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Introdução 

Os movimentos de atingidos por barragens, organizados nacionalmente em Comissão 
Provisória a partir do Encontro Nacional dos Trabalhadores Atingidos por Barragens 
(Goiânia, 19, 20 e 21 de abril do corrente ano), são movimentos que em sua prática 
defendem bandeiras ecológicas, tais como: proteção dos rios, lagoas, matas ciliares, fauna 
etc., que seriam inundados com a formação de reservatórios. No entanto, a luta contra 
barragens ainda não articulou este conteúdo ecológico à luta de resistência dos atingidos. 

A legislação ambiental brasileira nasceu, em parte, como uma resposta a esses 
movimentos. Contudo, ainda não existe um maior uso desta legislação pelos 
movimentos. A legislação, apesar de se mostrar insuficiente para o efetivo controle da 
sociedade sobre os efeitos sociais e ambientais, causados pelo Setor Elétrico, apresenta 
brechas que podem ser usadas como mecanismos de pressão. 

A articulação da luta pela terra - explicitada nacionalmente pelos diferentes 
movimentos de atingidos por barragens - com a defesa do Meio Ambiente ainda não foi 
conseguida. Contudo, as experiências dos seringueiros do Acre apontam para 
possibilidades. Chico Mendes somou à luta pela terra a defesa do Meio Ambiente. Com 
isso, conseguiu apoio em todo o país e no exterior. Talvez o movimento de atingidos por 
barragens possa repetir o feito ... 

O objetivo deste texto é responder a uma demanda assinalada no Encontro Nacional 
de Atingidos e assim, subsidiar assessores e líderes dos movimentos de atingidos por 
barragens na questão ambiental. Neste sentido, pretende-se apresentar uma breve 
história do desenvolvimento do Setor Elétrico no Brasil e da legislação ambiental. Além 
disso, em anexo, inclui-se a legislação ambiental brasileira relativa aos aproveitamentos 
hidrelétricos, os endereços dos principais órgãos ambientais do Estado, um pequeno 
glossário de termos técnicos e ainda, uma listagem com a área do espelho d'água e 
potência das principais hidrelétricas do país. 
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O problema 

Deslocar um saco de milho, transportar toneladas de aço, iluminar um quarto, são 
atividades que dispendem energia. · 

Até o final do século XIX as fontes de energia mais utilizadas eram de origem animal 
(homens, cavalos, bois etc.), hidráulica (rodas d'água de engenhos e moinhos), eólica 
(dos ventos) em barcos a vela e moinhos, óleos de animais (principalmente baleia) e 
vegetais na iluminação das casas, carvão mineral para fábricas e locomotivas e ainda, gás 
para iluminação. 

A energia elétrica era conhecida pelos cientistas desde meados de 1800, mas somente 
a partir de 1867, com invenções que facilitaram o uso da eletricidade ( dínamo, por 
exemplo), seu emprego passou a ser generalizado. 

No Brasil do início do século XX, a energia elétrica penetrava nos centros urbanos e 
auxiliava o desenvolvimento industrial. A partir da década de 1930, já fazia parte do 
cotidiano de milhões de moradores das cidades. 

A energia elétrica gerada no Brasil sempre teve como principal fonte os recursos 
hídricos ( quedas d'água e reservatórios feitos a partir de barragens de rios). A partir da 
década de 1950, o Estado iniciou o desenvolvimento de uma política de incentivo à 
criação de grandes reservatórios para usinas hidrelétricas. As usinas com seus 
reservatórios - canteiros de obras com milhares de operários e linhas de transmissão - 
alteraram fundamentalmente a vida dos camponeses, indígenas ·e moradores de cidades. 
A inundação de milhares de hectares das terras mais férteis do país, o deslocamento de 
populações, a transformação de rios em sequência de lagos artificiais, o decréscimo 
vertiginoso da quantidade de peixes, a perda de valiosos recursos naturais de matas, 
cerrados e caatingas, a inundação de sítios arqueológicos não estudados e o aumento do 
número de trabalhadores rurais sem terra, são apenas alguns dos efeitos imediatos desta 
opção política de gerar energia elétrica através de grandes barragens. 

A partir da década de 1970, os efeitos negativos das grandes barragens começam a ser 
questionados e a sociedade sente a necessidade de se organizar. São criados movimentos 
de atingidos em ltaipú (Paraná), na bacia do rio Uruguai (Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina), Itaparica (Pernambuco e Bahia) e muitos outros. 

Já na década de 1980, a proteção ao meio-ambiente ganha a opinião pública e o Setor 
Elétrico ( conjunto de órgãos e empresas que ditam e implementam a política energética 
do Estado) é obrigado a tratar dos efeitos negativos das hidrelétricas, embora de maneira 
pouco científica. 

O início de tudo 

No Brasil, o início da utilização de quedas d'água e barragens para a geração de 
energia elétrica se deu em 1883. A primeira usina, instalada·no Ribeirão do Inferno 
(município de Diamantina, Minas Gerais), visava a geração de eletricidade para o 
incremento da exploração mineral de diamantes. Já a construção da Usina Hidrelétrica 
Marmelos - O (município de Juiz de Fora, Minas Gerais) em 1889, inaugurou a instalação 
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de usinas de maior porte com a finalidade de fornecer energia elétrica para iluminação 
pública. 

Em 1900, existiam 10 usinas hidrelétricas no país, com uma capacidade instalada de 
12,08 MW. Mas a geração de energia através de usinas termelétricas (principalmente 
carvão mineral) ainda era importante. Nessa época, a eletricidade era pouco usada nos 
serviços de infraestrutura urbana (bondes e iluminação pública). 

A formação da Light (São Paulo Railway, Light and Power Company Limited) em 
1899 e a autorização para seu funcionamento no Brasil (basicamente São Paulo e Rio de 
Janeiro), marcou o início das atividades de diversas empresas estrangeiras na geração, 
transmissão e venda de eletricidade no país. Em 1901 a Light inaugurou sua primeira 
usina, a hidrelétrica de Parnaíba. · 

Em 1920, os principais estados geradores e consumidores de energia - São Paulo, Rio 
de Janeiro e Minas Gerais - eram atendidos basicamente por energia elétrica de origem 
hídrica. No entanto, outros importantes estados - Rio Grande do Sul, por exemplo - 
ainda consumiam majoritariamente energia produzida em usinas termelétricas. Nesse 
ano, operavam no. Brasil 343 usinas com potência instalada de 349,6 MW. 

Na década de 1920, os serviços de iluminação pública e transportes urbanos foram 
definitivamente conquistados pelas empresas geradoras e distribuidoras de energia 
elétrica. Foram desativados os postes de iluminação a gás e os bondes de tração animal 
cederam lugar aos bondes elétricos. As empresas destruíram seus concorrentes e 
criaram a demanda para seu principal produto: a energia elétrica. 

Este mercado em constante expansão intensificou o processo de concentração das 
empresas concessionárias de serviços elétricos, o que significou, na prática, o monopólio 
das grandes empresas estrangeiras. 

Até 1930 a constituição em vigor (de 1891) era federalista, o que assegurava aos 
governos dos estados ampla autonomia. Até então, não havia distinção entre a 
propriedade das quedas d'água e a propriedade das terras circundantes (assim como 
entre a propriedade do solo e do subsolo). O papel do Estado nas questões energéticas 
permaneceu limitado. Os decretos presidenciais se referiam apenas às atividades do 
setor elétrico relacionadas às necessidades do governo federal, deixando a atuação dos 
estados e municípios sem normatização. Nesse sentido, municípios e estados 
estabeleciam acordos com as empresas, envolvendo a geração e distribuição de energia 
elétrica. 

O novo papel do Estado depois de 1930 

Com a revolução de 1930, o Estado - e particularmente o governo federal - começou 
a desempenhar um papel centralizador e normatizador da questão da utilização de 
recursos minerais para fins energéticos. A reordenação institucional foi iniciada, em 
1931, com a centralização pelo governo federal da autorização a novos aproveitamentos 
hidrelétricos. O Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) foi instalado, 
em 1933, no Ministério da Agricultura, com uma Diretoria de Águas ( depois Serviço de 
Águas) criada para lidar com a exploração de energia hidrelétrica, concessões e 
legislação de águas. 
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Em 10 de julho de 1934 foi assinado o Código de Águas (decreto 26.234), 
regulamentando o setor de águas e energia elétrica. Cabe destacar que este código 
permanece até hoje como o instrumento básico do setor. Sua grande inovação estava 
emna distinguir a propriedade das quedas d'água das terras circundantes (assim como 
a propriedade do solo e da do subsolo). Isto é, a queda d'água com potencial energético 
não mais pertencia ao proprietário da área onde se localizava ( da mesma forma que a 
propriedade da terra não implicava na posse das riquezas minerais do subsolo). A partir 
daí, consagrou-se definitivamente o regime das autorizações e concessões para 
aproveitamentos hidrelétricos (e minerais). 

O Código de Águas era também inovador por ser a primeira tentativa do Estado 
regular alguma proteção ambiental frente aos aproveitamentos energéticos e, mais 
particularmente, aos aproveitamentos hidrelétricos, como diz o Artigo 143, do Capítulo 
I ( energia hidrelétrica e seu aproveitamento), do Livro III (Força hidrelétrica, 
regulamentação da indústria hidrelétrica). 

"Em todos os aproveitamentos de energia hidrelétrica serão satisfeitas exigências 
acauteladoras dos interesses gerais: 

a) da alimentação e das necessidade das populações ribeirinhas; 
b) da salubridade pública; 
e) da navegação; 
d) da irrigação; 
e) da proteção contra inundação; 
f) da conservação e livre circulação do peixe; 
g) do escoamento e rejeição das águas." 

Apesar da atenção do Código de Águas à questão "das exigências acauteladoras dos 
interesses gerais" seu cumprimento foi restrito. 

Ao longo da década de 1930, a energia elétrica passou a desempenhar um relevante 
papel na economia do país e ainda no desenvolvimento da infraestrutura dos grandes e 
médios centros urbanos. Cresceu o papel do setor elétrico e com ele, o da 
hidreletricidade. Em 1934, cerca de 80% da capacidade instalada de energia elétrica 
era de origem hidráulica. Respondendo ao crescimento da demanda de energia, em 1940 
foi criado o Conselho Nacional de Água e Energia Elétrica (CNAEE), subordinado à 
Presidência da República. 

A capacidade instalada de energia elétrica em 1930 era de 778,8 MW, em 1940 de 
1.243,8 M\V e em 1945 de 1.341,6 M\V. A utilização das fontes energéticasnesse período 
permaneceu praticamente inalterada:. 80% de origem hidráulica e 20% de origem 
térmica. 

O consumo de eletricidade nos dois principais pólos urbanos e industriais do Brasil - 
Rio de Janeiro e São Paulo - aumentou 250% no período de 1930 a 1945, mas a potência 
instalada do país cresceu apenas 72,3%. Cabe destacar que o grande aumento do grau 
de utilização da capacidade instalada no período indicava o crescimento da demanda, 
provocado em larga medida pelo processo de industrialização e urbanização. Além 
disto,confirmava a existência de uma grande capacidade instalada ociosa que só veio a 
ser aproveitada no final de 15 anos. 
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O Setor Elétrico começa a planejar o futuro 

Em 1942 chegou ao Brasil uma missão técnica americana, chefiada por Morris Cooke, 
convidada pelo governo brasileiro para ajudar a planejar a economia do país. O relatório 
da "missão Cooke" tocava na necessidade de uma política que priorizasse a eletrificação 
de ferrovias, a interligação de usinas e ainda, que aproveitasse o grande potencial 
hidráulico do país, destacando assim a vantagem desta opção energética. 

O relatório da "missão Cooke" e a necessidade de medidas de racionamento no 
fornecimento de energia elétrica em 1942, impulsionaram o governo na concretização 
de medidas efetivas de planejamento a longo prazo do Setor Elétrico. Assim, em 1943, 
iniciavam-se os trabalhos da comissão encarregada da elaboração do Plano Nacional de 
Eletrificação (PNE). O PNE, o primeiro do setor elétrico, foi concluído em 1946, 
propondo entre outras medidas, a instalação de usinas hidrelétricas de pequeno e médio 
porte. 

No entanto, o modelo que seria seguido a partir da década de 1950 era outro: a 
geração de energia através de grandes usinas a cargo do governo federal e a distribuição 
sob a responsabilidade dos governos estaduais. A instalação, em 15 de março de 1948, 
da primeira empresa de eletricidade do governo federal - a Companhia Hidro Elétrica 
do São Francisco (Chesf), visando o aproveitamento energético de Paulo Afonso, 
apontava nesta direção. 

A convite do governo brasileiro, outra missão técnica estrangeira analisou as 
perspectivas de desenvolvimento econômico nacional. A "missão Abbink", cujo relatório 
final foi concluído em 1949, recomendava que os aproveitamentos energéticos deveriam 
ser implantados por empresas privadas, modelo que também não foi seguido. 

A contradição interna do Estado - um setor estatista nacionalista e outro privatista - 
não impediu sua ação corno produtor de energia elétrica. 

Em 1961 foi criado o Ministério das Minas e Energia e no ano seguinte, em assembléia 
geral realizada na sede do CNAEE, foi instalada a Eletrobrás (Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A), empresa holding (empresa detentora) do Setor Elétrico, que passou a 
integrar as companhias regionais de eletricidade ( como a CHESF, por exemplo). Criado 
em 1965, o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE) foi 
subordinado ao Ministério das Minas e Energia, com a função de coordenar e executar 
estudos hidrológicos e supervisionar, fiscalizar e controlar os serviços de eletricidade. 
Com a extinção do CNAEE, em 1967, a política energética elétrica passou a ser 
executada pelo DNAEE e pela Eletrobrás. 

A normatização da construção de usinas hidrelétricas se dava mediante o 
cumprimento de uma sequência que se iniciava com a fase de Estudos Preliminaresde 
determinados trechos de cursos d'água, o Pedido de Concessão com estipulação de prazo 
para apresentação de projetos e a Construção. As questões relativas à população afetada 
e meio ambiente, entravam acopladas à sequência de estudos e projetos, não havendo 
necessidade de se aprofundar estes estudos para a aprovação do aproveitamento 
hidrelétrico pela Divisão de Aguas do Ministério da Agricultura. 

Essa sequência foi acompanhada na implantação das usinas hidrelétricas construídas 
entre 1950 e 1970. Nesse sentido, a evolução da capacidade instalada de energia elétrica 
entre 1950 e 1960, que passou de 1.832,5 MW a 4.242 MW, e ainda em 1963, quando se 
atingiu 6.500 MW, foi conseguida com a instalação de usinas hidrelétricas sem a 
realização de estudos que possibilitassem um mínimo de atenção às medidas que 
protegessem a população, a fauna e a flora. 
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O financiamento das hidrelétricas e a questão ambiental 

No início da década de 1960, foi concedido financiamento pelo Banco Mundial de 2,5 
milhões de dólares para estudos hidrelétricos na região Sudeste. Os estudos - de 
potencial hidráulico e mercado de energia elétrica - foram elaborados por uma firma de 
consultoria canadense. O grupo de estudos, designado Canambra, se ligava ao Estado 
através do Comitê Coordenador de Estudos Energéticos da Região Centro Sul, do 
Ministério das Minas e Energia (MME). Os estudos indicaram a construção de 
hidrelétricas para atender ao consumo previsto até 1970 e foram incorporados aos 
programas do governo federal. A partir daí, os consultores iniciaram estudos relativos 
à região Sul com previsões de mercado de energia elétrica até 1980. 

Os Bancos Multilaterais também participaram do financiamento da construção de 
grandes usinas. A partir do início da década de 1970, começam a ser elaborados estudos 
sobre consequências ambientais da implantação de usinas hidrelétricas a fim de atender 
as solicitações dos agentes financeiros (Banco Interamericano de Desenvolvimcnto-BID 
e Banco Mundial-BIRD). O BID e BIRD, após a conferência de Estocolmo (ONU) 
sobre meio- ambiente e em resposta às pressões dos movimentos ecológicos, passaram 
a exigir estudos ambientais. No entanto, não havia uma normatização para os estudos - 
propostas de metodologia ou temas que devessem ser estudados. Os estudos ambientais 
abordavam de maneira superficial os efeitos diretos e indiretos que a instalação e 
operação da usina hidrelétrica causariam junto a população, a fauna, a flora e a qualidade 
da água da região. 

Os estudos ambientais eram conduzidos por firmas de Engenharia e Consultoria, que 
muitas vezes eram as mesmas que elaboravam o projeto de engenharia do 
empreendimento e em muitos casos tinham ligações com as empreiteiras que 
construiriam a hidrelétrica. Estas empresas nacionais, inteiramente comprometidas 
com a política oficial do Setor Elétrico, começaram a realizar estudos de mercado 
energético e planos de expansão para o setor a pedido da Eletrobrás. 

Em 1974, a Eletrobrás elaborou um plano de expansão para as regiões Sul e Sudeste 
até 1990 (Plano 90) e depois, um plano nacional até 1995 (Plano 95). 

A partir desta década o DNAEE passou a estipular normas para estudos ambientais 
que devem ser seguidas em todos os projetos de construção de usinas hidrelétricas. 

A era das grandes hidrelétricas e a criação da Secretaria 
Especial de Meio Ambiente (SEMA) 

Em 30 de outubro de 1973, em resposta à problemática ambiental, foi criada, no 
âmbito do Ministério do Interior, a Secretaria Especial do Meio-Ambiente (Decreto nº 
73.030). Nas definições da competência da SEMA destaca-se o Artigo 4º., C, que diz: 
a secretaria deve "promover a elaboração e o estabelecimento de normas e padrões 
relativos à preservação do meio-ambiente, em especial dos recursos hídricos, que 
assegurem o bem-estar das populações e seu desenvolvimento econômico e social", 

Contudo, a criação da SEMA não alterou de imediato os procedimentos relativos ao 
meio-ambiente no âmbito da construção de hidrelétricas. 
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A elevação dos preços do petróleo no mercado internacional, no início da década de 
1970., aumentou a preocupação dos países dependentes da importação do produto. Estes 
países buscaram encontrar fontes alternativas de energia, ou ainda incrementar a 
produção através de fontes já conhecidas. No Brasil, esta preocupação refletiu-se no II 
Plano Nacional de Desenvolvimento (1974), onde o governo tentou reduzir a 
dependência do país, destinando recursos financeiros a projetos energéticos e, 
destacadamente, hidrelétricos. 

Em 1975, foram iniciadas, pela empresa Itaipú Binacional, as obras para a construção 
da Usina Hidrelétrica de Itaipú, no rio Paraná, com custos previstos em 10,3 bilhões de 
dólares. Em setembro de 1978, o rio Paraná foi desviado e em outubro de 1982, 
iniciou-se o enchimento do reservatório. 

A partir da construção de Itaipú, foi formado o primeiro grande movimento social de 
defesa da população afetada por barragens hidrelétricas, que resultou no Movimento 
dos Agricultores Sem Terra do Oeste Paranaense (MASTRO). Também nesse período, 
foi criada a Comissão Regional de Atingidos por Barragens (CRAB), no alto Uruguai. 

Os investimentos públicos no setor elétrico resultaram em um significativo aumento 
da capacidade instalada de energia elétrica do país na década de 1970/1980. Em 1970, a 
capacidade instalada no país era de 11.460 MW, passando a 31.352 MW. Em relação à 
origem da capacidade instalada de energia elétrica, em 1970 cerca de 20,7% era térmica, 
baixando em 1980 para 18,4% e em 1985 para 10,48%. Cabe destacar que nos anos de 
1970 e 1980 o percentual é praticamente o mesmo da década de 1930, somente 
apresentando significativa alteração no período 1980-1985, onde acentua-se a 
preponderância da geração de energia através de hidrelétricas. 

Evolução da capacidade instalada de energia elétrica (MW) 

1900 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 
J108 349,67 778,8 1234,8 1832,5 4742 11460 31352 

Fonte: Eletrobrás 

Os problemas ambientais decorrentes das construções de hidrelétricas já eram 
conhecidos pelo Estado desde pelo menos 1934, quando da assinatura do Código de 
Aguas. Com a construção de mais usinas hidrelétricas e com a opção da construção de 
grandes barragens a partir da década de 1950, os problemas ambientais (inclusive 
população afetada) aumentaram. 

A Política Nacional do Meio Ambiente 

Até o início da década de 1980, a autorização para a realização de aproveitamentos 
hidrelétricos passava unicamente pela aprovação do Departamento Nacional de Águas 
e Energia Elétrica (DNAEE), órgão normatízador vinculado ao Ministério das Minas e 
Energia, responsável pela autorização a empreendimentos hidrelétricos. 

A partir da década de 1970, o DNAEE passou a exigir a elaboração de estudos de 
impacto ambiental para a construção de hidrelétricas. Em 31 de agosto de 1979, estes 
estudos aparecem corno requ_isito para a aprovação dos estudos de viabilidade de usinas 
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hidrelétricas (Portaria DNAEE/DG Nº 099). No entanto, somente com a instituição e 
regulamentação da Política Nacional de Meio Ambiente, é que o licenciamento para a 
construção de usinas hidrelétricas passa a depender da aprovação de órgãos 
desvinculados do Setor Elétrico. 

A Política Nacional do Meio Ambiente foi instituída pela lei nº 6.938 de 31 de agosto 
de 1981 e regulamentada pelo Decreto nº 88.351 de 1º de junho de 1983, complementado 
e alterado posteriormente pelos Decretos 89.532 de 06/04/84, 93.638 de 28/11/86, 94.085 
de 10/03/87 e 94.998 de 04/10/87 e 96.150 de 13/06/1988. 

Como diz o Decreto nº 88.351, a Política Nacional do Meio Ambiente tem "por 
objetivo a preservação e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando 
assegurar, no país, condições de desenvolvimento sócio-econômico aos interesses de 
segurança nacional e a proteção da dignidade de vida humana", estabelecendo o princípio 
de que a "ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico" deverá considerar 
110 meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e 
protegido, tendo em vista o uso coletivo", 

Ao poder público cabe, de acordo com a lei, controlar o uso e a proteção dos recursos 
ambientais e do meio ambiente onde eles se encontram, haja visto que os mesmos são 
considerados patrimônio comum. 

A Lei 6.938 criou, para a execução da Política Nacional do Meio Ambiente, o Sistema 
Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), assim estruturado: 

a) Órgão superior - o Conselho Nacional do Meio . Ambiente (CONAMA), 
que tem a função de formular as diretrizes da Política Nacional de Meio 
Ambiente. O CONAMA é constituído por representantes de órgãos do governo 
federal e estadual, por entidades de classe empresariais e de trabalhadores e por 
representantes de entidades da sociedade civil. O CON At\1A é presidido pelo 
Ministro do Interior e tem como secretário executivo o presidente do Instituto 

I' Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 
b) Órgão Central - o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos 

Naturais Renováveis (IBAflfA), que foi criado pela Lei nº 7735 de 22/02/89. O 
IBA.lvfA incorporou as extintas Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA), 
o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), a 
Superintendência de Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE) e a 
Superintendência da Borracha (SUDHEVEA). O IB1-\1\1A tem como função 
formular, coordenar, executar e fazer executar a Política Nacional de Meio 
Ambiente, além de proporcionar suporte técnico e administrativo ao 
CONAMA. 

e) Órgãos Setoriais - são órgãos ou entidades integrantes da Administração 
Pública Federal, direta ou indireta, bem como as fundações instituídas pelo 
poder público, cujas atividades estejam, direta ou indiretamente, associadas à 
preservação da qualidade ambiental ou ao dísciplinamento do uso dos recursos 
ambientais. A ação destes órgãos é condenada, no que se refere a Política 
Nacional do Meio Ambiente, pelo Ministro de Estado do Interior. 

d) Órgãos Seccionais - são os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela 
execução de programa (ou projeto) e pelo controle e fiscalização das atividades 
que ameacem a qualidade ambiental. Os órgãos ambientais estaduais têm 
assunto no CONAMA ( estão listados no anexo B). 

e) Órgãos Locais - são os órgãos ou entidades municipais responsáveis pelo 
controle e fiscalização das atividades susceptíveis de degradarem a qualidade 
ambiental. A eles cabem, também, a regionalização das normas do CONAMA 
e do órgão ambiental estadual. 
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O SISNAMA foi elaborado de forma descentralizada, delegando aos estados, e de 
maneira complementar aos municípios, a efetiva execução das atividades de controle 
ambiental. 

O licenciamento ambiental e o planejamento e construção de 
usinas hidrelétricas 

Entre os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente destaca-se o 
"licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras" (Art. 9o., 
IV). Este instrumento possibilita o poder público permitir, induzir ou mesmo rejeitar a 
implementação de empreendimentos públicos ou privados que visem a utilização de 
recursos naturais (hidrelétricas, mineradoras, siderúrgicas etc.). 

Segundo a Lei 6.938/81, Artigo 10º, 11a construção, instalação, ampliação e 
funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como as capazes, sob qualquer 
forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento por órgão 
estadual competente, integrante do SISNAMA, sem prejuízos de outras licenças 
exigíveis", Os empreendimentos hidrelétricos enquadram-se perfeitamente neste artigo. 

São três as licenças emitidas pelos órgãos ambientais estaduais: 
I - Licença Prévia (LP), para a fase preliminar do planejamento do empreendimento. 

Contém os requisitos básicos a serem atendidos nas fase de localização, instalação e 
operação do empreendimento (hidrelétricas ou outros); 

II - Licença de Instalação (LI), permitindo a instalação do empreendimento; 
III~ Licença de Operação (LO), autorizando o início da atividade licenciada. 
Para obter as licenças exigidas, a Lei nQ 6.938/81 em seu artigo 9º, inciso III, listou 

como pré-requisito a "avaliação de impacto ambiental". Através da Resolução 001/86 
do CONA1v1A, foi criada a figura do RIMA- Relatório de Impacto Ambiental, 

O RIMA é um documento síntese, em linguagem de fácil entendimento, dos Estudos 
de Impacto Ambiental (EIA). Como pré- requisito ao licenciamento ambienta], o RIMA 
e o EIA devem ser entregues aos órgãos ambientais pelos responsáveis por 
empreendimentos hidrelétricos. 

Na resolução 001/86, o CONAMA define Impacto Ambiental como "qualquer 
alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por 
qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 
indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem estar da população; as atividades 
sociais e econômicas; as biatas; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e 
a qualidade dos recursos ambientais". Ou seja, todas as interferências provenientes da 
implantação de usinas hidrelétricas que afetam a população humana, a fauna, a 
vegetação, a qualidade da água, enfim, o meio ambiente da região, é um impacto 
ambiental. 

Em 16 de setembro de 1987, a resolução do CONA.11A Nº 006 estabeleceu a 
compatibilização entre as etapas dos projetos de construção de hidrelétricas e os 
licenciamentos ambientais necessários (como no quadro a seguir). 
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Etapas na construção de uma hidrelétrica: 

Etapas Estudos Ambientais Estudos de Engenharia 

Inventário/ 
Inventário 
Ambiental 

Determinação do potencial de 
produção de energia elétrica da 
bacia de um rio. Estabelecimento 
de possíveis locais para a 
construção da barragem (eixos) 
e estimativa de custos 
de cada barragem e usina. 

Análise dos possíveis efeitos 
ambientais de cada uma das 
barragens propostas e a 
indicação de recomendações 
específicas para os estudos 
de viabilidade ambiental 

requerimento da Licença Prévia (LP) 

Viabilidade do 
Empreendimento/ 
Viabilidade 
Ambiental 

Desenvolvimento dos estudos 
de uma barragem e usina, 
incluindo a necessidade de 
infra-estrutura para sua 
implantação. Verificação 
da viabilibilidade econômica 
Definição exata de um local 
do eixo de barramento 
(barragem) e da cota ( altura 
da água no reservatório). 

Análise detalhada dos efeitos 
ambientais de determinada 
usina hidrelétrica e 
estimativa de custo das 
ações amenizadoras dos 
impactos ambientais. 
Elaboração do Relatório de 
Impacto Ambiental 
(RIMA). 

Licença Prévia (LP) 
' Projeto Básico/ 

Projeto Básico 
Ambiental 

Definição das obras de 
infra-estrutura necessárias, 
equipamentos para a usina, 
licitação e contrução do 
empreendimento. 

Elaboração de projetos de 
meio ambiente (realocação 
da população, salvamento 
fauna e outros). 

Licença de Instalação (LI) 

Projeto Executivo/ 
Implantação 
de Projetos 
Ambientais 

Construção da barragem e 
usina. Fechamento da 
barragem. Enchimento do 
reservatório. 

Implantação dos projetos 
ambientais (realocação 
da população e outros) 
elaboração de programas 
de monitoramento. 

Licença de Operação (LO) 

Operação/ 
Monitoramento 
Ambiental 

Acompanhamento dos 
efeitos ambientais da 
operação da hidrelétrica. 
Implementação do Plano 
Diretor de Aproveitamento 
Reservatório. 
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As etapas de planejamento e construção de hidrelétricas: 
engenharia e meio ambiente 

Etapa de inventário 
Os Estudos de Inventário ( engenharia) das principais bacias hidrográficas do país já 

foram elaborados. A possibilidade da realização de um planejamento do Setor Elétrico 
- onde são apresentadas alternativas de usinas hidrelétricas - indica que os principais rios 
foram inventariados do ponto de vista da produção de energia hidrelétrica. 

No entanto, do ponto de vista ambiental, os estudos ou não foram feitos ou apenas 
aprovaram as alternativas de barragens propostas pela ENGENHARIA, às vezes, 
indicando alguns "problemas ambientais". Os estudos ambientais não determinaram as 
alternativas de aproveitamentos hidrelétricos ( de usinas) mais interessantes do ponto de 
vista da população atingida, por exemplo. 

· Muitos estudos de inventário ambiental continuam sendo solicitados pelas empresas 
subsidiárias (ELETROSUL, FURNAS e outras) às empresas privadas de consultoria 
(ENGEVIX, CNEÇ HIDROSERVICE, ENGERIO e outras), mesmo depois da 
conclusão dos estudos de engenharia, visando apenas cumprir as normas da legislação 
ambiental. Cabe destacar que os estudos de inventário ambiental não são submetidos 
aos órgãos estaduais de meio ambiente e não são pré-requisitos para a liberação de 
licenciamento de obras. 

Etapa de estudos de viabilidade 

A partir dos estudos de inventário, as empresas subsidiárias (FURNAS, 
ELETRONORTE, ELETROSUL etc.) contratam empresas de consultoria (as mesmas 
que realizaram o inventário ou outras) para a elaboração dos estudos de viabilidade do 
empreendimento e viabilidade ambiental. 

Os estudos de viabilidade do empreendimento analisam algumas alternativas de locais 
para o barramento do rio (onde se localizará a futura barragem), a cota da barragemIa 
altura da água do reservatório) e outras questões que visam encontrar o local e a cota 
que seja melhor do ponto de vista da engenharia, isto é, da geração de mais energia. O 
produto final desta fase de estudo é o relatório dos estudos de viabilidade de uma 
barragem para a construção de urna usina hidrelétrica. 

Os estudos de viabilidade ambiental são, via de regra, elaborados pela mesma 
empresa que realiza os de viabilidade energética. Isto é um problema, pois os estudos 
ambientais ficam atrelados aos estudos de engenharia, o que compromete os resultados. 
Do ponto de vista técnico, os estudos ambientais ficam vinculados ao ritmo e ao 
cronograma dos estudos de engenharia. Mesmo que um estudo ambiental necessite de 
mais tempo para sua completa elaboração (por exemplo, acompanhar todo o ciclo 
agrícola da região), este prazo estará atrelado às necessidades de licenciamento da obra. 

Do ponto de vista político, os estudos podem ficar subordinados apenas à lógica da 
maior produção de energia, tratando de medidas ambientais paliativas. Ou seja, a 
construção daquela hidrelétrica, localizada naquele ponto do rio e com aquela cota, não 
pode ser questionada. 

Os estudos de viabilidade ambiental buscam analisar a situação do meio antrópico 
(população, sócio-economia, arqueologia), meio físico (geologia: relevo e solos, 
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liminologia: características físico-química-biológicas da água e qualidade da água) e 
meio biótico (fauna e flora), visando prever os impactos ambientais que ocorreriam com 
a instalação de uma usina hidrelétrica e as medidas suavisadoras de impactos. Uma das 
questões presentes, neste momento, é a da abrangência dos impactos para cada um dos 
meios ( antrópico, físico e biótico). Por exemplo, em relação à população os manuais da 
Eletrobrás indicam que a população diretamente afetada é a da área de inundação e local 
de instalação do canteiro de obras. No entanto, na maioria dos empreendimentos a 
população a jusante (rio abaixo) da barragem é diretamente atingida por alterações na 
qualidade da água e regime do rio ( cheias e vazantes, por exemplo). Considerar esta 
população como diretamente afetada ou não, é uma questão importante. O que está em 
jogo é trazê-la, no mínimo, para um conjunto de medidas que deverão ser tomadas pela 
empresa subsidiária. 

A conclusão dos estudos é o relatório dos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e sua 
tradução para a linguagem corrente, o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). O EIA 
e o RIMA são apresentados ao órgão ambiental (usualmente Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente; ver anexo B), que julga se os relatórios são tecnicamente aceitos ou 
não. 

O órgão ambiental tem poderes para recusar o RIMA e solicitar outro. Pode, por 
exemplo, questionar a delimitação da população diretamente atingida pela barragem e -· 
solicitar a inclusão de novos estudos de outros grupos populacionais a montante (rio 
acima) ou a jusante (rio abaixo) do empreendimento. 

O órgão ambiental pode sumariamente recusar a implantação da usina hidrelétrica 
em função dos problemas apresentados pelo RIMA. Pois, somente com o RIMA aceito, 
é fornecida a Licença Prévia à empresa subsidiária. Com a Licença Prévia, a decisão de 
construção da usina hidrelétrica está tomada. 

O RIMA pode ser apresentado aos interessados em audiência pública convocada pelo 
órgão ambiental estadual ou solicitada por atingidos ou entidades (CONAMA, resolução 
Nº 001, Artigo 11º, parágrafo 2º). No entanto, a audiência pública não julga o RIMA. 
O órgão ambiental é que efetivamente julga o RIMA, o que não garante a participação 
de representantes das populações atingidas ou da comunidade científica (universidades). 
Neste sentido, se existir um acordo do Setor Elétrico com o governo estadual onde está 
sendo implantado o empreendimento, é provável a aprovação do RIMA por força de 
pressões políticas. Por isso, a convocação de audiência pública, onde a empresa 
subsidiária e a consultora defendem o RIMA perante a população atingida e 
interessados, pode ser uma oportunidade privilegiada para denúncias e mobilização de 
parcelas maiores da sociedade, assim como de pressão diante do órgão ambiental 
estadual. Outro grave problema é a falta de preparo das equipes técnicas dos órgãos 
ambientais estaduais e a infra-estrutura deficiente. 

Etapa de projeto básico ambiental, implantação de projetos e monitoramento 

A Licença Prévia permite a continuidade dos estudos e a passagem para a etapa de 
Projeto Básico Ambiental. Como a construção da usina hidrelétrica foi-aprovada, esta 
etapa parte das indicações das medidas suavisadoras de impactos ambientais apontadas 
no Relatório de Impacto Ambiental. 

Na fase de Projeto Básico Ambiental as medidas suavisadoras dos impactos 
identificados são transformadas em projetos, que podem ser de reassentamento de 
população, criação de estações ecológicas e -outros. Nesta fase as reivindicações da 
população atingida podem se transformar em projetos. 
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A implantação dos projetos elaborados é a fase subsequente que tem sua continuidade 
no monitoramento ambiental, isto é, no controle das medidas aplicadas, sendo 
denominados.respectivamente, projeto executivo e de operação. 

O Setor Elétrico e a Questão Ambiental 

Em 1982, o Setor Elétrico elaborou o Plano 2000, prevendo a expansão do setor 
energético e reiterando a opção preferencial pela energia hidrelétrica. Neste Plano, as 
questões ambientais não têm destaque, apesar da Lei 6.938/81 que instituiu a Política 
Nacional do Meio Ambiente. 

Em 1986, através do Plano de Desenvolvimento da Nova República (lei nº 7.486 de 
06/06/86), o governo reconheceu que 110 crescimento econômico brasileiro, 
especialmente do setor industrial, e a rápida urbanização dele decorrente vem-se 
processando de forma predatória e estremamente agressiva ao meio ambiente". Uma 
dessas formas predatórias foi a da exploração do potencial hídrico para a geração de 
energia elétrica, que optou pelas grandes usinas com reservatórios com grande área de 
inundação. 

Em resposta à nova situação institucional referente ao meio ambiente, a Eletrobrás 
lançou, em maio de 1985, o Manual de Estudos de Efeitos Ambientais dos Sistemas 
Elétricos, normatizando seus estudos ambientais. 

Como já foi visto, em 23 de janeiro de 1986, foi assinada a resolução nº 001 do 
CONM1A, estabelecendo "as definições, as responsabilidades, os critérios básicos e as 
diretrizes gerais para uso e implementação da Avaliação do Impacto Ambiental como 
um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente". Esta resolução 
normatizou a elaboração, validade e divulgação dos Estudos de Impacto Ambiental, 
destacadamente em relação à implantação de usinas hidrelétricas. 

Diante da nova legislação ambiental, da multiplicação de movimentos em defesa da 
população afetada, da formação de uma opinião pública· preocupada com o meio 
ambiente e ainda das fortes pressões do movimento ecológico internacional sobre as 
agências internacionais financiadoras da expansão do Setor Elétrico, foi publicado pela 
Eletrobrás, em novembro de 1986, o Plano Diretor para a Conservação e Recuperação 
do Meio Ambiente nas Obras e Serviços do Setor Elétrico. Foi a primeira tentativa de 
reorientação do Setor Elétrico nas questões ambientais. 

O Plano 2000, citado anteriormente, previa uma necessidade de revisão em 1986. A 
partir desta revisão o Setor Elétrico elaborou, em 1986, um planejamento de longo prazo 
(20 a 30 anos) denominado Plano Nacional de Energia Elétrica 1987- 2010, ou Plano 
2010, onde se pretendeu traçar as diretrizes básicas do setor no período. O Plano 2010 
foi elaborado a partir de uma previsão de crescimento do Produto Interno Bruto - PIB 
- de 7% ao ano, e uma correspondente necessidade de geração de energia elétrica. No 
entanto, o crescimento do PIB tem sido menor que o previsto e medidas de 
racionalização do uso àe energia, como o controle do consumo energético e o fim do 
subsídio à energia elétrica para as indústrias, não foram propostas. O Plano 2010 foi 
baseado em uma previsão de demanda de energia elétrica exagerada e nas possibilidades 
de geração de energia a partir de grandes hidrelétricas, o que também havia ocorrido 
com planejamentos anteriores. 

Em 1987 foi criado o Departamento do Meio Ambiente (DEMA) da Eletrobrás, 
visando coordenar as atividades do setor na questão ambiental e subsidiar a Eletrobrás 
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em sua participação no Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Ainda 
nesteano, aconteceu uma nova versão do Plano Diretor para a Conservação e 
Recuperação do Meio Ambiente nas Obras e Serviços do Setor Elétrico, buscando 
articular as diretrizes ambientais ao Plano 2010. 

Conclusão 

A história do setor elétrico no Brasil é uma história de "crise". Em muitos momentos 
da história ouve-se as afirmações: o setor elétrico não pode atender a demanda, existe a 
necessidade de se produzir mais MW, o colapso é iminente etc. 

No início do século, quando as- empresas de eletricidade lutavam para formar um 
mercado de energia elétrica, acabando com a iluminação a gás e o transporte urbano de 
tração animal (bondes), a demanda decorrente não podia ser atendida de imediato. Ou 
seja, as empresas geradoras e distribuidoras de energia não poderiam iluminar e dotar 
de bondes elétricos todas as cidades, pois não produziam energia suficiente. Este _ 
momento pode ser visto como uma "crise" do setor elétrico, mas uma "crise" criada pelo 
próprio setor em sua vontade de crescer rapidamente. 

Na década de1930, as companhias de geração e distribuição de eletricidade 
importavam, financiavam e vendiam aparelhos eletrodomésticos com o objetivo de 
aumentar o consumo de energia. Mais uma vez repetiu-se o processo de criação de 
demanda. - 

A partir da década de 1950, outra "crise" parece acontecer. Esta, que até hoje 
é anunciada nos meios de comunicação, auxilia os que defendem a implantação do Plano 
2010. 

A partir da década de 1960, acelera-se o processo de urbanização da população 
brasileira. Grandes contigentes populacionais, expulsos de suas terras ou migrando em 
busca de melhores condições de vida, começaram a aglomerar-se nos grandes centros 
urbanos. Estes grandes centros consumiam energia em infra-strutura básica (iluminação 
pública, transportes etc.), iluminação de domicílios e de muitas outras formas. 

O rápido processo de industrialização também exigiu energia elétrica, especialmente, 
porque as indústrias implantadas no Brasil foram as eletrointensivas, isto é, que 
consomem grande quantidade de energia. 

A urbanização desordenada, a industrialização acelerada e a falta de uma política a 
longo prazo, visando racionalizar o consumo de energia, combater o desperdício e 
buscar formas alternativas de energia, levaram o país à situação atual. 

A solução dada pelo Setor Elétrico a esta "crise" resultou na busca de dinheiro no 
exterior para a construção de grandes usinas hidrelétricas. Este financiamento, 
conseguido em grande parte no BID, BIRD e EXIMBANK, colaborou com cerca de 
25% da dívida externa brasileira. O capital estrangeiro, que no começo do século 
buscava assegurar a geração e distribuição de energia no Brasil, passou a financiar 
investimentos, "vendendo" dinheiro e atolando o país. 

Cabe destacar que, com os empréstimos, as negociatas aumentaram, assim como obras 
faraônicas reprovadas pelos próprios técnicos do Setor Elétrico ( como é o caso da Usina 
Hidrelétrica de Balbina). 

Neste contexto foi elaborado o Plano 2010, que sem questionar o encaminhamento 
da questão energética no país, adotou como solução a criação de grandes usinas 
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hidrelétricas. O Plano 2010, questionado por técnicos e cientistas, foi assinado às pressas 
pelo Presidente Jos.é Sarney antes da promulgação da nova Constituição. O Congresso 
Nacional não pode debater o Plano 2010 que, na verdade, foi imposto à nação. 

Na evolução da questão ambiental, é importante destacar que desde a primeira 
regulamentação federal da geração de energia hidrelétrica (Código de Aguas de 1934), 
existia a preocupação ( que infelizmente ficou somente no papel) com as modificações 
ambientais de degradação provocadas - direta ou indiretamente -pela geração de energia 
hidrelétrica. Cabe lembrar ainda que, desde o primeiro momento, a população afetada 
pelos empreendimentos é parte do item questões ambientais. Seguindo esta tradição, 
quando o Setor Elétrico fala hoje em meio ambiente, implicitamente, fala também em 
população. 

Somente a partir da década de 1970, quando a pressão dos movimentos ecológicos 
internacionais e da opinião pública começaram a atrapalhar a captação de recursos 
financeiros para os empreendimentos, as questões ambientais mereceram maior atenção 
do Setor Elétrico e do Estado. No caso específico de hidrelétricas, os movimentos de 
atingidos colaboraram fundamentalmente nesta modificação de postura do Setor 
Elétrico. A luta dos atingidos, que em seu estágio inicial tentava bloquear a construção 
de barragens, passa a questionar o Plano 2010 e assim, a Política Energética da 
Eletrobrás. 
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ANEXO A 

Leis ambientais e resoluções do CONAMA relativas ao 
planejamento, implantação e operação de hidrelétricas 

Artigos da Constituição relativos à geração de Ener 
gia e Meio Ambiente 
Art. 216. - Constituem patrimônio cultural brasileiro 

os bens de natureza material e imaterial, tomados in 
dividualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferen 
tes grupos formadores da sociedade brasileira, nos 
quais se incluem: 
I - as formas de expressão; 
II- os modos de criar, fazer e viver; 
III- as criações científicas, artísticas e 

tecnológicas; 
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e 

demais espaços destinados à manifestações artístico 
culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico 

paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico. 
Parágrafo 12 - O Poder Público, com a colaboração 

da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio 
cultural brasileiro, por meio de inventârios, registros, 

vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras 
formas de acautelamento e preservação. 
( ... ) 
Parágrafo 52 - Ficam tombados todos os documentos 

e os sítios detentores de reminiscência históricas dos 
amigos quilombos. 
Art. 225. - 
Parágrafo 12 ( ••• ) 

N - exigir, na forma da lei, para instalação de obra 
ou atividade potencialmente causadora de significativa 
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impac 
to ambiental, a que se dará publicidade; 
Parágrafo 62 - As usinas que operem com reator 

nuclear deverão ter sua localização definida em lei 
federal, sem o que não poderão ser instaladas. 
Art, 231. 
Parágrafo 32 - O aproveitamento dos recursos 

hídricos, incluídos os potenciais energéticos a pesquisa 
e a lavra das riquesasminerais em terras indígenas só 
podem ser efetivados com autorização do Congresso 
Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando- 
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lhes assegurada participação nos resultados da 
lavra, na forma de lei. 
Parágrafo 62 - São nulos e extintos, não produzin 

do efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto 
a ocupação, o domínio e a posse de terra a que se 
refere este artigo, ou a exploração das riquezas 
naturais do uso dos rios e dos lagos nelas extintas, 
ressalvado relevante interesse público da União, 
segundo o que dispuser lei complementar, não 
gerado a nulidade e a extinção direito a indenização 
ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, 
quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de 
boa fé. 

Decreto-lei n11 25 • de 25 de novembro de 1937 
Organiza a proteção do patrimônio histórico e 

artístico nacional. 

O Presidente da República dos Estados Unidos 
do Brasil, usando das atribuições que lhe confere o 
Art. 180 da Constituição, decreta: 

Capítulo I 
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 

ARTÍSTICO NACIONAL 

Art. 12 - Constitui o patrimônio histórico e 
artístico nacional o conjunto dos bens móveis e 
imóveis existentes no País e cuja conservação seja de 
interesse público, quer por sua vinculação a fatos 
memoráveis da história do Brasil, quer por seu ex 
cepciona; valor arqueológico ou etnográfico, bibli 
ográfico ou artístico. 
Parágrafo lQ - Os bens a que se refere o presente 

artigo só serão considerados parte integrante do 
patrimônio histórico e artístico nacional, depois de 
inscritos separada ou agrupadamente um dos quatro 
Livros de Tombo, de que trata o Art. 4o. desta Lei. 
Parágrafo 22 - Equiparam-se aos bens a que se 

refere o presente artigo e são também sujeitos a 
tombamentos os monumentos naturais, bem como 
os sítios e paisagens que importe conservar e 
proteger pela feição notável com que tenham sido 
dotados pela natureza ou agenciados pela indústria 
humana. 
Artigo 22 - A presente lei se aplica às coisas per 

tencentes às pessoas naturais, bem como às pessoas 
jurídicas de direito privado e de direito público 
interno 
--------------- 
Capítulo II 
DO TOMBAMENTO 

Art. 42 - O Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional possuirá quatro Livros de 
Tombo, nos quais serão inscritas as obras a que se 
refere o Art. lo. desta Lei, a saber: 
lo.) no Livro de Tombo Arqueológico, 

Etnográfico e Paisagístico, as coisas pertencentes às 
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categorias de arte arqueológica, etnográfica, 
ameríndia e popular, e bem assim as mencionadas 
no Parágrafo 2o. do citado Art. lo.; 

Art. 52 - O tombamento dos bens pertencentes à 
União, aos Estados e aos Municípios se fará de 
ofício, por ordem do Diretor do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mas 
deverá ser notificado à entidade a quem pertencer, 
ou sob, cuja guarda estiver a coisa tombada, a fim de 
produzir os necessários efeitos. 

Capítulo III 
DOS EFEITOS DO TOMBAMENTO 

Art. 112 - As coisas tombadas, que pertençam à 
União, aos Estados e aos Municípios, inalienáveis 
por natureza, só poderão ser transferidas de uma a 
outra das referidas entidades. 
Parágrafo Único - Feita a transferência, dela deve 

o adquirente dar imediato conhecimento ao Serviço 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
Art. 122 - A alienabilidade das obras históricas ou 

artísticas tombadas, de propriedade de pessoas 
naturais ou jurídicas de direito privado sofrerá as 
restrições constantes na presente Lei. 
Art. 132 - O tombamento definitivo dos bens de 

propriedade particular será, por iniciativa do órgão 
competente do Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, transcrito para os devidos efeitos 
em livros a cargo dos oficiais do registro de imóveis 
e averbado ao lado da transcrição do domínio. 
Parágrafo l2 - No caso de transferência de 

propriedade dos bens de que trata este artigo, 
deverá o adquirente, dentro do prazo de 30 dias, sob 
pena de multa de dez por cento sobre o respectivo 
valor, fazê-la constar do registro, ainda quese trate 
de transmissão judicial ou causa mortis. 

Capítulo IV 
DO DIR2ITO DE PREFERÊNClA 

Art. 22 - Em face da alienação onerosa, de bens 
tombados, pertencentes a pessoas naturais ou a pes 
soas jurídicas, de direito privado, a União, os Es 
tados e os Municípios terão, nesta ordem, o direito 
de preferência. 

Capítulo V 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 23 - O Poder Executivo providenciará a 
realização de acordos entre a União e os Estados, 
para melhor coordenação e desenvolvimento das 
atividades relativas a proteção do patrimônio 
histórico e artístico nacional e para a uniformização 
da legislação estadual complementar sobre o mesmo 
assunto. 



Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1937, 1160. da 
Independência e 490. da República. 
GETÚLIO VARGAS 
Gustavo Capancma 
Publicado no Diário Oficial, de 6 de dezembro de 

1937. 

Decreto n2 88.351, de 1 de junho de 1983, atualizado 
pelas complementações e alterações posteriores. 
Decreto n2 88.351, de 1 de junho de 1983 
Regulamenta a Lei n116.938, de 31 de agosto de 1981, 

e a Lei n2 6.902, de 27 de abril de 1981, que dispõem, 
respectivamente, sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente e sobre a criação de Estações Ecológicas e 
Áreas de Proteção Ambiental, e dá outras 
providências. 

O Presidente da República, no uso das atribuições 
que lhe confere o artigo 81, itens III e V da Constituição, 
e tendo em visto o disposto nas Leis nos. 6.938, de 31 de 
agosto de 1981 e 6.902, de 27 de abril de 1981, 
DECRETA: 

TfTULOI 
Da Execução da Política Nacional do Meio Ambiente 

CAPÍTULOI 
Dos Objetivos: 

Art. 12 - Na execuçãoda Política Nacional do Meio 
Ambiente, cumpre ao Poder Público, nos seus diferen 
tes níveis de governo: 
I - manter a fiscalização permanente dos recursos 

ambientais, visando à compatibilização do desenvol 
vimento econômico com a proteção do meio ambiente 
e do equilíbrio ecológico; 
II - proteger as áreas representativas de ecossistemas 

mediante a implantação de unidades de conservação e 
preservação ecológica; 
III - manter, através de órgãos especializados da 

Administração, o controle permanente das atividades 
potencial ou efetivamente poluidoras, de modo a 
compatibilizá-Ias com os critérios vigentes de proteção 
ambiental; 
IV - incentivar o estudo e a pesquisa de tecnologias 

para uso racional e a proteção dos recursos ambientais, 
utilizando nesse sentido os planos e programas 
regionais ou setoriais de desenvolvimento industrial e 
agrícola; · 
V - implantar, nas áreas críticas de poluição, um 

sistema permanente de acompanhamento dos índices 
locais de qualidade ambiental; 
VI - identifcar e informar aos órgãos e entidades do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente sobre a existência 
de áreas degradadas, ou ameaçadas de degradação, 
propondo medidas para sua recuperação; 
VlI - orientar a educação, em todos os níveis, para a 

participação ativa do cidadão e da comunidade na 
defesa do meio ambiente, cuidando para que os 

currículos escolares das diversas matérias obrigatórias 
contemplem o estudo da ecologia. 
Art. 22 - A execução da Política Nacional do Meio 

Ambiente, no âmbito da Administração Federal, terá a 
coordenação geral do Ministro de Estado do Interior. 

CAPfTULOII 
Da Estrutura do Sistema Nacional do Meio Ambiente 

Art, 32 - O Sistema Nacional do Meio Ambiente - 
SISNAMA constituído pelos órgãos e entidades da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios, dos Municípios e fundações instituídas pelo 
Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria 
da qualidade ambiental - tem como Órgão Superior o 
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. 

SeçãoI 
Da Constituição e Funcionamento do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente 

Art. 42 - O Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA), Órgão Superior do Sistema Nacional de 
Meio Ambiente (SISNAMA), tem sua constituição, 
funcionamento e competência estabelecidas nesta 
Seção. · 
Art. 52 - O Conselho Nacional do Meio Ambiente 

constitui-se de: 
I - Plenário; 
II - Câmaras Técnicas; 
III - Secretaria Executiva. 
Art. 62 - Integram o Plenário do CONAMA: 
I - O Ministro de Estado do Interior, que o presidirá 

e terá voto de qualidade nos casos de empate; 
II - Conselheiros, representantes: 
a) do Ministério da Justiça- o Presidente do Conselho 

Nacional de Trânsito; 
b) do Ministério da Marinha - o Secretário da 

Comissão Interministerial 
para os Recursos do Mar; 
e) do Ministério das Relações Exteriores; 
d) do Ministério dos Transportes - o Secretário- Ex 

ecutivo do Conselho Nacional de Transportes; 
e) do Ministério da Agricultura - o Se retário 

Nacional de Defesa Agropecuária; 
f) do Ministério da Educação - o Secretário-Ex 

ecutivo do Conselho Federal de Educação; 
g) do Ministério do Trabalho - o Secretário de 

Segurança 
e Medicina do Trabalho; 
b) do Ministério da Saúde - o Diretor da Divisão 

Nacional de Ecologia Humana e Saúde Ambiental e o 
Presidente da Fundação Serviço de Saúde Pública; 
i) do Ministério da Indústria e Comércio - o 

Secretário de Tecnologia Industrial, o Secretário-Ex 
ecutivo do Conselho de Desenvolvimento Industrial e o 
Presidente da Empresa Brasileira de Turismo; 
j) do Ministério das Minas e Energia - o Diretor 

Geral do Departamento Nacional de Aguas e Energia 
Elétrica, o Diretor- Geral do Departamento Nacional 
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da Produção Mineral, o Presidente das Centrais 
Elétricas Brasileiras S.A.; 

1) da Secretaria de Planejamento da Presidência 
da República - o Presidente do Instituto de 
Planejamento Econômico e Social; 
m) do Ministério da Agricultura- o Presidente do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária; 
n) do Ministério da Ciência e Tecnologia- o Presi 

dente do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico e o Presidente da Finan- 
ciadora de Estudos e Projetos; . 
o) do Ministério da Cultura - o Secretário-Geral 

do Ministério da Cultura e o Secretário do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; 
p) do Ministério do Interior; 
q) do Estado-Maior das Forças Armadas - 

EMFA; 
r) <lo Ministério da Fazenda; 
s) do Departamento Nacional de Obras de 

Saneamento - o Diretor-Geral; 
t) ela Comissão Nacional de Energia Nuclear - o 

Presidente; 
u) do Ministério do Exército. 
III - o Presidente do Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, que será 
o seu Secretário-Executivo; 
IV - representantes <los Governos dos Estados, 

Territórios e do Distrito Federal, indicados pelos 
respectivos Governadores; · 
V - os Presidentes das Confederações Nacionais 

dos Trabalhadores no Comércio, na.Indústira e na 
Agricultura; 
VI - os Presidentes da Associação Brasileira de 

Engenharia Sanitária e Ambiental e da Fundação 
Brasileira para a Conservação da Natureza (art. 7o., 
parágrafo (mico, letra "e", da Lei n2 6.938/81); 
VJI- os Presidentes das Confederações Nacionais 

da Indústria, da Agricultura e do Comércio; 
VIII - os Presidentes de duas Associações legal 

mente constituídas para a defesa dos recursos am 
bientais e combate à poluição, de livre escolha do 
Presidente da República (art. 7o., parágrafo único, 
letra "d", da Lei n2 6.938/81); 
IX - os representantes de entidades da sociedade 

civil, legamente constituídas, em número de cinco 
(5), cuja atuação esteja direta ou indiretamente 
ligada à preservação da qualidade ambiental, sendo 
um representante de cada região geográfica do país. 
Parágrafo 12 - Os representantes mencionados no 

inciso VIII serão nomeados pelo Presidente da 
República e os demais pelo Ministério do Interior, 
conforme o disposto no art. 60. deste Decreto. 
Parágrafo 22 - O mandato dos representantes a 

serem nomeados, mencionados nos incisos VIII e XI 
terá a .. .-duração de dois anos, permitida a 
recondução. 
Parágrafo 32 - O Plenário do CONAMA reunir 

se-â, em caráter ordinário, a cada 3 (três) meses, em 
sua sede, no. Distrito Federal, e, extraordinaria 
mente, sempre que convocado pelo seu Presidente, 

24 

por iniciativa própria ou a requerimento de 2/3 ( dois 
terços) de seus membros. 
Parágrafo 42 - Na ausência do Ministro de Estado 

do Interior, o CONAMA será presidido pelo 
Secretário-Geral do Ministério do Interior e, na 
falta deste, pelo Secretário- Executivo do CON 
AMA.. 
Parágrafo 52 - As reuniões extraordinárias 

poderão ser convoadas para local fora de sua sede, 
sempre que razões superiores, de conveniência 
técnica ou política, assim o exigirem. 
Parágrafo 611 - O Plenário do CONAMA se 

reunirá com a presença mínima da metade e mais 
um dos seus integrantes, deliberando por maioria 
simples. 
Parágrafo 711 ~ A pauta das reuniões será or 

ganizada e distribuída conforme dispuser o 
Regimento Interno do CONAMA. 
Parágrafo 82 - As reuniões do CONAMA serão 

públicas. . 
Parágrafo 92 - Os representantes das entidades 

mencionadas nos incisos VI, VIII e· IX terão suas 
despesas de deslocamento e estada pagas à conta 
dos recursos do CONAMA, quando for o caso. 
Parágrafo 102 - A participação dos membros no 

CONAMA será considerada serviço de natureza 
relevante e não será remunerada, cabendo às en 
tidades representadas o custeio com despesas de 
deslocamento e estadia. 

Seção II 
Da. Competência do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente 
. . 

. Art. 72 - Compete ao CONAMA: 
I - assessorar o Presidente da República na 

formulação das diretrizes da Política Nacional do 
Meio Ambiente; 
II - Baixar as normas de sua competência, 

necessárias à regulamentação e implementação da 
Política Nacional do Meio Ambiente; 
III..- Estabelecer normas e critérios para o licen 

ciamento de atividades efetiva ou potencialmente 
poluidoras, a ser concedido pelos Estados; 
IV - Determinar, quando julgar necessário, antes 

ou após o respectivo licenciamento, a realização de 
estudo das alternativas e das possíveis 
consequências de projetos públicos ou privados, 
requisitando aos órgãos e entidades da 
Administração Pública, bem como às entidades 
privadas, as informações indispensáveis ao exame da 
matéria; · 
V - Decidir, em grau de recurso, com última 

instância administrativa, sobre multas e outras 
penalidades, impostas pelo IBAMA, mediante · 
depósito prévio de seu valor, garantia real ou fiança 
bancária e equivalente; 
VI - Autorizar acordos e homologar transações 

entre o IBAMA e as pessoas físicas ou jurídicas 
punidas, visando a transformação de penalidades 
pecuniárias, aplicadas pelo 1BA1v1A, na obrigação 



de executar medidas de interesse ambiental, nelas com 
preendidas a pesquisa ambienlal, a educação e a 
reconstituição ambiental; 
VII - Determinar, mediante representação do 

IBAMA, com a audiência prévia na agência gover 
namental competente a comunicação à instituição 
financeira, a perda ou restrição de benefícios fiscais, 
concedidos em caráter geral ou condicional, e a 
suspensão de participação cm linhas de financiamento 
em estabelecimentos oficiais de crédito; 
VIII - Estabelecer normas e padrões necessários ao 

controle da poluição por veículos automotores, 
aeronaves e embarcações, após a audiência dos 
ministérios competentes; 
IX - Estabelecer normas, critérios e padrões relativos 

ao controle e à manutenção da qualidade do meio 
ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos am 
bientais, principalmente hídricos; 
X - Estabelecer normas gerais relativas às Estações 

Ecológicas, Áreas de Proteção Ambiental, Reservas 
Ecológicas e Áreas de Relevante Interesse Ecológico; 
XI - Estabelecer os critérios para a declaração de 

áreas críticas, saturadas ou em vias de saturação; 
XII - elaborar o seu Regimento Interno. 

Seção III (Revogada) 

Art, 812 - (revogado) 
Art. 92 - O Plenário do CONAMA poderá instituir 

Câmaras Técnicas, constituídas por membros Consel 
heiros, sendo sua composição e competência previstas 
no seu Regimento Interno. 
Art. 102 - As Comissões Especiais, órgãos de asses 

soramento do Plenário, terão seus objetivos, 
composição e prazo de duração estabelecidos em ato 
do Presidente do Conselho Nacional do Meio Am 
biente. 

Seção IV 
Do Órgão Central 

A.rt. 112 - Caberá ao IBAMA, Órgão Central do 
SISNA.t\.1A, sem prejuízo das demais competências que 
lhe são legalmente conferidas, proporcionar suporte 
técnico e administrativo ao CONAMA, às suas 
Câmaras e Comissões Técnicas. 
rt. 122 - Para atender ao suporte técnico e ad 

minstrativo do CONAMA, o IBAMA, no exercício de 
sua Secretaria Executiva, deverá: 
I - requisitar aos órgãos e entidades federais, bem 

como solicitar aos estaduais e municipais, a 
colaboração de servidores por tempo determinado, 
atendidas as normas que regem a matéria; 
II - assegurar o apoio administrativo necessário às 

reuniões do CONAMA e ao funcionamento das 
Câmaras e Comissões Técnicas; 
III - coordenar, através do Sistema Nacional de 

Informações sobre o Meio Ambiente - SINIMA, o 
intercâmbio de informações entre os órgãos integrantes 
doSISNAMA; 

IV - promover a publicação e divulgação dos atos do 
CONAMA. 

Seção V 
Da Coordenação dos Órgãos Setoriais 

Art. l3Q - Os Órgãos Setoriais, de que trata o artigo 
60., III, da Lei n2 6.938, de 31 de agosto de 1981, serão 
coordenados, no que se referir à Política Nacional do 
Meio Ambiente, pelo Ministro de Estado do Interior. 

Seção VI 
Dos Órgãos Seccionais e Locais 

Art. 142 ~ A integração dos Órgãos Seccionais ao 
SISNAMA e a delegação de funções do nível federal 
para o estadual poderão ser objeto de convênios 
celebrados entre cada órgão seccional e o IBAMA, 
admitida a interveniência de órgãos setoriais do SIS 
NAMA. 

CAPÍTIJLO III 
Da Atuação do Sistema Nacional do Meio Ambiente 

Art. 15_2 - A atuação do SISNAMA efetivar-se-á 
mediante a articulação coordenada dos órgãos e en 
tidades que o constituem, observado o seguinte: 
I - o acesso da opinião pública às informações 

relativas às agressões ao meio ambiente e às ações de 
proteção ambiental, na forma estabelecida pelo CON 
AMA; 
II- caberá aos Estados e Municípios a regionalização 

das medidas emanadas do SISNAMA, elaborando nor 
mas e padrões supletivos e complementares. 
Parágrafo Único - As normas e padrões estaduais e 

municipais, de que trata esta artigo, poderão fixar 
parâmetros de emissão, ejeção e emanação de agentes 
poluidores, desde que os mesmos não sejam menos 
restritivos que os fixados pelo CONAMA. 
·A.rt. 162 - Ao IBAMA compete, além da articulação 

operacional prevista no artigo anterior, assistir ao Min 
istro de Estado do Interior na coordenação geral das 
ações dos Órgãos Setoriais. 
Parágrafo lo.- Os Órgãos Setoriais prcs: arão ao 

CONAMA informações sobre os seus planos de ação e 
programas em execução, consubstanciados em 
relatórios anuais, sem prejuízo de relatórios parciais 
para atendimento de solicitações específicas, cabendo 
ao IBAMA, com base nessas informações e em outras 
que obtiver; publicar, anualmente, um relatório sobre a 
situação do meio ambiente no País. 
Parágrafo 2!.l - O IBAMA consolidará os relatórios 

mencionados no parágrafo anterior em um relatório 
anual sobre a situação do meio ambiente no País, a ser 
publicado e submetido à consideração do CONAMA, 
em sua segunda reunião do ano subsequente. 
Art.17º ~ O CONAMA, por intermédio do IBAMA, 

poderá requisitar informações e pareceres dos Órgãos 
Setoriais, Seccionais e Locais, estipulando, na respec 
tiva requisição, o prazo para o seu atendimento. 
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Parágrafo 12 - Nas atividades de licenciamento, 
fiscalização e controle, deverão ser evitadas 
exigências burocráticas excessivas ou pedidos de 
informações já disponíveis. 
Parágrafo 22 - Poderão ser requeridos aos Órgãos 

Central, Setoriais, Seccionais e Locais, por pessoa 
física ou jurídica, que comprove legítimo interesse, 
os resultados das análises técnicas de que dispon 
ham, mediante o pagamento dos respectivos 
emolumentos. 
Parágrafo 32 - Os órgãos integrantes do SIS 

NAM A, quando solicitarem ou prestarem 
informações, deverão preservar o sigilo industrial e 
evitar a concorrência desleal, correndo o processo, 
quando for o caso, sob sigilo administrativo, pelo 
qual será responsável a autoridade dele encar 
regada. 

CAPÍTULO IV 
Do Licenciamento das Atividades 

.. 

Art. 182 - A construção, instalação, ampliação e 
funcionamento de estabelecimento e atividades 
utilizadoras de recursos ambientais, consideradas 
efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os 
empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de 
causar degradação ambiental, dependerão de 
prévio licenciamento do órgão estadual competente, 
integrante do SISNAl\1A, sem prejuízo de outras 
licenças legalmente exigíveis. 
Parágrafo 12 - Caberá ao CONAMA fixar os 

critérios básicos, segundo os quais serão exigidos 
estudos dcimpacto ambiental para fins de licen 
ciamente, contendo, entre outros, os seguintes itens: 
a) diagnóstico ambiental da área; · . 
b) descrição da ação proposta e suas alternativas; 
c) identificação, análise e previsão dos impactos 

significativos, positivos e negativos. 
Parágrafo 2º - O estudo de impacto ambiental será 

realizado por técnicos habilitados, e constituirá o 
Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, correndo 
as despesas por conta do proponente do projeto. 
Parágrafo 32 - Respeitada a matéria de sigilo in 

dustrial, assim expressamente caracterizada a 
pedido do interessado, o RIMA, devidamente fun 
damentado, será acessível ao público. 
Parágrafo 42 - Resguardado o sigilo industrial, os 

pedidos de licenciamento, em qualquer das suas 
modalidades, sua renovação e a respectiva 
concessão da licença, serão objeto de publicação 
resumida, paga pelo interessado, no jornal oficial do 
Estado e. em um periódico de grande circulação, 
regional ou local, conforme modelo aprovado pelo 
IBAMA. 
Art. 192 - O órgão estadual do meio ambiente e o 

IBAMA, este em caráter supletivo, sem prejuízo das 
penalidades pecuniárias cabíveis, determinarão, 
sempre que necessário, a redução das atividades 
geradoras de poluição, para manter as emissões 
gasosas ou efluentes líquidos e os resíduos sólidos 
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nas condições e limites estipulados no licenciamento 
concedido. 
Art. 2()Q - O Poder Público, no exercício de sua 

competência de controle, expedirá as seguintes 
licenças: 
I - Licença Prévia (LP), na fase preliminar do 

planejamento da atividade, contendo requisitos 
básicos a serem atendidos nas fases de localização, 
instalação e operação, observados os planos 
municipais, estaduais ou federais de uso do solo; 
Il - Licença de Instalação (LI), autorizando o 

início da implantação, de acordo com as 
especificações constantes do Projeto Executivo 
aprovado; 
III- Licença de Operação (LO) autorizando, após 

as verificações necessárias, o início da atividade 
licenciada e o funcionamento de seus equipamentos 
de controle de poluição, de acordo com o previsto 
nas Licenças Prévia e de Instalação. 
Parágrafo 111 - Os prazos para a concessão das 

licenças de que trata este artigo serão fixados pelo 
CONAMA, observada a natureza técnica da 
atividade. 
Parágrafo 22 - Nos casos previstos em resolução 

do CONAMA, o licenciamento de que trata este 
artigo dependerá de homologação do_IBMIA; 
Parágrafo 32 - Iniciadas as atividades de 

implantação e operação, antes da expedição das 
respectivas licenças, os dirigentes dos órgãos sec 
cionais e do IBA.t\.1Ã deverão, sob pena de respon 
sabilidade funcional, comunicar o fato às entidades 
financiadoras dessas atividades, seru prejuízo da 
imposiçãode penalidades, medidas administrativas 
de interdição, judiciais, de embargo, e outras 
providências cautelares. 
Parágrafo 42 - O licenciamento dos es 

tabelecimentos destinados a produzir materiais 
nucleares, ou a utilizar a energia nuclear e suas 
aplicações, competirá à Comissão Nacional de 
Energia Nuclear - CNEN, mediante parecer do 
IBAMA, ouvidos os órgãos de controle ambiental 
estaduais e municipais. 
Parágrafo 52 - Excluída a competência de que 

trata o parágrafo anterior, nos demais casos de 
competência federal, o IBAMA expedirá as respec 
tivas licenças, após considerar o exame técnico 
procedido pelos órgãos estaduais e municipais de 
controle da poluição. · 
Art. 212 - Caberá recurso administrativo: 
I - para o Governador do Estado, das decisões dos 

órgãos estaduais denegatórias de licenciamento; 
II - para o Ministro de Estado das Minas e Ener 

gia, das decisões da Comissão Nacional de Energia 
Nuclear - CNEN; 
III - para o Ministro de Estado do Interior, nos 

casos de licenciamento da competência privativa do 
IBAMA, inclusive nos de denegação de certificado 
homologatório. 
Art. 222 - A redução de atividades, na forma do 

artigo 16 da Lei n2 6.938, de 31 de agosto de 1981, 
considerará, entre outros fatores: 



I - a desobediência das condições expressas na 
licença; 
II - a existência ou deficiência de insumos com os 

padrões de qualidade determinados pelo CONAMA, 
ou pelos órgãos estaduais de controle. 
Art. 2311 - Compete ao IBAMA propor ao CONAMA, 

a expedição de normas gerais para implantação e 
fiscalização do licenciamento previsto neste 
Regulamento. 
Parágrafo 12-A fiscalização e o controle da aplicação 

de critérios, normas e padrões de qualidade ambiental 
serão exercidos pelo IBAMA em caráter supletivo à 
atuação dos órgãos seccionais e locais. 
Parágrafo 22 - Inclui-se na competência supletiva do 

IBAMA a análise prévia de projetos de entidades 
públicas ou privadas, que interessem à conservação ou 
à recuperação dos recursos ambientais; 
Parágrafo 32 - O proprietário de estabelecimento, ou 

o seu preposto responsável, permitirá, sob as penas da 
lei, o ingresso da fiscalização no local das atividades 
potencialmente poluidoraspara a inspeção de todas as 
suas áreas. 
Parágrafo 42 ~ As autoridades policiais, quando 

necessário, deverão prestar auxílio aos agentes fis 
calizadores, no exercício de suas atribuições. 
Art. 2411 - O IBAMA, na análise de projetos sub 

metidos ao seu exame, exigirá, para efeito de aprovação, 
que sejam adotadas pelo interessado medidas capazes 
de assegurar que as matérias primas, insumos e bens 
produzidos tenham padrão de qualidade que elimine 
ou reduza o efeito poluente derivado de seu emprego e 
utilização. 

CAPÍTULO V 
Dos Incentivos 

Art. 252 - As entidades governamentais de finan 
ciamento,ou gestoras de incentivos, condicionarão a 
sua concessão à comprovação de licenciamento previs 
to neste Regulamento. 
Art. 262 - O CONAMA submeterá, por intermédio 

do Ministro de Estado do Interior, à apreciação do 
Poder Executivo Federal, Estadual e Municipal, as 
propostas referentes à concessão de incentivos e 
benefícios fiscais e financeiros, visando a melhoria da 
qualidade ambiental. 

CAPÍTULO VI 
Do Cadastramento 

Art. 272 - O IBAMA submeterá à aprovação do CON 
AMA as normas necessárias à implantação do cadastro 
Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de 
Defesa Ambiental. 

TÍTULO II 

CAPÍTULO! 

CAPÍTULO II 

TÍTULO Ili 
Das Penalidades 

Art. 362 - Constitui infração, para os efeitos deste 
Regulamento, toda ação ou omissão que importe na 
inobservância de preceitos nele estabelecidos ou na 
desobediência às determinações de caráter normativo 
dos órgãos ou das autoridades administrativas com 
petentes. 
Art. 372 - Serão impostas multas de 10 ( dez) a 1.000 

(mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - 
ORTN, proporcionalmente à degradação ambiental 
causada, nas seguintes infrações: 
I - contribuir para que um corpo d'água fique em 

categoria de qualidade inferior à prevista na 
classificação oficial; 
II - contribuir para que a qualidade do ar ambiental 

seja inferior ao nível mínimo estabelecido em resolução 
oficial; 
III - emitir ou despejar efluentes ou resíduos sólidos, 

líquidos ou gasosos causadores de degradação ambien 
tal, em desacordo com o estabelecido em resolução ou 
licença especial; 
IV - exercer atividades potencialmente degradadoras 

de meio ambiente, sem a licença ambiental legalmente 
exigível, ou em desacordo com a mesma; 
V - causar poluição hídrica que tome necessária a 

interrupção do abastecimento público de água de uma 
comunidade; 
VI - causar poluição de qualquer natureza que provo 

que destruição de plantas cultivadas ou silvestres; 
VII - ferir, matar ou capturar, por quaisquer meios, 

em Áreas de Proteção Ambiental, Reservas Ecológicas, 
Estações Ecológicas e Áreas de Relevante Interesse 
Ecológico, exemplares de espécies consideradas raras 
da biola regional; 
VIII - causar degradação ambiental mediante as 

soreamento de coleções d'água ou erosão acelerada, 
em Áreas de Proteção Ambiental, Reservas Ecológicas, 
Estações Ecológicas e Áreas de Relevante Interesse 
Ecológico; 
IX - desrespeitar interdições de uso, de passagem e 

outras estabelecidas administrativamente para a 
pro' eção contra a degradação ambiental. 
X - impedir ou dificultar a atuação dos agentes 

credenciados pelo IBAMA, para inspecionar situação 
de perigo potencial ou examinar a ocorrência de 
degradação ambiental. 
XI - causar danos ambientais, de qualquer natureza, 

que provoquem destruição ou outros efeitos 
desfavoráveis à biota nativa ou às plantas cultivadas, e 
criações de animais. 
XII - descumprimento de Resolução do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CON.Ai\.fA). 
Art. 382 - Serão impostas multas de 50 ( cinquenta) a 

1.000 (mil) ORTN, proporcionalmente à degradação 
ambiental causada, nas seguintes infrações: 
I - realizar em Áreas de Proteção Ambiental, sem 

licença do respectivo órgão de controle ambiental, 
aberlura de canais ou obras de terraplanagem, com 
movimentação de areia, terra ou material rochoso, em 
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volume superior a 100 ( cem) metros cúbicos, que 
possam causar degradação ambiental; 
II - causar poluição, de qualquer natureza, que 

possa trazer danos à saúde ou ameaçar o bem-estar. 
Art. 392 - Serão impostas multas de 100 (cem) a 

1.000 (mil) ORTN, nas seguintes infrações: 
I - causar poluição atmosférica, que provoque a 

retirada, ainda que momentânea, dos habitantes de 
um quarteirão urbano ou localidade equivalente; 
II - causar poluição do solo que torne uma área, 

urbana ou rural, imprópria para o ocupação 
humana; 
III - causar poluição, de qualquer natureza, que 

provoque mortandade de mamíferos, aves, 1 épteis, 
anfíbios ou peixes. 
Art. 402 - As multas, no cálculo de seu montante, 

serão aumentadas ou diminuídas, de acordo com as 
seguintes circunstâncias: 
I - São atenuantes: 
a) menor grau de compreensão e escolaridade do 

infrator; 
b) arrependimento eficaz do infrator, manifestado 

pela espontânea reparação do dano ou limitação da 
degradação ambiental causada; 
e) comunicação prévia do infrator às autoridades 

competentes, em relação ao perigo iminente de 
degradação ambiental; 
d) colaboração com os agentes encarregados da 

fiscalização e do controle ambiental; 
II - São agravantes: 
a) a rr-'ncidência específica; 
b Y a maior extensão da degradação ambiental; 
e) o dolo, mesmo eventual; 
à) · a ocorrência de efeitos sobre a propriedade 

alheia; 
e) a infração ter ocorrido em zona urbana; 
t) danos permanentes à saúde humana; 
g) a infração atingir áreas sob proteção legai; 
h) .º emprego de métodos crúeis na morte ou 

captura de animais. 
Art, 4l2 - No caso de infração continuada, carac 

terizada pcia permanência da ação ou omissão ini 
cialmente punida, será a respectiva penalidade 
aplicada diariamente até cessar a ação degradadora. 
Art, 422 - Quando a mesma infração for objeto de 

punição em mais de um dispositivo deste 
Regulamento, prevalecerá o enquadramento no 
item mais específico em relação ao mais genérico. 
Art, 43º - Quando as infrações forem causadas por 

menores ou outros incapazes, responderá pela 
multa quem for juridicamente responsável pelos 
mesmos. 
Art , 44º - A imposição das penalidades 

pecuniárias, por infrações à legislação ambiental, 
pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e 
Territórios, excluirá a exigência de multas federais, 
na mesma hipótese de incidência, quando de valor 
igual ou superior. 
Art. 452 -As multas poderão ter asna exigibilidade 

suspensa quando o infrator, por termo de com 
promisso, aprovado pela autoridade ambiental que 
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aplicou a penalidade, se obrigar à adoção de 
medidas específicas para cessar a degradação am 
biental. 
Parágrafo Único - Cumpridas as obrigações as 

sumidas pelo infrator, a multa terá uma redução de 
90% (noventa por cento) do seu valor original. 
Art. 462 - Os recursos administrativos interpostos 

contra a imposição de muitas, atendido o requisito 
legal de garantia da instância, serão, no âmbito 
federal, encaminhados à decisão do IBA.i'\1A e, em 
última instância, ao CONAMA. 
Parágrafo Único - Das decisões do IBAMA 

favoráveis ao recorrente caberá recurso ex officio 
para o CONAMA, quando se tratar de multas supe 
riores a 500 (quinhentas) ORTN. 
Art. 472 - O IBAMA poderá celebrar convênios 

com entidades oficiais dos Estados, delegando-lhes, 
em casos determinados, o exercício das atividades 
de fiscalização e controle que este Regulamento lhe 
atribui. 
Art. 482 - O CONAMA, nos limites de sua 

competência, poderá baixar as resoluções que julgar 
necessárias ao cumprimento deste Regulamento. 
Art. 492 - Este Decreto entrará em vigor na data 

de sua publicação. 
Art. Süº - Regavam-se as disposições em 

contrário. 

Lei nº 7.347 - de 24 de julho de 1985 
Disciplina a ação civil pública de respon 

sabllidade por danos causados ao meio ambiente, 
::10 consumidor, a bens e direitas de valor artístico, 
histórico e turístico e paisagístico (VETADO) e dá 
outras providênclas, 

O Presidente da República. Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
Art. 12 - Regem-se pelas disposições desta Lei, 

sem prejuízo da ação popular, as ações de respon 
sabilidade por danos causados: 
I - ao meio ambiente; 
II - ao ccnsumidor; 
III - a bens e direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico; 
IV - (VETADO); 
Art. 2º - As ações previstas nesta Lei ser ão propos 

tas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo 
terá competência funcional para processar e julgar 
a causa. 
Art, 32 - A ação civil poderá ter por objeto a 

condenação em dinheiro ou o cumprimento de 
obrigação de fazer ou não fazer. 
Art, 42 - Poderá ser ajuizada ação cautelar para os 

fins desta Lei, objetivando, inclusive, evitar o dano 
ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e 
direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico (VETADO). 
Art, 52 - A ação principal e a cautelar poderão ser 

propostas pelo Ministério Público, pela União, 
pelos Estados e Municípios. Poderão também ser 



propostas por autarquia, empresa públíca, fundação, 
sociedade de economia mista ou por associação que: 
I - esteja constituída há pelo menos um ano, nos 

termos da lei civil; 
Il - inclua, entre suas finalidades institucionais, a 

proteção ao meio ambiente, ao consumidor, ao 
patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico (VETADO); 
Parágrafo 12 - O Ministério Público, se não intervier 

no processo como parte, atuará obrigatoriamente como 
fiscal da lei. 
Parágrafo 212 - Fica facultado ao Poder Público e a 

outras associações legitimadas nos termos deste artigo 
habilitar- se como litisconsortes de qualquer das partes. 
Parágrafo 312 - Em caso de desistência ou abandono 

da ação por associação legitimada, o Ministério Público 
assumirá a titularidade ativa. 
Art. 62 - Qualquer pessoa poderá e o servidor público 

deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, min 
istrando- lhe informações sobre fatos que constituam 
objeto da ação civil e indicando-lhe os elementos de 
convicção. 
Art; 72 - Se, no exercício de suas funções, os juízes e 

tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam 
ensejar a propositura da ação civil, remeterão peças ao 
Ministério Público para as providências cabíveis. 
Art. 82 - Para instruir a inicial, o interessado poderá 

requerer às autoridades competentes as certidões e 
informações que julgar necessárias, a serem fornecidas 
no prazo de 15 (quinze) dias. 
Parágrafo 12 - O Ministério Público poderá instaurar, 

sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de 
qualquer organismo público ou particular, certidões, 
informações, exames ou perícias, no prazo que as 
sinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 (dez) dias 
úteis. 
Parágrafo22-Somente nos casos em que aieiimpuser 

sigilo, poderá ser negada certidão ou informação, 
hipótese cm que a ação poderá ser proposta desacom 
panhada daqueles documentos, cabendo ao juiz requi 
sitá-los. 
Art. 92 - Se o órgão do Ministério Público, esgotadas 

todas as diligências, se convencer da inexistência de 
fundamento para a propositura da ação civil, 
promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil 
ou das peças informativas, fazendo-o fundamentada 
mente. 
Parágrafo 1 ll - Os autos do inquérito civil ou das peças 

de informação arquivadas serão remetidos, sob pena de 
se incorrer em falta grave, no prazo de 3 (três) dias, ao 
Conselho Superior do Ministério Público. 
Parágrafo 22 -Até que, em sessão do Conselho Supe 

rior do Ministério Público, seja homologada ou 
rejeitada a promoção de arquivamento, poderão as 
associações legitimadas apresentar razões escritas ou 
documentos, que serão juntados aos autos do inquérito 
ou anexados às peças de informação. 
Parágrafo 32 - A promoção de arquivamento será 

submetida a exame e deliberação do Conselho Superior 
do Ministério Público, conforme dispuser o seu 
Regimento. 

Parágrafo 411 - Deixando o Conselho Superior de 
homologar a promoção de arquivamento, designará, 
desde logo, outro órgão do Ministério Público para o 
ajuizamcnto da ação. 
Art. 10 - Constitui crime, punido com pena de 

reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 
(dez) a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional - ORTN, a recusa, o retardamento ou a 
omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura 
da ação civil, quando requisitados pelo Ministério 
Público. 
Art.11- Na ação que tenha por objeto o cumprimento 

de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará 
o cumprimento da prestação da atividade devida ou a 
cessação da atividade nociva, sob pena de execução 
específica, ou de cominação da multa diária, se esta for 
suficiente ou compatível, independentemente de re 
querimento do autor. 

Art, 18 - Nas ações de que trata esta Lei não haverá 
adiantamento de custas, emolumentos, honorários 
periciais e quaisquer outras despesas. 

Brasília, em 24 de julho de 1985; 1640. da Inde- 
pendência e 970. da República. 
JOSÉSARNEY 
Fernando Lyra 
Publicado no Diário Oficial, de 25 de julho de 1985. 

CONAMA, Resolução n2 001 - de 23 de janeiro de 
1986 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CON 
AMA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
48 cio Decreto nll 88.351, de lo. de junho de 1983, para 
efetivo exercício das responsabilidades que lhe são 
atribuídas pelo artigo 18 do mesmo decreto, e 
Considerando a necessidade de se estabelecerem as 

definições, as responsabilidades, os critérios básicos e 
as diretrizes gerais para uso e implementação da 
Avaliação de Impacto Ambiental como um dos in 
strumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, 
RESOLVE: 
Art, 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se 

impacto ambiental qualquer alteração das 
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 
energia resultante das atividades humanas que, direta 
cu indiretamente, afetam: 
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
II - as atividades sociais e econômicas; 
III - a biota; 
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio am 

biente; 
V - a qualidade dos recursos ambientais. 
Art, 22 - 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: 
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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 

I, artigo 48, <lo Decreto-Lei n2 32, de 18-11-66; 
V - Oleodutos, gasodutos, mincrodutos, troncos 

coletores e emissários de esgotos sanitários; 
VI - Linhas de transmissão de energia elétrica, 

acima de 230 KW; 
VII - Obras hidráulicas para exploração de recur 

sos 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 cu perigosos; 
XI - Usinas de geração de eletricidade, qualquer 

que seja a fonte de energia primária, acima de 10 
MW· ' XII - Complexo e unidades industriais e agro-in- 
d ustr i ais (p etroq u ímicos, si der úr gicos, 
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 per 
centuais ou de importância do ponto ele vista am 
biental; 
XV - Projetos urbanísticos, acima de 100 ha, ou 

ern áreas consideradas de relevante interesse am 
biental a critério <lo IBAMA e dos órgãos 
municipais e estaduais competentes; . . 
XVI- Qualquer atividade que utilize carvão vege 

tal, em quantidade superior a dez toneladas por dia. 
Art. 3º - Dependerá de elaboração de estudo de 

impacto ambiental e respectivo RIMA, a serem sub 
metidos à aprovação do IBP...MA, o licenciamento 
de atividades que, por lei, seja de competência 
federal. 
Art. 42 - Os órgãos ambientais compelentes e os 

órgãos setoriais do SISNAMA deverão com 
patibilizar os processos de licenciamento com as 
etapas de planejamento e implantação das 
atividades modificadoras do meio. ambiente, 
respeitados critérios e diretrizes estabelecidos por 
estaResolução e tendo por base a natureza, o porte 
e as peculiaridades de cada atividade. 
Art. 511 - O estudo de impacto ambiental, além de 

atender à legislação, em especial os princípios e 
objetivos expressos na Lei de Política Nacional do 
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Meio Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes 
gerais: 
I - Contemplar todas as alternativas tecnológicas 

e de localização do projeto, confrontando-as com a 
hipótese de não execução do projeto; 
II - Identificar e avaliar sistematicamente os im 

pactos ambientais gerados nas fases de implantação 
e operação da atividade; 
III - Definir os limites da área geográfica a ser 

direta ou indiretamente afetada pelos impactos, 
denominada área de influência do projeto, con 
siderando, em todos os casos, a bacia hidrográfica 
na qual se localiza; 
IV - Considerar os planos e programas gover 

namentais, propostos e em implantação na área de 
influência do projeto, e sua compatibilidade. 
Parágrafo Unico - Ao determinar a execução do 

estudo de impacto ambiental, o órgão estadual com 
petente, ou o IBAMA ou, quando couber, o 
Município, fixará as diretrizes adicionais que, pelas 
peculiaridades do projeto e características ambien 
tais da área, forem julgadas necessárias, inclusive os 
prazos para conclusão e análise dos estudos, 
Art. 6º - O estudo de impacto ambiental 

desenvolverá, no mínimo, as seguintes atividades 
técnicas: 
I - Diagnóstico ambiental da área de influência do 

projeto, completa descrição e análise dos recursos 
ambientais e suas interações, tal como existem, de 
modo a caracterizar a situação ambiental da área, 
antes daimplantação do projeto, considerando: 
a) o meio físico - o subsolo, as águas, 1: 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; 
o) o meio biológico e os ecossistemas naturais - a . 

fauna e a flora, destacando as espécies indicadoras 
de qualidade ambiental, de valor científico e 
económico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas 
de preservação permanente; 
e) o meio sócio-econômico - o uso e ocupação do 

solo, os usos da água e a sócio-economia, destacan 
do 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, dis 
criminando: os impactos positivos e negativos 
(benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos 
e a médio e longo prazos, temporários e permanen-. 
tes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades 
cumulativas e sinérgicas; a distribuição de ônus e 
benefícios sociais. 
III - Definição das medidas mitigadoras dos im 

pactos negativos, entre elas os equ.ipamentos de 



controle e sistemas de tratamento de despejos, avalian 
do a eficiência de cada uma delas. 
IV • Elaboração do programa de acompanhamento e 

monitoramento dos impactos positivos e negativos, in 
dicando os fatores e parâmetros a serem considerados. 
Parágrafo Único - Ao determinar a execução do 

estudo de impacto ambiental, o órgão estadual com 
petente, ou o IBA.~ ou, quando couber, o Município 
fornecerá as instruções adicionais que se fizerem 
necessárias, pelas peculiaridades do projeto e 
características ambientais da área. 
Art, 72 - O estudo de impacto ambiental será 

realizado por equipe multidisciplinar habilitada, não 
dependente direta ou indiretamente do proponente do 
projeto e que será responsável tecnicamente pelos 
resultados apresentados. 
Art, 8º - Correrão por conta do proponente do 

projeto todas as despesas e custos referentes à 
realização do estudo de impacto ambiental, tais como: 
coleta e aquisição dos dados e informações, trabalhos e 
inspeções de campo, análises de laboratório, estudos 
técnicos e científicos; acompanhamento e 
monitoramento dos impactos, elaboração do RIMA e 
fornecimento de pelo menos 5 (cinco) cópias. 
Art. 92 • O relatório de impacto ambiental - RIMA 

refletirá as conclusões do estudo de impacto ambiental 
e conterá, no mínimo: 
I - Os objetivos e justificativas do projeto, sua relação 

e compatibilidade com as políticas setoriais, planos e 
programas governamentais; 
II - 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 e perdas de 
energia, os empregos diretos e indiretos a serem 
gerados; 
III - A síntese dos resultados dos estudos de 

diagnósticos ambiental da área de influência do 
projeto; 
IV - 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; 
V - A caracterização da qualidade ambiental futura 

da área de influência, comparando com as diferentes 
situações da adoção do projeto e suas alternativas, bem 
como com a hipótese de sua não realização; 
VJ - A descrição do ef cito esperado das medidas 

mitigador as previstas cm relação aos impactos 
negativos, mencionando aqueles que não puderem ser 
evitados, e o grau de alteração esperado; 
VII - O programa de acompanhamento e 

monitoramento dos impactos; VIII - Recomendação 
quanto à alternativa mais favorável ( conclusões e 
comentários de ordem geral). 
Parágrafo Único - O RIMA deve ser apresentado de 

forma objetiva e adequada à sua compreensão. As 

informações devem ser traduzidas em linguagem 
acessível, ilustradas por mapas, cartas, quadros, 
gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de 
modo que se possam entender as vantagens e dcs 
v a n t ag e ns do projeto, bem como todas as 
consequências ambientais de sua implantação. 
Art. 10 - O órgão estadual competente, ou o IBAMA 

ou, quando couber, o Município terá um prazo para se 
manifestar de forma conclusiva sobre o RIMA apresen 
tado. 
Parágrafo Único - O prazo a que se refere o caput 

deste artigo lerá o seu termo inicial na data do 
recebimento pelo órgão estadual competente ou pelo 
IBAMA do·estudo do impacto ambiental e seu respec 
tivo RIMA. 
Art. 11 - Respeitado o ·sigilo industrial, assim 

solicitando e demonstrando pelo interessado o RIMA 
será acessível ao público. Suas cópias permanecerão à 
disposição dos interessados, nos centros de 
documentação ou bibliotecas do IBAMA e do órgão 
estadual de controle ambiental correspondente, in 
clusive durante o período de análise técnica. 
Parágrafo 12 - Os órgãos públicos que manifestarem 

interesse, ou tiverem relação direta com o projeto, 
receberão cópia do RIMA, para conhecimento e 
manifestação. 
Parágrafo 22 - Ao determinar a execução do estudo 

de impacto ambiental e apresentação do RUvIA, o 
órgão estadual compelente ou o IBAMA ou, quando 
couber o Município, determinará o prazo para 
recebimento dos comentários a serem Ieitospelos 
órgãos públicos e demais interessados e, sempre que 
julgar necessário, promoverá a realização de audiência 
pública para informação sobre o projeto e seus impac 
tos ambientais e discussão do RIMA. 
Art. 12 - Esta Resolução entra cm vigor na data de 

sua publicação. 
FLA VJO PEIXOTO DA SIL VEJRA 

Resoiução/CONAlvlA Nº 005, de 06 de agosto de 1987 
Sobre Patrimônio Espeleológico Nacional 
Publicada no D.O.U. de 22/10/87 Seção I pág. 17.499 

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AM 
BIEtffE - CONAMA, no uso da atribuição que lhe 
confere o Artigo 48, do Decreto n2 88.351, de 12 de 
junho de 1983, e 
( ... ) 
Considerando, ainda, a inexistência de uma lei 

específica que proteja e regulamente o Património 
Espeleológico Nacional, RESOLVE: 
I - Aprovar o Programa Nacional de Proteção ao 

Patrimônio Espeleológico, com recomendações no sen 
tido de: 

12 - Que seja estabelecido, em regime de urgência, 
através das Câmaras Técnicas pertinentes os critérios, 
diretrizes e normas de uso que permitam indicar as 
áreas do Patrimônio Espeleológico Nacional, 
merecedoras de uma intervenção imediata, especial 
mente aqueles cujo o perigo de destruição é iminente; 
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22 - Que sua Secretaria-Executiva mova gestões 
junto aos órgãos competentes no sentido de 
viabilizar o cadastramento sistemático do 
Patrimônio Espeleológico Nacional; 

3!l - Que seja incluída na Resolução/CON 
AMA/No.001/86, a obrigatoriedade de elaboração 
de Estudo de Impacto Ambiental noscasos de 
empreendimentos potencialmente lesivos ao 
Património Espeleológico Nacional; 
42 - Que a SPHAN/Pró-Memória dê a mesma 

atenção ao Patrimônio Espeleológico que dispensa 
ao Patrimônio Arqueológico; 

52 - Que os órgãos encarregados de executar e 
administrar explorações de recursos naturais e 
construções civis de grande porte, informem, em 
seus projetos, a existência de cavernas nas áreas por 
eles abrangidas; 
( ... ) 
Art. 102 - Que a Eletronorte promova o levan 

tamente do Patrimônio Espeleológico da área de 
influência da projetada represa de Xingu, em Al 
tamira, no Estado do Pará, de forma a se definir 
critérios de proteção às importantes e raras cavernas 
areníticas existentes naquela área. 
II - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 
DENI LINEU SCHWARTZ 

Resoluçãu/CONAMA No.006, de 16 de setembro 
de 1987 
Sobre Licenciatura Ambiental do Setor Elétrico 
Publicada nu D.O.U. de 22/10/87 - Seção I pág. 

17.J..99 

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AM 
BIENTE - CONAMA, no uso de suas atribuições 
legais, 
Considerando a necessidade de que sejam 

editadas regras gerais.para o licenciamento ambien 
tal de obras de grande porte, especialmente aquelas 
nas quais a União tenha interesserclevante como a 
geração de energia elétrica, no intuito de har 
monizar conceitos e linguagem entre os diversos 
intervenientes no processo; 
"RESOLVE: 
Art. 1º - As concessionãrias de exploração, 

geração e distribuição de energia elétrica, ao siib 
meterem seus empreendimentos ao licenciamento 
ambiental perante o órgão estadual competente, 
deverão prestar as informações técnicas sobre o 
mesmo,·· conforme estabelecerem os termos da 
legislação ambiental e pelos procedimentos 
'definidos nesta Resolução. 
ArL 2.i - Caso o empreendimento necessite ser 

licenciado por mais de um Estado, pela abrangência 
de. suá área de influência, os órgãos estaduais 
dcvcrãó manter entendimento prévio no sentido de, 
na medida do possível, uniformizar as exigências, 
. Parágrafo Único -· O_ IBAMA supervisionará os 
entendimentos previstos neste artigo. 
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Art. 3Q - Os órgãos estaduais competentes e os 
demais integrantes do SISNAMA envolvidos no 
processo de licenciamento, estabelecerão etapas e 
especificações adcquadasàs características dos 
empreendimentos objeto desta Resolução. 
Art. 4!! - Na hipótese dos empreendimentos de 

aproveitamento hidroelétrico, respeitadas as 
peculiaridades de cada caso, a Licença Prévia (LP) 
deverá ser requerida no início do estudo de 
viabilidade da Usina; a Licença de Instalação (LI) 
deverá ser obtida antes da realização da licitação 
para a construção do empreendimento e a Licença 
de Operação (LO) deverá ser obtida antes do 
fechamento da barragem. 
Art. 52 - 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. 
Art. 612 - No licenciamento de subestações e linhas 

de transmissão, a LP deve ser requerida no início do 
planejamento elo empreendimento, antes de 
definida sua localização, ou caminhamente 
definitivo; a LI, depois de concluído o projeto ex 
ecutivo e antes do início das obras e a LO, antes da 
entrada em operação comercial. 
Art. 72 - Os documentos necessários para o licen 

ciamento a que se refere os Artigos 4o·., So. e 60. são 
aqueles discriminados no anexo. 
Parágrafo Único - Aosórgãos estaduais de meio 

ambiente liceucia dor e s , caberá solicitar 
informações complementares, julgadas 
imprescindíveis ao licenciamento. 
Art. 82 - Caso o empreendimento esteja en 

quadrado entre as atividades exemplificadas no Ar 
ti~o2o. da Resolução CONA..MA n9001i86, o estudo 
de impacto ambiental deverá ser encetado, de forma 
que, quando da solicitação da LP a concessionária 
tenha condições de apresentar ao(s) órgão(os) es 
tadu::rl(is) competente(s) um relatório sobre o 
planejamento dos estudos a serem executados, in 
clusive · cronograma tentativo, de maneira a pos 
sibilitar .que sejam focadas as instruções adicionais 
previstas no parágrafo único do Artigo 60. da 
Resolução CONAI'v1A n2 001/86. 
· Parágrafo lQ - As informações constantes do 
inventário, quando houver, deverão ser transmitidas 
ao(s) órgão(s) estadual(is) competentc(s) 
responsável(is) pelo licenciamento. 
Parágrafo 22 - A emissão da LP somente será feita 

após a análise e aprovação do RIMA. 
Art. 911 - O estudo de impacto ambiental, a 

preparação do RIMA, o detalhamento dos aspectos 
ambientais julgados relevantes a serem desenvol 
vidos nas várias fases do licenciamento, inclusive o 
programa de acompanhamento e monitoragem dos 
impactos, serão acompanhados por técnicos desig 
nados para este fim pelo(s) órgão(s) estadual(is) 
competente(s). 



Art. 10 - O RIMA deverá ser acessível ao público na 
forma do Artigo 11 da Resolução CONAMA n2 001/86. 
Parágrafo Único - O RIMA destinado especifica 

mente ao esclarecimento público das vantagens e 
consequências ambientais do empreendimento deverá 
ser elaborado de forma a alcançar efetivamente este 
objetivo, atendido o disposto no parágrafo único do 
Artigo 92 da Resolução CONAMA n12 001/86. 
Art. 11 - Os demais dados técnicos do estudo de 

impacto ambiental deverão ser transmitidos ao(s) 
6rgão(s) estadual(ais) competente(s) com a forma e o 
cronograma estabelecido de acordo com o Artigo 80. 
desta Resolução. 
Arl. 12 - O disposto nesta Resolução será aplicado, 

considerando-se as etapas de planejamento ou de 
execução em que se encontra o empreendimento. 
Parágrafo 12 - Caso a etapa prevista para a obtenção 

da LP ou LI já esteja vencida, a mesma não será ex 
pedida. 
Parágrafo 2ª - A não expedição da LP ou LI, de 

acordo com o parágrafo anterior, não dispensa a 
transmissão aos órgãos estaduais competentes dos es 
tudos ambientais executados por força da necessidade 
do planejamento ou de execução do empreendimento. 
Parágrafo 311- Mesmo vencida a etapa da obtencão da 

LI, o RIMA deverá ser elaborado segundo as 
informações disponíveis, além das adicionais que forem 

ANEXO DA RFSOUJÇÃO CONAMANO. 006'87 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO LICENCIAMENTO 

requisitadas pelo(s) órgão(s) ambiental(is) com 
petente(s) para o licenciamento, de maneira a poder 
tornar públicas as características do empreendimento 
e suas prováveis consequências ambientais e sócio 
econômicas. 
Parágrafo 42 - Para o empreendimento que entrou em 

operação a partir de 12 de fevereiro de 1986, sua 
regularização se dará pela obtenção da LO, para a qual 
será necessária a apresentação de RIMA contendo, no 
mínimo, as seguintes informações: descrição do 
empreendimento; impactos ambientais positivos e 
negativos procados em sua área de influência; descrição 
das medidas de proteção ambiental e mitigadoras dos 
impactos ambientais negativos adotados ou em vias de 
adoção, além de outros estudos ambientais já realizados 
pela concessionária. 
Parágrafo 5ª - Para o empreendimento que entrou em 

operação anteriormente a 12 de fevereiro de 1986, sua 
regularização se dará pela obtenção da LO sem a neces 
sidade de apresentação de RIMA, mas com a 
concessionária encaminhando ao(s) órgão(s) es 
tadual(is) a descrição geral do empreendimento; a 
descrição do impacto ambiental provocado e as 
medidas de proteção adotadas ou em vias de adoção. 
Art. 13 - Esta Resolução entra em vigor na data de 

sua publicação. 
Deni Lineu Schwartz 

TIPOS DELlCENÇA USINAS HIDRELÉTRICAS LINHAS DE TRANSMISSÃO 

Licença Prévia (LP) Requerimento de Licença Prévia 
Portaria MME autorizando o 
estudo de viabilidade 
Cópia da publixação de pedido de LP 

Requerimento de LicençPrévia 
Cópia da publicação de pedido de LP 
RIMA (sintético e integral) 

Licença de Instalação (LI) Relatório do Estudo de Viabilidade Requerimento de Licença de Instalação 
Requerimento de Licença de Instalação Cópia da publicação da concessão da LP 
Cópia da publicação da concessão de LP Cópia da publicação do pedido de Ll 
Cópia da publicação do pedido de 11 Projeto Básico Ambiental 
Cópia do decreto de outorga de concessão 
do aproveitamento hidrelétrico 
Projeto Básico Ambiental 

Licença de Operação (LO) Requerimento de Licença de Operação 
Cópia da publicação de concessão de LI 
Cópia da publicação do pedido de LO 

Requerimento de Licença de Operação 
Cópia da publicação de concessão de LI 
Cópia da publicação do pedido de LO 
Cópia da Portaria do DNAEE aprovando 
o projeto 
Cópia da Portaria MME 
(Servidão Administrativa) 
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Resoluçáo/CONAMA N11 010 de 03 dezembro de 
1987 - 
Publicada no D.O.U. de 18/03/88 - Seção I pág. 

4.562 

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AM 
BIENTE - CONAl'vlA, no uso das atribuições que 
lhe conferem o Inciso I, do Artigo 42, da Lei nQ 6.938, 
de 31 de agosto de 1981, Incisos II e X, do Artigo 7!l 
do Decreto n2 88.351, de 12 de junho e 1983, 
RESOLVE: 
Art. 12 - Para fazer face à reparação dos danos 

ambientais causados pela destruição de florestas e 
outros ecossistemas, o licenciamento de obras de 
grande porte, assim considerado pelo órgão licen 
ciador com fundamento no RIMA terá sempre 
como um dos seus pré-requisitos, a implantação de 
uma Estação Ecológica pela entidade ou empresa 
responsável pelo empreendimento, preferencial 
mente junto à área. 
Art. 22 - O valor da área a ser utilizada e das 

benfeitorias a serem feitas para o fim previsto no 
artigo anterior, será proporcional ao dano ambiental 
a ressarcir e não poderá ser inferior a 0,5% (meio 
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_por cento) dos cust-os totais previstos para a _ 
implantação dos empreendimentos. 
A.rl. 32 - A extensão, os limites, as construções a 

serem feitas, e outras características da Estação 
Ecológica a implantar, serão fixados no licen 
ciamento do empreendimento, pela entidade licen 
ciadora. 
Art. 4ll - O RIMA - Relatório de Impacto sobre o 

Meio Ambiente, relativo ao empreendimento, 
apresentará uma proposta ou projeto e indicará 
possíveis alternativas para o atendimento ao dispos 
to nesta Resolução. 
Art. 52 - A entidade ou empresa responsável pelo 

empreendimento deverá se encarregar da 
manutenção da Estação Ecológica, diretamente ou 
através de convênio com entidade do Poder Público 
capacitada para isso. 
Art. 62 - A entidade de meio ambiente, liceu 

ciadora, fiscalizará a implantação e o funcionamen 
to das Estações Ecológicas previstas nesta 
Resolução. 
Art. 72 - Esta Resolução entra em vigor na data de 

sua publicação. 
LUIZ HUMBERTO PRISCO VIANA - Presi 

dente 



ANEXOB 

Entidades governamentais (federais e estaduais) responsáveis pela 
Política Ambiental 

Federais 

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente 
W3N - Quadra 510 - Ed, Cidade de Cabo Frio - 31\ 

72.000 Brasília- DF 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais Renováveis 
Av. W 3 Norte - Quadra 510 
Ed. Cidade de Cabo Frio - 4o. andar 
Brasília - DF CEP. 70.750 
Foi criado recentemente, incorporando o IBDF, 
SUDEPE, SEMA e SUDEVHEA,todos vinculados 
ao Ministério do Interior ( órgão mais importante na 
execução da Política Nacional do Meio Ambiente). 

Estaduais 

ACRE 
Instituto de Meio Ambiente - IMAC 
Av. Rui Barbosa, 450 - Centro 
69.900 Rio Branco - AC 
Tel.: (068) 224--5497 

Telex: (068) 2449 
obs.: Pertence à Secretaria do Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente. 

ALAGOAS 
Instituto de Meio Ambiente - IMNSEPLAN 
Av. Major Cícero de Gois Monteiro, 2197 - Murange 
57.000 Maceio - AL · 
Tel.: (082) 221-7239/221-4126 
Telex: (082) 2178 
obs.: Pertence à Secretaria de Planejamento. 

AMAPÁ 
Secretaria de Agricultura 
Av. FAB - Centro Cívico 
68.900 Macapá- AP 
Tel.: (096) 222-0135 

AMAZONAS 
Centro de Desenvolvimento de Pesquisa e 
Tecnologia do Estado do Amazonas - CODEAMA 
Rua Emilio Moreira, 1308 - Bairro da Praca 14 
69.000 Manaus - AM 
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Tel.: (092) 234-8438/234-5634 
Telex: (092) 244CODA BR 
Obs.:Pertence à Secretaria de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral/SEPLAN. 

BAHIA 
Centro de Recursos Ambientais - CRA 
Rua Rio São Francisco, 01- Mont Serrat. 
40.000 - Salvador - BA 
Tel.: (071) 226-7191/226-3365 
Telex: (071) 1235 
Obs.:Pertence à Secretaria dePlanejamento, 
Ciência e Tecnologia. 

CEARÁ 
Superintendência Estadual do Meio Ambiente - 
SEMACE 
R. Barão de Aratanha, 1319 - Bairro de Fátima 
60.000 - Fortaleza - CE 
Tel.: (085) 231-8118/231-5945 
Telex: (085) 2361/1821 
Obs.: Pertence à Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente. 

DISTRITO FEDERAL 
Coordenadoria de Assuntos do Meio Ambiente - 
COAMA 
Setor de Garagens Oficiais/SGO Área Especial 
No.1 
Edifício DO IDR 
70.610 - Brasília - DF 
Tel.: (061) 225-8314/225-4255 R; 171/173 
Telex: (061) 1374 
Obs.: Pertence à Secretaria de Meio 
Ambiente.Ciência e Tecnologia (SEMATEC). 

ESPÍRITO SANTO , 
Secretaria de Estado para Assuntos de Meio 
Ambiente - SEAMA ' 
Av. Clcto Nunes, 85 - 4o. andar 
Caixa Postal 119 - 29.000 - Vitória - ES 
Tel.: (027) 223-4022 
Telex: (027) 2182 

GOIÁS 
Superintendência Estadual de Meio Ambiente - 
SEMAGO . 
lP Avenida, No. 1272- Setor Universitário 
74.000 - Goiânia - GO" 
Tel.: (062) 261-2268/261-2780/261-6292 
Telex: (062) 1408 
Obs.: Pertence à Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente. 

MARANHÃO 
Coordenadoria de Tecnologia e Meio Ambiente 
Praça Teixeira Mendes, 01 - São Francisco 
65.000 - São Luiz - !vlA · 
Tel.: (098) 235.1559 
Telex: (098) 2357 
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Obs.: Pertence à Secretaria das Minas, Energia e 
Meio Ambiente - SNEMA. 

MINAS GERAIS 
Superintendência de Meio Ambiente 
Av. Prudente de Morais, 1671- Bairro Santa Lúcia 
30.160 - Belo Horizonte - MG 
Tel.: (031) 344-6222 
Telex: (031) 8216 
Obs.:Pertencc à Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais. 

MATO GROSSO 
Fundação Estadual do Meio Ambiente 
Centro Político e Administrativo - CP A 
78.000 - Cuiabá - MT 
Tel.: (065) 313-2014/313-3126 
Telex: (065) 2499FCDM 
Obs.: Pertence à Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente. 

MATO GROSSO DO SUL 
Secretaria do Meio Ambiente 
A v. Calogeras, 616 
Caixa Postal 856 
79.100- Campo Grande - MS 
Tel.: (067) 383-3161/383-3831!383-3830 
Telex: (067) 3043 

PARÁ 
Departamento de Ações Básicas - DAB (Divisão de 
Ecologia) 
Rua Presidente Pernambuco, 489 
66.000 - Belém - P A 
Tel.: (091) 224-9448/223-1257 
Telex: (091) 2391 
Pertence à Secretaria de Saúde Pública. 

PARAÍBA 
Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente e dos Recursos Hídricos - SUDEMA 
Av. Duarte àa Silveira, 580 - Centro 
58.000 - João Pessoa - PB 
Tel.: (083) 222-3149/222-1647 
Telex: (083) 2;.t.63 
Pertence à Secretaria do Estado de Saúde. 

PERNAMBUCO 
Companhia Pernambucana de Controle da 
Poluição Ambiental e Administração de Recursos 
Hídricos - CPRH 
R. Santana, 367 - Casa Forte 
50.000 - Recife - PE 
Tel.: (081) 268-1788/268-1763 
Telex: (081) 1631/ 4234 
Pertence à Secretaria de Saneamento, Obras e Meio 
Ambiente 



PIAUÍ 
Departamento de Meio Ambiente 
R. 24 de Janeiro, 330 / Sul 
64.000 - Teresina - PI 
Tel.: (086) 222-8000/223-6510 
Telex: (086) 2702 
Pertence à Secretaria do Meio Ambiente, Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento Urbano. 

PARANÁ 
Superintendência dos Recursos Hídricos e Meio 
Ambiente - SUREHMA 
R. Engenheiro Rebouças, No.1206- Bairro 
Capanema 
80.210 - Curitiba - PR 
Tel.: (041) 224-1864 / 2253411 r, 113 ou 123 
Telex: (041) 6206 
Pertence à Secretaria de Desenvlvimento Urbano e 
Meio Ambiente. 

RIO DE JANEIRO 
Fundação Estadual de Engenharia do Meio 
Ambiente - FEEMA 
R. Fonseca Telles, 121, 15 andar - São Crístovão 
20.940 - Rio de Janeiro - RJ 
Tel.: (021) 234-3681 / 284-3744 
Telex: (021) 21272 
Pertence à Secretaria do Meio Ambiente. 

RIO GRANDE DO NORTE 
Coordenadoria de Meio Ambiente 
Centro Administrativo do Estado - Lagoa Nova 
Bloco do Seplan - BR 101 
Tel.: (084) 231-6082/231-6084/231-6946 
Telex: (084) 2486 SEPN BR 
Pertence à Secretaria de Planejamento. 

RIO GRANDE DO SUL 
Departamento de Meio Ambiente - Dl\.1A 
Av. A. J. Renner, 10 Navegantes 
90.250 - Porto Alegre - RS 
Tel.: (051) 242-0224/223-2813/243-5799 
Telex: (051) 1997 
Pertence à Secretaria de Saúde e Meio Ambiente. 

RONDÔNIA 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMARO 
Rua 09, No. 105 - Bairro Jardim América 
78.900 - Porto Velho - RO 
Tel.: {069) 223-1129 
Telex: (069) 1951 

RORAIMA 
Secretaria de Agricultura 
Praça do Centro Cívico, 406 
Centro - 63.000 - Boa Vista - RR 
Tel.: (095) 224-3540 
Telex: (095) 2074 

SANTA CATARINA 
Fundação de Amparo à Tecnologia ao Meio 
Ambiente - FA TMA 
Praça Pereira Oliveira, 16 Ed. M. Daux Sala 601 
Caixa Postal 1254 
88.000 - Florianópolis - SC 
Tel.: (0482) 22-8299/22-8105 
Telex: (048) 662 
Pertence à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente. 

SÃO PAULO 
Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental - 
CETESB 
Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 Alto de 
Pinheiros 
05.459 - São Paulo - SP 
Tel.: (011) 210-1100/ 210-1485 
Telex: (011) 22246/36659 
Pertence à Secretaria de Estado do Meio Ambiente. 

SERGIPE 
Administração Estadual do Meio Ambiente - 
ADEM A 
R. Estância, 87 
49.000 - Aracaju - SE 
Tel.: (079) 222-7222 R. 081/222-6085 
Telex: (079) 2296 

TOCANTINS 
Em estruturação. 

., 
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ANEXOC 

Glossário de termos técnicos do Ambíentalísmo Oficial 
e do Setor Elétrico. 

ARQUEOLOGIA - estudo de antiguidades. 
BARRAGEM - represa 
BIOTA - Conjunto de plantas e animais de uma 
determinada região. 
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA - Gestão da 
utilização da terra pelo ser humano, de tal sorte que 
produza o maior benefício sustentado para as gerações 
atuais, mas que mantenham sua potencialidade para 
satisfazer as aspirações das gerações futuras. 
Compreende a preservação, a manutenção, a utilização 
sustcndada, a recomposição e a melhoria do ambiente 
natural. Apresenta três finalidades específicas: 

- manter os processos ecológicos e os sistemas vivos 
essenciais, 

- preservar a diversidade genética, 
- permitir o aproveitamento perene das espécies e dos 

ecossistemas. 

COTA - altura, diferença de nível. Termo usado para 
determinar a altura da água em uma barragem, em 
relação ao nível do mar. 
ECOLOGIA- ramo das ciências que estuda a est, utura 
e o desenvolvimento das comunidades humanas em 
suas relações com o meio ambiente e sua consequente 
adaptação. Assim como novos aspectos que os 
processos tecnológicos ou os sistemas de organização 
social possam acarretar para as condições de vida do 
homem. Ciência que estuda as relações dos seres vivos 
entre si e com o ambiente. 
ECOSSISTEMA - Sistema ecológico ou ecossistema é 
qualquer unidade que abranja todos os organismos que 
funcionam em conjunto numa dada área, interagindo 
com o ambiente físico de tal forma que um fluxo de 
energia produza estruturas bióticas claramente 
definidas e uma ciclagem de materiais entre as partes 
vivas e não vivas. 
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EIXO DE BARRAMENTO - local exato onde 
localiza-se a barragem. 
ESPELEOLOGIA - estudo e exploração de grutas 
e cavernas. 
GW - Gigawatt - é igual a 1.000.000 KW. 
IMPACTO AMBIENTAL - Qualquer alteração 
das propriedades físicas, químicas e biológicas do 
meio ambiente, causada por qualquer forma de 
matéria ou energia resultante de atividades humanas 
que, direta ou indiretamente efctam: 

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

- as atividades sociais e econômicas; 
- a biota; 
- as condições estéticas e sanitárias do meio 

ambiente; 
- a qualidade dos recursos ambientais. 

JUSANTE-A jusante - para o lado em que corre o 
curso d'água. Rio abaixo. 
KW quilowatt - unidadede potência que 
corresponde a 1,36 CV (Cavalo-Vapor). Um CV 
corresponde a energia despendida para levantar um 
peso de 75 kg à altura de um metro em um segundo. 
KWh quilowatt hora - unidade de energia que é igual 
a 1,36 CVh (cavalo-hora). Um cavalo-hora 
corresponde à energia gerada pela potência de um 
CV durante o período de uma hora. 
MEIO AMBIEl'ffE- 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. 
MONTANTE-A montante-para o lado oposto em 
que corre o curso d'água. Rio acima. 
M\V megawatt - é igual a 1.000 KW. 
PADRÃO DE QUALIDADE AMBIENTAL- E' 
o limite máximo ou mínimo aceitável e fixado para a 
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maioria dos parâmetros ambientais. São fixados 
através de estudos ecotoxicológicos e do 
conhecimento científico disponível, sobre os efeitos 
que os diferentes níveis de poluentes possam ter 
sobre o ambiente, incluindo-se a saú<lc humana. A 
quantidade limite de substância e energia são 
fixadas em geral, por leis, decretos ou regulamentos 
emanados das autoridades competentes. 
POLUIÇÃO - A degradação da qualidade 
ambiental resultante de atividades que direta ou 
indiretamente: 

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

- criem condições adversas às atividades sociais e 
econômicas; 

- afetam desfavoravelmente a biota; 
- afetam as condições estéticas ou sanitárias do 

meio ambiente; ou, 
- lancem matéria ou energia em desacordo com 

os padrões ambientais estabelecidos. 
PAISAGEM - porção da superfície terrestre, 
provida de limites naturais, onde os componenetes 
naturais (rochas, relevo, clima, águas, solo, 
vegetação e mundo animal) formam um conjunto de 
interrelações e interdependência. 
POLUENTE - Qualquer substância ou energia que, 
lançada no meio ambiente interfere com o 
funcionamento de parte ou de todo ecossitema, 
POLUIDOR-A pessoa física ou jurídica, de direito 
público ou privado, responsável, direta ou 
indiretamente, por atividades causadoras de 
degredação ambiental. 
RECURSOS AMBIENTAIS - O ar, as águas 
interiores, superficiais e subterrâneas, o mar, o solo, 
o subsolo, a fauna, a flora e os processos e ciclos 
ecológicos de funcionamento, produção e 
manutenção do meio ambiente. 



ANEXO D 

Algumas principais usinas hidrelétricas do Brasil: potência, área do espelho d'água do reservatório e 
MW/KM2. 

Usina Empresa Potência Área do espelho Mw/Km7 
(Mw) d'água (Kn.2) 

Sul 
ITAUBA CEEE 500 170 29,41=_ 
JACUI CEEE 150 48 _1!,25 
PASSO REAL CEEE 125 221.6 o 56 
FOZ DO AREIA COPEL 1674 J.419 1179 
JULIO M. FILHO COPEL 44 0,5 88,00 
PARIGJOT Dj]. SOUZA COPEL 247 128 19,29 
PASSO FUNDO ELETROSUL 220 144,5 1,52 
SALTO OSORIO ELETROSUL 1050 62,9 16,69 
SALTO SMTIAGO ELETROSUL 1332 2300 569 
JTAIPU I. BINACIONAL 2800 1350,0 2,07 

Sudoeste e Centro-Oeste 
CACHOEIRA DOURADA CELG 443 690 6,42 
B. .MASCARENHA CEMIG 388 10220 038 
CAMARGOS CEMIG 457 40 061 
EMBORCAÇAO CEMIG 1000 4397 2,27 
ITUTINGA CEMIG 49 17 2882 
JAGUARA CEMIG 426 330 12,91 
SALTO GRANDE CEMIC;° 104 60 l.7,33 
SAOSIMAO CEMIG 1613 6742 2,39 
VOLTA GRANDE CEMIG 380 1872 2,39 
AGUA VERMELHA CESP 1380 643,0 2,15 
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~<:,n!inuação) 
Mw/Km2 

-· - Usina Empresa Potência Área do espelho 

Ft",VARO S. LIMA ··- -- d':ígua (Km2) 
CESP 143 61%0 2%34 

6R~IAN])Q LA YDNER . · __ -· CESP 98 4312 0123 
{\.S. OLIVIERA CESP 32 19 1684 
~~ARRABONITA CESP 141 3100 045 
ÇJ\PIVARA - - .. 

CESP 640 5142 124 
§. l)ACUNHA ·- · CESP 109 10 109 
ÇRAMINHA -· 80 300 267 CESP 
_ILI IA SOLTEIRA CESP 3230 · 12567 2,57 
J.lJl'JA ·- --- 

CESP 1411 3550 421 
ill~AS N. GARCEZ CESP 70 100 700 
t-l_. YANHANDA VA CESP 200 2300 087 
fAliÀIBUNA --- .. - 

CESP 85 1768 048 
fJ{c°>MiSSAO - -·-- CESP 264 5307 0,49 
2'; I\ V ANTES - ·····- 

ELETROPAULO 414 400,1 1,03 
!L BÓRDEN . -- 

ESCELSA 521 880 5 9.2 
lBlTINGA CESP 168 1140 ---117. M/\SCARENHA 

___ .,.. __ 
FURNAS 104 39 2667 

fSTRElTO . ---· 
FURNAS 1050 360 2917 

PllNIL --- FURNAS 216 266 812 
l,.llRNAS . FURNAS 1216 14484 ·ºM l'l'lJMBlARA ·- FURNAS 2082 7368 282 
M,\IU~1BONDO FURNAS 1444 4686 308 
P. DE MORAIS · FURNAS 476 2506 189 
l'< m.·,~ffCOLUMBIA LIGHT 320 140!0 ~28 F<>N·úis LIGHT 134 307 4,36 
11.I IA DOS POMBOS LIGHT 168 40 4200 
NII .()})EÇANHA . .. ··- 

LIGHT 325 39 83,33 
!'l ·.H l~~!{A PASSOS --·- 

LIGHT 94 10 94.QQ. 

Norte 
l'll<--;üRÜ1 ELETRONORTE 1980 2430.0 00,81 
C< >t\ l~ACY NUNES ELETRONORTE 40 23.3 1,72 

Nnnkste 
.f-- -- Se llll{ADINHO CHESF 1050 41967 025 

1\1 e) x: ii'O ----- -· 
CHESF 440 1170 376 

i'Rl!S. C. BRANCO· • ·- •• v- 

108 363,0 0,29 CHESF 

~fnl ·-- ... 
32823 201069 163 
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