brasil, haja vista que ainda há um grande potencial energético a ser explorado no
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país, conforme os dados apresentados no tópico 1.3, sendo que uma parte significativa
desse potencial apresenta restrições ambientais, tais como, reservas indígenas e áreas
destinas a remanescentes quilombolas.
Ademais, a maior parte do potencial hidrelétrico a se aproveitar está localizado
nas regiões norte e centro-oeste do país, sendo que essas regiões concentram os biomas que
ocupam a maior parte do território nacional que são a Amazônia e o Cerrado, biomas esses
que são muito relevantes ambientalmente e, por causa disso, demandará a elaboração de
estudos especiais e de maiores cuidados para que seja possível o seu correto
aproveitamento.
Com a finalidade de mitigar os impactos ambientais e sociais causados pela
construção de empreendimentos hidrelétricos, o PNE 2030 criou algumas condicionantes
internacionais envolvendo assuntos ligados à proteção da biodiversidade, do patrimônio
cultural e étnico, as quais sintetizam, em sua maioria, obrigações provenientes de tratados
internacionais, tais como o Protocolo de Quioto, Convenção sobre a Diversidade Biológica
e Agenda 21, tratados esses dos quais o Brasil é signatário.
Porém, apesar do PNE 2030 ter apresentado uma série de condicionantes para
tentar solucionar o imbróglio da falta de regulamentação sobre o assunto, essas normas não
passam de regras sem qualquer coercitividade, logo não ensejam o efetivo cumprimento
por parte do consórcio construtor da hidrelétrica e de todos os envolvidos de alguma
maneira nesta questão.
Assim, como bem foi demonstrado no tópico 3.1, muitas vezes, por causa das
técnicas convencionais de avaliação de projetos e programas, não são tidos em
consideração os custos e os benefícios da utilização sustentável dos serviços
ecossistêmicos.
Muitas vezes, o planejamento do desenvolvimento concentra-se nos serviços de
produção, que são serviços que estão mais diretamente ligados às metas de
desenvolvimento como a alimentação, a geração de renda, saúde e emprego. Assim, acabase por deixar em segundo plano outras metas de desenvolvimento, como a cultura, a
proteção do patrimônio estético, religioso e cultural, o lazer, etc., o que tem causado perdas
ambientais e custos econômicos, além da falta de aproveitamento de oportunidades
benéficas de geração de renda, emprego, etc.
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Um exemplo disso, apresentado no tópico 3.1.3 foi o caso da Usina
Hidrelétrica de Itaipu que destruiu paisagens cênicas de rara beleza e o turismo da região
ao inundar as cachoeiras de Sete Quedas, a qual era considerada uma das maiores
maravilhas naturais.
Como foi demonstrado, no tópico 3.1, por vezes, as medidas propostas, por não
serem devidamente estudadas e bem projetadas, acabam por se tornar uma armadilha
ecológica. Outras vezes, as medidas mitigadoras, comumente propostas nos processos de
licenciamento ambiental de barragens, acabam por não apresentar bons resultados, porque
são tratadas pelo empreendedor mais como uma penalidade do que como uma busca pela
proteção e promoção ambiental.
Também pode-se apontar como motivo do insucesso dessas medidas, a
inexistência ou deficiência de uma base de dados que contenha todas as variáveis
ambientais prévias à intervenção, bem como o devido acompanhamento das mesmas tanto
durante o processo de enchimento do reservatório quanto depois que a usina entra em
operação.
A AEM tem por finalidade avaliar as consequências provocadas ao bem-estar
do ser humano pelas mudanças nos ecossistemas, além de apresentar as bases científicas
das ações necessárias para a preservação e uso sustentável desses ecossistemas, o que
contribui, consequentemente, para a melhoria do bem-estar humano.
A AEM desenvolveu uma estrutura de avaliação que oferece aos “decisores”
um mecanismo para identificar opções de escolhas que permitam atingir objetivos de
desenvolvimento sustentável, para compreender as trade-offs envolvidas tanto entre os
vários setores como também entre as várias partes envolvidas, além de fornecer uma nova
abordagem para análise das opções de resposta a todas as escalas, desde as comunidades
locais até às convenções internacionais.
A incorporação da AAE e da AEM tem como finalidade a promoção de
princípios como o do desenvolvimento sustentável e da participação, através da
apresentação de definições que facilitariam o processo de AIA no Brasil.
Diante de todo o exposto, é que o presente trabalho tem, como utilidade
prática, ajudar o operador do Direito à entender como funciona o processo de Avaliação de
Impactos Ambientais no Brasil, seus princípios, seus objetivos e seus instrumentos.
Também mostra aspectos da legislação portuguesa, a qual poderia servir de inspiração com
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a finalidade de sanar algumas dificuldades da legislação brasileira que acabam por
dificultar a mais ampla promoção de princípios estabelecidos à nível internacional e
incorporados à nível interno.
Ademais, ajuda o jurista à ter uma visão crítica baseada, não apenas em um
conceito abstrato de aplicação do direito, mas sim na aplicação prática do Direito. Isto é
importante porque o Brasil, ao longo do tempo, tem ganhado maior visibilidade no cenário
internacional, principalmente no que concerne a questões de Direito Ambiental, posto que
existe dentro de suas fronteiras uma grande diversidade biológica e de recursos naturais a
serem aproveitados.
Acontece que, como bem demonstra toda a abordagem constante no presente
trabalho, o Estado não tem atuado de forma a utilizar adequadamente desses recursos e a
promover os princípios do desenvolvimento sustentável, da participação e da informação,
da sadia qualidade de vida, da precaução, da reparação, etc.
Assim, nós, como operadores do direito, mais especificamente do direito
ambiental, temos que utilizar, não apenas do conhecimento teórico, mas também do
conhecimento adquirido na prática (que por vezes se difere do conhecimento teórico), para
tentar achar maneiras de promover e proteger os princípios ambientais.
É importante que haja essa troca de conhecimentos e experiências não somente
no âmbito interno de cada Estado, mas que ela aconteça também no âmbito internacional,
que se procure incorporar, à título de direito interno, ferramentas que deram certo ou que
estejam dando certo em outros Estados, como é o caso da AAE e da AEM.
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