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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a eficiência dos Estudos de Avaliação
Ambiental Integrada – AAI – em relação ao processo de licenciamento ambiental em Minas
Gerais. A Avaliação Ambiental Integrada tem o objetivo de identificar e avaliar os efeitos
sinérgicos e cumulativos resultantes dos impactos ambientais ocasionados de atividades e
empreendimentos existentes e daqueles em processo ou em previsão para o licenciamento
ambiental. Como exemplo será analisada uma AAI realizada na Bacia do Rio Araguari, subbacia do Rio Claro, utilizada para subsidiar o licenciamento ambiental de uma Pequena
Central Hidrelétrica – PCH, em uma bacia hidrográfica, nos moldes da Deliberação
Normativa Copam nº 175/2012. A partir do momento em que há integração na elaboração
desses relatórios, ocorre melhor aproximação dos prognósticos, possibilitando tomadas de
decisão mais seguras no processo de licenciamento ambiental de empreendimentos na região
estudada. Ao evidenciar a importância desses estudos nas bacias hidrográficas para aumentar
a eficiência no processo de licenciamento ambiental, acredita-se também que sua adoção
estaria sendo fortalecida junto aos órgãos ambientais. Este estudo buscou pela vertente
teórico-metodológica, jurídico-sociológica, realizando-se o raciocínio dedutivo, através da
aplicação de um caso prático em Minas Gerais. Dessa forma pode-se concluir que os estudos
de AAI integram conhecimentos sobre determinada área em questão, havendo assim maior
eficiência, veracidade e proteção ao meio ambiente.
Palavras-chave: Meio Ambiente. Licenciamento Ambiental. Avaliação Ambiental Integrada.
Bacia Hidrográfica.

ABSTRACT

This paper aims to present the efficiency of Integrated Environmental Assessment Studies AAI - for environmental licensing process in Minas Gerais. The Integrated Environmental
Assessment aims to identify and assess the synergistic and cumulative effects of
environmental impacts caused existing activities and enterprises and those in process or a
forecast for the environmental licensing. As an example will be considered an AAI held in
Araguari River Basin, sub-basin of the Rio Claro, used to subsidize the environmental
licensing of a small hydroelectric plant - PCH, in a watershed, along the lines of Normative
Resolution No. 175/2012 Copam. From the moment that there is integration in the preparation
of these reports, there will be better approximation of prognostic, enabling taken safer
decision in the environmental licensing process for projects in the region studied. To highlight
the importance of these studies in the basins to increase efficiency in the licensing process, it
is believed that its adoption would also be strengthened with environmental agencies. This
study sought by the theoretical-methodological, legal and sociological aspect, performing
deductive reasoning, by applying a case in Minas Gerais. Thus it can be concluded that the
AAI studies integrate knowledge about a given area in question, thus having greater
efficiency, accuracy and environmental protection.

Keywords: Environment. Environmental Licensing. Integrated Environmental Assessment.
Watershed.
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1 INTRODUÇÃO

O presente estudo tem como escopo analisar o licenciamento ambiental, mais
precisamente o estudo da Avaliação Ambiental Integrada – AAI, tendo em vista a legislação e
a tutela recente desse tema. Assim, este trabalho aborda o seu histórico constitucional, suas
características e seus objetivos, contextualizando-o no cenário Constitucional Brasileiro atual
e na legislação mineira, que é tão completa e preocupada com esse tema inovador.
O licenciamento ambiental, como uma das formas de prevenção do meio ambiente,
deve ser fortalecido com o objetivo de obter maior eficácia, tendo em vista que as atividades
econômicas que devem ser licenciadas crescem a cada dia. O desenvolvimento da economia
mundial está cada vez mais acelerado, sobretudo porque a população mundial anseia por
tecnologia e melhor qualidade de vida.
A Avaliação Ambiental Integrada, considerada ser um estudo com dados integrados
e sinérgicos numa bacia hidrográfica é realmente eficiente para o trâmite do licenciamento
ambiental? Esse instrumento poderá auxiliar a celeridade das análises do órgão ambiental no
âmbito da concessão da licença? Esses questionamentos foram a base primordial para a
análise dessa dissertação, e tem como meta, a longo prazo, contribuir em favorecer a
preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, resguardando as presentes e
futuras gerações.
Ainda é abordada neste trabalho, a importância do direito ambiental na atualidade,
que começa a se formar a partir do momento em que se levanta para a problemática ambiental
e se mostra necessário definir novos comportamentos humanos e sociais em relação ao
desenvolvimento econômico, social e ambiental.
Para compreender sobre essa preocupação, serão objetos de estudo as conferências
consideradas de grande importância para a construção do direito ambiental, sendo:
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano de Estocolmo em 1972,
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro
em 1992, Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável em Johanesburgo em 2002,
Conferência sobre Mudanças Climáticas em Copenhague em 2009 e a Conferência das
Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável no Rio de Janeiro em 2012.
Outro ponto de grande importância abordado nesta dissertação é o licenciamento
ambiental brasileiro, considerado um dos mais importantes instrumentos de gestão do meio
ambiente. Foram abordados os conceitos, fundamentos e natureza jurídica deste tema, os
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princípios norteadores desse licenciamento, a competência desse instrumento e seu
procedimento administrativo e jurídico.
Alguns estudos ambientais serão analisados, do ponto de vista técnico e jurídico,
abrangendo conceito, características e objetivos de cada um. Serão os seguintes estudos:
Avaliação de Impacto Ambiental – AIA, Estudo de Impacto Ambiental – EIA, Relatório de
Impacto Ambiental – RIMA, Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, Avaliação
Ambiental Estratégica – AAE, Relatório de Controle Ambiental – RCA, e o Plano de
Controle Ambiental – PCA.
Adiante, será realizada uma análise da Avaliação Ambiental Integrada – AAI, sendo
uma nova abordagem metodológica, que objetiva a organização, sistematização e integração
de informações ambientais em uma rede hidrográfica. A AAI tem como objetivo identificar e
avaliar os efeitos ativos e retroativos resultantes dos impactos ambientais, ocasionados pelo
conjunto de ações e aproveitamentos hidrelétricos nas bacias hidrográficas.
Faz-se necessário analisar as bases legais desse instrumento, nos âmbitos nacional e
estadual mineiro, além de sua evolução histórica, ao passo que se torna de extrema
importância verificar se esse instrumento é realmente eficiente para o licenciamento
ambiental, como previsto na legislação. Ainda nesse capítulo serão estudados os conceitos de
AAI, de Bacia Hidrográfica, de Plano de Bacia e do Sistema Energético Brasileiro, essenciais
para o entendimento integrado desse novo sistema. Seu procedimento administrativo também
será analisado, de acordo com a Deliberação Normativa COPAM nº 175/2012, haja vista que
este trabalho limita-se no âmbito do Estado de Minas Gerais.
Ainda nesta dissertação será analisado uma Avaliação Ambiental Integrada – AAI
realizada para a sub-bacia do Rio Claro, em Minas Gerais. Todos seus aspectos, tópicos e
análises serão abordados, de maneira sucinta, a fim de demonstrar, em um caso prático, toda a
análise que fora estudada nesta pesquisa.
Este estudo buscou pela vertente teórico-metodológica, jurídico-sociológica, na qual
visa compreender o fenômeno jurídico mais amplo, realizando-se o raciocínio dedutivo, ao
passo que foi utilizado o caso prático (AAI na sub-bacia do Rio Claro) para delinear o
problema previsto nessa dissertação.
Como marco teórico utilizou-se a pesquisa realizada por Carlos Tucci e Carlos
André Mendes (2006), intitulada “Avaliação Ambiental Integrada de bacia hidrográfica”, que
buscou abordar o histórico, as características e toda conceituação do tema, de forma prática e
didática.
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Utilizou-se também como marco teórico a análise realizada da crise e do surgimento
do Licenciamento Ambiental e dos Estudos Ambientais realizados por Germano Luiz Gomes
Vieira, em sua obra intitulada “Proteção Ambiental e Instrumentos de Avaliação do
Ambiente”. O autor demonstra o quão importante é a preservação ambiental nos dias de hoje
e para isso é necessário conhecer melhor os instrumentos dessa proteção por meio dos estudos
ambientais.
Como hipótese da presente pesquisa, tem-se o levantamento de que a Avaliação
Ambiental Integrada – AAI – é um instrumento eficiente no processo de licenciamento
ambiental em Minas Gerais, ao passo que a AAI busca aperfeiçoar e integrar, de forma
cumulativa e sinérgica, todas as informações necessárias para o conhecimento e projeção
energética numa determinada bacia hidrográfica.
O objetivo geral do estudo consiste em analisar as características da Avaliação
Ambiental Integrada, por ser um estudo recente e inovador em Minas Gerais.
Os objetivos específicos desta dissertação se traduzem em abordar o contexto
histórico da proteção ambiental, da importância do licenciamento ambiental brasileiro, suas
características, natureza jurídica e objetivos traçados.
Além dos objetivos específicos destacados acima, há a análise do histórico, das bases
legais e de todo procedimento da AAI especificamente em Minas Gerais por meio do estudo
realizado em 2010-2014 na bacia do Rio Araguari, sub-bacia do Rio Claro.
Assim o trabalho será dividido em cinco partes fundamentais, na primeira, busca-se
tratar de abordagens de um novo cenário ambiental, analisando o surgimento da crise
ambiental no planeta e as principais conferências que abordaram e abordam esse tema de
extrema importância.
A segunda parte analisa a questão do licenciamento ambiental brasileiro, destacando
sua evolução histórica, jurídica e social. Será enfocado todo o trâmite administrativo do
Licenciamento por meio da Resolução CONAMA nº 237/97 e nº 01/86 comentada.
Na terceira parte, foi desenvolvida uma análise sobre os principais estudos
ambientais exigidos pelo órgão ambiental para autorizar a instalação de determinada atividade
econômica por meio de empreendimentos.
Na quarta parte houve uma pesquisa sobre a Avaliação Ambiental Integrada – AAI
em todas as suas formas, destacando sua evolução histórica e jurídica, além do procedimento
prático e didático sobre todas as suas características.
Na quinta é trazido um caso prático desenvolvido por uma empresa de consultoria
ambiental em 2010-2014, em que se trata de um estudo de Avaliação Ambiental Integrada –
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AAI – na sub-bacia do Rio Claro, em Minas Gerais. Serão demonstrados, de forma sucinta,
todos os tópicos exigidos pela Deliberação Normativa nº 175/2012 para análise do órgão
ambiental em autorizar as instalações das atividades econômicas propostas em torno da bacia
hidrográfica analisada.
Por fim, são apresentadas as principais conclusões e reflexões acerca do tema, no
tocante à exigência de maior planejamento governamental, por meio de políticas públicas
mais bem elaboradas, a fim de que este estudo de AAI seja bem aproveitado para o
conhecimento integrado das bacias hidrográficas brasileiras e para que o meio ambiente seja
preservado para as presentes e futuras gerações.
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2 ABORDAGENS SOBRE O CENÁRIO AMBIENTAL

Vive-se, atualmente, uma grave crise ambiental no planeta, decorrente do acelerado
desenvolvimento econômico e populacional. Pode-se verificar essa questão por meio da
extinção da fauna e da flora, da redução da biodiversidade, da escassez da água, do
aquecimento global, dentre diversos outros problemas. Segundo Germano Luiz Gomes Vieira
(2011, p. 7) “o cenário internacional que se delineou nas últimas décadas do século passado
apresentou à humanidade um novo desafio: conciliar desenvolvimento e preservação do meio
ambiente”.
Percebe-se então a força do Direito Ambiental a partir dessa problemática, afinal,
conciliar o desenvolvimento econômico com a questão ambiental tornava-se algo
imprescindível. Segundo Germano Luiz Gomes Vieira:
O Direito Ambiental começa a ganhar forma a partir do momento em que se levanta
para a problemática ambiental e se mostra necessário definir novos comportamentos
humanos e sociais.
[...]
Por isso é tão importante perceber sobre qual realidade haveria de ter iniciado toda
uma construção normativa que viria a consolidar-se e a desenvolver-se ao longo
destas décadas. Com o surgimento desse novo cenário, é oportuno procurar soluções
e tutela para um novo bem jurídico. (VIEIRA, 2011, p. 7)

As primeiras normas ambientais eram consideradas mais contidas, pontuais,
determinantes de um setor específico. A Ecologia era voltada para uma visão mais tradicional,
separando as questões dos seres humanos e das que envolvem a natureza em si.
Ainda segundo Vieira:
No entanto, o mundo atual não pode mais ser visto senão como uma rede de
fenômenos integrados, interconectados e interdependentes. Tudo se relaciona com
tudo. De fato, essa nova realidade emergente, fundada na ética e nos valores, terá
repercussão na própria produção legislativa dos Estados, fazendo com que se
desenvolva um objeto mais amplo para o Direito Ambiental: um meio ambiente
equilibrado aliado à constatação de que, somente assim, o Homem poderá desfrutar
de uma vida mais digna e de qualidade. (VIEIRA, 2011, p. 9)

Pode-se dizer que nessa época, o meio ambiente começou a ser discutido em várias
Conferências Internacionais, passando a ter a importância necessária para os pesquisadores do
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direito. Interessante faz-se relatar brevemente alguns desses eventos para então discorrer
sobre o Licenciamento Ambiental como instrumento de gestão do meio ambiente.

2.1 Conferências de grande importância para a construção do Direito Ambiental

Para compreender um pouco sobre o avanço da preocupação ambiental, faz-se
necessário discorrer brevemente sobre a construção normativa da proteção jurídica
internacional do meio ambiente, por meio dos seguintes eventos: Conferência das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente Humano de Estocolmo em 1972, a Conferência das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro em 1992, a Cúpula
Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável em Johanesburgo em 2002, a Conferência sobre
Mudanças Climáticas em Copenhague em 2009 e a Conferência das Nações Unidas sobre o
Desenvolvimento Sustentável no Rio de Janeiro em 2012.

2.1.1 Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano – Estocolmo em 1972

A primeira Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente fora realizada em
Estocolmo, no período de 5 a 16 de junho de 1972, sendo considerada como o grande marco
do movimento ecológico mundial. Tal Conferência foi consequência de debates sobre os
riscos de degradação ambiental iniciados na década de 1960. O cerne dessa discussão foi a
inserção dos Estados no âmbito de um debate global sobre a questão ambiental mundial.
Segundo Romeu Thomé (THOMÉ, 2012, p. 43) “conclui-se que era preciso redefinir o
próprio conceito de desenvolvimento”, tendo em vista as grandes mudanças verificadas na
sociedade. Conforme Sidney Guerra:
Representa o instrumento pioneiro em matéria de Direito Internacional Ambiental,
tendo em seu texto um preâmbulo e vinte e seis princípios que abordam as principais
questões que prejudicavam o planeta e a recomendação de critérios para minimizálos. (GUERRA, 2006, p. 97)
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Os principais documentos firmados ao final dessa Conferência são: Declaração das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e a instituição do Programa das Nações Unidas sobre
o Meio Ambiente (PNUMA).
José Afonso da Silva relata que foi a Conferência de 1972 que abriu o caminho para
que as Constituições supervenientes reconhecessem o meio ambiente ecologicamente
equilibrado como um direito fundamental entre os direitos sociais do Homem, com sua
característica de direitos a serem realizados e a não serem perturbados.
Diante disso fora percebido que o status do meio ambiente como direito fundamental
é decorrência lógica do Princípio 1 da Declaração de 1972.
O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de
condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita
levar uma vida digna e gozar de bem-estar, tendo a solene obrigação de proteger e
melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras. A este respeito, as
políticas que promovem ou perpetuam o apartheid, a segregação racial, a
discriminação, a opressão colonial e outras formas de opressão e de dominação
estrangeira são condenadas e devem ser eliminadas. (ESTOCOLMO, 1972) (Grifos
nossos)

2.1.2 Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio de
Janeiro em 1992 – ECO 92 ou Cúpula da Terra

Essa Conferência veio reafirmar a Declaração sobre Meio Ambiente firmada na
Conferência realizada em 1972 e avançar no conceito de Desenvolvimento Sustentável.
Importante destacar que esse conceito surgiu em 1980, em um documento denominado World
Conservation Strategy, produzido pela União Internacional para a conservação da natureza
(IUCN) e World Wildlife Fund.
A expressão desenvolvimento sustentável foi pela primeira vez definida no Relatório
Brundtland (1987), como sendo o desenvolvimento que atende as necessidades das gerações
atuais sem comprometer a capacidade das futuras gerações de terem suas próprias
necessidades atendidas.
Da Conferência do Rio foram produzidos importantes documentos: a declaração de
Princípios sobre Florestas; a convenção sobre Diversidade Biológica, constatando que essa
diversidade é essencial para a evolução e manutenção dos sistemas necessários à vida da
biosfera; a convenção sobre Mudanças Climáticas, visando alcançar, em um prazo razoável,
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a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera num nível que
impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema climático; a Agenda 21, enfocando
o objetivo de busca pelo desenvolvimento sustentável, o combate à pobreza, a preocupação
com a saúde humana, a necessidade de cooperação entre os países a fim de se evitar a
contínua degradação ambiental, dentre outros objetivos, e, por fim, a declaração do Rio, que
visava estabelecer novos níveis de cooperação entre os Estados, comunidades e os seres
humanos.

2.1.3 Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em
Johanesburgo em 2002

Essa conferência teve como finalidade discutir os desafios do mundo na conservação
de seus recursos e na melhoria da qualidade de vida.
Seu grande cerne foi a questão da Agenda 21 por meio da formulação de novos
acordos, novas metas e novos compromissos entre o governo, as organizações não
governamentais e a sociedade civil.
Enquanto a ECO 92 visava formular conceitos, ideais, objetivos para os países, a
RIO + 10 visava implementá-los em concretude, a fim de obter resultados fatídicos. Os temas
trabalhados nessa Conferência foram: água e Saneamento, energia, agricultura, biodiversidade
e ecossistemas, produção, consumo e financiamento.

2.1.4 Conferência sobre Mudanças Climáticas – Copenhague – Dinamarca – 2009

Essa conferência ocorreu em dezembro de 2009 em Copenhague/Dinamarca, tendo
como objetivos principais: reduzir as emissões de gases estufa em 5,2% até 2012, limitar as
emissões desses gases pelos países de Primeiro Mundo, determinar como os países em
desenvolvimento poderiam limitar suas emissões de gases sem limitar o crescimento
econômico e explorar as opções por estabilidade e previsibilidade de financiamento.
Foi um evento de grande importância para a sociedade, tendo em vista a assinatura
do Protocolo de Kyoto, que tinha previsão em redução desses gases até 2012. Tal reunião
ocorreu considerando a expiração desse prazo e que ainda nenhum resultado fora obtido.
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2.1.5 Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável –
Rio de Janeiro – 2012

A conferência fora realizada entre os dias 13 e 22 de junho de 2012, no Rio de
Janeiro, e tinha como principal objetivo discutir sobre a renovação do compromisso político
com o desenvolvimento sustentável. O objetivo desse evento está relacionado à proposição de
mudanças, sobretudo, no modo como estão sendo usados os recursos naturais do planeta.
Além das questões ambientais, foram discutidos, durante a Conferência das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CNUDS, aspectos
relacionados às questões sociais, como, por exemplo, a falta de moradia, bem-estar, qualidade
de vida e governança.
A fim de demonstrar a real eficiência da Avaliação Ambiental Integrada (AAI),
torna-se de extrema importância tecer alguns comentários sobre o licenciamento ambiental
brasileiro, desde seu conceito, seus fundamentos e seu procedimento administrativo.
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3 LICENCIAMENTO AMBIENTAL BRASILEIRO

O Licenciamento Ambiental é considerado um dos mais importantes instrumentos de
gestão do meio ambiente. Possui duas naturezas distintas, sendo de natureza técnica, haja
vista que analisa o grau de impactos que um empreendimento poderá causar: tanto no meio
físico, biótico, quanto no meio socioeconômico; e natureza administrativa, no qual se submete
ao regime jurídico de direito público.
Trata-se de um instrumento de análise, de acordo com a lei, dos empreendimentos e
atividades degradadoras ou poluidoras em relação ao meio ambiente. No procedimento de
licenciamento ambiental, discutem-se todas as questões relativas ao uso dos recursos naturais,
à poluição, à degradação ambiental, assim como as medidas compensatórias e mitigadoras dos
impactos identificados como passíveis de ocorrer.
Tem-se que o licenciamento ambiental pode ser visto, segundo Celso Antônio
Bandeira de Mello, “uma sucessão itinerária e encadeada de atos administrativos que tendem,
todos, a um resultado final e conclusivo”. (MELLO, 2010, p.480)
Ressalta-se que o licenciamento ambiental não serve para descartar a possibilidade
de implantação de um empreendimento, pois a principal função é buscar todos os meios
possíveis dessa implantação, garantindo a sustentabilidade ambiental para as presentes e
futuras gerações.
Trata-se de uma manifestação concreta do princípio da prevenção que aos olhos de
Vieira (2011), “esse princípio não possui como escopo a eliminação completa dos impactos
gerados por empreendimentos ou atividades no meio ambiente, ainda que, num primeiro
momento, essa pareça ser a melhor alternativa”. O conjunto de impactos vislumbrados deve
ser avaliado em consonância com o retorno que essas atividades ou empreendimentos trarão à
coletividade, possuindo assim uma finalidade pública.

3.1 Fundamentos e natureza jurídica do Licenciamento Ambiental

A figura do licenciamento ambiental surgiu, no direito brasileiro, com o advento da
Lei Federal n. 6.803/80, na qual estabelecia as diretrizes básicas para o zoneamento industrial
nas áreas críticas de poluição. Em seguida, o licenciamento ambiental, juntamente com a
Avaliação de Impacto Ambiental, tornaram-se instrumentos da Política Nacional do Meio
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Ambiente, nos termos do artigo 9º, da Lei Federal n. 6.938/81. O conceito normativo de
Licenciamento Ambiental veio à tona na Resolução CONAMA 237, de 19 de dezembro de
1997:
Art. 1º Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:
I – Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão
ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas
efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam
causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e
as normas técnicas aplicáveis ao caso. (BRASIL, 1997)

O Licenciamento Ambiental decorre do exercício do poder de polícia,
fundamentando-se, como já se adiantou, nos princípios da prevenção e da supremacia do
interesse publico sobre o particular.
Contudo, a Constituição Federal de 1988 recepcionou essa Lei e inovou ao
estabelecer a competência ambiental comum dos entes federativos, elevando à condição de
preceito constitucional a proteção do meio ambiente. Nos termos do artigo 225 caput e inciso
IV:
Art. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações.
IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto
ambiental, a que se dará publicidade. (BRASIL, 1988)

Incumbe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio
ambiente para as presentes e futuras gerações, haja vista que todos têm o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, considerado direito fundamental à vida para a
sociedade. O termo Poder Público refere-se à União Federal, Estados, Distrito Federal e os
Municípios, cada um com sua autonomia de ente da Federação.
No que tange ao princípio da prevenção, o licenciamento ambiental se fundamenta
em assegurar que a Administração Pública exerça o controle necessário sobre as atividades
humanas que interferem nas condições ambientais, visando conciliar o desenvolvimento
econômico e social com o uso de recursos naturais.
Em relação ao princípio da supremacia do interesse público sobre o particular,
constatando o desacordo das normas, dos critérios e dos padrões ambientais da atividade
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verificada, presume-se que ela seja contrária ao interesse público e, portanto, não poderá ser
licenciada.
Uma questão de grande relevância em relação ao licenciamento ambiental é quando se
trata de sua natureza jurídica, uma vez que a doutrina afirma que a licença ambiental se
subsume em um ato administrativo vinculado, ou seja, não pode ser negada a licença
ambiental aos interessados que atendam todas as exigências legais solicitadas para o pleno
direito de exercer a atividade.
Os termos licença e autorização têm sido utilizados em matéria ambiental sem o
necessário rigor técnico, não apenas pela doutrina, mas também pela própria legislação que
assemelha esses dois conceitos, que são bem distintos e de uso adequado para determinada
situação.
Segundo José Afonso da Silva as licenças ambientais são consideradas:
Atos administrativos de controle preventivo de atividades de particulares no
exercício de seus direitos. Há situações em que o particular é titular de um direito
relativamente à exploração ou uso de um bem ambiental de sua propriedade. Mas o
exercício desse direito depende do cumprimento de requisitos legalmente
estabelecidos tendo em vista a proteção ambiental, de tal sorte que fica ele
condicionado à obtenção da competente licença da autoridade competente. (SILVA,
2003, p.282)

O conceito legal de licença ambiental está expresso no artigo 1º, II, da Resolução
CONAMA 237/97, sendo:
Ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, estabelece as condições,
restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo
empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar
empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas
efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam
causar degradação ambiental. (BRASIL, 1997)

A licença ambiental é uma espécie de outorga com prazo de início e fim de vigência,
concedida pela Administração Pública para a realização das atividades humanas que possam
gerar impactos sobre o meio ambiente. Desde que sejam obedecidas às determinadas regras,
condições, restrições e medidas de controle ambiental, a licença é concedida e o
empreendedor assume os compromissos para o monitoramento da qualidade ambiental do
local em que pretende se instalar e operar.
Mas essa espécie de outorga é considerada uma questão de difícil análise e que requer
muito zelo, tendo em vista o fundamento de Édis Milaré:
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No tocante às licenças ambientais, entretanto, dúvidas podem surgir, já que é muito
difícil, senão impossível, em dado caso concreto, proclamar cumpridas todas as
exigências legais. Sim, porque, ao contrário do que ocorre, por exemplo, na
legislação urbanística, as normas ambientais são, por vezes, muito genéricas, não
estabelecendo, em regra, padrões específicos e determinados para esta ou aquela
atividade. Nesses casos, o vazio da norma legal é geralmente preenchido por exame
técnico apropriado, ou seja, pela chamada dicricionariedade técnica, deferida à
autoridade. (MILARÉ, 2009, p. 423)

Por essa questão, há na doutrina semelhança entre a licença ambiental e a
autorização, tendo em vista o ato precário e discricionário da Administração, considerando
também a conveniência do projeto analisado.
Determinar a natureza jurídica de um instituto é estabelecer o seu lugar no mundo
jurídico, a sua significação perante o Direito. Segundo Alexandre Barros Castro, “além do
mais, tal identificação é importante na medida em que define o regime jurídico a ser aplicado
ao instituto em questão”. (CASTRO, 1996, p. 37)
No caso da definição da natureza jurídica da licença ambiental observa-se a
importância diante do uso dos termos licença e autorização para designar a licença ambiental.
A doutrina se divide entre a classificação da licença ambiental como licença administrativa,
como autorização administrativa e como um ato administrativo próprio por conta de suas
características sui generis.
O sensato é enquadrar a licença ambiental como um ato administrativo próprio,
podendo ser vinculado ou discricionário, já que possui características da autorização e da
licença administrativa. Ressalte-se que essa discricionariedade é técnica, devendo ter como
base o resultado dos estudos ambientais, desde o Estudo de Impacto Ambiental até mesmo
uma avaliação de impactos ambientais mais simplificada, dependendo do porte enquadrado da
atividade solicitada pelo empreendedor.

3.2 Princípios norteadores do Licenciamento Ambiental

Para que haja melhor entendimento sobre o trâmite do Licenciamento Ambiental,
faz-se necessário discorrer brevemente sobre alguns princípios de Direito Ambiental. Os
princípios são valores sociais identificados em um momento histórico, que concedem unidade
ao sistema jurídico e condicionam o trabalho interpretativo.
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São considerados de extrema importância e vinculados ao Licenciamento Ambiental
os seguintes princípios: princípio da prevenção e precaução, princípio da participação,
princípio da informação e princípio da educação ambiental.

3.2.1 Princípio da Prevenção e da Precaução

Tal direcionamento fundamental consiste no comportamento efetuado com o intuito
de afastar o risco ambiental. Antecipam-se medidas para evitar agressões ao meio ambiente.
Esse preceito encontra-se previsto no artigo 225, caput, da Constituição Federal
(BRASIL, 1988), quando se incumbe ao Poder Público e à coletividade o dever de proteger e
preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações.
Ao se mencionar a ideia de proteção, esta engloba tanto atividades de reparação
quanto de prevenção.
Segundo Milaré:
Sua importância está diretamente relacionada ao fato de que, se ocorrido o dano
ambiental, a sua reconstituição é praticamente impossível. O mesmo ecossistema
jamais pode ser revivido. Uma espécie extinta é um dano irreparável. Uma floresta
desmatada causa uma lesão irreversível, pela impossibilidade de reconstituição da
fauna e da flora e de todos os componentes ambientais em profundo e incessante
processo de equilíbrio, como antes se apresentavam. (MILARÉ, 2009, p. 143-146)

O princípio da prevenção diz respeito ao conhecimento antecipado dos sérios danos
que podem ser causados ao meio ambiente e a realização de providências para evitá-los. Tal
princípio se diferencia da precaução ao passo que o primeiro prevê o dano a ser causado,
sendo uma mera antecipação dos danos ambientais, e o segundo, já há o dano causado,
tornando-se um ato repressivo e não preventivo.
No próprio caput do artigo 225 da Constituição Federal, há menção a tal princípio,
sendo que é dever da coletividade e do Poder Público proteger e preservar o meio ambiente
para as presentes e futuras gerações.
A aplicação do princípio da prevenção configura-se como um complexo sistemático
de conhecimento e vigilância das atividades propostas pela sociedade, atividades essas que
poderão causar danos lesivos ao meio ambiente, e para tais danos são utilizadas algumas
medidas, a fim de prevenir tais catástrofes.
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Ainda segundo Milaré (2009), há uma grande diferença entre o princípio da
prevenção e o princípio da precaução, sendo que, no princípio da prevenção devem-se tomar
as medidas necessárias para evitar o dano ambiental, haja vista que as consequências de se
iniciar determinado ato, prosseguir com ele ou suprimi-lo são conhecidos de fato, ou seja, o
nexo causal é comprovado.
Já no princípio da precaução, devem-se tomar as medidas necessárias para se evitar o
dano ambiental por não se conhecer as consequências ou reflexos que determinado ato ou
empreendimento causarão ao meio ambiente, tendo em vista a incerteza científica não
dirimida quanto ao impacto ambiental de determinada atividade.

3.2.2 Princípio da Participação

O princípio da participação constitui um dos elementos do Estado Democrático de
Direito, tornando-se uma necessidade que deve ser dada à cooperação entre o Estado e a
sociedade para a resolução dos problemas das degradações ambientais. É de fundamental
importância a participação dos diversos setores sociais na formulação e na execução da
política ambiental.
O princípio da participação implica em um dever da coletividade, justamente porque
o que resulta dessa omissão participativa é um prejuízo a ser suportado pela própria
coletividade. O direito ao meio ambiente possui uma natureza difusa e o fato de sua
administração ficar sob proteção do Poder Público não exime o dever da sociedade em
preservar esse direito.
Esse princípio se expressa, basicamente, em dois prismas de atuação, que, além de
não se excluírem, possuem uma relação de complemento um ao outro: informação e educação
ambiental.

3.2.3 Princípio da Informação Ambiental

Os princípios do Direito Ambiental Constitucional são interdependentes, de modo
que, alguns deles são relacionados a outros. Para efetivar o princípio da participação é
importante abordar os princípios da informação ambiental e da educação ambiental.
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Como ocorre com os demais princípios de Direito Ambiental, a informação
ambiental, considerada como um novo instrumento de tutela ambiental também foi prevista
expressamente pela CF, no seu artigo 225, § 1º, VI:
Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe-se ao Pode Público:
(...)
VI – promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a c
conscientização pública para a preservação do meio ambiente (...).(BRASIL, 1988)

3.2.4 Princípio da Educação Ambiental

O princípio da educação ambiental é corolário do princípio da participação na tutela
do meio ambiente. Assim como o princípio da informação, que também está previsto na CF,
quando no artigo 225, § 1º, VI (BRASIL, 1988), menciona a necessidade da educação
ambiental como forma de trazer a consciência ecológica ao povo, titular do direito ao meio
ambiente, e, assim, permitir a efetivação do princípio da participação na salvaguarda desse
direito.
Educar ambientalmente significa reduzir os custos ambientais, efetivar o princípio da
prevenção, fixar a ideia de consciência ecológica, incentivando a busca por tecnologias
limpas, incentivar ao princípio da solidariedade, quando for percebido que o meio ambiente é
único, indivisível e de titulares indetermináveis, devendo ser de todos (presentes e futuras
gerações).

3.3 Competência do Licenciamento Ambiental

A competência para licenciar empreendimentos tem gerado um grande foco de
dúvidas entre Poder Público, empreendedores e coletividade. Essa questão da competência
refere-se à Constituição Federal de 1988, à Lei nº 6.938/81 e à Resolução CONAMA nº
237/97.
Nos termos da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 23:
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios:
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VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
VII – preservar as florestas, a fauna e a flora;
Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a
União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio
do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. (BRASIL, 1988)

Isso não significa que todos os entes devem atuar sobre os mesmos temas, ao
contrário, deve haver uma articulação, coordenação e racionalização de recursos para que
cada ente federativo possa contribuir de uma forma distinta, evitando-se assim a duplicidade
de esforços e de despesas.
Importante ressaltar as palavras de Maria Luiza Machado Granziera:
O parágrafo único do art. 23 estabelece que leis complementares fixarão normas
para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.
Embora a Constituição Federal vigore há quase duas décadas, não foram editadas,
ainda, as normas mencionadas. (GRANZIERA, 2014, p. 302)

Os entes federativos devem organizar-se com intuito de cumprir as obrigações
estabelecidas na CF/88 com cooperação e atuar em todas as ações relativas à proteção do
meio ambiente. Essas obrigações devem ser intermediadas pelo Sistema Nacional do Meio
Ambiente – SISNAMA.
Segundo as informações do Ministério do Meio Ambiente – MMA, no âmbito do
SISNAMA, o responsável pelo estabelecimento de normas e padrões para proteção do meio
ambiente é o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. Devem os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, na esfera de suas competências e áreas de jurisdição, propor
normas supletivas, complementares e padrões relacionados ao tema ambiental.
Em matéria executiva, o licenciamento ambiental foi definido pela Lei nº 6.938/81,
como competência dos órgãos integrantes do SISNAMA, representados, na esfera federal,
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis/IBAMA, e
pelos órgãos de meio ambiente dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
Para a repartição das competências de licenciamento ambiental entre esses órgãos fora
adotado os seguintes parâmetros: significância e abrangência do impacto ambiental decorrente
do empreendimento ou atividade.
Nos termos do artigo 4º da Resolução CONAMA nº 237/97, compete ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – o
licenciamento ambiental, de empreendimentos e atividades com significativo impacto
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ambiental dos empreendimentos de âmbito nacional ou regional com as seguintes
características:
I – localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; no
mar territorial; na plataforma continental; na zona econômica exclusiva; em terras
indígenas ou em unidades de conservação do domínio da União;
II – localizados ou desenvolvidos em dois ou mais Estados;
III – cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do País ou
de um ou mais Estados;
IV – destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar, e
dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em
qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de
Energia Nuclear – CNEN;
V – bases ou empreendimentos militares, quando couber, observada a legislação
específica. (BRASIL, 1997)

Por outro lado, compete ao órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal o
licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades:
I – localizados ou desenvolvidos em mais de um Município ou em unidades de
conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal;
II – localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas de vegetação natural
de preservação permanente relacionadas no artigo 2º da Lei nº 4.771, de 15 de
setembro de 1965, e em todas as que assim forem consideradas por normas federais,
estaduais ou municipais;
III – cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de um ou
mais Municípios;
IV – delegados pela União aos Estados ou ao Distrito Federal, por instrumento legal
ou convênio. (BRASIL, 1997)

Já a competência para o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades
de impacto ambiental local e daquelas delegadas pelo Estado por instrumento legal ou
convênio fica a cargo dos Municípios.

3.4 Procedimento Administrativo do Licenciamento Ambiental

O procedimento administrativo, nos termos do artigo 10 da Resolução CONAMA nº
237/97, obedece às seguintes etapas:
Art. 10 – O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às seguintes etapas:
I – Definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do
empreendedor, dos documentos, projetos e estudos ambientais, necessários ao início
do processo de licenciamento correspondente à licença a ser requerida;
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II – Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos
documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se a devida
publicidade;
III – Análise pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA, dos
documentos, projetos e estudos ambientais apresentados e a realização de vistorias
técnicas, quando necessárias;
IV – Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental
competente, integrante do SISNAMA, uma única vez, em decorrência da análise dos
documentos, projetos e estudos ambientais apresentados, quando couber, podendo
haver a reiteração da mesma solicitação caso os esclarecimentos e complementações
não tenham sido satisfatórios;
V – Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação pertinente;
VI – Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental
competente, decorrentes de audiências públicas, quando couber, podendo haver
reiteração da solicitação quando os esclarecimentos e complementações não tenham
sido satisfatórios;
VII – Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico;
VIII – Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida
publicidade. (BRASIL, 1997)

O licenciamento ambiental obedece aos preceitos legais, às normas administrativas e
às etapas claramente estabelecidas, sendo, conforme Celso Antônio Bandeira de Mello, “uma
sucessão itinerária e encadeada de atos administrativos que tendem, todos, a um resultado
final e conclusivo” (MELLO, 2009, p. 480). O licenciamento ambiental é ato uno e complexo,
nos quais durante as etapas desse procedimento, vários agentes do SISNANA poderão
intervir.
Tanto o órgão ambiental quanto o empreendedor da atividade econômica devem
acertar entre si um Termo de Referência – TR. O Termo de Referência é caracterizado pelo
documento que possui diretrizes, procedimentos técnicos e aspectos institucionais e
metodológicos que irão nortear o licenciamento ambiental. É considerado o instrumento
orientador durante todo o licenciamento.
É de extrema importância, primeiramente, verificar qual o tipo de licenciamento que
será aplicado para a atividade econômica realizada e quais serão os objetos de análise,
dependendo do porte e do potencial poluidor da atividade. Poderá ser um Relatório de
Controle Ambiental – RCA – para os empreendimentos de pequeno porte e pequeno potencial
ofensivo, ou um Estudo de Impacto Ambiental – EIA/RIMA para os empreendimentos de
médio e grande porte e potencial ofensivo.
Estabelecidos os termos a serem observados, novas linhas de pesquisas e de estudos
poderão existir por meio de maiores ou menores ênfases em determinados quesitos temáticos.
Tudo dependerá do bom andamento dos relatórios por equipes técnicas habilitadas e
capacitadas para tal fim.
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Sendo o licenciamento ambiental um instrumento público para implantação de um
empreendimento, deverá o órgão concedente, seja em nível municipal, estadual ou federal,
exigir documentação técnica e administrativa para que o mesmo processo tenha seguimento
dentro da entidade pública.
Após a reunião da documentação administrativa do empreendimento, deve haver
ampla publicidade em veículos informativos de grande circulação local, bem como em
publicação da solicitação da licença em Diário Oficial, onde serão informadas todas as
características da atividade econômica e da licença pretendida. Vale ressaltar que o processo
de licenciamento ambiental é público e a coletividade deve ter acesso ao mesmo quando
necessitar.
Após

essa

etapa

caberá

análise

da

documentação

técnica/administrativa

correspondente. Essa análise, feita pelo órgão ambiental licenciador, deve ser feita por uma
equipe técnica multidisciplinar capacitada, podendo ser em escritório ou em campo, conforme
necessidade de cada atividade.
O órgão licenciador pode solicitar esclarecimentos ao licenciamento, por meio de um
instrumento denominado por “Informações Complementares”, no qual a equipe técnica
licenciadora, faz a solicitação de complementação aos estudos.
Diante disso, persistindo as respectivas dúvidas, deve a equipe técnica, em
consonância e assistência com a assessoria jurídica oficial, elaborar um Parecer
Técnico/Jurídico a respeito do mesmo licenciamento. Nesse parecer, as questões serão
esclarecidas, opinando então este mesmo documento pelo indeferimento do licenciamento,
alegando falta de informação técnica necessária em subsidiar a respectiva licença.
Outra questão de grande importância em relação ao procedimento administrativo do
licenciamento ambiental é a Audiência Pública. A Audiência Pública, segundo o Ministério
de Meio Ambiente é:
Forma de consulta pública usual no processo de licenciamento e tem por objetivo a
divulgação para a sociedade das informações sobre o projeto e discussão do RIMA,
Relatório de Impacto Ambiental, que reflete as conclusões do EIA/Estudo de
Impacto Ambiental. (Sítio do MMA, 2014)

De acordo com os artigos 1º e 2º da Resolução nº 009/87:
Art. 1º A Audiência Pública referida na RESOLUÇÃO/CONAMA/Nº 001/86, tem
por finalidade expor aos interessados o conteúdo do produto em análise e do seu
referido RIMA, dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas e sugestões
a respeito.
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[...]
Art. 2º Sempre que julgar necessário, ou quando for solicitado por entidade civil,
pelo Ministério Público, ou por 50 (cinqüenta) ou mais cidadãos, o Órgão de Meio
Ambiente promoverá a realização de audiência pública. (BRASIL, 1987)

Dependendo do tipo de empreendimento e seu impacto, podem ser realizadas uma ou
várias audiências públicas, visando a informação, esclarecimento, além de coletar subsídios
junto à sociedade sobre o empreendimento ou atividade econômica em processo de
licenciamento.
A organização da Audiência Pública tem um escopo único para discussão do
processo de licenciamento, sendo que, cada unidade municipal, federativa ou a própria União,
deve ter a prerrogativa de definir a pauta da audiência, desde a apresentação do projeto pela
consultoria até mesmo a apresentação de dúvidas e manifestação dos participantes.
Trata-se, portanto, de um instrumento fundamental no processo de licenciamento,
devendo o mesmo ser realizado quando todas as partes já se encontrarem devidamente
esclarecidas, do ponto de vista técnico, e aptas a discutir a instalação do empreendimento
proposto.
A partir da realização da Audiência Pública, entra-se na segunda fase de análise do
mesmo processo, em que o órgão ambiental coleta os subsídios finais necessários ao
pronunciamento a respeito da concessão ou não do licenciamento ambiental para o
empreendimento, por meio do Parecer Técnico Jurídico conclusivo.
O parecer técnico jurídico conclusivo irá analisar o deferimento ou não da licença
ambiental solicitada, contendo todas as justificativas que embasaram esse documento. Ele
deve ser imparcial e baseado tão somente nas informações dos estudos e projetos apresentados
pelo empreendedor, bem como outras obtidas em Audiência Pública e vistorias técnicas
realizadas à área objeto de licenciamento. Importante destacar que o parecer não vincula a
concessão da licença, sendo essa concedida pelo Conselho de Política Ambiental – COPAM.
Após a decisão de deferimento ou indeferimento da licença solicitada, haverá a
publicação dessa decisão no Diário Oficial e também em veículos de informação de grande
circulação do local do empreendimento, podendo ser por meio de jornais, revistas, rádios, etc.,
a fim de garantir o princípio da Publicidade.
Importante destacar que os estudos quanto ao processo de licenciamento deverão ser
realizados às custas do empreendedor, que é o maior interessado em obter as licenças e
autorizações para construção e operação da atividade solicitada.
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Esses estudos devem ser elaborados por uma equipe multidisciplinar, englobando
biólogos, geógrafos, sociólogos, historiadores, arqueólogos, paleontólogos, advogados, dentre
outros. Os estudos são considerados complexos para cada especialidade, e, para tanto, requerse um tipo de profissional, que será responsável pelas informações prestadas através da
emissão de uma anotação de Responsabilidade Técnica – ART.
A ART é o instrumento por meio do qual o profissional registra as atividades
técnicas verificadas em campo ou em laboratório, para as quais o mesmo foi contratado. Ela
define, para os efeitos legais, o(s) responsável(is) técnico(s) pela execução de obras/serviços.
O empreendedor e os profissionais que subscrevem os estudos serão responsáveis
pelas informações apresentadas, sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais.
Em relação à questão ambiental, as infrações estão sujeitas à tríplice
responsabilização, conforme pode ser visto no artigo 225, § 3º, da Constituição Federal:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações.
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados. (BRASIL, 1988)

Para entender a questão da responsabilização ambiental deve-se ter em mente o
conceito de dano ambiental. Segundo Morato Leite e Ayala:
O dano ambiental deve ser compreendido como toda lesão intolerável causada por
qualquer ação humana (culposa ou não) ao meio ambiente, diretamente, como
macrobem de interesse da coletividade, em uma concepção totalizante, e
indiretamente, a terceiros, tendo em vista interesses próprios e individualizáveis e
que refletem no macrobem. (LEITE, 2010, p.104)

O dano ambiental pode ser classificado quanto ao interesse envolvido e sua forma de
reparação, sendo: dano ambiental privado, sendo aquele que viola os interesses pessoais e
reflete apenas ao meio ambiente “individual”, considerado microbem; ou dano ambiental
público, àquele causado ao meio ambiente global e está relacionado aos interesses difusos e
coletivos.
O dano ambiental também pode referir-se quanto à extensão dos bens protegidos,
sendo: ecológico puro, quando for considerado apenas os componentes naturais do
ecossistema; dano ambiental lato sensu, quando abrange todos os componentes do meio
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ambiente e dano ambiental individual ou reflexo, quando relacionado à esfera individual
(microbem).
O empreendedor e os profissionais que subscrevem os estudos ambientais objetos do
licenciamento ambiental estão sujeitos às sanções penais, civis e administrativas, decorrente
das suas responsabilidades.
Ainda segundo Morato Leite e Ayala:
Pelo que se depreende da literal leitura do dispositivo constitucional, uma
responsabilidade não exclui a possibilidade de outra e vice-versa. Desta forma,
conforme já afirmado, o sistema de responsabilização ambiental é múltiplo e deve
ser articulado conjunta e sistematicamente. Lembre-se assim de que o
descumprimento de uma obrigação ou de um dever, ainda que redundante de fato ou
ato único, pode resultar em várias espécies, na forma de cumulação de
responsabilidade, em virtude das diversas sanções previstas no ordenamento
jurídico. (LEITE, 2010, p. 114)

A danosidade ambiental possui repercussão jurídica tripla, sendo que o agressor ou
poluidor, na mesma ação, pode ser responsabilizado, alternativa ou cumulativamente, na
esfera civil, penal ou administrativa. Na esfera civil por meio da reparação de danos
(responsabilidade objetiva) e nas esferas penais e administrativas por intermédio da Lei nº
9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas lesivas
ao meio ambiente (Lei de Crimes Ambientais).
Após essa análise sobre o Licenciamento Ambiental, e antes de adentrar-se ao tema
proposto nesta dissertação, breves informações serão descritas sobre alguns Estudos
Ambientais exigidos pelo órgão ambiental para o licenciamento de determinadas atividades
econômicas.
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4 ESTUDOS AMBIENTAIS NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Nos termos do artigo 1º, III, da Resolução CONAMA nº 237/97, os Estudos
Ambientais são considerados:
Todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à
localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento,
apresentado como subsídio para a análise da licença requerida, tais como: relatório
ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar,
diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e
análise preliminar de risco. (BRASIL, 1997)

Nos termos do artigo 1º da Resolução CONAMA nº 01/86, considera-se impacto
ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades
humanas que, direta ou indiretamente, afetam 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. (BRASIL, 1986)
Os estudos ambientais são extremamente importantes para a concessão ou não de
uma licença ambiental, haja vista que fundamentam o licenciamento ambiental desde a
concessão da Licença Prévia (LP) até mesmo a concessão da Licença de Operação (LO). Por
meio de bons estudos ambientais, presume-se que o licenciamento ocorrerá de forma
favorável para o empreendedor da atividade econômica e também para a coletividade titular
do bem difuso (meio ambiente).
Nesse diapasão, considera-se importante discorrer sobre alguns dos estudos
ambientais previstos na legislação brasileira. E, posteriormente, haverá um aprofundamento
sobre a Avaliação Ambiental Integrada – AAI, a fim de demonstrar ou não a sua efetividade
perante o licenciamento ambiental em Minas Gerais.

4.1 Avaliação de Impacto Ambiental – AIA

A Avaliação de Impacto Ambiental – AIA – é um instrumento de política ambiental,
formado por um conjunto de procedimentos capazes de assegurar, desde o início do processo,
que se faça um exame aprofundado dos impactos ambientais de uma ação proposta, e de suas
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alternativas. Trata-se de um estudo preventivo que consiste na identificação e na análise
prévia, qualitativa e quantitativa, dos efeitos ambientais benéficos e perniciosos de uma
atividade proposta.
No Brasil, a Avaliação de Impacto Ambiental foi introduzida em 1980, pela Lei
Federal n. 6.803/80, que dispõe sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial nas
áreas críticas de poluição.

4.2 Estudo de Impacto Ambiental – EIA

O Estudo de Impacto Ambiental – EIA, como modalidade da Avaliação de Impacto
Ambiental (MILARÉ, 2011), é um instrumento de gestão ambiental previsto na Política
Nacional do Meio Ambiente, Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que tem como objetivo:
Art 2º A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação,
melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar,
no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança
nacional e à proteção da dignidade da vida humana. (BRASIL, 1981)

A referida norma foi recepcionada pela Constituição Federal, no artigo 225, que
impõe a necessidade da elaboração do EIA para instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente.
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
(...)
IV exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto
ambiental, a que se dará publicidade. (BRASIL, 1988)

A realização do EIA fundamenta-se, principalmente, no princípio da prevenção que,
embora próximo ao princípio da precaução, difere-se do mesmo, uma vez que este trata de
impactos não conhecidos, enquanto aquele trata dos impactos conhecidos e prováveis no
processo de instalação de empreendimentos.
Trata-se de um documento de cunho multidisciplinar, que abrange todas as alterações
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das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente. Por meio dele, é feito o
diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, análise dos impactos ambientais e das
alternativas para o empreendimento. Nele são especificadas as medidas mitigadoras ou
compensatórias e ainda contempla a elaboração de programa de acompanhamento e
monitoramento após a implantação do projeto. É a parte mais importante do processo de
licenciamento ambiental.
Dessa forma, conforme cita Paulo de Bessa Antunes:
O licenciamento ambiental, na qualidade de principal instrumento apto a prevenir
danos ambientais, age de forma a evitar e, especialmente, minimizar e mitigar os
danos que uma determinada atividade causaria ao meio ambiente, caso não fosse
submetida ao licenciamento ambiental. (ANTUNES, 2012, p.45)

4.2.1 Base legal e o conteúdo mínimo do EIA

A Resolução CONAMA nº 01/86 traça os critérios e as diretrizes para o Relatório de
Impacto ambiental e impõe a obrigatoriedade de um estudo desse impacto para as atividades
modificadoras do meio ambiente, sendo listadas no artigo 2º da Resolução, uma vez que, a
definição de “atividades modificadoras” não poderia adquirir caráter subjetivo e discricionário.
Na elaboração do EIA, em um primeiro momento, antes da instalação, deve ser feito um
diagnóstico ambiental da área total de influência do projeto, compreendido o entorno do
empreendimento, contemplando análises do meio físico, biótico ou biológico e do meio
socioeconômico.

O meio físico compreende o subsolo, água, ar e o clima, envolvendo os recursos
minerais, topografia, tipos de aptidões do solo, corpos d’água, regime hidrológico, correntes
marinhas e correntes atmosféricas.
O meio biológico e os ecossistemas naturais englobam fauna e flora, sendo espécies
indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e ameaçadas de
extinção e as áreas de preservação permanente.
Já o meio socioeconômico envolve o uso e ocupação do solo, usos da água e a
socioeconomia. Sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade,
relações de dependência da comunidade local, recursos ambientais e a potencial utilização
futura desses recursos.
São analisados os impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, de maneira
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que serão, obrigatoriamente, contempladas medidas mitigadoras de todos os impactos
negativos, assim entendidas como sendo proposições capazes de impedir, suprimir ou
diminuir as consequências desfavoráveis da atividade/empreendimento. São contempladas
também as medidas compensatórias, quando não se podem mitigar os efeitos dos impactos.
Nessa análise, são avaliados os impactos negativos e positivos, diretos e indiretos, imediatos e
a médio e longo prazos, temporários e permanentes; o grau de reversibilidade; as propriedade
cumulativas e sinergéticas, bem como a distribuição dos ônus e benefícios sociais.
Finalmente, será elaborado um programa de acompanhamento e monitoramento dos
impactos positivos e negativos para mensurar o sucesso ou insucesso das medidas e que
subsistirão durante a existência do empreendimento.

4.2.2 Responsabilidade pela elaboração do EIA

O EIA deverá ser elaborado por equipe multidisciplinar, uma vez que, conforme
demonstrado, o estudo envolve áreas da biologia, da ecologia, da química, da física, da
sociologia e até da psicologia, quando se trata de aspectos humanos, dentre outras.
De acordo com a Resolução CONAMA nº 237/97, artigo 11, “os estudos necessários
ao processo de licenciamento deverão ser realizados por profissionais legalmente habilitados,
às expensas do empreendedor”.
Esse profissional deve ser cadastrado no “Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumentos de Defesa ambiental”, mantido pelo IBAMA, de acordo com a Lei nº
6.938/2000.
Em relação à responsabilização penal em virtude do cometimento de crime da
elaboração do EIA, Prevê a Lei nº 9.605/98, em seu artigo 69-A que:
Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro
procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou
parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão: pena de reclusão, de 3 (três)
a 6 (seis) anos, e multa.

Importante destacar que há aumento da pena se o dano ambiental ocorrer em razão
de informação falsa, incompleta ou enganosa.
Na esfera administrativa, o artigo 70 da Lei nº 9.605/98 esclarece que:
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Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as
regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.
§ 4º As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio,
assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições
desta Lei.

De acordo com o artigo 2º do Decreto Lei nº 6.514/2008, é considerada infração
administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo,
promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. E poderá ser punida por meio das
sanções previstas no artigo 3º do referido Decreto, analisando-se a gravidade dos fatos, os
antecedentes e a situação econômica do infrator.
Já no campo civil, a Lei nº 6.938/1981 art. 14, § 1º, assim determina:
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado,
independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados
ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da
União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e
criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Vale ressaltar que essa previsão está estabelecida também no Código Civil, em seu
artigo 927, que estabelece que: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo.”.
É importante esclarecer que uma responsabilização não exclui as demais, já que se
trata de esferas distintas no direito.

4.3 Relatório de Impacto Ambiental – RIMA

O Relatório de Impacto Ambiental – RIMA – é considerado um resumo do Estudo de
Impacto Ambiental – EIA – e deverá conter todas as conclusões do mesmo. O RIMA deve ser
apresentado de forma objetiva e em linguagem acessível, tendo em vista que será disponível
para toda a população compreender sobre o empreendimento licenciado. No entanto, o RIMA
deve ser ilustrado por mapas, gráficos e técnicas de comunicação visual, de modo que se
possa entender as vantagens e desvantagens do projeto, os impactos verificados e as
consequências ambientais de sua implementação.
Dessa forma, o Relatório de Impacto Ambiental, nos termos do artigo 9º da
Resolução CONAMA 01/86, deverá conter os seguintes itens: objetivos e justificativas do
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projeto, sua relação e compatibilidade com as políticas setoriais, planos e programas
governamentais, de forma fundamentada e completa, para que haja conexão dos estudos com
as políticas públicas.
Outra questão que deverá ser abordada no RIMA é 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 técnica operacionais, os prováveis efluentes, emissões, resíduos de
energia, os empregos diretos e indiretos a serem gerados. A partir dessa descrição, deverá ser
elaborada síntese dos resultados dos estudos de diagnósticos ambiental da área de influência
do projeto.
No Relatório de Impacto Ambiental deverá haver, de forma concisa e de fácil
linguagem, descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e operação da
atividade, considerando o projeto, as alternativas, os horizontes de tempo de incidência dos
impactos, indicando os métodos, as técnicas e os critérios adotados para sua identificação,
quantificação e interpretação. A população direta e indiretamente afetada deve ter
conhecimento e interpretação de todas as questões referentes ao empreendimento a ser
licenciado.
Outras características contidas no RIMA são: conter a caracterização da qualidade
ambiental futura da área de influência, comparando as diferentes situações da adoção do
projeto e suas alternativas, bem como com a hipótese de sua não realização; a descrição do
efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relação aos impactos negativos,
mencionando aqueles que não puderam ser evitados, e o grau de alteração esperado; o
programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos; e recomendações quanto à
alternativa mais favorável, abordando as conclusões e comentários que se fizerem necessários.
Outro aspecto importante no que se refere ao EIA/RIMA é acerca do artigo 2º da
Resolução CONAMA nº 01/86 em que elenca algumas atividades modificadoras do meio
ambiente que dependem de elaboração de EIA/RIMA a ser aprovado pelo órgão estadual
competente ou ao IBAMA (em caráter supletivo). São os casos de estradas de rodagem com
duas ou mais faixas de rolamento, ferrovias, portos, aeroportos, oleodutos, linhas de
transmissão, dentre outros.
Essa listagem definida no artigo mencionado acima não é taxativa. Levando-se em
consideração a competência dos Estados para edição de normas especiais relacionadas à
matéria ambiental, pode-se considerar que novas regras podem surgir nesse cenário e novas
atividades econômicas podem ser objeto de EIA/RIMA.
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Pode-se dizer que o EIA/RIMA deverá emitir uma conclusão acerca da viabilidade
ambiental do empreendimento objeto do licenciamento ambiental. Mas, essa conclusão não
possui caráter vinculado, tendo em vista que a licença ambiental é considerada ato precário e
discricionário. Ou seja, um estudo poderá conter uma conclusão desfavorável e mesmo assim
poderá obter a licença ou vice-versa.

4.4 Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD

O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas é solicitado pelo órgão ambiental
como parte integrante do processo de licenciamento de atividades degradadoras ou
modificadoras do meio ambiente tendo em vista o princípio da prevenção.
A Lei nº 6.338/81 estabelece, entre os princípios da política ambiental, a recuperação
de áreas degradadas. Esse plano, contendo as soluções para essas áreas prejudicadas, de
acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, deve ser apresentado no início do processo de
licenciamento ambiental.
O Decreto federal nº 97.632, de 10 de abril de 1989, estipula em seu artigo 1º:
Art. 1° Os empreendimentos que se destinam à exploração de recursos minerais
deverão, quando da apresentação do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e do
Relatório do Impacto Ambiental – Rima, submeter à aprovação do órgão ambiental
competente, plano de recuperação de área degradada.
Parágrafo único. Para os empreendimentos já existentes, deverá ser apresentado ao
órgão ambiental competente, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir
da data de publicação deste Decreto, um plano de recuperação da área degradada.
(BRASIL, 1989)

A recuperação, nos termos do artigo 3º do referido decreto,
deverá ter por objetivo o retorno do sítio degradado a uma forma de utilização, de
acordo com um plano preestabelecido para o uso do solo, visando a obtenção de
uma estabilidade do meio ambiente.

Tecnicamente, o PRAD refere-se ao conjunto de medidas que propiciarão à área
degradada condições de estabelecer uma nova forma de reparação e de equilíbrio dinâmico,
desde a reparação do solo para uso futuro e paisagem esteticamente harmoniosa.
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4.5 Avaliação Ambiental Estratégica – AAE

No Direito Ambiental Brasileiro, a regra é a análise de cada empreendimento, caso a
caso, ou seja, sem uma visão geral dos efeitos do conjunto.
A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) tem por objeto a macrovisão sobre
políticas, planos e programas, verificando os impactos de sua implementação, estabelecendo
estratégias para a minimização de danos ao meio ambiente.
Trata-se de mais uma alternativa à tradicional AIA, como observado com a
Avaliação Ambiental Integrada. O que objetiva é cada vez mais inovar com procedimentos
que possa integrar, de uma maneira mais eficaz, as variáveis ambientais na ocasião do
licenciamento das atividades.
Segundo opinião do engenheiro e geógrafo Luiz Enrique Sanchés:
A avaliação ambiental estratégica (AAE) é o nome que se dá a todas as formas de
avaliação de impacto de ações mais amplas que projetos individuais. Tipicamente, a
AAE refere-se à avaliação das consequências ambientais de políticas, planos e
programas (PPPs), em geral no âmbito de iniciativas governamentais, embora possa
também ser aplicada em organizações privadas.
[...]
Trata-se, bem entendido, de avaliação prévia, equivalente, em certa medida, àquela
feita para projetos, obras ou atividades similares. Entretanto, o grande potencial da
AAE está em influenciar a própria formulação desses PPPs, assim como um dos
principais papéis da avaliação de impacto ambiental de projetos é o de formular
alternativas de projeto que evitem ou reduzam os impactos adversos ou que
possibilitem maiores ganhos ambientais. Não se trata, portanto, de um ‘teste’ para
aprovação ou legitimação de PPPs, nem da mera verificação de conseqüências após
sua formulação. (SANCHÉZ, 2008, p.01)

Conclui-se, portanto, que a Avaliação Ambiental Estratégica surge como uma
ferramenta que fornece oportunidades para a formulação de políticas, como a do
desenvolvimento sustentável. O termo “avaliação ambiental estratégica” deve ser definido por
meio de legislação, regulamentação ou outro tipo de acordo entre os interessados, para que
assim, estejam delimitados seus objetivos e potencialidades, sendo um instrumento de grande
valia no licenciamento ambiental brasileiro.
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4.6 Relatório de Controle Ambiental – RCA

O Relatório de Controle Ambiental – RCA constitui um documento que contém uma
série de informações, levantamentos e estudos, destinados a permitir a avaliação prévia dos
efeitos ambientais resultantes da instalação e funcionamento do empreendimento a ser
licenciado.
A elaboração do RCA deverá ocorrer de forma objetiva, ordenada e clara,
procurando dar maior enfoque à(s) área(s) que sofrerá(ão) maior modificação ambiental,
sempre delineado pela legislação ambiental vigente.
O Relatório de Controle Ambiental (RCA) é considerado um estudo exigido pela
Resolução CONAMA n° 10/1990 para o licenciamento ambiental de atividades de extração
mineral, no caso de dispensa de Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de
Impacto Ambiental (EIA/RIMA). Nos termos do artigo 3º, parágrafo único da Resolução
CONAMA 10/90:
Art. 3º. A critério do órgão ambiental competente, o empreendimento, em função de
sua natureza, localização, porte e demais peculiaridades, poderá ser dispensado da
apresentação dos Estudos de Impacto Ambiental – EIA e respectivo Relatório de
Impacto Ambiental – RIMA.
Parágrafo Único – Na hipótese da dispensa de apresentação do EIA/RIMA, o
empreendedor deverá apresentar um Relatório de Controle Ambiental – RCA,
elaborado de acordo com as diretrizes a serem estabelecidas pelo órgão ambiental
competente. (BRASIL, 1990)

Entretanto, o RCA tem sido exigido por diversos órgãos ambientais para outros tipos
de atividades ou empreendimentos que possuam porte e potencial poluidor que não condiz
com a necessidade de um EIA/RIMA.

4.7 Plano de Controle Ambiental – PCA

O Plano de Controle Ambiental – PCA – é um estudo que identifica e propõe
medidas mitigadoras quanto aos impactos gerados por empreendimentos de médio porte.
Conforme o artigo 5º da Resolução CONAMA nº 9 de 1990, o PCA deve contemplar
os projetos executivos de minimização dos impactos ambientais avaliados na fase de Licença
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Prévia – LP. Ou seja, o estudo avalia e elenca quais medidas devem ser executadas para que a
obra, que já foi viabilizada, cause menos danos ao ambiente.
A elaboração do PCA se dá durante a Licença de Instalação – LI – e, de maneira
geral, ele é exigido pelos órgãos ambientais como subsídio para o Licenciamento Ambiental.
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5 AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA

A importância de desenvolver e aplicar modelos sustentáveis tem gerado entre os
consultores, legisladores e membros do órgão ambiental necessidades de elaborar estudos
integradores para a gestão dos recursos ambientais, de modo que sejam extremamente válidos
e eficazes no procedimento do licenciamento ambiental e na prevenção do meio ambiente.
Segundo Carlos Tucci e Carlos André Mendes:
A implementação de modelos de desenvolvimento sobre bases sustentáveis, no país,
tem demandado abordagens integradoras para a gestão dos recursos ambientais que
permitam avaliar os impactos cumulativos e sinérgicos das intervenções numa dada
área, em detrimento de tratamentos tradicionais, individualizados, que impedem uma
compreensão das interações e da dinâmica dos processos mais relevantes que
definem ou constituem o meio ambiente. (TUCCI; MENDES, 2006, p. 7)

A partir daí surgiram várias ideias para a realização da Avaliação Ambiental
Integrada – AAI, tendo como forma de auxiliar nas decisões sobre a implantação de
aproveitamentos hidrelétricos. Ainda segundo dados do Ministério do Meio Ambiente –
MMA: “na matriz energética brasileira, os aproveitamentos hidrelétricos representam cerca de
80% da geração média de energia, mas a potência instalada não atende à demanda futura do
país”.
Percebe-se ao longo dos anos que a questão da água vem perturbando a população,
haja vista que não houve o devido planejamento e zelo em relação a essa questão, e a
tendência é a escassez desse recurso tão valioso para o planeta. Dessa forma, torna-se
necessário administrar os conflitos que prejudicam o aproveitamento energético, em busca da
implementação de ações que objetivam a conservação ambiental.
Surge então a estrutura da Avaliação Ambiental Integrada – AAI, exigindo
conhecimentos interdisciplinares com atuação de diversos profissionais, dentre os quais:
geógrafos, biólogos, engenheiros, advogados, agrônomos, administradores, sociólogos, dentre
outros.
Ainda segundo Tucci e Mendes, a estrutura dessa AAI está condicionada:
(1) À identificação das diretrizes ambientais, numa óptica compatível com o
desenvolvimento sustentável na bacia, visando reduzir riscos e incertezas para o
desenvolvimento socioambiental e para o planejamento da bacia;
(2) Ao desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade da bacia, com relação
aos usos observados;
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(3) Ao desenvolvimento de conhecimento para melhor gestão integrada dos usos e
conservação dos recursos hídricos e do meio ambiente, visando compatibilizar a
exploração da hidreletricidade com a preservação da biodiversidade e manutenção
dos fluxos gênicos;
(4) A abordagens integradoras dos possíveis impactos ambientais gerados na bacia
pela implementação de novos empreendimentos hidrelétricos, considerando os usos
e a conservação dos recursos naturais;
(5) Ao desenvolvimento de procedimentos que garantam a efetiva participação dos
segmentos sociais envolvidos; e
(6) À integração da dimensão ambiental ao processo de planejamento energético, e à
articulação desse processo com o licenciamento ambiental. (TUCCI; MENDES,
2006, p. 7)

São várias as condicionantes que delimitam uma AAI, de forma que algumas
questões devem ser analisadas, minimamente, sendo: caracterização da bacia no que tange ao
ecossistema, caracterização dos impactos de acordo com a espacialidade, desde a atenção
entre a área direta e indiretamente afetada, identificação dos conflitos existentes na bacia e
aplicação técnica das informações obtidas no estudo.
Para aprofundar e debater sobre a questão da AAI, torna-se conhecer sobre a
evolução histórica desse estudo no licenciamento ambiental brasileiro.

5.1 Bases legais da Avaliação Ambiental Integrada – AAI – no âmbito federal e estadual
de Minas Gerais

O desenvolvimento da legislação ambiental no país segue a crescente importância
com que o tema ambiental vem sendo compreendido pela sociedade com o passar dos anos.
Anteriormente à década de 1980, o conceito de meio ambiente era entendido na
sociedade como algo restrito às florestas, rios e matas, razão pela qual a única legislação
relevante aplicável ao tema era o antigo Código Florestal por meio da Lei nº 4.771/65.
Na década de 1970, o tema ambiental passou a receber maior atenção, com destaque
para a Conferência de Estocolmo em 1972. Já na década de 1980, surgiu, por meio da Lei nº
6.938, de 31 de agosto de 1981, a Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA.
A PNMA instituiu, em seu artigo 3º, o conceito de meio ambiente, sendo
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, tornando-se
assim objeto específico de proteção em seus inúmeros aspectos. (BRASIL, 1981)
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Os principais objetivos da PNMA são a preservação, a melhoria e a recuperação da
qualidade ambiental propícia à vida. Para plena execução e eficiência da PNMA, a Lei nº
6.938/81 estabeleceu diversos instrumentos, entre eles o licenciamento e a revisão de
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras (artigo 9º, IV).
Posteriormente, adveio a Constituição Federal de 1988 – CF, que abordou um
capítulo ao tema meio ambiente, estabelecendo em seu artigo 225 que:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações.

A proteção conferida ao meio ambiente foi bastante ampliada, principalmente por
equiparar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado com o direito à vida (direito
fundamental) e por conferir responsabilidade perante o dano ambiental.
A Constituição Federal estabeleceu ainda uma série de obrigações às autoridades
públicas e à comunidade em relação ao meio ambiente, garantindo assim sua defesa e
proteção. Dentre as diversas obrigações mencionadas na Constituição Federal, existe a
exigência de realização de estudo prévio de impacto ambiental para instalação de obra ou
atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente (artigo 225,
§ 1º, CF/88).
Em 2003, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis – IBAMA
começou a exigir, no âmbito do licenciamento ambiental de usinas hidrelétricas, que os
estudos de impacto ambiental que se referissem à bacia hidrográfica afetada, de forma
integrada, tendo em vista a necessidade em se conhecer melhor toda rede hidrográfica
analisada. Alguns estados foram pioneiros nessa questão, como, por exemplo, o estado do Rio
Grande do Sul e Santa Catarina.
A partir de então, o Ministério do Meio Ambiente passou a trabalhar nesse
instrumento de planejamento e desenvolvimento de ações para a gestão ambiental e a
metodologia da Avaliação Ambiental Integrada ainda se encontra em consolidação.
O Estado de Minas Gerais, tendo em vista o caso prático delimitado no capítulo 6
desse estudo, regulariza os empreendimentos potencialmente poluidores, entre eles os
hidrelétricos por meio da Deliberação Normativa nº 74/2004.
A DN 74/2004 estabelece a classificação dos empreendimentos, segundo o porte e
potencial poluidor. A variação do porte do empreendimento hidrelétrico varia de acordo com
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a área inundada e a capacidade instalada. Já o potencial degradador do empreendimento
hidrelétrico é considerado em virtude dos grandes impactos causados aos fatores bióticos e
abióticos originais do curso d’água.
Como forma de tornar o processo de regularização ambiental mais abrangente, o
estado de Minas Gerais, atualmente, instituiu a AAI como o novo modelo de licenciamento de
empreendimentos hidrelétricos. Trata-se de uma inovação na legislação ambiental brasileira
ao considerar como um todo o impacto do empreendimento de forma abrangente, cumulativa
e sinérgica na bacia hidrográfica.
A Deliberação Normativa do COPAM MG nº 175/2012 foi criada com o objetivo de
instituir um termo de referência para a Avaliação Ambiental Integrada dos empreendimentos
hidrelétricos, tornando-se um instrumento de planejamento e apoio à Regularização
Ambiental. O estudo dessa Deliberação será abordado em conseguinte.
Nos estudos de Avaliação Ambiental Integrada a questão das Áreas de Preservação
Permanente – APP – é de extrema importância, tendo em vista que nos reservatórios artificiais
(é o caso das usinas hidrelétricas) a criação de APP é fundamental para obtenção do
licenciamento ambiental. Portanto, há de se conhecer também sobre a evolução legal na
questão da regularização ambiental e a proteção dessas áreas.

5.1.1 Regularização ambiental e proteção das áreas de preservação permanente – APP

O antigo Código Florestal, datado de 15 de setembro de 1965, definiu como
“florestas de preservação permanente”, as áreas criadas no entorno dos lagos, lagoas ou
reservatórios naturais e artificiais de uma forma geral. Tendo em vista a falta de
especificidade na metragem e definição de localidades, essa lei foi considerada um tanto
quanto subjetiva e falha em sua aplicação.
Apenas em meados da década de 1980 que a proteção do entorno dos reservatórios
foi regulamentada na legislação ambiental brasileira, por meio da Resolução CONAMA nº 4,
de 18 de setembro de 1985, que caracterizou as Áreas de Preservação Permanente – APP –
com o tratamento de “Reservas Ecológicas”.
O CONAMA possui poder para estabelecer padrões e parâmetros ambientais, nos
termos do artigo 8º da Lei nº 6.938/81:
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Art. 8º Compete ao CONAMA:
(...)
VII – estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da
qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais,
principalmente os hídricos. (BRASIL, 1981)

Por meio da Resolução CONAMA nº 302, de 20 de março de 2002, houve a
regulamentação das APP no entorno dos reservatórios artificiais. Essa resolução definiu
metragens e critérios para o uso dessas APP, tanto em áreas urbanas quanto nas rurais.
No entanto, o Estado de Minas Gerais instituiu a Lei nº 14.309/2002, que dispõe
sobre a Política Florestal e de Proteção à Biodiversidade no Estado. Essa norma gerou um
conflito de entendimento em relação à normatização federal, no que tange às APP localizadas
no entorno dos reservatórios artificiais no Estado.
Esse conflito refere-se à desapropriação exigida pela Medida Provisória nº 2.16667/2000 e pela Resolução CONAMA 302/2002, em seu artigo 4º:
Art. 4o A supressão de vegetação em área de preservação permanente somente
poderá ser autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse social,
devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio,
quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto.
§ 6o Na implantação de reservatório artificial é obrigatória a desapropriação ou
aquisição, pelo empreendedor, das áreas de preservação permanente criadas no seu
entorno, cujos parâmetros e regime de uso serão definidos por resolução do
CONAMA. (Grifos nossos) (BRASIL, 2000)

O Estado de Minas Gerais, por meio da Lei nº 14.309/2002 aprovou a questão da
servidão administrativa, ao invés da desapropriação exigida, para regularizar as APP dos
empreendimentos hidrelétricos no Estado, nos termos de seu artigo 13, § 7º:
Art. 13. [...]
§ 7° Na implantação de reservatório artificial, o empreendedor pagará pela restrição
de uso da terra de área de preservação permanente criada no seu entorno, na forma
de servidão ou outra prevista em lei, conforme parâmetros e regime de uso definidos
na legislação. (MINAS GERAIS, 2002)

Permaneceu entre os anos de 2002 a 2012 um período de conflito de interpretação
entre a norma estadual e a normatização federal.
Somente em 2012, com a edição da Lei nº 12.651/2012, que alterou o antigo Código
Florestal Brasileiro, permanecendo a possibilidade de permissão da servidão administrativa
prevista na legislação mineira. De acordo com o artigo 5º da legislação mencionada acima:
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Art. 5º Na implantação de reservatório d’água artificial destinado a geração de
energia ou abastecimento público, é obrigatória a aquisição, desapropriação ou
instituição de servidão administrativa pelo empreendedor das Áreas de Preservação
Permanente criadas em seu entorno, conforme estabelecido no licenciamento
ambiental, observando-se a faixa mínima de 30 (trinta) metros e máxima de 100
(cem) metros em área rural, e a faixa mínima de 15 (quinze) metros e máxima de 30
(trinta) metros em área urbana.
§ 1º Na implantação de reservatórios d’água artificiais de que trata o caput, o
empreendedor, no âmbito do licenciamento ambiental, elaborará Plano Ambiental de
Conservação e Uso do Entorno do Reservatório, em conformidade com termo de
referência expedido pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente
– Sisnama, não podendo o uso exceder a 10% (dez por cento) do total da Área de
Preservação Permanente. (Grifos nossos) (BRASIL, 2012)

O Código Florestal de 2012 instituiu as faixas de APP no entorno dos reservatórios
artificiais, além de introduzir a figura da servidão como forma de regularizar o empreendimento.

5.2 Evolução Histórica da Avaliação Ambiental Integrada – AAI

Segundo Carlos Tucci (2006) “as avaliações de impactos ambientais (AIA),
institucionalizadas entre o final da década de 60 e início dos anos 70, subsidiavam a reparação
de danos e o estabelecimento de limites para as atividades danosas ao meio ambiente”. A
questão ambiental começou a ser pensada, tendo em vista as grandes catástrofes vivenciadas
nesse período. Ainda segundo Tucci (2006), nesse período, fora criado, nos Estados Unidos
da América, o National Environmental Policy Act – NEPA – que introduziu a Avaliação de
Impacto Ambiental no planejamento e licenciamento ambiental do país.
Nesse contexto, houve a criação da Resolução CONAMA nº 01/86, que dispõe sobre
critérios básicos e diretrizes gerais para a avaliação de impacto ambiental. A AIA se tornou
um estudo obrigatório para o licenciamento ambiental do empreendimento com padrões
técnicos definidos por essa Resolução. O problema ambiental passou a ser objeto de estudos e
verificações. Ainda segundo Tucci (2006)
a avaliação de impactos e o licenciamento ambiental são definidos como
instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, distintos, mas por força da
Resolução CONAMA 001/86, vêm se desenvolvendo vinculados um ao outro.

Com a evolução dessa Resolução há então uma proposta licenciamento de
empreendimento individual, seja uma usina hidrelétrica, um oleoduto, seja uma linha de
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transmissão, etc., por meio dos Estudos de Impacto Ambiental e Relatórios de Impacto
Ambiental – EIA/RIMA. E se finaliza com a implantação, operação, monitoramento e
mitigações das ações verificadas nos estudos. Tudo de forma integrada, porém individualizada
por empreendimento.
Ao longo dos anos, foi verificado que esse estudo individualizado do
empreendimento causaria diversos problemas, sendo que:
Embora a Resolução CONAMA 01/86 já preconizasse que, na definição da área
de influência dos empreendimentos, deveria ser considerada a bacia
hidrográfica e a compatibilidade entre planos e programas governamentais e
que, na análise dos impactos ambientais do projeto e suas alternativas, deveriam
ser discriminadas, entre outras, as suas propriedades cumulativas e sinérgicas,
não foi desenvolvida metodologia sistematizada para avaliação dos efeitos
sinérgicos ou integrados. Esses foram obstáculos ao desenvolvimento de uma
visão mais abrangente do conjunto de intervenções sobre uma região ou setor,
seja como projetos, planos, programas ou políticas, o que dificultou a eficiência
da análise integrada dos meios físico, biótico e socioeconômico, cuja existência
já constava dos termos de referência. (TUCCI; MENDES, 2006, p. 236)

Ainda que houvesse a consideração do estudo referente à região ou à bacia
hidrográfica afetada, não houve um planejamento efetivo por parte dos órgãos
governamentais sobre a questão sinérgica e cumulativa, com intuito de aperfeiçoar o trâmite
do licenciamento ambiental nesses empreendimentos. Faltou integração de políticas setoriais
de desenvolvimento econômico, social e ambiental nos projetos elaborados.
Nesse contexto discutiu-se a questão da Avaliação Ambiental Integrada – AAI, como
instrumento obrigatório no licenciamento ambiental das usinas hidrelétricas e afins, cujo
objetivo é fazer análises antecipadas e integradas de políticas, planos e programas que afetam
o meio ambiente, melhorando a visão do desenvolvimento para a sociedade.

5.3 Conceito de Avaliação Ambiental Integrada – AAI

Segundo informações do Ministério do Meio Ambiente – MMA, a Avaliação
Ambiental Integrada – AAI – é considerada:
(...) uma abordagem metodológica, que vem sendo desenvolvida para organizar e
integrar as informações de variáveis indicadoras de estado do ambiente para
inúmeros processos significativos relacionados à fragmentação da rede hidrográfica,
considerada como um sistema conectado tanto de jusante para montante, pelos
fluxos de água e materiais em suspensão e dissolvidos, como pelos fluxos de jusante
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para montante, devidos aos movimentos migratórios dos seres vivos e através do
transporte antrópico. (MMA, 2009)

A Avaliação Ambiental Integrada – AAI, segundo Tucci:
É o processo interdisciplinar e social, ligando conhecimento e ação no contexto de
decisão pública, para a identificação, análise e avaliação de todos os relevantes
processos naturais e humanos e suas interações com atual e futuro estado da
qualidade do meio ambiente e recursos nas apropriadas escalas de tempo e espaço,
assim facilitando a definição e implementação de políticas estratégicas. (TUCCI;
MENDES, 2006, p. 236)

A AAI trata de estudar os impactos ambientais previstos nas Políticas, Planos e
Programas previstos para o desenvolvimento da Bacia Hidrográfica afetada.
Dentre os objetivos desse instrumento, destacam-se: o desenvolvimento de
indicadores de sustentabilidade da bacia; delimitação das áreas de fragilidade ambiental e de
conflitos, identificação das potencialidades relacionadas aos aproveitamentos energéticos; e
identificação de diretrizes ambientais para a concepção de novos projetos de geração de
energia elétrica.
A Avaliação Ambiental Integrada – AAI – é uma nova abordagem metodológica, que
objetiva a organização, sistematização e integração de informações ambientais em uma rede
hidrográfica. Tal estudo visa identificar e avaliar os efeitos ativos e retroativos resultantes dos
impactos ambientais, ocasionados pelo conjunto de ações e aproveitamentos hidrelétricos nas
bacias hidrográficas. É entendida como a identificação dos impactos a partir do conjunto de
ações que interagem na bacia e que se refletem no seu próprio espaço.
Para entender melhor a conceituação da AAI, faz-se necessário conhecer mais sobre
os conceitos de Bacia Hidrográfica, Plano de Bacia e Planejamento Energético.

5.3.1 Bacia Hidrográfica

A hidrografia é a parte da geografia que se encarrega do estudo das águas do planeta,
além de designar o conjunto das águas de uma região ou de um país. Ela estuda características
como o leito, a bacia e a sedimentação fluvial das águas continentais.
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Dá-se o nome de bacia hidrográfica todo o território drenado por um único sistema
de drenagem natural. É considerada como o espaço definido de planejamento dos recursos
hídricos. Essa definição é decorrência do efeito integrado que tem a bacia de montante (ponto
mais alto para o mais baixo) a jusante (ponto mais baixo para o mais alto).
Segundo Tucci (1997) a Bacia Hidrográfica corresponde a “uma área de captação
natural da água de precipitação que faz convergir o escoamento para um único ponto de
saída”. Compõe-se de um conjunto de superfícies vertentes e de uma rede de drenagem
formada por cursos de água que se encontram até resultar em um leito único no seu exutório,
que é o ponto de um curso d'água onde se dá todo o escoamento superficial no interior uma
bacia hidrográfica.
Ainda segundo Barrella, significa
um conjunto de terra drenada por um rio e seus afluentes, formada nas regiões mais
altas do relevo por divisores de água, onde as águas das chuvas, ou escoam
superficialmente formando os riachos e rios, ou infiltram no solo para formação de
nascentes e do lençol freático. (Barrella, 2001, p. 132)

Existem alguns conceitos ligados às bacias hidrográficas, tais como sub-bacias e
microbacias. Importante ressaltar esses conceitos para entender melhor o caso prático descrito
no capítulo 6 desse estudo.
Segundo Faustino (1996), “as sub-bacias são áreas de drenagem dos tributários do
curso d’água principal”. Para definir sua área os autores utilizam de unidades de medida,
sendo que, para Faustino (1996), “as sub-bacias possuem áreas maiores que 100km² e
menores que 700km²”. Para Santana (2003), as “bacias podem ser desmembradas em um
número qualquer de sub-bacias, dependendo do ponto de saída considerado ao longo do seu
eixo-tronco ou canal coletor”. Nesse caso, cada bacia hidrográfica interliga-se com outra de
ordem hierárquica superior, constituindo em relação a esta, uma sub-bacia.
Há, pois, diferença no significado de bacias e sub-bacias. Dentro dessa subdivisão,
surge o termo microbacia.
Para Santana (2003), “o termo microbacia, embora difundido em nível nacional,
constitui uma denominação empírica, sugerindo o autor a sua substituição por sub-bacia
hidrográfica”.
Já para Faustino (1996), “a microbacia possui toda sua área com drenagem direta ao
curso principal de uma sub-bacia, várias microbacias formam uma sub-bacia, sendo a área de
uma microbacia inferior a 100km²”.
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Abaixo é indicado o mapa de Minas Gerais com os limites de bacias, sub-bacias e
microbacias. Enfoca-se a sub-bacia do Rio Claro, tendo em vista a abordagem mais profunda
no capítulo 6 dessa dissertação.

Mapa 1: Enfoque sub-bacia do Rio Claro

Fonte: Criado por Ricardo Adalberto de Carvalho. Extraído do geosisemanet.mg.gov.br.

5.3.2 Plano de Bacia

O planejamento na gestão das águas, também conhecido como plano de bacia define
as melhores alternativas de utilização dos recursos hídricos, de modo a produzir os melhores
resultados econômicos, sociais e ambientais.
Os planos de Bacias Hidrográficas são planos diretores, estratégicos e operacionais
que orientam a implementação de uma Política de Recursos Hídricos numa determinada
região. Tem como objetivo compatibilizar os aspectos quantitativos e qualitativos do uso das
águas, de modo a assegurar as metas e os usos neles previstos, na área da bacia ou região
hidrográfica considerada.
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É considerado extremamente necessário para orientar os comitês de Bacia
Hidrográfica na gestão das ações de toda a Bacia Hidrográfica e sua comunidade, a fim de
efetivar os planos, trabalhos e ações comunitárias, de forma racional e sustentável.
De acordo com informações da Agência Nacional das Águas – ANA –, os objetivos
estratégicos para o Plano de Bacia são os seguintes:
[...]
– Levantar e sistematizar informações sócio-ambientais da bacia e sobre as políticas,
planos, programas de desenvolvimento regional e de aproveitamento, uso e/ou
conservação dos recursos;
– Avaliar no contexto do desenvolvimento sustentável, os conflitos de uso e os
impactos sócio-ambientais decorrentes ou que tenham implicações sobre
aproveitamento, uso e/ou conservação dos recursos hídricos na bacia;
– Avaliar alternativas dos usos dos recursos hídricos da bacia e o equilíbrio
ambiental;
– Propor ajustes às políticas, planos, programas e projetos setoriais que
compatibilizem ações mitigadoras e compensatórias aos impactos socioambientais e
o maior retorno de investimentos;
– Propor diretrizes para implementação dos instrumentos para a gestão integrada dos
recursos hídricos (alocação de água, enquadramento de cursos d’água, outorga,
fiscalização e cobrança pelo uso);
– Recomendar o aperfeiçoamento dos mecanismos de participação pública. (ANA,
2005, p.3-4)

Para uma boa atuação socioambiental, é necessário ter em seu plano de bacia metas
claras e evidenciadas de conservação e preservação na Bacia Hidrográfica estudada.
No Estado de Minas Gerais, de acordo com informações do Instituto de Gestão
Mineira das Águas – IGAM, os Planos de Recursos Hídricos são elaborados em dois níveis:
Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH-MG – e Planos Diretores de Recursos
Hídricos de Bacias Hidrográficas – PDRH’s. Os PDRH’s devem ser elaborados em
concordância com o PERH-MG e estabelecer diretrizes para a implementação dos demais
instrumentos de gestão, como outorga do direito de uso dos recursos hídricos,
enquadramento dos corpos de água e cobrança pelo uso dos recursos hídricos, dentre outros,
nas bacias hidrográficas.

5.3.3 Sistema Energético Brasileiro

Devido ao desenvolvimento econômico acelerado, a necessidade de energia elétrica
no Brasil aumentou consideravelmente. De acordo com Jeymyson Alves e José Roberto:
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Ao passo que evoluímos, necessitamos que a demanda do abastecimento energético
evolua conosco, e no cenário atual, onde o debate acerca de políticas de utilização de
energia limpa é enfocado nos mais diversos congressos e reuniões públicas, esta
necessidade torna-se preocupante, tendo em vista que 80% da matriz energética
mundial, advém dos temidos combustíveis fósseis, tão prejudiciais ao ecossistema, a
medida que a queima destes, lançam na atmosfera os gases estufa responsáveis pelo
aquecimento global, além de possuírem suas reservas finitas. (ALVES; ROBERTO,
2010, p.01 ).

Segundo dados do Ministério de Minas e Energia (2014), o Brasil possui a matriz
energética mais renovável do mundo industrializado com 41% de sua produção proveniente
de fontes renováveis e limpas, como recursos hídricos, biomassa e etanol, além das energias
eólica e solar. As usinas hidrelétricas são responsáveis pela geração de mais de 69% da
eletricidade do País.
O Setor Energético Brasileiro vem desenvolvendo o Plano Nacional de Energia 2030
(PNE – 2030), sendo um instrumento de planejamento (longo prazo) do setor energético do
país, prevendo e averiguando alternativas de crescimento desse sistema nos próximos anos.
Segundo dados da EPE, o Plano Decenal de Expansão da Energia Elétrica 2006-2015
estabeleceu as diretrizes de curto prazo para o setor energético, no que se refere à expansão,
mercado, geração, transmissão e aspectos socioambientais. Esse planejamento foi realizado
por meio da expansão da geração e da transmissão de energia por meio de agentes públicos e
privados com investimentos definidos por leilões.
Nesse caso, os agentes de distribuição (distribuidoras de energia) se
comprometem a pagar pela energia, por contratos definidos em leilão, de nova energia
(novos empreendimentos) a partir do terceiro ou quinto ano no futuro. Com base nisso,
as empresas que geram essa energia poderão competir e disputar as ações por meio de
leilão.
O objetivo do planejamento é definir parâmetros para as empresa, tendo por base o
princípio do desenvolvimento econômico, considerando também o desenvolvimento social e
ambiental. Segundo informações de Tucci e Mendes (2006), as fases de planejamento do setor
elétrico são:
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Quadro 1: Fases de planejamento do setor elétrico

Fonte: TUCCI; MENDES, 2006, p. 242 (adaptado de Eletrobrás, 1986).

Analisando a AAI nos moldes do setor energético brasileiro, tem-se a dizer que, de
acordo com o Ministério do Meio Ambiente – MMA:
A Avaliação Ambiental Integrada (AAI) de aproveitamentos hidrelétricos situados
em bacias hidrográficas tem como objetivo avaliar a situação ambiental da bacia
com os empreendimentos hidrelétricos implantados e os potenciais barramentos,
considerando seus efeitos cumulativos e sinérgicos sobre os recursos naturais e as
populações humanas, e os usos atuais e potenciais dos recursos hídricos no horizonte
atual e futuro de planejamento. A AAI leva em conta a necessidade de
compatibilizar a geração de energia com a conservação da biodiversidade e
manutenção dos fluxos gênicos, e sociodiversidade e a tendência de
desenvolvimento socioeconômico da bacia, a luz da legislação e dos compromissos
internacionais assumidos pelo governo federal. (MMA, 2005, p.06)

Enfim, para cada Bacia Hidrográfica é elaborado um Termo de Referência adaptado
às suas necessidades, mas que, geralmente, visam os mesmos objetivos, sendo:
– Desenvolvimento de conhecimento para a melhor gestão integrada dos usos e
conservação dos recursos hídricos e do meio ambiente, visando compatibilizar a
exploração da hidroeletricidade com a preservação da biodiversidade e manutenção
dos fluxos gênicos;
– Abordagens integradoras para a análise dos impactos ambientais que a
implementação de novos empreendimentos hidrelétricos poderá gerar na bacia,
considerando os usos e a conservação dos recursos naturais;
– Desenvolvimento de procedimentos que garantam a efetiva participação das partes
interessadas e dos segmentos sociais envolvidos. (MMA, 2005, p. 5)

63

Importante salientar que a estrutura da AAI é um tanto quanto diferenciada dos
outros estudos ambientais analisados nesse trabalho e que merece destaque a seguir.

5.4 Estrutura da Avaliação Ambiental Integrada – AAI

A Avaliação Ambiental Integrada possui uma metodologia diferenciada dos Estudos
ambientais mais comuns na nossa legislação, subdividindo o problema, conforme a figura
abaixo, da seguinte maneira: caracterização da bacia hidrográfica quanto aos principais
ecossistemas, conflitos existentes, avaliação ambiental distribuída, avaliação ambiental
integrada e resultados esperados.

Figura 1: Estrutura Metodológica da AAI

(TUCCI, MENDES, 2006)

Fonte: TUCCI; MENDES, 2006, p. 244.
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Importante ressaltar que tal procedimento citado acima poderá ser modificado de
acordo com as características associadas a cada bacia hidrográfica analisada. Cada AAI deve
ser exclusiva da área afetada e por tal motivo pode ter sua metodologia adaptada.
Conforme menciona Tucci e Mendes (2006): “(...) estes aspetos globais e gerais
(‘issues’) devem ser inicialmente identificados e devem orientar os itens seguintes, evitando
evidentemente qualquer tendenciosidade.” Os estudos que irão compor a AAI devem ser
realizados por equipe multidisciplinar, cada qual com sua especialidade, a fim de obter os
resultados mais completos, utilizando-se da fonte de dados primários (in loco, no campo) e de
dados secundários (escritório, pesquisas já realizadas).
A estrutura da AAI é apresentada de acordo com as seguintes subdivisões:
caracterização da bacia hidrográfica, avaliação ambiental distribuída, conflitos existentes na
bacia hidrográfica, avaliação ambiental integrada e resultados esperados. A seguir será tratada
cada subdivisão em tópicos distintos.

5.4.1 Caracterização

A Caracterização da Bacia Hidrográfica significa uma visão mais abrangente quanto
aos recursos naturais e seus usos, destacando os recursos hídricos, paisagísticos, a dinâmica
econômica e social e as tendências de desenvolvimento de conflitos. Nessa oportunidade, são
identificadas áreas de interesse para a conservação, áreas degradadas, de alta fragilidade e
com restrições de uso.
Essa caracterização tem por objetivo obter um panorama completo da bacia. De
acordo com o anexo da Deliberação Normativa nº 175/2012, são tendências evolutivas da
caracterização da bacia hidrográfica:
[...]
– as potencialidades da bacia: a base de recursos naturais; as principais atividades
socioeconômicas associadas; as tendências de desenvolvimento dos setores
produtivos; os usos dos recursos hídricos e do solo; aspectos cênicos e turísticos
(cachoeiras, cânions, corredeiras, cavidades naturais e outros aspectos relevantes da
paisagem); e os principais conflitos entre os usos; e
– os espaços de gestão ambiental: as áreas mais preservadas com vegetação original;
as áreas frágeis; as áreas degradadas; e as áreas prioritárias para conservação da
biodiversidade, identificadas pelo PROBIO/MMA, entidades vinculadas da
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD,
em função da presença de espécies endêmicas, ameaçadas de extinção as áreas com
restrições de uso. (BRASIL, 2012)
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No desenvolvimento dos estudos da AAI, faz-se necessário possuir uma base de
dados completa seguindo as seguintes disposições: utilizando as bases secundárias
disponíveis, preferencialmente o Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE – e outras fontes
(bancos de dados oficiais, centros de pesquisas, etc.).
Em relação aos temas que não dispuserem de informações suficientes e, sendo
indispensáveis para o desenvolvimento dos estudos, poderão ser utilizados outros meios de
coleta de informação, desde o georreferenciamento até mesmo fotos disponíveis ou outros
métodos necessários.
No que tange às escalas, deverá ser utilizada o método que permita uma visão
globalizada dos aproveitamentos, objeto deste estudo. Segundo o anexo da DN nº 175/2012,
“poderão ser utilizadas escalas diferentes destas para a análise temática e aspectos relevantes,
a partir das cartas oficiais disponíveis, que subsidiarão uma visão de conjunto”. Os dados
deverão ser compatíveis com a escala do estudo, sendo objeto de mapeamento temático para
os aspectos socioambientais relevantes. Ainda de acordo com o estabelecido na DN nº
175/2012, a escala padrão a ser adotada para representação das informações ambientais deve
ser preferencialmente de 1:250.000 para uma visão de conjunto da bacia.
Outro ponto fundamental na caracterização da bacia hidrográfica vem decorrente dos
cenários estudados e informados. De acordo com Tucci e Mendes (2006) “os cenários são
situações para as quais a bacia está ou pode estar sujeita quanto ao desenvolvimento
econômico-social e das variáveis climáticas hidrológicas”. Importante ressaltar que os
cenários são definidos pelo crescimento populacional, infraestrutura e até mesmo pela
implementação das políticas públicas.
Para a elaboração dos estudos de AAI deverão ser apresentados diferentes cenários
temporais, considerando os empreendimentos existentes, estudos realizados e etapas de
licenciamento e implantação. Os cenários estabelecidos para este estudo são os seguintes, de
acordo com o anexo da DN nº 175/2012:
– Cenário Atual (referenciar o ano do estudo).
A configuração com os aproveitamentos, contemplando os empreendimentos em
operação, considerando o estágio atual do desenvolvimento socioeconômico,
incluído os usos e impactos existentes.
–Cenário Médio Prazo (referenciar o ano do período).
Considera o cenário atual adicionando os empreendimentos hidrelétricos a serem
instalados e em instalação, que tenham Projeto Básico ACEITO pela ANEEL e/ou
processos de Licença Prévia ou de Instalação formalizados junto ao órgão ambiental,
examinando-se o desenvolvimento socioeconômico previsto para os próximos cinco
a dez anos.
– Cenário Longo Prazo (referenciar o ano do período).
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Considera-se o cenário anterior (de médio prazo) acrescentando a este, o inventário
aprovado para a bacia hidrográfica em análise, o potencial hidrelétrico que não
integra a Avaliação e o desenvolvimento socioeconômico previsto para os próximos
dezoito anos. (BRASIL, 2012)

Ainda no que tange à caracterização nos estudos de AAI, os principais aspectos que
devem estar presentes nesses estudos, são: a caracterização do meio físico e dos ecossistemas
terrestres; a caracterização socioeconômica e natural; e a caracterização dos recursos hídricos
e do ecossistema aquático.

5.4.1.1 Caracterização do meio físico e dos ecossistemas terrestres

A caracterização do meio físico e dos ecossistemas terrestres deverá contemplar, nos
termos da DN nº 175/2012:
[...]
a) as unidades geológicas e geomorfológicas, identificando a dinâmica superficial
da bacia, suas principais feições, grau de estabilidade e suas formas erosivas e
deposicionais.
b) caracterização do solo da bacia, descrevendo a aptidão agrícola e silvicultural e
diferentes tipos e níveis de suscetibilidade à erosão e uso do solo;
c) caracterização da fauna e flora de áreas representativas da bacia, destacando os
aspectos relevantes relacionados à biodiversidade, as diferentes formações
vegetais e demais ecossistemas presentes, seus estados de conservação e os
componentes mais comumente afetados por aproveitamentos hidrelétricos;
d) unidades de conservação e demais áreas protegidas por legislação específica;
e) uso e ocupação dos solos; e
f) histórico de registros sísmicos, quando houver. (BRASIL, 2012)

Todos os itens acima compõem estudos técnicos do meio físico e devem ser
realizados por profissionais especializados e com responsabilidade técnica sobre as
informações prestadas, ao passo que se trata de estudos geológicos, geomorfológicos, de
aptidão agrícola, envolvendo pedologia (estudo dos solos) e um vasto conhecimento das áreas
afins (geógrafos, biólogos, entre outros técnicos especializados).
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5.4.1.2 Caracterização socioeconômica e natural

Em relação à caracterização socioeconômica e cultural os estudos de AAI deverão
conter os seguintes itens:
a) demografia (distribuição populacional, taxa de crescimento, breve histórico da
ocupação territorial urbana e rural), migração, etc.;
b) patrimônios histórico, cultural, paleontológico, espeleológico e arqueológico;
c) comunidades indígenas e populações tradicionais;
d) potencial turístico das atividades que de alguma forma estão ligadas aos recursos
hídricos;
e) infraestrutura de saneamento, incluindo abastecimentos de água, esgotamento
sanitário, drenagem urbana e controle de inundações, coleta e disposição final de
resíduos que interfiram nos recursos hídricos;
f) condições gerais de saúde, com ênfase para as enfermidades relacionadas à
transmissão por via hídrica e devidas às condições de saneamento básico e acesso à
atendimento médico em seus diferentes níveis;
g) estrutura fundiária de acordo com dados do IBGE, identificação de assentamentos
rurais consolidados; atendimento de energia elétrica; municípios polarizadores,
núcleos urbanos ribeirinhos consolidados;
h) agentes sociais que atuam na bacia (movimentos sociais, organizações nãogovernamentais, associações, etc);
i) principais atividades econômicas, urbana e rural, extrativismo, atividade
pesqueira, e principais usuários dos recursos hídricos da bacia, setor agropecuário e
industrial;
j) articulação político-institucional na bacia hidrográfica: levantar e sistematizar
informações sobre gestão, leis, políticas, planos e programas de desenvolvimento
municipais, estaduais ou federais com interferência sobre a bacia;
l) população atingida e reassentamentos;
m) incremento da demanda por serviços públicos essenciais;
n) IDH;
o) identificação dos usos conflitantes conforme Planos Diretores das Bacias
Hidrográficas;

Da mesma maneira dita anteriormente, esses estudos devem ser realizados por uma
equipe técnica multidisciplinar e que possua responsabilidade pelas informações prestadas na
análise. Importante ressaltar que a DN nº 175/2012 é taxativa em relação aos itens descritos
no Termo de Referência, mas não significa que é exaustiva, ou seja, dependendo da bacia
hidrográfica analisada, poderá surgir outras necessidades ou tópicos a serem pesquisados, em
qualquer das caracterizações, devendo ser amplamente estudados, ao passo que visa-se uma
pesquisa completa da bacia.
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5.4.1.3 Caracterização dos recursos hídricos e do ecossistema aquático

Em relação à caracterização dos recursos hídricos e do ecossistema aquático, os
estudos de AAI deverão conter os seguintes itens:
a) caracterização física da bacia e suas variáveis principais;
b) características hidrológicas média, sazonalidade e extremos: precipitação,
características climáticas, evapotranspiração, escoamento: médio, máximo e
mínimo; disponibilidade hídrica superficial e subterrânea;
c) qualidade das águas superficiais;
d) características hidrogeológicas (aquíferos);
e) distribuição dos aquíferos termais;
f) usos dos recursos hídricos por sub-bacia, usos consuntivos e não consuntivos,
estimativa das demandas, conforme cadastro de usos do Cadastro Nacional de
Usuários de Recursos Hídricos da Agência Nacional de Recursos Hídricos, CNARH
e ainda banco de dados de outorga do IGAM;
g) vegetação marginal e seu estágio de conservação, ocorrência de macrófitas; e
h) estudos sobre a ictiofauna considerando os aspectos ecológicos de suporte para
manutenção das espécies na bacia, existência de espécies de peixes migratórios, com
informações sobre rotas preferenciais de migração e barreiras naturais;
i) estudos de vazão, eutrofização e liminiológicos;
j) caracterização das principais fontes de poluição difusa que interferem na
disponibilidade hídrica.

Em relação às características hídricas e de ecossistemas aquáticos tem-se a dizer que
são estudos mais específicos, realizados por engenheiros hidrólogos (especialistas em estudos
hídricos), biólogos especialistas em inventário florestal (catalogar espécies de plantas e
vegetação) e até mesmo especialistas em ictiofauna (estudo dos peixes).
A caracterização das macrófitas, que são consideradas plantas aquáticas que vivem
em brejos e em áreas eutrofizadas (com alta quantidade de magnésio, fósforo e potássio), é de
extrema importância, assim como os estudos limnológicos (análise da qualidade das águas).

5.4.2 Avaliação Ambiental Distribuída

Após esse processo inicial de conhecimento da área de estudo, elabora-se uma
Avaliação Ambiental Distribuída, cujo principal objetivo é obter uma compreensão
regionalizada da bacia, de acordo com critérios de homogeneidade e interdependência, por
meio de uma avaliação dos impactos e efeitos existentes e potenciais (possível existência).

69

Importante frisar que na AAD a área de abrangência do estudo deverá ser
subdividida, a fim de realizar uma partilha da bacia hidrográfica para que haja uma análise
mais detalhada e completa sobre cada região, de modo a especificar os efeitos locais,
cumulativos, sinérgicos e integrados na etapa da AAI.
A legislação ambiental brasileira por meio da DN nº 175/2012 utiliza dos seguintes
conceitos: “os efeitos locais são todos os aspectos relacionados com o meio ambiente dentro de
uma abrangência limitada espacialmente em comparação à subdivisão.” Já os efeitos cumulativos
são considerados “alteração significativa na dinâmica ambiental a partir da acumulação de
impactos locais, provocados por mais de um empreendimento”. (TUCCI; MENDES, 2006)
Os chamados efeitos sinérgicos significam “alteração significativa na dinâmica
ambiental a partir da acumulação de impactos locais, provocados por mais de um
empreendimento, resultando em fenômenos de nova natureza”. Por fim, os efeitos integrados
“são todos os aspectos integrados ao longo da bacia hidrográfica, resultados dos diferentes
efeitos locais”. (TUCCI; MENDES, 2006)
Ainda segundo a DN nº 175/2012, deverão ser utilizados indicadores ambientais que
permitam a quantificação e qualificação dos ecossistemas terrestre, aquático e sobre as
interações socioeconômicas, considerando os seguintes fatores:
[...]
• áreas degradadas, erosão, assoreamentos, carreamento de sedimentos, poluição e
contaminação de solos e recursos hídricos por efluentes domésticos, industriais,
agrícolas e de resíduos sólidos;
• modificação do regime hídrico e da qualidade da água;
• alteração do ambiente fluvial;
• alteração de habitats específicos;
• alteração da cobertura vegetal;
• alteração de ambientes;
• ocorrência de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção da flora e da fauna;
• ocorrência de biomas protegidos por lei; e,
• interferências sobre populações (geração de doenças e remanejamento de famílias),
sobre as atividades econômicas e sobre o patrimônio, histórico, cultural,
arqueológico, paleontológico e espeleológico. (BRASIL, 2012)

Os indicadores são considerados combinações de uma ou mais variáveis para
caracterizar os efeitos em locais distintos numa bacia hidrográfica. Já as variáveis são
consideradas funções que variam no tempo e no espaço para demonstrar a ocorrência de um
fenômeno natural ou antrópico.
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Tais indicadores devem ser analisados hierarquicamente, ou seja, deverá haver um
mapeamento completo nos estudos da AAD apontando as áreas consideradas mais frágeis e
críticas ambientalmente.
Em seguida, na fase de avaliação ambiental integrada, analisam-se esses impactos de
maneira integrada, numa sequência espacial e temporal, desde a avaliação do efeito resultante
do conjunto das ações no uso do solo, o tipo e funcionamento dos reservatórios sobre a
qualidade da água, em diferentes locais e em diferentes tempos, entre outros aspectos.

5.4.3 Conflitos

Os conflitos são possíveis problemas verificados na decorrência dos estudos, sendo
situações que, de alguma forma, poderiam agravar-se com a instalação do empreendimento na
bacia hidrográfica.
Todos os conflitos possíveis devem ser indicados, em todas as caracterizações, desde
em relação ao meio físico, meio biótico e meio socioeconômico. Ressalta-se que tanto os
conflitos existentes quanto os potenciais (passíveis de existência) devem ser identificados.
Em relação ao meio físico pode haver as seguintes questões: perda de recursos
naturais (minerais, biodiversidade), ou seja, em relação à implantação da atividade pode haver
perda desses recursos e isso será minimizado ou mitigado posteriormente.
No que tange ao meio biótico, pode-se constatar os conflitos pelo uso de águas.
E, em relação ao meio socioeconômico, várias questões poderão ser levantadas,
sendo: conflitos gerados pela forma de reassentamento de população urbana e rural;
substituição de usos da terra, desarticulação das relações sociais e da base produtiva;
especulação imobiliária, interferência sobre o patrimônio arqueológico, paleontológico,
espeleológico, histórico e cultural; áreas com conflitos pelo uso da terra; conflitos pelo uso de
águas; interferência sobre a base de recursos naturais para o desenvolvimento; perda de
potencial turístico e interferência sobre terras indígenas, populações tradicionais e unidades de
conservação federais, estaduais e municipais.
Importante ressaltar que, vários outros conflitos podem ser verificados e todos devem
ser descritos e analisados, tendo em vista a aplicação dos princípios da prevenção e
precaução.
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5.4.4 Avaliação Ambiental Integrada

De acordo com as etapas anteriormente cumpridas nesse trabalho, haverá uma
integração das informações geradas na Avaliação Ambiental Distribuída – AAD. Na
Avaliação Ambiental Integrada são realizadas avaliações espaciais e temporais dos impactos e
efeitos, sinérgicos e cumulativos, desencadeados pela entrada dos aproveitamentos
hidrelétricos nos diferentes cenários, analisando-se a bacia como um todo.
Nos termos do quadro abaixo, pode-se verificar a estrutura e os procedimentos da AAI:
Figura 2: Procedimentos técnicos da AAI

Fonte: TUCCI; MENDES, 2006, p. 253.

A AAI deve referir-se à interação dos efeitos dos diferentes empreendimentos a ser
instalados ao longo da bacia hidrográfica. Deverá haver descrição dos aspectos ambientais nos
diferentes cenários por meio da análise dos indicadores, do geoprocessamento e da análise
integrada das informações.
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Nos estudos de AAI, existem as seguintes etapas, descritas acima, por meio do
quadro demonstrativo (TUCCI; MENDES, 2006), devendo enfatizar os principais aspectos
ambientais, com base nas informações verificadas na Avaliação Ambiental Distribuída –
AAD. A partir da análise desses aspectos, os principais problemas devem ser identificados,
numa relação de causa e efeito na bacia hidrográfica.
Com base na identificação dos efeitos, as variáveis (que poderão ser as mesmas
descritas na AAD) deverão ser estabelecidas com intuito de possibilitar a avaliação dos
impactos sinérgicos, integrados e cumulativos.
De acordo com a caracterização dos ecossistemas e nos modelos teóricos, descritos
anteriormente, são simulados os cenários específicos, que têm o objetivo de avaliar as
condições ambientais e atuais na bacia hidrográficas. Após essa avaliação questiona-se se
haverá necessidade de revisão dos problemas anteriormente identificados, verificando se os
mesmos produzem efeitos adicionais aos previstos na AAD. Caso afirmativo, deve-se retornar
à etapa de identificação dos problemas principais (causa-efeito). Caso negativo passa-se a
analisar as medidas preventivas.
As medidas preventivas são consideradas ações que podem auxiliar a não ocorrência
de danos ambientais presentes e futuros. Nos estudos de AAI, havendo medidas preventivas
detectadas, deverá retornar à etapa de simulação dos cenários da bacia para cada medida
verificada. Não havendo medidas preventivas indicadas, chega-se aos produtos, avaliações e
diretrizes (fase final).
O estudo envolve ainda elementos de suporte às Diretrizes e Recomendações, tendo
em vista a sustentabilidade econômica, social e ambiental. Nesse momento é realizada uma
gestão institucional, incluindo os órgãos governamentais da região/estados envolvidos,
reunindo inúmeros entes atuantes na bacia, desde a Agência da própria bacia até mesmo a
população envolvida.
Existem outros aspectos desenvolvidos nessa pesquisa, tais como: o desenvolvimento
de indicadores de sustentabilidade da bacia, considerando-se a utilização dos recursos hídricos
para a geração de energia; efetivação de um processo participativo, com reuniões técnicas e
consultas públicas previstas ao final da Avaliação Ambiental Distribuída.
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5.4.5 Resultados

Os resultados consistem num conjunto das análises realizadas no decorrer de todo
estudo de AAI, podendo apresentar os seguintes itens, de acordo com o anexo da DN nº
175/2012:
[...]
– avaliação espacial e temporal dos efeitos integrados dos aproveitamentos
hidrelétricos nos diferentes cenários;
– diretrizes gerais para a implantação de usinas hidrelétricas, considerando o
resultado dos estudos de bacia realizados, as áreas de fragilidades, o uso e ocupação
do solo e o desenvolvimento regional;
– diretrizes técnicas gerais a serem incorporadas nos futuros estudos ambientais de
aproveitamentos hidrelétricos, para subsidiar o processo de licenciamento ambiental
dos empreendimentos em planejamento/projeto na área de abrangência dos estudos,
a serem licenciados pelos órgãos ambientais competentes;
– base de dados gerada pelo projeto em SIG, contendo todas as informações
produzidas e obtidas ao longo do estudo para incorporação ao banco de dados
georreferenciado.

Tais itens citados acima visam uma avaliação integrada de todas as informações
visualizadas na bacia hidrográfica, ao passo que serão informados àqueles empreendimentos
que atendem ou não ao licenciamento ambiental na bacia. Será formado um vasto banco de
dados para pesquisa, análises futuras, de modo que todas as informações estarão contidas no
Sistema de Informações Geográficas – SIG – e isso poderá auxiliar muito a equipe do órgão
ambiental, quando solicitado qualquer análise na bacia hidrográfica.
Além dos resultados acima identificados, o estudo deverá apresentar recomendações
para as avaliações que apresentarem incertezas nos dados e pouca profundidade na análise,
para elaboração de estudos mínimos e Termo de Referência para elaboração de EIA/RIMA.
Esse estudo deverá também recomendar atividades integradoras na bacia de modo a reduzir os
impactos negativos, potencializar os positivos, viabilizando assim novos empreendimentos.
Enfim, conclui-se ser a Avaliação Ambiental Integrada – AAI – um estudo bem
detalhado, minucioso e eficiente da área delimitada, concedendo ao órgão ambiental e demais
afetados (diretamente e indiretamente) maior veracidade no estudo. Trata-se de um novo
instrumento que gerará maior confiabilidade em decisões, pois haverá mais técnica e
integração de dados, resultando-se, assim, no objetivo maior: proteção ao meio ambiente.
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5.5 Análise da Deliberação Normativa nº 175, de 8 de Maio de 2012

A questão da Avaliação Ambiental Integrada – AAI – no Estado de Minas Gerais
assumiu tanta importância que em 8 de maio de 2012 foi aprovada a Deliberação Normativa
COPAM nº 175, que dispõe sobre a utilização da Avaliação Ambiental Integrada – AAI –
como instrumento de apoio ao planejamento da implantação de novos empreendimentos
hidrelétricos no Estado de Minas Gerais.
Interessante destacar os motivos para regularização dessa questão no Estado. Ao
considerar que a avaliação individualizada dos impactos de empreendimentos hidrelétricos
possui limitações, no que tange à identificação de impactos cumulativos e sinérgicos
comparado a outros projetos da mesma natureza, tornou-se primordial deliberar sobre essa
questão.
Outro motivo elencado pelo COPAM tratou-se de considerar a AAI como um
instrumento de planejamento e gestão ambiental adequado a fazer parte dos instrumentos da
Política Estadual do Meio Ambiente. Além de considerar que a AAI para o setor de energia
hidrelétrica tem como unidade fundamental a bacia hidrográfica, permitindo aos
empreendedores visibilidade do conjunto de impactos, de forma conjunta e planejada.
A Deliberação Normativa COPAM nº 175/2012 dispõe sobre a utilização da
Avaliação Ambiental Integrada – AAI – a ser utilizada como instrumento de apoio ao
planejamento da implantação de novos empreendimentos hidrelétricos no Estado de Minas
Gerais.
A elaboração desta AAI considerou, no âmbito de sua edição, a Avaliação Ambiental
Estratégica do Estado de Minas Gerais, outro instrumento elaborado onde também considerou
o setor energético.
A AAI como instrumento de planejamento toma por base e como unidade principal
as bacias hidrográficas, de maneira a orientar o planejamento e a gestão nas respectivas áreas
onde serão planejados e instalados empreendimentos hidrelétricos. Os consultores ambientais,
custeados pelo empreendedor, devem elaborar um estudo que tenha uma ampla visão do
cenário socioambiental dos impactos sinérgicos e cumulativos que a área poderá sofrer em
função de um conjunto de empreendimentos.
Esses impactos a serem avaliados devem compor um panorama atual, projetando-se
outros cenários de curto, médio e longo prazo, fazendo com que fiquem claros eventuais
situações de conflitos e potencialidades no uso das águas.
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Entende-se por “cumulatividade” o somatório dos impactos potencialmente a serem
gerados em uma determinada área de um curso hídrico, ponto onde se acumulam os resultados
de um ou mais empreendimentos hidrelétricos, concorrendo para afetar uma estabilidade
existente dos meios físico, biótico e socioeconômico.
A “sinergia” corresponde às ações resultantes da combinação de vários fatores
intervenientes no ambiente, podendo reportar a estados temporais no passado, presente e
futuro, os quais, em função de quaisquer situações, podem potencializar as alterações no meio
ambiente como resultado da implantação de empreendimentos.
De qualquer forma, a AAI corresponde a um importante instrumento de gestão das
políticas públicas, em especial nas áreas de planejamento e ambiental. Ela serve para avaliar o
conjunto de impactos a serem promovidos em um determinado ponto da bacia hidrográfica
com a instalação de empreendimentos hidrelétricos, servindo para que se tenha um uso
racional dos recursos naturais, indicando e acatando as vocações de cada região.
Os objetivos do instrumento de planejamento da AAI consistem em: desenvolver
indicadores que permitirão a sustentabilidade das bacias hidrográficas, o mapeamento e
delimitação das áreas de fragilidade ambiental e locais de conflitos no uso das águas, as
eventuais potencialidades das áreas de aproveitamento energético, as ações ambientais a
serem adotadas visando mitigar e compensar os impactos a serem promovidos.
Conforme aprovado em reunião do COPAM em maio/2012, trata-se a Avaliação
Ambiental Integrada – AAI – de um instrumento de planejamento e regularização ambiental
para novos empreendimentos hidrelétricos a serem licenciados no Estado de Minas Gerais,
devendo ser elaborada somente em dois casos, ou seja, por determinação da Secretaria
Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD; ou pelo
empreendedor ou empreendedores interessados.
Em ambos os casos, a elaboração da AAI será de responsabilidade dos
empreendedores interessados em explorar a geração energética das respectivas unidades de
planejamento e gestão dos recursos hídricos, as UPGRH’s, ficando esses responsáveis pelos
custos dos estudos.
No caso específico de Minas Gerais, a AAI, conforme essa deliberação normativa
citada, será implementada em território mineiro, nas bacias hidrográficas dos Rios Doce,
Grande, Jequitinhonha, Paranaíba, Paraíba do Sul, Pardo, Piracicaba e Jaguari, São Francisco,
Mucuri e São Mateus, sendo a Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos –
UPGRH, conforme definição do Conselho estadual de Recursos Hídricos – CERH – a
unidade mínima para realização dessa avaliação.
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Ainda segundo essa norma e por decisão da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável – SEMAD, poderão ser aceitas AAI’s já realizadas, sob
orientação dessa Secretaria, de bacias e sub-bacias hidrográficas, desde que sejam atendidas
as orientações constantes no Termo de Referência apresentado no Anexo Único da mesma
Deliberação Normativa.
A Avaliação Ambiental Integrada – AAI tem como principal objetivo uma análise do
conjunto dos empreendimentos hidrelétricos em uma determinada bacia hidrográfica, onde
devem ser considerados os efeitos de suas instalações sobre os recursos naturais e das
populações, os usos atuais e potenciais dos recursos hídricos em diversos cenários temporais,
a compatibilização desses usos com a conservação e preservação da biodiversidade.
Também devem ser considerados a sociodiversidade e a tendência natural de
desenvolvimento socioeconômico da bacia, considerando ainda a legislação, planos setoriais e
dos compromissos internacionais assumidos pelos governos federal e estadual.
Como um estudo técnico avaliativo e conceitual, a Avaliação Ambiental Integrada –
AAI – deve ser composta por diretrizes, conceitos, critérios, mapas, procurando estabelecer as
informações em um conjunto de cartas de vulnerabilidade e de potencialidade socioambiental.
Outros produtos cartográficos também são exigidos, como os mapas de indicadores de
qualidade ambiental, dos riscos ambientais, das áreas a serem priorizadas para conservação,
de outras áreas onde se buscará a recuperação dos ambientes degradados, e de zonas
temáticas, informando ao empreendedor todas as vulnerabilidades, fragilidades e
sensibilidades do local onde está previsto o empreendimento.
Diante dessas informações previamente disponíveis e avaliando o grau do risco em
se continuar o processo de licenciamento ambiental, o empreendedor deverá optar pelas
estratégias a serem adotadas, considerando a vocação de cada uma das regiões de Minas
Gerais.
Conforme descrito na mesma norma, a AAI é um instrumento que deve ser sempre
atualizada, com caráter dinâmico, incorporando as bases do Zoneamento Ecológico e
Econômico – ZEE, da Avaliação Ambiental Estratégica – AAE, novas informações técnicas
oriundas de Estudos Prévios de Impacto Ambiental e seus respectivos Relatórios de Impacto
Ambiental – EIA/RIMA, dos Relatórios de Controle Ambiental – RCA – de Planos de
Controle Ambiental – PCAS que foram aprovados pelo Sistema Estadual de Meio Ambiente,
bem como de outros estudos científicos devidamente publicados.
Importante ressaltar que a AAI também tem como objetivo subsidiar em informações
a elaboração de Termos de Referência para novos estudos ambientais que se destinam à
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implantação de empreendimentos hidrelétricos em Minas Gerais, devendo participar na
elaboração destes trabalhos uma equipe técnica multidisciplinar.
Semelhantemente a outros instrumentos de licenciamento ambiental, a AAI poderá
ser revista e complementada, a pedido da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável – SEMAD, por meio da solicitação de informações ou
esclarecimentos complementares.
Quando um empreendimento hidrelétrico em uma determinada região de Minas
Gerais estiver sendo analisado e for determinada a elaboração da AAI para a respectiva
Unidade de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos – UPGRH, o referente processo
será sobrestado até a análise da apresentação pública e aprovação deste instrumento de
planejamento e regularização ambiental.
Para tanto, algumas questões devem ser observadas pelos empreendedores quando
for determinada a realização de uma AAI na bacia onde o empreendimento estiver sendo
planejado e/ou estudado, sendo:

empreendimentos hidrelétricos localizados em uma UPGRH em que estiver sendo
elaborada a AAI, empreendimento esse cuja Licença Prévia – LP – já tenha sido
concedida, deverá, após apresentação e aprovação da avaliação, realizar as devidas
adequações no escopo geral do projeto licenciado para serem contemplados e
executados na fase seguinte, ou seja, na Licença de Instalação – LI;

empreendimentos hidrelétricos localizados em uma UPGRH em que estiver sendo
elaborada a AAI, cujo projeto já tenha obtido a concessão da Licença de Instalação –
LI, deverá incorporar ao mesmo projeto as adequações levantadas no estudo quando
da implementação do empreendimento, ou seja, na fase da Licença de Operação – LO.

Como os demais estudos que subsidiam o licenciamento ambiental, a Avaliação
Ambiental Integrada – AAI – também é um documento público, devendo ficar
permanentemente disponível para consulta de todos os interessados, sendo a Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD aquela responsável pela
divulgação e disponibilização desse instrumento no Sistema Estadual de Meio Ambiente de
Minas Gerais – SISEMA, bem como junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico. A SEMAD também deverá disponibilizar esses estudos na rede mundial de
computadores.
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Após analisada pelas respectivas Superintendências Regionais de Regularização
Ambiental – SUPRAM’s, a Avaliação Ambiental Integrada – AAI – será apresentada à
sociedade em reunião da Unidade Regional Colegiada do Conselho Estadual de Política
Ambiental de Minas Gerais – COPAM, quando então estará aprovada.
Essa Deliberação Normativa foi aprovada em reunião do COPAM, em 8 de maio de
2012 e publicada no Diário Oficial do Estado em 8 de novembro de 2012, após discussão na
Câmara Normativa Recursal – CNR – que analisou e aprovou o Termo de Referência
apresentado no Anexo Único da mesma deliberação.

5.6 A Aplicabilidade da Avaliação Ambiental Integrada em Minas Gerais por meio do
Termo de Referência dos Estudos

A utilização dos Termos de Referência demonstra a efetividade e a manifestação do
Poder Público em direcionar as atividades de Avaliação Ambiental Integrada nas Bacias
Hidrográficas em Minas Gerais.
Apesar de existir um Termo de Referência geral do Estado, com o advento das
Agências de Bacia Hidrográficas, os Termos de Referência, apesar de seguir o Termo geral,
são acrescidos das especificidades em áreas consideradas mais sensíveis em cada bacia.
A seguir, será demonstrada uma análise dos Estudos de Avaliação Ambiental
Integrada – AAI – na Bacia do Rio Araguari, sub-bacia do Rio Claro, com o objetivo em
demonstrar a aplicabilidade desse estudo no licenciamento ambiental mineiro.
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6 CASO PRÁTICO: AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA REALIZADA NA
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI/PN2 – SUB-BACIA DO RIO CLARO,
MINAS GERAIS

A Avaliação Ambiental Integrada – AAI – em Minas Gerais vem sendo utilizada
como instrumento auxiliar no processo de licenciamento ambiental de empreendimentos
hidrelétricos, desde o ano de 2008, quando ainda não havia quaisquer regulamentações sobre
esse tema. Nesse caso, cada empreendedor era responsável pelo desenvolvimento dos estudos
referentes ao local de pretensão de sua atividade econômica.
De acordo com o histórico mencionado nesta dissertação e com base na Deliberação
Normativa COPAM nº 175/2012, traz-se para este texto um caso prático de elaboração de
Avaliação Ambiental Integrada na Bacia do Rio Araguari, sub-bacia do Rio Claro, Minas
Gerais. Os estudos foram inicialmente elaborados em meados de 2010 pela empresa de
consultoria ambiental, Rio das Velhas Consultoria Ambiental, a fim de viabilizar o
empreendimento Pequena Central Hidrelétrica Fazenda do Salto – PCH – Fazenda do Salto,
cujo empreendedor é a empresa Salto Fé Energética S.A.
Ao trazer alguns dados sobre a AAI em questão, busca-se demonstrar que o estudo
desenvolvido com equipe técnica multidisciplinar competente e experiente, faz-se com que
esse novo instrumento do licenciamento ambiental energético seja considerado eficiente e
válido para análise do órgão ambiental.
Vale ressaltar que a divulgação dos dados abaixo fora permitida pelo empreendedor e
que se trata de um breve resumo de todo estudo, possuindo cerca de 5 (cinco) volumes e 1.000
(mil) páginas.

6.1 Caracterização geral da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari/PN2

A Bacia do Rio Araguari, também denominada no âmbito do Comitê de Bacias como
PN2, é parte integrante da Bacia do Rio Paranaíba, compreendendo uma área aproximada de
22.091km2, área essa situada entre as coordenadas geográficas de 18° 20’ e 20° 10’ de latitude
sul e 46° 00’ e 48° 50’ de longitude oeste, tendo grande parte dessa superfície territorial
inserida na mesorregião geográfica denominada como Triângulo Mineiro.
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O Rio Araguari nasce na Serra da Canastra, município de São Roque de Minas, em
local legalmente protegido na forma de Parque Nacional da Serra da Canastra, curso hídrico
que percorre quase 500 quilômetros até a confluência com o Rio Paranaíba, formando com
este e o Rio Grande, os principais cursos da Bacia do Rio Paraná.
Nos estudos realizados no “Diagnóstico das Disponibilidades de Hídricas da Bacia
Hidrográfica do Rio Araguari”, durante a elaboração do Plano Diretor da Bacia do Rio
Araguari, a bacia foi dividida em 18 sub-bacias, sendo: Foz do Araguari, Rio Uberabinha,
AHE’s Capim Branco, Médio Araguari, Ribeirão das Furnas, Rio Claro, Baixo Quebra-Anzol,
Ribeirão Santa Juliana, Ribeirão Santo Antônio, Alto Araguari, Rio Galheiros, Ribeirão do
Salitre, Ribeirão do Inferno, Alto Quebra Anzol, Ribeirão Grande, Rio São José e Rio
Misericórdia, conforme mapa abaixo:

Mapa 2: Divisão do Estado de Minas Gerais em UPGRH

Fonte: Elaborado por Ricardo Adalberto de Carvalho. Base de dados ZEE/MG (2014).

Especificamente no curso do Rio Araguari estão instaladas as usinas PCH Pai
Joaquim, PCH Cachoeira dos Macacos, UHE Miranda, UHE Nova Ponte, UHE Capim
Branco I e UHE Capim Branco 2, atualmente denominadas por UHE’s Amador Aguiar I e II.
Em seus afluentes e tributários estão previstas/instaladas algumas PCH’s como
Macacos, Bom Jardim, Cachoeira do Miné Dias, Malagone, Martins, Fazenda Salto,
Varginha, Rio Claro, Perdizes, Caxuana, Machado e Quebra Anzol.
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Mapa 3: Mapa de Localização da Bacia do Rio Araguari e sub-bacia do Rio Claro

Fonte: Elaborado por Ricardo Adalberto de Carvalho. Base de dados ZEE/MG (2014).

Mapa 4: Mapa demonstrativo das PCH’s instaladas, em vias de instalação e planejadas

Fonte: Elaborado por Ricardo Adalberto de Carvalho. Base de dados ZEE/MG (2014).
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6.2 Caracterização dos Recursos Hídricos da Bacia

Em 2007, a Empresa de Pesquisa Energética – EPE – publicou uma Avaliação
Ambiental Integrada – AAI – dos Aproveitamentos Hidrelétricos da Bacia Hidrográfica do
Rio Paranaíba (EPE, 2007), onde, em sua caracterização, a bacia do Rio Araguari foi definida
como uma das 5 (cinco) subáreas hidrológicas, como transcrito:
Subárea da Bacia de Contribuição do Araguari: compreende a bacia do Rio
Araguari, com uma área de aproximadamente 22 mil km². Próxima do Vale do
Araguari, a paisagem apresenta um relevo fortemente ondulado, com altitude de 800
a 1000m e declividades suaves, em torno de 30%. Além do abastecimento de água
para os municípios, o Rio Araguari apresenta um potencial energético que já está
sendo explorado, com as Usinas Hidroelétricas (UHE) de Nova Ponte e de Miranda,
distantes 80 e 20km, respectivamente, da cidade de Uberlândia, e as Usinas
Hidrelétricas de Capim Branco I e II, distantes 20 e 35km da cidade de Uberlândia,
respectivamente. (EPE, 2007)

A delimitação das cinco subáreas de análise adotadas na etapa de caracterização foi
reformulada a partir do mapeamento das sensibilidades e da identificação das áreas de
fragilidade e potencialidade.
Na fase da Avaliação Ambiental Distribuída – AAD, a bacia foi dividida em 04
(quatro) subáreas, sendo uma delas a do Alto Paranaíba, incluindo, assim, a bacia do Rio
Araguari.

Mapa 5: Subáreas da AAD da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba

Fonte: AAI Bacia Hidrográfica Rio Paranaíba,EPE, 2007.
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6.3 Caracterização Física Geral da Bacia do Rio Paranaíba Pn2/Bacia do Rio Claro

6.3.1 Caracterização Climática da Bacia do Rio Paranaíba PN2/Bacia do Rio Claro

Foi constatado através de estudos que clima da região da Bacia do Rio Araguari se
entrelaça com o clima do centro-oeste e de grande parte do sudeste brasileiro, sendo
caracterizado por possuir duas estações distintas, uma seca que compreende os meses de maio
a setembro e outra úmida, que abrange os meses de outubro a abril.
Regionalmente, o clima pode ser eventualmente alterado por feições em uma mesoescala, principalmente em locais onde há uma interferência orográfica, o que proporciona
condições para as variações climáticas. As precipitações contabilizadas com maiores índices
pluviométricos nas áreas dos municípios de Tapira e Patrocínio, onde chegam a valores
superiores às médias regionais, próximos a 1.600 mm/anuais.

6.3.2 O Clima na Bacia do Rio Claro

A Bacia do Rio Claro apresenta um bom número de estações para medições das
variáveis do clima de longo termo em seu entorno, entretanto, as medições disponíveis para o
interior da bacia datam de menos de 10 anos e não representam uma série confiável para
indicações da variabilidade climática.
Visando entender melhor o clima donde está a bacia inserida, fora feita uma análise
dos dados gerais de temperatura, umidade, nebulosidade, insolação e pluviometria das três
estações climatológicas mais próximas à Nova Ponte.
Trata-se das estações localizadas nos municípios de Araxá, Uberaba e Uberlândia,
que são próximos de Nova Ponte em menos de 100km. Portanto, os dados foram analisados
visando ter uma noção geral do clima microrregional, mas localmente pode haver suaves
diferenças.

6.3.3 Caracterização das unidades geológicas da UPGRH PN2/Bacia Rio Claro

A região objeto de estudo situa-se do ponto de vista geotectônico, na Província Bacia do
Paraná, um amplo conjunto que se estende desde o sul até a região central do Brasil, sendo
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caracterizada por uma sequência vulcano-sedimentar de idade mesozoica representada por
arenitos e basaltos.
A distribuição espacial dessas litologias apresenta amplo predomínio dos arenitos por
toda a bacia, sendo a ocorrência dos basaltos restrita ao terço inferior da bacia, em
afloramentos contínuos que acompanham as faixas marginais do canal de drenagem do Rio
Claro, sendo tais afloramentos resultantes da dissecação fluvial do mesmo.
Figura 3: Afloramentos basálticos na cachoeira Varginha

Fonte: Rio das Velhas Consultoria Ambiental, 2010.

As unidades litológicas mais recentes (quaternárias) correspondem a formações
deposicionais que recobrem os arenitos e os basaltos onde o papel da dissecação fluvial não
produziu relevantes alterações erosivas.

6.3.4 Caracterização geomorfológica da UPGRH PN2/Bacia Rio Claro

O relevo regional corresponde em macroescala a unidade de Planaltos e Chapadas da
Bacia do Paraná.
Localmente, o relevo caracteriza-se pela predominância de unidade de dissecação
tabular (áreas de cimeira) e em sua porção nordeste o papel da erosão fluvial foi importante
para definir feições mais abruptas decorrentes da incisão da rede de drenagem (extensão do
Cânion do Araguari), especialmente ao longo do cenozoico responsável pela configuração de
um planalto dissecado.
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Nesse trecho, a modelagem do relevo caracteriza-se, especialmente junto ao curso do
Rio Claro, pela formação de taludes que variam de verticais a subverticais com gradiente
topográfico de dezenas de metros, além da formação de trechos de corredeiras e formação de
cachoeiras nas rupturas de declive, que também podem atingir uma variação entre o topo e a
base da ordem de dezenas de metros.

Figura 4: Formação de corredeiras sobre afloramento basáltico a montante da
Cachoeira da Fumaça.

Fonte: Rio das Velhas Consultoria Ambiental, 2010.

Na área do barramento, onde afloram os basaltos, verificam-se juntas de contração
subverticais com orientação não definidas, além de planos horizontais, resultantes de alívio de
tensão.
As permeabilidades, determinadas pelos ensaios de perda d’água, na área de
barramento, variam entre impermeável e 1x10-3 cm/s. Estudos de geologia estrutural são
necessários para apoio ao trabalho da engenharia, definindo com mais clareza os aspectos
relacionados às falhas no eixo do barramento.

6.3.5 Pedologia e aptidão dos solos da bacia

A pedologia trata da gênese e evolução dos solos. Esse fenômeno pode ser entendido
como um recurso básico que suporta toda a cobertura vegetal de terra, sem as quais os seres
vivos não poderiam existir.
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Como os elementos que interferem na pedogênese são muitos, há uma infinidade de
tipos de solos que podem ser classificados em um sistema de classes ou grupos, de tal forma
que os tipos individuais são incluídos em grupos bem relacionados e caracterizados.
Grupos de solos muito diferentes em suas características são também contrastantes
em seu uso, pois os problemas em seu manejo não poderão ser os mesmos. O conhecimento
das peculiaridades de cada tipo de solo é que condiciona o seu melhor aproveitamento.
Na Bacia do Rio Claro foram diagnosticadas 3 classes de solos, sendo elas: os
Latossolos, Nitossolos e Gleissolos. Estas classes indicam uma estreita relação com as
características morfológicas, geológicas e hidrológicas da bacia.

6.3.6 Classes de Solos da Bacia

As principais classes de solo da Bacia do Rio Claro são os Latossolos, Nitossolos e
Gleissolos. Devido a diferenciações geológicas foram identificados dois subgrupos de Latossolos
sendo que o Latossolo Vermelho-Amarelo é encontrado na maior parte da bacia, principalmente
na zona de montante da mesma, onde predominam os arenitos da Formação Marília.
O Latossolo Vermelho predomina na parte de jusante da bacia, em pequenas áreas
limítrofes da mesma. Aparece também em pequenas manchas situadas na região da nascente
do Rio Claro (limite com a Bacia do Alto Araguari) e no limite da Bacia do Rio Claro com a
Bacia do Rio Uberabinha, onde predominam rochas alcalinas.
Na parte de jusante do Rio Claro, esses solos aparecem em relevo suave nas porções
de média à alta vertente. As rochas alcalinas influenciam a mineralogia dos mesmos,
denotando maior teor de hematita e, muito possivelmente, de macronutrientes.
Também na parte de jusante da bacia aparece o subgrupo dos Nitossolos, sendo
classificado como Nitossolo Vermelho. Esse solo é diretamente influenciado pela formação
mineralógica das suítes alcalinas da parte de jusante da bacia do Rio Claro, próximo à
confluência com o Rio Araguari.
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6.3.7 Caracterização da Qualidade das Águas Superficiais e de Biota Aquática da Bacia Rio
Paranaíba 2/Bacia do Rio Claro

Esse documento reúne dados atualizados referentes à Biota Aquática e da Qualidade
das Águas da UPGRH PN2 – Bacia do Rio Araguari e sub-bacia Rio Claro MG para compor
Avaliação Ambiental Integrada – AAI – da região.
A elaboração desse documento visa atender as determinações da Deliberação
Normativa COPAM nº 175/2012 que determina a elaboração da AAI para a UPGRH PN2 e a
consequente retomada ao processo de licenciamentos ambientais de empreendimentos
hidrelétricos na bacia, especificamente as PCH’s Fazenda Salto, Rio Claro e Varginha.
A partir dos crescentes problemas causados sobre os recursos hídricos decorrentes
principalmente em função da pressão antrópica, as instâncias públicas e civis mobilizaram-se
para a criação de legislação e políticas específicas, a fim de fundamentar a gestão participativa
e descentralizada dos recursos hídricos.
Figura 5: Cachoeira da Fumaça, Rio Claro, bacia do Rio Araguari – MG com vista da
ocupação do solo no entorno

Fonte: Elaborado por Ricardo Adalberto de Carvalho. Base de dados Google Earth
(2014).
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6.3.7.1 Qualidade das Águas do Rio Claro

O Rio Claro corresponde a um importante afluente da margem esquerda do Rio
Araguari, tendo suas nascentes no município de Sacramento, próximo a Serra do
Chapadão, a uma altitude aproximada de 1000m, onde inicia um trajeto de
aproximadamente 100Km na direção norte, até desaguar no Rio Araguari, em altitude
aproximada de 700m.
Ainda de acordo com dados da AAI, sua área de drenagem abrange um total
estimado de 1.090km², sendo citado como uma das áreas prioritárias para conservação na
Bacia do Rio Araguari pelo Plano Diretor do Rio Araguari.

6.4 Caracterização da Cobertura Vegetal da UPGRH PN2/sub-bacia Rio Claro

No presente estudo foram focalizados os aspectos integrados da análise da sub-bacia
hidrográfica do Rio Claro, fortalecendo-se os instrumentos de planejamento e de gestão
ambiental para tomada de decisões futuras acerca da implantação do aproveitamento
hidrelétrico.
Localizada na bacia hidrográfica do Rio Araguari, a sub-bacia do Rio Claro está
inserida na Unidade de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos – UPGRH PN2,
fazendo referência à bacia do Rio Paranaíba.
Nesse cenário, a presente “Avaliação Ambiental Integrada – AAI”, considerando-se os
“Aspectos Vegetacionais”, vem contribuir para a fase de estudos prévios, fornecendo à
Superintendência de Meio Ambiente – SUPRAM – Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, órgão
da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais – SEMAD,
um estudo da cobertura vegetal baseado em fontes de informações secundárias, para os
empreendimentos PCH’s Cachoeira da Fumaça, Varginha e Fazenda do Salto.
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6.4.1 Elaboração do Diagnóstico da Cobertura Vegetal

Para a formulação do presente diagnóstico foram usadas bases de dados secundários
e informação disponíveis nas principais agências de governo e universidades. As principais
fontes bibliográficas oficiais foram: Unidades de Conservação Federal, Estadual e Municipal
(IEF, 2009); Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade (Biodiversitas, 2005);
Atlas Digital da Flora Nativa e Reflorestamento de Minas Gerais (IEF/UFLA, 2005);
Zoneamento Ecológico Econômico de Minas Gerais (SEMAD/UFLA, 2008).
O mapeamento foi realizado utilizando-se imagens de satélite de alta resolução,
considerando-se informações secundárias relativas à cobertura vegetal e uso do solo da área
em estudo.
Importante ressaltar que o mapeamento de uso e ocupação do solo proposto nesta
avaliação integrada possui o caráter preliminar, apontando em suas diretrizes um refinamento
em escala compatível.

6.4.2 Aspectos Vegetacionais da sub-bacia do Rio Paranaíba

Os aspectos vegetacionais da sub-bacia do Rio Paranaíba referem-se aos seguintes
fatores: classificação dos biomas, formatações florestais nativas, áreas prioritárias para
conservação da biodiversidade, integridade da flora – zoneamento ecológico econômico,
aspectos variáveis da vulnerabilidade do meio biótico.

6.4.2.1 Classificação dos Biomas

Os municípios que compõem os empreendimentos que são alvos da corrente
“Avaliação Ambiental” – sub-bacia do Rio Claro – apresentam diferentes fisionomias
vegetais, incluindo as formações campestres, savânicas e florestais.
De modo geral, nesses compartimentos são encontradas características do bioma
Cerrado e da Floresta Atlântica.
Como escala determinante deste estudo, a região de abrangência está inserida
fitogeograficamente na zona denominada “Áreas de Tensão Ecológica”, entre o Bioma
Cerrado (sensu lato) e Mata Atlântica (IBGE, 2004).
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Uma forma sucinta de explanar esse termo seria indicar que o Triângulo Mineiro, de
forma geral, constitui-se numa “mescla geográfica”, dotada por formações de contato, não
somente sob o ponto de vista da vegetação, mas também geológicas e climáticas.
Como zona biogeográfica, esses biomas não possuem limites estritos entre si, ou
seja, os territórios não são marcados por divisões claras e com limites definidos.

6.4.2.2 Formações Florestais Nativas

No presente diagnóstico relativo aos estudos florísticos direcionado à “Avaliação
Ambiental Integrada – AAI” – as discussões relativas ao conceito “Mata Atlântica” estarão
concentradas no termo “Floresta Estacional Semidecidual – FES”, tratada às vezes como
Floresta Semidecídua.
O conceito ecológico da floresta semidecídua relaciona-se ao clima de duas estações,
uma chuvosa e outra seca. Na foto abaixo, está demonstrado um típico interior florestal de
uma formação semidecidual – inserida na sub-bacia Rio Claro.
Figura 6: Vista parcial de uma área de amostragem de um dos remanescentes florestais
da sub-bacia Rio Claro, área de inserção do empreendimento PCH Fazenda Salto

Fonte:Rio das Velhas Consultoria Ambiental, 2010.

91

A transição entre essas formações florestais e outras tipologias pode ocorrer de
maneia abrupta ou gradual. Geralmente denomina-se capoeira a tipologia florestal em
regeneração da transição.
Figura 7: Remanescente da fitofisionomia de Cerrado Sentido Restrito na área da
sub-bacia Rio Claro, empreendimento PCH Fazenda Salto

Fonte: Rio das Velhas Consultoria Ambiental, 2010.

6.4.2.3 Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade

As áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade em Minas Gerais foram
apresentadas na obra “Biodiversidade em Minas Gerais: um Atlas para sua Conservação
(2005)”, material produzido pelo Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais – IEF, em
cooperação com a Fundação Biodiversitas.
Nesse estudo foram determinadas 112 áreas prioritárias para conservação da
biodiversidade no Estado de Minas Gerais. Essas áreas foram definidas pela sobreposição e
análise dos mapas classificados como de “Importância Biológica” gerados pelos grupos
temáticos (mamíferos, aves, répteis e anfíbios, peixes, invertebrados, flora, fatores abióticos,
unidades de conservação, socioeconômica), classificados num contexto multidisciplinar e,
portanto, mais abrangente.
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As áreas prioritárias para conservação da biodiversidade são classificadas em quatro
categorias de importância biológica (alta, muito alta, extrema e especial), segundo critérios
definidos pela sobreposição, ou não, das áreas mapeadas para os diversos grupos temáticos.
Para cada área prioritária, fora atribuído um nome em função de sua localização de
uma “Unidade de Conservação” principal, um nome do rio ou da bacia hidrográfica principal,
entre outras opções.
Para o presente diagnóstico da sub-bacia Rio Claro será avaliado o grupo temático de
importância biológica da flora e o mapa síntese das áreas prioritárias para a conservação da
biodiversidade mineira.
No caso da Bacia do Rio Araguari notou-se uma significativa ocupação em áreas de
alta prioridade, principalmente pela ocorrência de unidades de conservação existente naqueles
locais.

Quadro 2: Quantitativo – “Áreas Prioritárias para Conservação” – Bacia do Rio
Araguari
Áreas Prioritárias (Classe)

Ocupação (%)

Muito Baixa

8,27

Baixa

42,37

Média

16,55

Alta

24,44

Muito Alta

8,37

Fonte: Rio das Velhas Consultoria Ambiental, extraído da Base de dados ZEE, 2014.

Quadro 3: Quantitativo – “Áreas Prioritárias para Conservação” – sub-bacia do Rio
Claro
Áreas Prioritárias (Classe)

Ocupação (%)

Muito Baixa

0,14

Baixa

84,59

Média

11,01

Alta

3,61

Muito Alta

0,65

Fonte: Rio das Velhas Consultoria Ambiental, extraído da Base de dados ZEE, 2014.
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Na figura abaixo pode-se observar a distribuição das áreas classificadas como de
importância biológica para o grupo temático da flora na sub-bacia Rio Claro, especificamente
e na Bacia do Rio Paranaíba.
Mapa 6: Áreas Prioritárias para Conservação – UPGRH PN2

Fonte: Elaborado por Ricardo Adalberto de Carvalho. Base de dados ZEE/MG (2014).

6.4.2.4 Integridade da Flora – Zoneamento Ecológico Econômico

O Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de Minas Gerais – ZEE – MG fora
elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD – em
parceria com diversas universidades e órgãos de governo.
Importante destacar que para caracterizar a variável de integridade da flora o ZEE/MG
considera aspectos relativos à heterogeneidade da flora, seu estado de conservação, a relevância
de determinado ecossistema para a região e a necessidade de conservação dos mesmos.
Outro indicador da integridade da flora considerado no estudo do Zoneamento
Ecológico Econômico diz respeito ao grau de conservação da vegetação nativa. Foram
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detectados índices que determinam a fragmentação da paisagem em função da modificação da
cobertura original do solo.
Conforme pode ser observado no Quadro abaixo, a sub-bacia do Rio Claro apresenta
acima de 80% de sua área com integridade da flora na categoria “muito baixa” e cerca de 1%
nas categorias de “alta” e “muito alta”.
Quadro 4: Quantitativos da “Integridade da Flora” para Bacia do Rio Araguari
Integridade da Flora (Classe)

Ocupação (%)

Muito Baixa

43,26

Baixa

27,35

Média

7,64

Alta

16,88

Muito Alta

4,87

Fonte: Rio das Velhas Consultoria Ambiental, extraído da Base de dados ZEE, 2014.

Quadro 5: Quantitativos da variável “Integridade da Flora” para a sub-bacia Rio Claro.
Integridade da Flora (Classe)

Ocupação (%)

Muito Baixa

81,87

Baixa

15,32

Média

1,84

Alta

0,67

Muito Alta

0,30

Fonte: Rio das Velhas Consultoria Ambiental, extraído da Base de dados ZEE, 2014.

6.4.2.5 Aspectos variáveis da vulnerabilidade – Meio Biótico

Conforme os objetivos metodológicos já citados, a variável de vulnerabilidade
ambiental pode ser considerada como um índice de registro (apontamento) para futuras
atividades nos diversos compartimentos ambientais do município, uma vez que é composta
por uma série de fatores condicionados e que irão gerar impactos para estes sitos
ambientais.
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Em se tratando do Meio Biótico, os fatores condicionantes levaram em consideração
a integridade da Flora e da Fauna, contemplando suas inter-relações ecológicas.
Dentre os fatores da Flora (Cobertura Vegetal), ressaltam-se os seguintes
indicadores: i) relevância regional dos sistemas herbáceo-arbustivo; ii) relevância regional de
sistemas florestais; iii) grau de conservação da vegetação; iv) heterogeneidade espacial de
fitofisionomias; e v) prioridade para conservação dos elementos florísticos.
Mapa 7: Vulnerabilidade Natural – UPGRH PN2

Fonte: Elaborado por Ricardo Adalberto de Carvalho. Base de dados ZEE/MG (2014).

O mapeamento das áreas vulneráveis, segundo os objetivos desta avaliação
preliminar, baseou-se numa escala compatível à microbacia em se tratando das variáveis
bióticas.
Para a efetiva colaboração desta Avaliação Ambiental Integrada – AAI – nos
processos de licenciamento ambiental visando à implantação dos empreendimentos
hidrelétricos na sub-bacia Rio Claro torna-se importante conhecer os aspectos da cobertura
vegetal, bem como a situação atual de conservação das formações vegetacionais a que estão
sujeitas perante os processos dinâmicos de ocupação.
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Conforme pode ser observado em estudos, cerca de 85% de toda a sub-bacia Rio
Claro é composta por áreas agrícolas e pastagens, denotando a vocação agropecuária
regional.

6.4.3 Caracterização da Herpetofauna

A caracterização da herpetofauna foi baseada em um levantamento da literatura
técnica e científica, visando à obtenção de dados de ocorrência das espécies na região, assim
como de informações sobre especificidades ambientais de alguns táxons.
Relativo à herpetofauna, mais de 80% das espécies desse grupo ocorrem em regiões
tropicais, onde as paisagens naturais estão sendo rapidamente destruídas pela ocupação
humana. As consequências imediatas da destruição das áreas cobertas por vegetação nativa
relacionam-se à remoção das populações ou a seu isolamento nos fragmentos remanescentes.
As atividades antrópicas são as principais ameaças aos répteis, como a destruição de
habitats naturais e a caça ilegal. A falta de conhecimento sobre a biologia dos grupos revela a
importância de novos estudos, sobretudo os referentes à biologia populacional e à ecologia
reprodutiva.
As pesquisar realizadas especificamente na sub-bacia do Rio Claro levantaram 26
espécies de anfíbios anuros, distribuídas em sete famílias, o que representa 57,7% do total
registrado em toda a UPGRH PN2.
Na sub-bacia do Rio Claro, foram registradas 18 espécies de répteis, distribuídas em
11 famílias e duas ordens. Essa riqueza representa 32,7% do total já detectado na UPGRH
PN2.

6.4.4 Caracterização da Avifauna

O levantamento da avifauna foi baseado em dados secundários disponíveis para a
região, buscando-se identificar a composição, as exigências e as fragilidades da comunidade
de aves ali presentes.
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As aves constituem um conjunto de espécies extremamente diversificado e
relativamente de fácil detecção, o que permite que sejam obtidas informações rápidas para a
caracterização do estado de conservação da biota local e do impacto humano sobre a mesma.
Do total de espécies registrado, 41 são endêmicas da Mata Atlântica, 16 são
endêmicas do Cerrado, duas são endêmicas da Caatinga e apenas uma apresenta distribuição
restrita aos topos de montanha do leste do Brasil.
Com relação às espécies ameaçadas de extinção, na UPGRH PN2 já foram
encontrados 41 destes táxons pertencentes a alguma categoria de ameaça em nível estadual,
nacional ou global. Merece destaque o pato-mergulhão (Mergus octosetaceus), espécie
criticamente ameaçada de extinção que ainda apresenta populações na região do Parque
Nacional da Serra da Canastra e nos municípios de Serra do Salitre e Patrocínio.
Ainda de acordo com os dados obtidos, várias espécies ameaçadas campestres,
típicas do Cerrado, também apresentam a maior parte de seus registros na região do Parque
Nacional da Serra da Canastra, a exemplo de: codorna-mineira (Nothura minor), inhambucarapé (Taoniscus nanus), curiango-do-banhado (Hydropsalis anomala), andarilho (Geositta
poeciloptera), papa-moscas-do-campo (Culicivora caudacuta) e caminheiro-grande (Anthus
nattereri).
Exemplos de aves florestais ameaçadas de extinção observadas na área de estudo
são: macuco (Tinamus solitarius), uru (Odontophorus capueira), gavião-pombo-grande
(Pseudastur polionotus), gavião-real (Harpia harpyja), gavião-pega-macaco (Spizaetus
tyrannus), gavião-pato (Spizaetus melanoleucus), juriti-vermelha (Geotrygon violacea),
ariramba-preta (Brachygalba lugubris), araçari-castanho (Pteroglossus castanotis), beneditode-testa-amarela (Melanerpes flavifrons), tapaculo-de-brasília (Scytalopus novacapitalis),
limpa-folha-do-brejo (Syndactyla dimidiata) e tesourinha-da-mata (Phibalura flavirostris).
Destacam-se, também, os registros do pica-pau-de-cabeça-amarela (Celeus
flavescens), do pica-pau-rei (Campephilus robustus) e do pica-pau-de-topete-vermelho
(Campephilus melanoleucos), todos dependentes de ambientes florestais.
A UPGRH PN2 é rota de passagem para 110 migrantes austrais (89% do total de
aves migratórias registradas na região) 13 migrantes neárticos (11%).
Na sub-bacia do Rio Claro, foram encontradas oito espécies endêmicas da Mata
Atlântica e sete com distribuição restrita ao Cerrado.
Doze espécies ameaçadas de extinção foram registradas na sub-bacia do Rio Claro.
Destas, apenas quatro foram assinaladas em estudos de empreendimentos hidrelétricos, nas
proximidades do Rio Claro: o mutum-de-penacho (Crax fasciolata), o cabeça-seca
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(Mycteria americana), o araçari-castanho (Pteroglossus castanotis) e a arara-canindé (Ara
ararauna).

6.4.5 Caracterização da Mastofauna

No caso específico dos mamíferos, as informações do Zoneamento EcológicoEconômico – ZEE/MG – mostram que 95,09% da área da UPGRH PN2 apresentam baixa
integridade da mastofauna, com destaque para a região do Parque Nacional da Serra da
Canastra e da RPPN Galheiro.
Nesse contexto, faz-se necessária a caracterização da mastofauna da UPGRH PN2,
assim como da sub-bacia do Rio Claro, inserida nesta região, visando subsidiar o processo de
Avaliação Ambiental Integrada – AAI.
Nove espécies da mastofauna (10% do total) são consideradas endêmicas do
território nacional, sendo que o restante também ocorre em outros países.
Segundo a última revisão da Lista Vermelha da Fauna Ameaçada de Extinção de
Minas Gerais (FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS, 2007), a espécie foi reclassificada na
categoria “não aplicável”, já que não há evidências diretas de sua ocorrência recente ou
histórica no estado, sendo conhecida apenas de material fóssil, coletado por Peter Lund em
Lagoa Santa.
Os estudos disponíveis sobre a mastofauna da sub-bacia do Rio Claro levantaram 51
espécies, distribuídas em 20 famílias e oito ordens, o que representa 57,3% do total registrado
na UPGRH PN2.
Dentre as espécies endêmicas registradas nessa sub-bacia, apenas o gambá
(Didelphis aurita) e o rato-do-mato (Hylaeamys laticeps) são restritos da Mata Atlântica.
Na sub-bacia do Rio Claro, apenas cinco espécies de mamíferos (cerca de 10% do
total) apresentam distribuição restrita ao Brasil. Oito espécies da mastofauna da sub-bacia do
Rio Claro são consideradas ameaçadas de extinção em algum nível. A maior parte da
mastofauna ocorrente na sub-bacia do Rio Claro é representada por espécies onívoras,
granívoras, herbívoras e carnívoros.
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6.4.6 Caracterização da Ictiofauna

Nesse relatório está apresentada a caracterização da ictiofauna que ocorre na Unidade
de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos – UPGRH PN2, bacia do Rio Araguari, mais
especificamente, na sub-bacia do Rio Claro, afluente da margem esquerda do Rio Araguari.
O número de espécies já registrado em Minas Gerais representa uma boa parte dessa
riqueza presente no país devido, entre outros, à sua grande heterogeneidade ambiental
associada à presença de três diferentes biomas (Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga).
A realização de estudos ictiofaunísticos prévios e posteriores à instalação das
barragens nessa UPGRH, além de contribuir com a identificação e avaliação dos seus
impactos sobre as comunidades de peixes na bacia, é de extrema importância para o
delineamento das medidas mitigadoras dos mesmos e para aumentar as chances de
conservação da ictiofauna nativa, sobretudo, das espécies migradoras.
Foram registradas 178 espécies de peixes, distribuídas em sete ordens, 26 famílias e 69
gêneros. Nesse caso, os exemplares identificados até o nível de gênero (“Gênero sp.”), quando
disponíveis em fontes distintas, foram considerados espécies diferentes (“Gênero sp.1”,
“Gênero sp.2”...).
Diante isso, torna-se importante, entre outros, a conservação de ambientes lóticos
livres nos quais as mesmas ainda ocorram, como é o caso do trecho da bacia do Rio Araguari
à montante da barragem da UHE Nova Ponte onde, embora não haja dados disponíveis
comprovando suas atuais ocorrências, as mesmas já foram registradas.
Na caracterização da ictiofauna realizada para a AAI da bacia do Rio Claro, afluente
da margem esquerda do Rio Araguari, foram apontadas 60 espécies de peixes distribuídas em
cursos d’águas localizados nesse mesmo trecho (MNP), sendo 20 migradoras.
O Rio Claro, no entanto, possui vários obstáculos naturais ao longo de seu curso após
a confluência com o Rio Araguari, na área de remanso do reservatório da UHE Miranda,
trechos esses que certamente impedem os deslocamentos ascendentes de indivíduos migradores.

6.5 Caracterização Socioeconômica da UPGRH PN2/sub-bacia do Rio Claro

As grandes produtividades de grãos, juntamente com a vocação regional na criação
de gado, tanto de corte como leiteiro, aliado ainda ao potencial energético instalado e em
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estudos, fazem daquela região um cenário ideal para um constante desenvolvimento das
atividades produtivas é evidentemente, uma área de grande arrecadação de impostos.
Formada por 21 municípios, a Bacia do Rio Araguari, também conhecida como
UPGRH PN2 possui em sua área de aproximadamente 36.000km2, onde estão inseridos quase
1.500.000 de habitantes, dos quais 88% em apenas 5 municípios, Araxá, Araguari, Patrocínio,
Uberaba e Uberlândia.
Mesmo sendo os municípios todos com grande vocação para as atividades
agropecuárias, pode ser constatada a predominância de uma população urbana sobre a rural,
situação característica de toda a região centro sul do país.
Os avanços da mecanização nas atividades agropecuárias diminuem os empregos na
área rural, concorrendo para que estas populações migrem para as periferias urbanas,
transformando estas áreas em grandes focos de problemas, o desemprego rural e a
marginalização urbana.
Quadro 6: Distribuição da Área Urbana dos Municípios na Bacia
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Fonte: IGAM e IGA 2011 e Censo Demográfico IBGE, 2010.

Apesar da extensa rede de municípios da Bacia do Rio Araguari/UPGRH PN2 e
havendo entre os mesmos uma busca de serviços e produtos, o maior fluxo se concentra
basicamente a 4 centros urbanos, Uberlândia, Patrocínio, Araxá e Uberaba, estando este
último, hidricamente, fora dos limites da bacia.

Mapa 8: Demonstrativo do fluxo de deslocamento da população da Bacia do
Rio Araguari em busca de serviços e produtos na região. Fonte: Monte
Plan, 2011

Fonte: Rio das Velhas Consultoria Ambiental, 2014, extraído de Mont Plan, 2011.

Relativo à forma em se usar e ocupar os solos na Bacia do Rio Araguari/UPGRH
PN2, esse uso é bem diversificada, sendo as seguintes formas, faixa de ocupação e proporção
de uso nesta bacia, conforme apresentado na tabela abaixo:
Quadro 7: Formas e percentuais de ocupação do solo na Bacia do Rio Araguari
Ocupação

Área (km²)

Proporção

9.530,00

43,15%

Lagos

637,00

2,88%

Áreas Urbanas

176,00

0,80%

Cultura em Pivô Central

178,00

0,81%

Agricultura e Pastagem

102

Mata de Galeria

250,00

1,13%

Savana Arbórea – Cerrado

93,00

0,42%

11.089,00

50,21%

133,00

0,60%

Savana Gramíneo Lenhosa e Pasto
Silvicultura
Total

22.086,00

Fonte: Monte Plan, 2011.

6.5.1 Caracterização Socioeconômica da sub-bacia do Rio Claro

Os estudos para a caracterização dos aspectos socioeconômicos da Bacia do Rio
Claro têm como referência uma base de dados secundários, originada de diversas fontes e
bibliografias, bem como de um levantamento amostral primário não sistematizado sobre a
área proposta para implantação de três empreendimentos hidrelétricos no baixo curso desse
rio.
A Bacia do Rio Claro ocupa uma superfície que abrange parte de três municípios do
Triângulo Mineiro, sendo Nova Ponte, Sacramento e Uberaba, região essa que coincidem com
uma das áreas de maior crescimento econômico do Brasil nas últimas três décadas do século
XX e nesta primeira do século XXI.
Ao se propor uma Avaliação Ambiental Integrada – AAI – para a Bacia do Rio
Claro, buscam-se soluções para integrar novas ações e formas de exploração do solo,
ordenando e conciliando o desenvolvimento com a recuperação e preservação do
ambiente, de maneira que as ações sejam menos impactantes, resolutamente
comprometidas com o equilíbrio do bem estar social e ambiental. Enfim, uma
sustentabilidade que possa ser real e duradoura.

6.5.1.1 Patrimônio Material nos municípios da sub-bacia do Rio Claro bens históricos
tombados

Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, somente
a Igreja de Santa Rita em Uberaba está relacionada entre os bens imóveis históricos
oficialmente tombados.
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O Museu de Arte Sacra está instalado nesse tempo. O acervo, rico em peças barrocas
dos séculos XVIII e XIX, reúne peças doadas pela Cúria Metropolitana, destacando-se as
seções de vestes sacras, estandartes de procissões, paramentos, alfaias, imagens e mobiliário.
O município de Sacramento possui uma história regional rica de tradições e de
pioneirismo herdado no povoamento do Triângulo Mineiro nos séculos XVIII e XIX. Possui
residências de época e uma antiga estação ferroviária.

6.5.1.2 Museu Arqueológico

Em Nova Ponte um museu expõe um acervo arqueológico, constituído de painéis
explicativos, peças e vestígios arqueológicos de materiais de culturas pré-históricas e indígenas.
São objetos de 120 sítios arqueológicos e de 59 locais com indícios de ocupação
indígena. São compostos por materiais artefatos líticos de pedra lascada ou cerâmica.
Diversas peças, como, por exemplo, vasos e urnas, puderam ser cuidadosamente
remontadas como um quebra-cabeça, a partir de fragmentos encontrados. Parte das peças do
acervo foi resgatada antes da formação do reservatório da UHE Nova Ponte.

6.5.1.3 Sítios Paleontológicos

Entre municípios que compõem a sub-bacia hidrográfica do Rio Claro, o de Uberaba
foi o único que apresentou ocorrência de sítios paleontológicos.
“O sítio paleontológico Peirópolis e Serra da Galga” apresenta uma das mais ricas
faunas de vertebrados e invertebrados do Cretáceo Superior brasileiro. Os depósitos
fossilíferos estão estratigraficamente contextualizados na Formação Marília (Bacia Bauru),
abrangendo uma ampla área geográfica do município de Uberaba em Minas Gerais.
Os sítios paleontológicos ocorrentes no município de Uberaba se situam fora da
bacia do Rio Claro.
Os municípios da Área de Influência – AI – da bacia do Rio Claro são ricos em
ocorrências de sítios arqueológicos. Existem 5 sítios arqueológicos registrados e citados nos
dados secundários do IPHAN e que se situam nos municípios de Sacramento e Uberaba. Não
existe ainda nenhum sítio cadastrado no município de Nova Ponte.
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6.5.1.4 O Patrimônio Imaterial dos municípios da sub-bacia do Rio Claro

O único registro no IPHAN sobre patrimônio imaterial ocorrente nos municípios da
Área de Influência – AI – refere-se a Sacramento, município da região Serra da Canastra e
polo produtor de queijo mineiro de excelente sabor e qualidade.
O registro do modo artesanal de fazer queijo de Minas como patrimônio cultural
brasileiro partiu de uma demanda dos produtores locais.
O IPHAN inventariou as regiões do Serro, Serra da Canastra e Serra do Salitre na
microrregião do Alto Paranaíba. Naquela região, as fazendas que mantêm a tradição de fazer
um queijo reconhecido mundialmente como “artesanal tipo Minas” predominam.
Cada uma dessas regiões forjou o seu próprio modo de fazer, expressado na forma de
manipulação do leite, dos coalhos, das massas, na prensagem, na cura e até no comércio.
Mesmo que os queijos de cada região mineira tenham aparência e sabor peculiares,
há aspectos comuns. Os produtores utilizam leite cru, com a adição de pingo, um fermento
láctico natural recolhido a partir do soro que drena do próprio queijo. Esse ingrediente
transfere para o queijo as características do solo, clima e vegetação da região.
As técnicas de fabricação do queijo de Minas tiveram origem na tradição portuguesa
da Serra da Estrela. Nessa localidade o produto é elaborado com leite de ovelha e o
coagulador usado é o extrato de flor de cardo. Foram identificados registros documentais da
produção de queijo no estado desde o século XVIII.
O mineiro desenvolveu um saber próprio da produção de queijo, que hoje é uma das
tradições mais marcantes de sua cultura. A identidade que o queijo artesanal de Minas e seu
modo de fazer conferem à comunidade é um dos principais fatores para o seu reconhecimento
como patrimônio cultural brasileiro.

6.5.1.5 Turismo nos municípios da sub-bacia do Rio Claro

Dados do Ministério de Turismo informam que o turismo em Minas Gerais ocupa o
segundo lugar emissivo, registrando 13,6% das viagens domésticas realizadas e igualmente o
segundo lugar receptivo registrando acolhida a 10,8% das viagens domésticas realizadas em
2005. Esses dados demonstram importância da atividade do turismo no estado.
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Avaliando o percentual da receita bruta de serviços, do pessoal ocupado total e dos
salários e outras remunerações, das empresas pertencentes às Atividades Características do
Turismo, segundo as Unidades da Federação de atuação – 2003 é possível evidenciar que no
Estado de Minas Gerais a atividade do turismo ocupa aproximadamente 9% do pessoal.
Os dados sobre as atividades econômicas de turismo nos municípios da Área de
Influência – AI – da Bacia do Rio Claro indicam que nos municípios de Sacramento e de
Uberaba essa atividade é mais desenvolvida e conta com maior disponibilidade de
infraestrutura. Os dois municípios possuem muito mais vocação para essa atividade do que
Nova Ponte, que conta apenas com dois hotéis de qualidade.
A Usina Cajuru situada no Ribeirão Borá foi inaugurada em 1913 e também possui
valor histórico-arquitetônico. Permaneceu em operação até 1970 e depois de uma longa
temporada de abandono, ela foi restaurada pelo Patrimônio Histórico Municipal.
A Gruta dos Palhares é uma caverna de arenito de Sacramento. É a maior do
continente americano, possuindo enorme um vão livre. A formação rochosa é de arenito
Botucatu e foi descoberto no século XIX.
O local ainda oferece condições para receber o público, contando com duas piscinas,
restaurante, bar, lanchonete, sorveteria e vestuário.
Situado na região sudoeste do estado, nos municípios de Sacramento, Delfinópolis e
São Roque de Minas, está localizado o Parque Nacional da Serra da Canastra que abriga a
nascente do Rio São Francisco, no Vale dos Cândidos.
Com altitudes, variando entre 900 e 1.460 metros, ele apresenta tipologia vegetal de
cerrado, caracterizada por vegetação não muito densa com árvores de pequeno e médio porte
que, de um modo geral, se apresentam com bastante tortuosidade.
Em Uberaba a atividade do turismo vai da exploração do artesanato ao patrimônio
histórico, das antigas igrejas católicas ao Espiritismo. Em Uberaba nasceu e viveu Francisco
Cândido Xavier, o “Chico Xavier”, maior médium brasileiro do século XX.
Uberaba possui, além dos sítios paleontológicos em seu entorno, já mencionados
nestes estudos, uma pequena vila situada a 21km da região central de sua sede urbana e que
funciona tendo como seus principais atrativos a exibição de fósseis de 80 milhões de anos, um
museu e o Centro de Pesquisas Paleontológicas Llewellyn Ivor Price.
Possui ainda parque com réplicas de dinossauro em tamanho natural, uma área para
esportes e uma paisagem caracterizada pela beleza e tranquilidade. Seus doces e licores
caseiros são famosos e procurados.
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A atmosfera original é completada pela existência de uma fundação voltada para a
ciência e valorização do ser humano e pela possibilidade de hospedagem na Pousada Estação
do Dinossauro, que além do Centro de Pesquisas e apelos turísticos da Vila de Peirópolis,
conta com os demais recursos da localidade como as trilhas, a paisagem e as cachoeiras.
Dentre os três municípios inseridos na AAI da Bacia do Rio Claro, o município de
Nova Ponte é o que apresenta menor disponibilidade de estrutura de hotéis e de lazer.
As cachoeiras do Rio Claro são a grande atração turística municipal, contando ainda
com um balneário instalado nas margens do reservatório da UHE Nova Ponte e que serve para
a pesca e para esportes náuticos. As quedas d’água ficam próximas da BR-452.
Ela proporciona facilidade de acesso às estruturas de turismo tanto de Uberaba,
quanto de Uberlândia. O turismo ecológico é mais forte na AAI que o turismo rural. Existem
poucos hotéis fazenda nos três municípios.

Figura 8: Vista parcial do Balneário de Nova Ponte, local de grande atratividade
turística, principalmente em esportes náuticos e pesca, construído com a formação do
lago da UHE Nova Ponte

Fonte:Rio das Velhas Consultoria Ambiental, 2010.
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6.5.1.6 Turismo nas Cachoeiras do Rio Claro

O ecoturismo tem sido uma atividade recorrente na Bacia do Rio Claro, tendo sido
objeto de atenção face aos riscos oferecidos para as práticas desportivas nas cachoeiras deste
curso.
Um artigo escrito por professores da Universidade Federal de Uberlândia – UFU – fez
um diagnóstico para o desenvolvimento do ecoturismo na Cachoeira da Fumaça no Rio Claro.
Na análise contida em artigo escrito pelos geógrafos da Universidade Federal de
Uberlândia – UFU, Douglas Macedo e Antonio Giacomini Ribeiro, ambos do Instituto de
Geografia/UFU, foi diagnosticado que a prática de esportes na Cachoeira do Rio Claro deve
ser antecedida da preparação de vários procedimentos para a segurança dos usuários da
cachoeira e dos desportistas de rapel e natação.
Nesse documento os autores apontam ainda “danos ambientais provocados pela
ocupação da área da cachoeira caracterizam-se pelos seguintes impactos”, sendo:

destruição da vegetação rasteira e compactação do solo pela entrada de veículos
até próximo ao leito do Rio e pisoteamento do gado;
destruição da vegetação de porte médio (mata ciliar), para a passagem de veículos
e pessoas;
queima dos troncos das árvores causada pela improvisação de churrasqueiras
provocando a morte e consequentemente a queda das mesmas, por ventos e chuvas;
corte desnecessário de árvores, feita pelos frequentadores com a finalidade de
armar barracas e/ou fazer fogueiras;
acúmulo de lixo na margem e no leito do rio, deixados pelos freqüentadores que
não se preocupam em retirá-los do local, para serem depositados em locais
apropriados;
poluição sonora causada pelo alto volume dos aparelhos de som instalados nos
carros dos frequentadores;
destruição da paisagem natural em virtude do uso agrícola, isto por se visto na
margem direita do rio, restando apenas uma estreita faixa de mata ciliar.
(MACEDO; RIBEIRO, 2002, p. 72)

Nas pesquisas realizadas em unidades da Polícia Militar de Minas Gerais e Corpos de
Bombeiros nos três municípios da AAI, foi possível apurar que nas quedas d’água
denominadas popularmente como “Cachoeiras do Rio Claro” são recorrente os acidentes com
turistas e praticantes de esportes.
Observando os registros consultados, verifica-se que na maior parte dos “Boletins de
Ocorrências – BO’s”, as vítimas são pessoas que visitam a área, não sendo habitantes dessa
região, visto que conhecem os perigos dessas cachoeiras.
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Normalmente, somente são registradas ocorrências onde existem vítimas fatais, não
sendo verificado o registro de afogamentos, brigas, furtos a turistas, etc.

Figura 9: Cachoeira do Rio Claro ou Cachoeira da Fumaça, local de grande atratividade
turística, porém com inúmeros acidentes registrados.

Fonte: Rio das Velhas Consultoria Ambiental, 2010.

6.5.2 Atividades Econômicas na sub-bacia do Rio Claro

No que tange às atividades econômicas na sub-bacia do Rio Claro, há o que se
mencionar informações obtidas em relação à agricultura e à pecuária da região estudada na
AAI.

6.5.2.1 Agricultura

Durante os trabalhos de campo para elaboração dos estudos de Avaliação Ambiental
Integrada – AAI – Rio Claro em 2009, como os Estudos de Impactos Ambientais – EIA – e os
Relatórios de Impactos Ambientais – RIMA – para o empreendimento PCH Fazenda Salto,
foram entrevistados todos os proprietários de ambas as margens do curso.
Têm maior relevância as culturas temporárias de soja, de milho, de cana, de feijão,
de trigo e de sorgo. A agricultura permanente tem menor importância, mas ainda assim fora
verificada a ocorrência de cafeicultura, de silvicultura e da cultura de bananas como
atividades agrícolas de segundo plano.
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A ocorrência de agricultura irrigada é grande. Para isso contribui a grande oferta
hídrica em todos os pontos das terras da sub-bacia, consideradas as inúmeras nascentes e
afloramentos do lençol freático, além da água disponível diretamente na calha do Rio Claro.
Salienta-se nesse tocante a cultura temporária de grãos.
A silvicultura, que fora informada por alguns proprietários entrevistados como
secundária, apresentou quantidades significativas de terras ocupadas. Mas, nas áreas visitadas
próximas aos locais dos futuros barramentos das PCH’s, fora observada predominância da
silvicultura de pinus e em segundo lugar a de eucalipto.

6.5.2.2 Pecuária

As atividades pecuárias bovinas de corte e de leite ocupam o segundo lugar em
importância econômica nas propriedades situadas nas margens do Rio Claro, em locais
próximos aos futuros locais de barramentos das PCH’s projetadas.
A avicultura de corte, destinada ao mercado frigorífico de Uberlândia, corresponde,
do ponto de vista econômico, a atividade mais representativa e lucrativa, superando mesmo a
pecuária bovina ou suína.
Nas propriedades com menor capacidade de investimento, a avicultura era
desenvolvida em parceria com outros empreendedores, que arrendavam áreas para instalação
de galpões e da infraestrutura necessária para a criação e engorda de frangos.

6.5.3 Diagnóstico das Propriedades da ADA pelos empreendimentos na sub-bacia do Rio
Claro

Para a implantação das PCH’s Fazenda Salto, Varginha e Rio Claro concorrerão para
que mais de 30 propriedades rurais possam ser atingidas por impactos positivos e negativos,
caso os três empreendimentos venham a ser implantados na bacia do Rio Claro.
De qualquer forma, essa situação, do ponto de vista econômico e social, venha a ser
de grande valia no contexto geral, isso porque nenhuma das mais de trinta propriedades serão
afetadas por completo, diferentemente de outros empreendimentos, onde há a inviabilização
econômica de áreas rurais produtivas ao ponto de tornar inviável a propriedade atingida.
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Em todas as propriedades pesquisadas na ADA das PCH’s Fazenda Salto, Varginha e
Rio Claro foi possível avaliar que há um predomínio da pecuária como principal atividade
econômica, sendo seguida pelo desenvolvimento de culturas temporárias, como o plantio de
milho, soja, dentre outros grãos.
Outras propriedades, em função do polo beneficiador que é o município de
Uberlândia, apresentam na avicultura e suinocultura uma diferenciação entre pecuária de corte
e de leite, situação que parece promover melhorias na renda familiar desses pecuaristas.
Dentre as várias propriedades estudadas nas áreas de entorno dos empreendimentos
projetados, essas apresentam também bom desempenho na avicultura em escala comercial,
mas na Área Diretamente Afetada – ADA – a única atividade além da pecuária bovina que
apresentou dinamismo foi à suinocultura.
Nas propriedades pesquisadas residem mais de cento e vinte pessoas e todas contam
atualmente com uma infraestrutura doméstica que proporciona conforto e acesso a bens de
consumo, resultando em uma significativa qualidade de vida para uma das áreas rurais mais
ricas da região, até mesmo do país.
Segundo o que foi apresentado nos levantamentos contidos nos estudos ambientais e
sociais, cerca de 70% das propriedades pesquisadas dispõe de computador para uso em
serviço e lazer, sendo que em todas constam o uso da televisão, rádio, geladeira, fogão como
bens de primeira necessidade.
A situação social das famílias localizadas nas Áreas Diretamente Afetadas – ADA’s
– dos empreendimentos projetados é relativamente boa, tendo os trabalhadores permanentes
em geral o acesso às residências adjacentes e às sedes das propriedades em boas condições de
habitação para eles e seus familiares.
A situação dos imóveis, tanto dos proprietários, como dos prestadores de serviços,
também fora observada como de boa qualidade, sendo residências construídas em alvenaria,
revestidas em argamassa e quase todas possuem forração.
O grau de escolaridade dos proprietários não é um dos mais avançados, sendo que
nenhum dos proprietários abordados informou possuir formação superior, ainda que algumas
esposas e filhos possuam esse nível escolar.
Com o avanço da tecnologia e a ampliação das redes de telefonia, todas as
propriedades são servidas por telefonia móvel, situação muito comum na região rural de todo
o país.
O grau de politização dos proprietários fica evidenciado quando mais de 70% dos
entrevistados informaram estarem filiados a sindicatos rurais e a participação de quase todos
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os proprietários de cooperativas de produtores. Os movimentos religiosos ocupam também o
cotidiano de vários proprietários.
O Rio Claro e suas cachoeiras, mesmo com todas as questões que envolvem este
curso hídrico, ainda ocupam o imaginário e a percepção ambiental de boa parte de seus
proprietários, usuários e agregados, mesmo que estes não o utilizem para fins de lazer e
diversão.
A totalidade dos entrevistados declarou que não se mudará da região ou de suas
propriedades em função do comprometimento de parte das terras ou do potencial econômico
das propriedades, mesmo porque nenhuma atividade ficará improdutiva ou terá suas terras
comprometidas com a implantação do empreendimento.
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7 CONSIDERAÇÕES

A questão ambiental vem sendo objeto de análise pela sociedade no planeta, ao passo
que, com o desenvolvimento econômico acelerado, a preocupação com o meio ambiente
ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações é mais frequente nos dias
atuais. Isso pode ser percebido por meio das várias conferências internacionais, protocolos de
intenções assinados entre países, entre outras ações ambientais. O meio ambiente que
presenciamos hoje é bem distinto daquele do século passado e a cada dia que passa se
modifica.
Nesse aspecto, com o objetivo de resguardar esse direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, aplica-se o princípio da prevenção, que diz respeito ao
conhecimento antecipado dos sérios danos que podem ser causados ao meio ambiente e a
realização de providências para evitá-los. A aplicação desse princípio configura-se por meio
do conhecimento e da fiscalização das atividades propostas pela sociedade, atividades essas
que poderão causar danos lesivos ao meio ambiente. Como uma das formas de utilizar dessa
prevenção ambiental, tem-se o licenciamento ambiental.
O licenciamento ambiental é um instrumento de gestão ambiental, em que faz uma
análise dos empreendimentos e atividades degradadoras ou poluidoras em relação ao meio
ambiente. Nesse procedimento todas as questões relativas ao uso dos recursos naturais, à
poluição, à degradação ambiental, assim como as medidas compensatórias e mitigadoras dos
impactos identificados como passíveis de ocorrer são discutidas pelo órgão ambiental
competente.
Tem-se que o licenciamento ambiental pode ser visto como uma sucessão de atos
administrativos que tendem a um resultado final em prol do meio ambiente. Esse
procedimento não tem como objetivo negar a possibilidade de implantação de um
empreendimento, pois sua principal função é a de buscar todos os meios possíveis dessa
implantação, desde que garanta a sustentabilidade ambiental.
Como formas de aplicação do licenciamento ambiental existem os estudos
ambientais, realizados por equipes técnicas multidisciplinares e que possuem responsabilidade
técnica nas informações fornecidas para o órgão ambiental e para a sociedade. Dentre esses
estudos, existe a Avaliação Ambiental Integrada – AAI.
A Avaliação Ambiental Integrada é considerada uma nova abordagem metodológica,
que vem sendo desenvolvida para organizar e integrar as informações de variáveis indicadoras
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de estado do ambiente para inúmeros processos significativos relacionados à fragmentação da
rede hidrográfica. Pode ser visto como um sistema de informações de uma determinada Bacia
Hidrográfica, de tal modo que, através desses estudos, por meio podem verificar quais
empreendimentos são e quais não são objetos de licenciamento ambiental. É um processo
interdisciplinar e social, ligando conhecimento e ação no contexto de decisão pública, para a
identificação, análise e avaliação de todos os relevantes processos naturais e humanos numa
rede hidrográfica, facilitando a definição e implementação de políticas estratégicas para
aquela localidade.
Trata-se de um instrumento de gestão no licenciamento ambiental que garante maior
eficiência, veracidade e compromisso para com o órgão ambiental, para a população direta e
indiretamente afetada e, principalmente, para o meio ambiente.
No presente trabalho observou-se que a Avaliação Ambiental Integrada é
minuciosamente estudada, analisada e cobrada para os empreendimentos energéticos, por
meio da Deliberação Normativa Copam nº 175/2012. Houve comentários minuciosos sobre os
dispositivos dessa deliberação tendo em vista a necessidade em estudar aprofundadamente
esse novo instrumento de gestão e licenciamento ambiental.
Observa-se que o governo do Estado de Minas Gerais, por meio dessa DN COPAM
nº 175/2012 institui um modelo padrão de Termo de Referência para apoio aos Estudos de
Avaliação Ambiental Integrada, o que o faz ser um diferencial na aplicação da gestão
ambiental no país.
A fim de demonstrar, de forma prática, toda a questão abordada acima, foi-se
realizado um resumo com dados fornecidos por uma empresa de consultoria ambiental que
realizou os Estudos de Avaliação Ambiental Integrada na bacia do Rio Araguari, sub-bacia do
Rio Claro, nos anos de 2010-2014, a fim de subsidiar o licenciamento ambiental de uma
Pequena Central Hidrelétrica.
Dessa forma pode-se concluir que os estudos de AAI integram conhecimentos sobre
determinada área em questão, havendo assim maior eficiência, veracidade e proteção ao meio
ambiente, conforme dita o artigo 225 da Constituição Federal de 1988: “Todos têm direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”
Como instrumento de licenciamento ambiental é considerada importante a sua
utilidade, tendo em vista a integração dos dados coletados nos estudos. No caso específico da
AAI utilizada como exemplo do capítulo 6 dessa dissertação, por se tratar de uma bacia com
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ocupação secular e tendo importantes empreendimentos hidrelétricos instalados desde a
década de 1980, a utilidade prática desse instrumento é bastante considerável e relativa em
relação às bacias hidrográficas ainda não ocupadas.
Entretanto, para bacias que ainda não foram ocupadas, trata-se de um importante
instrumento de planejamento que deveria sempre ser desenvolvido pelo Poder Público e não
pela iniciativa privada. Trata-se de um instrumento de planejamento de uma área territorial e o
responsável por esse planejamento é o governo.
Pode-se constatar a real eficiência deste instrumento em fase adequada, ou seja,
quando de um planejamento regional para determinada área onde se pretende dar uma
ordenação. A AAI também deverá ser utilizada como instrumento auxiliar no licenciamento
abordando outras atividades que possam interferir na região e não somente nas atividades
ligadas ao setor elétrico.
Pelos recentes estudos desenvolvidos em Minas Gerais para se ter uma avaliação
ambiental integrada e eficiente para o trâmite do licenciamento ambiental deve-se haver um
planejamento ordenado pelo governo, a fim de que sejam estabelecidas metas públicas para
alcançar o desenvolvimento sustentável.
Pelos dados analisados durante o estudo desta dissertação, todas as bacias estudadas
até o momento, pós-DN 175/2012, não apresentaram resultados ou informações inéditas que
não estivessem sendo contempladas em estudos ambientais específicos, haja vista que foram
ocupadas, instaladas há mais tempo.
Essas AAI’s desenvolvidas tiveram mais um cunho em retardar o processo de
licenciamento ambiental que se processam nas respectivas regiões, paralisando os processos
em curso e aumentando as responsabilidades das equipes oficiais, do que realmente coletar
alguns dados novos em relação às questões ambientais e sociais da bacia.
Com a normatização da Deliberação Normativa Copam nº 175/2012 foi instituído um
“Termo de Referência” a ser observado, nivelando os estudos que foram definidos à
realização. Isso auxiliou muito as equipes técnicas multidisciplinares que elaborarão os
estudos, para que haja maior integridade de informações e o órgão ambiental possa analisar
com maior celeridade e eficiência.
Mais ainda, a instituição deste TR fez com que houvesse uma integração na AAI de
outros instrumentos como informações contidas nos EIA’s e RIMA’s juntamente com o
Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE, com as Avaliações Ambientais Estratégicas –
AAE’s – e, principalmente dando aos estudos uma melhor visão espacial dos conjuntos por
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meio da introdução dos mecanismos de geoprocessamento e georreferenciamento, situação
que em muito facilita e agrega valores em se ter avaliações mais conclusivas espacialmente.
Enfim, os estudos de AAI podem ser considerados eficientes para o trâmite do
licenciamento ambiental em Minas Gerais, mas é importante ressaltar que será mais eficaz em
bacias hidrográficas pouco ocupadas por empreendimentos ou atividades econômicas.
Deverá haver um maior planejamento público do governo do Estado para que as
metas sejam definidas e cumpridas. Visto que, por se tratar de uma questão governamental, o
Estado é quem deverá arcar com os custos desses estudos, ao passo que, para se ter uma
avaliação imparcial e concreta, não há possibilidade de os empreendedores, interessados no
licenciamento, providenciar esses documentos.
Outra questão extremamente relevante na conclusão desta dissertação é que, com os
estudos de AAI, haverá a integração de dados com o ZEE, EIA/RIMA, com o objetivo de
formar uma base mais profunda, completa e disponível de pesquisa da sociedade em relação à
rede hidrográfica analisada, com o objetivo de aplicar o princípio da prevenção ambiental na
proteção das presentes e futuras gerações.
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