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4
4.1

INSTRUMENTOS LEGAIS E NORMATIVOS
Introdução

Este capítulo visa atender ao disposto no item 12, do Termo de Referência (TR)
emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), nos autos do procedimento de licenciamento nº
02001.003643/2009-77, para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do
respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) do Aproveitamento Hidrelétrico São
Luiz do Tapajós (AHE São Luiz do Tapajós), localizado no rio Tapajós, Estado do
Pará.
O TR determina que “o EIA deverá apresentar: (i) coletânea das normas legais e
regulamentares vigentes incidentes ou aplicáveis ao empreendimento em questão,
contemplando as legislações municipais, estaduais e federal; e (ii) análise das
implicações da incidências desses instrumentos legais e normativos sobre o
empreendimento.”
Com base no acima exposto, apresenta-se o resultado do exame da legislação
relacionada ao AHE São Luiz do Tapajós, enfatizando-se as questões relativas ao
controle e proteção ambientais e aos aspectos institucionais de maior relevância para
o licenciamento ambiental.
Ressalte-se a inserção ao final deste capítulo da coletânea de legislação aplicável
compreendendo todas as normas que, de alguma maneira, possuem interface com o
empreendimento em tela.

4.2

Planejamento do Setor Elétrico no Brasil

O Governo Federal brasileiro, por intermédio do Ministério de Minas e Energia (MME),
órgão responsável pela concepção e implementação de políticas para o setor
energético, em consonância com as diretrizes do Conselho Nacional de Políticas
Energéticas (CNPE), realiza o planejamento do setor, com visão de longo prazo. Para
tanto são realizados diversos estudos do setor elétrico, com destaque para o Plano
Nacional de Energia 2030 (PNE-2030) e o Plano Decenal de Expansão de Energia
Elétrica (PDE).
A Política Energética Nacional, cuja responsabilidade de implementação é atribuída ao
MME, encontra-se regulamentada pela Lei Federal nº 9.478, de 06 de agosto de
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1997,1 cujos objetivos englobam, dentre outros, a preservação do interesse nacional; a
promoção do desenvolvimento, ampliação do mercado de trabalho e valorização dos
recursos energéticos; proteção dos interesses do consumidor quanto ao preço,
qualidade e oferta dos produtos; proteção do meio ambiente e conservação de
energia; e identificação das soluções mais adequadas para o suprimento de energia
elétrica nas diversas regiões do País.
O CNPE, por sua vez, órgão vinculado à Presidência da República e presidido pelo
MME, instituído pela Lei Federal nº 9.478/1997, possui como atribuição propor e
assessorar o Presidente da República na formulação de políticas e diretrizes de
energia.
Em consonância com a Política Energética Nacional e os contornos técnicos do
planejamento do setor elétrico brasileiro, o Plano Nacional de Energia (PNE) 2030 e o
Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 20212 orientam ações e decisões
relacionadas ao equacionamento do equilíbrio entre as projeções de crescimento
econômico e a expansão da hidroeletricidade em bases técnica, econômica e
ambientalmente sustentáveis, considerando, para tanto, nesse contexto, o
Aproveitamento Hidrelétrico São Luiz do Tapajós.
4.2.1

Plano Nacional de Energia 2030 (PNE - 2030)

O PNE-2030 é instrumento fundamental para o planejamento de longo prazo do setor
elétrico brasileiro, orientando tendências estratégicas e balizando as alternativas de
expansão do sistema para as próximas décadas.
O PNE considera a energia hidráulica extremamente importante para o atendimento
da demanda energética do país, estimando o potencial brasileiro de geração hídrica
em 260 mil MW. Porém, considerando a parcela deste potencial cuja concessão já foi
outorgada (usinas em operação, em construção e em processo de licenciamento),
tem-se atualmente que pouco mais de 30% estão explorados.3
O potencial a aproveitar é de cerca de 126 mil MW, excluído o potencial estimado, dito
remanescente não individualizado de possíveis barramentos. Desse total, mais de
70% estão nas bacias do Amazonas e do Tocantins/Araguaia. Como bem destacado

1
Posteriormente alterada pela Lei Federal nº 9.986/2000, Lei Federal nº 9.990/20000, Lei Federal nº 10.202/2001, Lei
Federal nº 10.261/2001, Lei Federal nº 10.453/2002, Lei Federal nº 10.848/2004, Lei Federal nº 10.871/2004, Lei
Federal nº 11.097/2005, Lei Federal nº 11.540/2007, Lei Federal nº 11.909/2009, Lei Federal nº 11.921/2009, Lei
Federal nº 12.114/2009, Lei Federal nº 12.351/2010 e Lei Federal nº 12.490/2011.
2
Empresa de Pesquisa Energética – EPE, Ministério de Minas e Energia – MME. Disponível:
http://www.epe.gov.br/PDEE/20120924_1.pdf. Acesso em 27/02/2013.
3
Informação obtida no Plano Nacional de Energia 2030. Geração Hidrelétrica. Brasília, 27 de abril de 2006. Disponível
em: http://www.mme.gov.br/mme/menu/todas_publicacoes.html.
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no PNE, essas regiões concentram biomas - Amazônia4 e Cerrado - de relevância
ambiental, que poderão eventualmente ser explorados mediante a realização de
estudos ambientais de qualidade e a adoção de medidas mitigatórias.5
Especificamente quanto à bacia do rio Amazonas, onde se localiza o AHE São Luiz do
Tapajós, ora objeto deste EIA, o Plano Nacional de Energia 2030 prevê que o
potencial hidrelétrico da chamada sub-bacia Tapajós é de 24.626MW, sendo que parte
desse total se apresenta “sem restrições ambientais”6.
4.2.2

Plano Decenal de Expansão de Energia 2021 (PDE 2021)

O Plano Decenal de Expansão de Energia é um dos principais instrumentos de
planejamento energético, orientando as decisões relacionadas ao equilíbrio e ao
crescimento econômico do país. O PDE incorpora uma visão integrada do aumento da
demanda e da oferta de recursos energéticos no período decenal, definindo um
cenário de referência, com o intuito de sinalizar e orientar as decisões dos agentes no
mercado de energia, para assegurar o incremento equilibrado da oferta energética,
com sustentabilidade técnica, econômica e ambiental.
O PDE subsidia a elaboração de vários produtos, principalmente de Programas de
licitações de usinas e de linhas de transmissão, fornecendo ao mercado referência
para a expansão do setor. Possui também o objetivo de minimizar as incertezas na
elaboração do planejamento estratégico pelos agentes do Governo, bem como
apresentar indicadores, tais como a evolução das tarifas, custos marginais, demandas
para a indústria, entre outros.
O PDE apresenta também os projetos energéticos em fase de planejamento e de
construção. Nesse sentido, o PDE 2021 traz como projeto hidrelétrico previsto para
meados de 2018 e 2021, o AHE São Luiz do Tapajós7, também este considerado de
estratégico interesse público, estruturante e prioritário para efeito de licitação,
implantação e expansão do sistema de geração brasileiro.
O Plano Decenal 2021, que incorpora visão integrada da expansão da demanda e da
oferta de diversos empreendimentos energéticos no período 2012-2021, reitera o

4

De acordo com o PNE “o potencial na bacia é avaliado em 77.058 MW, distribuídos por 13 sub-bacias, sendo que
quatro delas (Tapajós, Xingu, Madeira e Trombetas) concentram quase 90% desse potencial.” (página35). Disponível:
http://www.epe.gov.br/PNE/20080512_3.pdf. Consultado em 27/02/2013.
5
Ibidem 02.
6
O potencial da sub-bacia do Tapajós é de 24.626MW, corresponde a 32,0% da Bacia Amazonas. Do potencial
previsto para a sub-bacia o PNE prevê que 6.875MW encontram-se “sem restrições ambientais significativas” (páginas
36/37)
7
Plano Decenal de Expansão de Energia 2021 / Ministério de Minas e Energia. Empresa de Pesquisa Energética.
Brasília: MME/EPE, 2012, p. 77 e 99. Disponível em: http://www.epe.gov.br/PDEE/20120924_1.pdf
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planejamento do MME para que o AHE São Luiz do Tapajós venha a compor a matriz
hidroenergética brasileira mediante entrada em operação em meados de 2018/2021.
4.2.3

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)

O PAC é um programa de desenvolvimento do Governo Federal brasileiro elaborado
para promover a aceleração do crescimento econômico, o aumento do emprego e a
melhoria das condições de vida da população brasileira.
O Programa consiste em um conjunto de medidas destinadas a incentivar o
investimento privado, aumentar o investimento público em infraestrutura e remover
obstáculos (burocráticos, administrativos, normativos, jurídicos e legislativos) ao
crescimento do país. Esse Programa depende da participação do Poder Executivo, do
Poder Legislativo, dos trabalhadores e dos empresários.
O PAC foi instituído pelo Decreto Federal nº 6.025, de 22 de janeiro de 20078, o qual
prevê, em seu artigo 1º, que é programa constituído de medidas de estímulo ao
investimento privado, ampliação dos investimentos públicos em infraestrutura e
voltadas à melhoria da qualidade do gasto público e ao controle da expansão dos
gastos correntes no âmbito da Administração Pública Federal.
As medidas integrantes do PAC são discriminadas pelo Comitê Gestor do Programa
de Aceleração do Crescimento (CGPAC), cujo objetivo é coordenar as ações
necessárias à implementação e execução do Programa. De acordo com o artigo 3º do
Decreto Federal nº 6.025/2007, o CGPAC é integrado pelos titulares do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, Ministério da Fazenda e será coordenado pela
Casa Civil da Presidência da República.
A segunda versão do Programa, denominada de PAC2, prevê investimentos
necessários em energia no Brasil para impulsionar e sustentar o crescimento do país,
com o intuito de manter a matriz energética limpa e renovável, explorando
fundamentalmente o potencial hídrico brasileiro.9
O PAC2 chegou com a missão de manter a roda da economia girando, investindo em
obras e ações que diminuem as desigualdades e geram ainda mais qualidade de vida
para os brasileiros. Nesse sentido, com a finalidade de garantir a segurança do
suprimento e a modicidade tarifária, o Programa de Aceleração do Crescimento
contempla o AHE São Luiz do Tapajós entre os empreendimentos planejados.10

8

Posteriormente alterado pelos Decretos Federais nº 6.394/2008, nº 6.459/2008, nº 7.462/2011 e nº 7.470/2011.
Informação obtida no Plano de Aceleração do Crescimento - PAC 2. 1º Balanço Eixo Energia. Disponível em:
http://www.brasil.gov.br/pac/relatorios/2011-nacionais, p. 74.
10
Disponível: http://www.pac.gov.br/obra/8396.
9
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4.2.4

Empreendimentos Estratégicos de Interesse Público, Estruturantes e
Prioritários

O Conselho Nacional de Política Energética, por meio da Resolução CNPE nº 03, de
03 de maio de 2011, indica o projeto de geração de energia elétrica Aproveitamento
Hidrelétrico São Luiz do Tapajós, dentre outros, como estratégicos de interesse
público, estruturantes e prioritários para efeito de licitação e implantação.
Para tanto, o CNPE considera que os AHEs são de grande importância para o
equilíbrio entre a oferta e a demanda de energia elétrica no País, uma vez que irão
gerar energia competitiva e de natureza renovável para a matriz energética nacional,
contribuindo significativamente para a modicidade tarifária e que, por essas razões,
são considerados de interesse público portanto integrando o PAC.
Além de a Resolução CNPE nº 03/2011 indicar o AHE São Luiz do Tapajós, localizado
no rio Tapajós, Estado do Pará, como projeto de geração de energia elétrica
estratégico, a mesma estabelece competir ao MME, juntamente com o Departamento
Nacional de Produção Mineral (DNPM), praticar todos os atos necessários à
desoneração da área a ser afetada com a exploração do potencial hidráulico do
mencionado empreendimento, podendo, inclusive, bloquear a área e extinguir os
títulos minerários que sobre ela incidam.

4.3

Licenciamento Ambiental

A Constituição Federal de 1988 assegura a todos o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, cabendo ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (artigo 225, caput).
Para tanto, o Poder Público poderá utilizar-se de estudo prévio de impacto ambiental,
ao qual deverá ser dada publicidade, para instalação de obras ou atividades
potencialmente causadoras de significativa degradação ambiental, nos termos do
artigo 225, §1º, inciso IV da Constituição Federal.
Com efeito, a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), instituída pela Lei Federal
nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, objetiva a preservação, melhoria e recuperação da
qualidade ambiental, visando assegurar condições ao desenvolvimento
socioeconômico do Brasil, aos interesses de segurança nacional e à proteção da
dignidade da vida humana.11

11

Artigo 2º, caput, da Lei Federal nº 6.938/1981.
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O artigo 6º da PNMA estabelece que os órgãos e entidades da União, dos Estados e
dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis
pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituem o Sistema Nacional do
Meio Ambiente (SISNAMA), que está estruturado da seguinte maneira:
(i)Órgão consultivo e deliberativo: Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA);
(ii)Órgão central: Ministério do Meio Ambiente (MMA);
(iii)Órgão executor: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (Instituto Chico Mendes - ICMBio);
(iv)Órgãos seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela
execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades
capazes de provocar a degradação ambiental; e
(v)Órgãos locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e
fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições.
A implementação da PNMA ocorre por meio de instrumentos, dentre os quais
merecem destaque o licenciamento ambiental e a avaliação de impactos ambientais.12
A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e
atividades utilizadoras de recursos ambientais, efetiva e potencialmente poluidores ou
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio
licenciamento ambiental.13
A Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011, que fixa normas, nos termos
dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição
Federal, para a cooperação entre a União, os Estados e os Municípios nas ações
administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção
das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição
em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora,
determina que é ação administrativa da União, neste caso por intermédio do IBAMA,
promover o licenciamento ambiental deste aproveitamento hidrelétrico.

12 Artigo 9º da Lei Federal nº 6.938/1981.
13 Artigo 10, caput, da Lei Federal nº 6.938/1981, conforme redação alterada pela Lei Complementar nº 140, de 08 de
dezembro de 2011.
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O IBAMA14 tem a finalidade de exercer o poder de polícia ambiental; executar ações
das políticas nacionais de meio ambiente, referentes às atribuições federais, relativas
ao licenciamento ambiental, ao controle da qualidade ambiental, à autorização de uso
dos recursos naturais e à fiscalização, monitoramento e controle ambiental,
observadas as diretrizes emanadas do MMA,15 ao qual está vinculado.
De acordo com o artigo 19, do Decreto Federal nº 99.274, de 06 de junho de 1990,
que regulamenta a PNMA, e o artigo 10 da Resolução CONAMA nº 237, de 19 de
dezembro de 1997, o Poder Público, no exercício de sua competência de controle,
expedirá as seguintes licenças no trâmite do procedimento de licenciamento:
(i)Licença Prévia (LP): será emitida no início do planejamento da atividade ou
empreendimento, aprovando sua localização e concepção, atestando a
viabilidade ambiental e estabelecendo requisitos básicos a serem atendidos nas
fases subsequentes de implementação;
(ii)Licença de Instalação (LI): autorizará o início da implantação da atividade ou
empreendimento, de acordo com as especificações constantes nos planos,
programas e projetos aprovados, incluindo medidas de controle ambiental e
condicionantes estabelecidas pelo órgão ambiental; e
(iii)Licença de Operação (LO): deverá autorizar o início da atividade ou
empreendimento, depois de verificado o cumprimento das condicionantes
previstas nas licenças anteriores, com o funcionamento dos equipamentos de
controle ambiental e em consonância com as condicionantes determinadas para
operação.
O §5º, do artigo 19, do Decreto Federal nº 99.274/1990 estabelece que, nos casos de
competência federal, caberá ao IBAMA expedir as respectivas licenças após
considerar eventual exame técnico procedido pelos órgãos estaduais e municipais de
controle da poluição, consoante a Instrução Normativa IBAMA nº 184/2008.
Nesse sentido, insta ressaltar que o artigo 13 da Lei Complementar nº 140/2011,
estabelece que os empreendimentos e atividades, a exemplo do AHE, serão
licenciados ou autorizados, ambientalmente, por um único ente federativo, neste caso,
o IBAMA, cabendo aos demais entes federativos interessados se manifestarem de
maneira não vinculante, respeitados os prazos e procedimentos do licenciamento
ambiental.

14 Criado pela Lei Federal nº 7.735/1989.
15 Artigo 2º da Lei Federal nº 7.735/1989.
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4.3.1

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental
(RIMA)

A Resolução CONAMA nº 01, de 23 de janeiro de 1986, dispõe sobre os critérios
básicos e diretrizes gerais para o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de
Impacto Ambiental (RIMA). Tal Resolução define impacto ambiental em seu artigo 1º,
caput, como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do
meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das
atividades humanas, que direta ou indiretamente afetam: (i) a saúde, a segurança e o
bem estar da população; (ii) atividades sociais e econômicas; (iii) a biota; (iv) as
condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e (v) a qualidade dos recursos
ambientais.
Já o artigo 2º da Resolução CONAMA nº 01/1986 determina que dependerá da
elaboração de EIA e RIMA, a ser submetido à aprovação do órgão competente, o
licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, como por exemplo:
“VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragem
para fins hidrelétricos, acima de 10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de
canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos d'água, abertura
de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques; [...]
Xl - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária,
acima de 10MW;”
De acordo com o artigo 5º da Resolução CONAMA nº 01/1986, o EIA deverá obedecer
às diretrizes gerais, como contemplar as alternativas tecnológicas e locacionais;
avaliar os impactos ambientais da instalação e desenvolvimento da atividade; definir
as áreas diretamente e indiretamente afetadas pelos impactos ocasionados pela
atividade; e considerar a compatibilidade do projeto com os planos e programas
governamentais.
O EIA deverá conter, nos termos do artigo 6º da Resolução CONAMA em questão, no
mínimo, as seguintes atividades técnicas:
(i) Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, com a completa
descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como
existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da
implantação do projeto, considerando os meios físico, biótico e socioeconômico;
(ii) Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, por meio de
identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos
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prováveis impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos
(benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazo,
temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades
cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais;
(iii) Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas
equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a
eficiência de cada uma delas; e
(iv) Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento (dos impactos
positivos e negativos), indicando os fatores e parâmetros a serem considerados.
O RIMA, de acordo com o artigo 9º da Resolução CONAMA nº 01/1986, deverá refletir
as conclusões do EIA de forma objetiva e acessível, inclusive por meio de mapas,
cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual, proporcionando o
entendimento das vantagens e desvantagens do AHE São Luiz do Tapajós.
4.3.2

Das Etapas do Procedimento de Licenciamento

Diante da necessidade de regras gerais para o licenciamento ambiental de obras de
grande porte, especialmente aquelas nas quais a União tem interesse relevante, como
a geração de energia elétrica, o CONAMA editou a Resolução nº 06, de 16 de
setembro de 1987.
Importa destacar que outros aspectos relacionados ao procedimento de licenciamento
ambiental, estabelecidos na PNMA, são regulamentados pela Resolução CONAMA
nº 237/1997. Essa Resolução, inclusive, confirma a competência do IBAMA para
licenciar o AHE São Luiz do Tapajós, a exemplo da anteriormente mencionada e
prevalente Lei Complementar nº 140/2011.
Nos termos do artigo 12 da Resolução CONAMA nº 237/1997, o órgão ambiental
competente - no caso o IBAMA - poderá definir, se necessário, procedimentos
específicos para as licenças ambientais, observadas natureza, características e
peculiaridades da atividade ou empreendimento e, ainda, compatibilização do
processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação.
Com o intuito de organizar os procedimentos de licenciamento ambiental federal e
garantir maior qualidade, agilidade e transparência foi editada a Instrução Normativa
IBAMA nº 184, de 17 de julho de 2008. Segundo essa IN, o licenciamento do AHE
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deverá seguir as seguintes etapas: (i) instauração do processo; (ii) licenciamento
prévio; (iii) licenciamento de instalação; e (iv) licenciamento de operação.16
Complementarmente, vale observar a Portaria Interministerial nº 419, de 26 de outubro
de 2011, que regulamenta a atuação da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, da
Fundação Cultural Palmares - FCP, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional - IPHAN e do Ministério da Saúde, incumbidos da elaboração de parecer em
processo de licenciamento ambiental de competência federal, a cargo do IBAMA.
O processo de licenciamento do AHE São Luiz do Tapajós será realizado no âmbito do
IBAMA, por meio do Sistema Informatizado do Licenciamento Ambiental Federal
(SisLic), que tem por objetivo gerenciar e disponibilizar informações sobre o
licenciamento ambiental.17
4.3.3

Da Instauração do Procedimento

A instauração do procedimento de licenciamento do AHE seguiu as seguintes etapas:18
(i) Inscrição do empreendedor no Cadastro Técnico Federal (CTF) do IBAMA;
(ii) acesso ao SisLic, utilizando número de CNPJ e senha emitida pelo CTF;
(iii) preenchimento do Formulário de Solicitação de Abertura de Processo (FAP) e
envio ao sistema;
(iv) geração de mapa de localização utilizando coordenadas geográficas informadas
no FAP e seu envio ao sistema;
(v) verificação da competência federal para o licenciamento;
(vi) abertura do processo de licenciamento; e
(vii) definição dos estudos ambientais e instância para o licenciamento.
O licenciamento ambiental do AHE São Luiz do Tapajós tramita junto ao IBAMA sob
procedimento administrativo de nº 02001.003643/2009-77.

16
17
18

Artigo 2º, caput, da Instrução Normativa IBAMA nº 184/2008.
Artigo 2º, § 1, e artigo 3º da Instrução Normativa IBAMA nº184/2008.
Artigo 7º, caput, da Instrução Normativa IBAMA nº184/2008.
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4.3.4

Do Licenciamento Ambiental Prévio

Instaurado o processo inicia-se a contagem do prazo para elaboração do Termo de
Referência (TR), que é de 60 (sessenta) dias.19 O TR definitivo será encaminhado ao
empreendedor pelo IBAMA, quando se iniciará a contagem do prazo para elaboração
do EIA e RIMA, que deverão ser elaborados em conformidade com os critérios, as
metodologias, as normas e os padrões estabelecidos pelo Termo.20 O TR definitivo do
São Luiz do Tapajós foi encaminhado pelo IBAMA em meados de fevereiro de 2012.
Recebido o estudo ambiental, o IBAMA deverá analisá-lo, para fins de aceite, no prazo
de 30 (trinta) dias, observando, para tanto, o atendimento ao TR. O estudo será então
encaminhado à análise técnica, cujo prazo é de 180 (cento e oitenta) dias. Caberá ao
IBAMA orientar o empreendedor quanto à distribuição do EIA/RIMA.
Os órgãos envolvidos no licenciamento poderão se posicionar sobre o estudo
ambiental acerca dos seguintes aspectos:
(i) Órgãos Estaduais de Meio Ambiente (OEMAs): avaliar o projeto, os impactos e
medidas de controle e mitigadoras, em consonância com plano, programas e leis
estaduais;
(ii) Unidade Conservação: identificar e informar sobre a existência de restrições
para implantação e operação do empreendimento, de acordo com o Decreto de
criação, o plano de manejo ou o zoneamento;
(iii) FUNAI e Fundação Palmares: identificar e informar possíveis impactos sobre
comunidades indígenas e quilombolas e se as medidas propostas para mitigar
os impactos são eficientes; e
(iv) IPHAN: informar se na área pretendida já existem sítios arqueológicos
identificados e se as propostas apresentadas para resgate são adequadas.
De acordo com a Portaria Interministerial nº 419/2011, que regulamenta a atuação da
FUNAI, Fundação Cultural Palmares, IPHAN e do Ministério da Saúde, os órgãos e
entidades envolvidos no licenciamento ambiental deverão apresentar ao IBAMA
manifestação conclusiva sobre o EIA no prazo de até 90 (noventa) dias.
Os órgãos e entidades envolvidos poderão exigir uma única vez, mediante decisão
motivada, esclarecimentos, detalhamento ou complementação de informações, com
base no TR específico. Oportuno ressaltar que a manifestação deverá ser conclusiva,
apontando a existência de eventuais óbices ao prosseguimento do processo de
19
20

Artigo 7º, § 3º, e artigo 11 da Instrução Normativa IBAMA nº 184/2008.
Artigos 12, 14 e 15 da Instrução Normativa IBAMA nº 184/2008.
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licenciamento e indicando as medidas ou condicionantes consideradas necessárias
para superá-los.
Ademais, condicionantes e medidas indicadas pelos órgãos acima mencionados,
deverão guardar relação direta com os impactos identificados no EIA, decorrentes da
implantação do empreendimento, e deverão ser acompanhadas de justificativa técnica.
Com efeito, caberá ao IBAMA publicar os locais onde o RIMA será disponibilizado e o
Edital de Convocação da Audiência Pública.21 Posteriormente, o IBAMA deverá emitir
Parecer Técnico conclusivo sobre a viabilidade ambiental do empreendimento e o
encaminhará à Presidência do Instituto, para subsidiar o eventual deferimento da LP.
4.3.5

Do Licenciamento Ambiental de Instalação

A concessão da licença de instalação será baseada no Projeto Básico Ambiental
(PBA), no Plano de Compensação Ambiental e, quando couber, no Plano de
Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e no Inventário Florestal para emissão de
Autorização de Supressão de Vegetação (ASV). Referidos documentos deverão ser
elaborados em conformidade com os impactos identificados no EIA e com os critérios,
metodologias, normas e padrões estabelecidos pelo IBAMA, além dos já fixados nas
condicionantes da licença prévia.22
Caberá ao empreendedor encaminhar os programas que fazem parte do PBA aos
órgãos federais competentes para análise, os quais terão o prazo de 60 (sessenta)
dias para se manifestarem (artigo 29 da IN IBAMA nº 184/2008).
O IBAMA deverá emitir Parecer Técnico Conclusivo sobre a instalação do
empreendimento e sobre a supressão de vegetação, e o encaminhará à Presidência
do Instituto para subsidiar o deferimento da LI e da respectiva ASV, conforme o artigo
30 da IN IBAMA nº 184/2008.
Por fim, para a concessão da LI o empreendedor deverá assinar perante o IBAMA,
Termo de Compromisso para a implantação do Plano de Compensação Ambiental.23
4.3.6

Do Licenciamento Ambiental de Operação

O empreendedor deverá elaborar os seguintes documentos para subsidiar a emissão
da licença de operação:

21
22
23

Artigo 22 da Instrução Normativa IBAMA nº 184/2008.
Artigo 27 da Instrução Normativa IBAMA nº 184/2008.
Artigo 30, parágrafo único, da Instrução Normativa IBAMA nº 184/2008.
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(i) Relatório Final da Implantação dos Programas Ambientais;
(ii) Relatório Final das Atividades de Supressão de Vegetação; e
(iii) Plano de Uso do Entorno do Reservatório (Pacuera).
Novamente, o IBAMA deverá emitir Parecer Técnico Conclusivo sobre a operação do
empreendimento, e o encaminhará à Presidência do Instituto para subsidiar o
deferimento do pedido da LO.24
4.3.7

Estudo de Impacto de Vizinhança

O EIV encontra-se previsto no Estatuto da Cidade, Lei Federal n° 10.257, de 10 de
julho de 2001, que estabelece diretrizes gerais da política urbana, assuntos de
interesse social, relacionados ao uso da propriedade em defesa dos interesses
coletivos, o equilíbrio ambiental e a promoção do pleno desenvolvimento das funções
sociais das cidades.
Desse modo, empreendimentos cujos impactos ambientais extrapolam o interesse
local não são submetidos a EIV, mas sim, como é o caso do AHE São Luiz do
Tapajós, à espécie de avaliação de impacto ambiental que embase seu licenciamento,
qual seja, o estudo e respectivo relatório de impacto ambiental (EIA/RIMA), nos termos
da Constituição Federal, Política Nacional do Meio Ambiente e Resoluções CONAMA
n° 01/1986 e n° 237/1997.
Apesar de o EIV não substituir o EIA/RIMA, quando assim exigir a legislação municipal
disciplinadora desse instrumento, o contrário é técnica e juridicamente justificável, ou
seja, o estudo de impacto ambiental supre integralmente a necessidade de elaboração
do estudo de impacto de vizinhança.
Nesse sentido, inobstante os Planos Diretores dos Municípios de Itaituba e Trairão
preverem o EIV, nenhuma Administração local regulamentou tal estudo, sendo,
portanto, inexigível no caso em apreço. De qualquer forma, os aspectos que seriam
porventura analisados por meio de EIV, tais como adensamento populacional,
equipamentos urbanos e comunitários, uso e ocupação do solo, sistema de transporte,
emissão sonora e atmosférica, recursos hídricos, geração de resíduos e impactos
ambientais serão compreendidos no âmbito do EIA, estudo mais extensivo e
complexo.
Ademais, cumpre mencionar que o AHE não será instalado em zona urbana, o que por
si só já dispensaria a elaboração do EIV, tendo em vista que este estudo destina-se
24

Artigo 34 da Instrução Normativa IBAMA nº 184/2008.
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apenas a aferir impactos urbanísticos de atividades como shopping center,
universidade, hipermercado e estádio de futebol, entre outros.
Considerando que o estudo de impacto de vizinhança destina-se, exclusivamente, a
área urbana e sendo o EIA mais amplo e completo, englobando áreas urbanas e rurais
dos Municípios da área de influência do AHE São Luiz do Tapajós, a sua elaboração
supre integralmente a necessidade de apresentação de EIV no licenciamento
ambiental em questão.
Vale lembrar que, de acordo com o artigo 7º da Resolução CONAMA nº 237/1997, o
licenciamento deve ocorrer em um único nível de competência, que neste caso é o
federal, cuja responsabilidade é indiscutivelmente do IBAMA e não do Município,
reforçando ainda mais a inexigibilidade do EIV.
Inclusive, esse dispositivo foi reiterado pelo artigo 13 da Lei Complementar nº
140/2011, que determina que os empreendimentos são licenciados ou autorizados,
ambientalmente, por um único ente federativo, neste caso, o IBAMA, cabendo aos
demais entes federativos interessados se manifestarem de maneira não vinculante.
4.3.8

Audiência Pública e Participação Popular

A Constituição Federal Brasileira de 1988 dispõe, no inciso IV, do §1º, do artigo 225,
que para assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado o Poder
Público está incumbido de exigir estudo de impacto ambiental para instalação de obra
potencialmente causadora de degradação do meio ambiente, ao qual se dará
publicidade.
Nesse sentido, a Resolução CONAMA nº 01/1986, a qual trata de critérios básicos e
diretrizes gerais para os estudos ambientais (EIA/RIMA), dispõe que o RIMA deverá
ser acessível ao público, bem como que o IBAMA deverá promover a realização de
Audiência Pública para informar a população acerca do projeto, seus impactos
ambientais e discutir o RIMA.
A Audiência Pública encontra-se disciplinada na Resolução CONAMA nº 09, de 03 de
dezembro de 1987, e “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”.25
A Instrução Normativa IBAMA nº 184/2008 prevê no artigo 22, caput, que o IBAMA
deverá providenciar a publicação de edital informando sobre os locais onde o RIMA

25

Artigo 1º da Resolução CONAMA nº 09/1987.
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estará disponível, abrindo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para o requerimento de
realização de Audiência Pública, quando solicitada.
O IBAMA deverá convocar a Audiência para discussão do relatório de impacto
ambiental, preferencialmente com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. O RIMA
deverá ficar disponível no site do Instituto na Internet e nos locais indicados na
publicação. Ademais, para a realização de Audiência Pública, o IBAMA deverá
também providenciar a publicação de Edital de Convocação, informando data, horário
e local.26
Adicionalmente, a Lei Estadual n° 5.877/1994, que dispõe sobre a participação popular
nas decisões relacionadas ao meio ambiente, prevê que essa participação pode se dar
por meio de órgão colegiado específico, onde fica assegurada a participação
majoritária da sociedade civil, e por intermédio de audiências públicas, assegurada a
livre manifestação da população e o acesso a todas as informações sobre o assunto, a
exemplo do que já ocorre normalmente nos procedimentos administrativos de
licenciamento ambiental.
Diante do exposto, no que concerne à Audiência Pública, o procedimento de
licenciamento ambiental do AHE São Luiz do Tapajós deverá observar os dispositivos
da Constituição Federal, Resoluções CONAMA nº 01/1986, nº 06/1987, nº 09/1987 e
nº 237/1997, a Instrução Normativa IBAMA nº 184/2008 e a Lei Estadual n°
5.877/1994.

4.4

Considerações Jurídico Ambientais do Empreendimento

4.4.1

Recursos Minerais

Nos termos do artigo 176 da Constituição Federal, as jazidas, em lavra ou não, e
demais recursos minerais constituem propriedade distinta do solo, para efeito de
exploração do aproveitamento, e pertencem à União, garantindo-se ao concessionário
a propriedade do direito de lavra.
Para exercer atividade de pesquisa e lavra de recursos minerais, a Constituição
Federal no § 1º do referido artigo, dispõe que é necessária a obtenção prévia de
autorização ou concessão da União. Destarte, os recursos minerais, por princípio
constitucional, são de interesse nacional e pertencem à União.
Nesse sentido, compete ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM),
autarquia federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), promover o
26

Artigo 22, §§1º, 2º e 3º, da Instrução Normativa IBAMA nº 184/2008.
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planejamento e o fomento da exploração mineral e do aproveitamento dos recursos
minerais, bem como assegurar, controlar e fiscalizar o exercício das atividades de
mineração em todo o país, nos termos do Decreto Lei n° 227, de 28 de fevereiro de
1967 (Código de Mineração).
Em síntese, nos termos do artigo 7º, do Decreto Lei n° 227/1967, o aproveitamento
das jazidas depende de Alvará de Pesquisa emitida pelo DNPM e de Portaria de Lavra
outorgada pelo MME.
Diante de especificidades regionais, vale comentar que a Lei Federal nº 7.805, de 18
de julho de 1989, institui o regime de permissão de lavra garimpeira (PLG), que implica
no aproveitamento imediato de jazimento mineral que, por sua natureza, dimensão,
localização e utilização econômica, possa ser lavrado, independentemente de prévios
trabalhos de pesquisa, segundo critérios fixados pelo DNPM. Ademais, a outorga da
permissão de lavra garimpeira depende de prévio licenciamento ambiental concedido
pelo órgão ambiental competente.
A PLG deve atentar às seguintes condições: vigorará pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
podendo ser sucessivamente renovada; o título é pessoal e, mediante anuência do
DNPM, pode ser transferido e quando outorgado a cooperativa de garimpeiros, essa
transferência dependerá ainda de autorização expressa de Assembleia Geral; a área
permissionada não poderá exceder 50 hectares, salvo quando outorgada a
cooperativa de garimpeiros27.
A Portaria DNPM nº 178, de 12 de abril de 2004, estabelece o procedimento para
outorga e transformação do Regime de Permissão de Lavra Garimpeira.28 De acordo
com essa Portaria, a outorga do título de PLG fica condicionada à apresentação da
licença ambiental ao DNPM.
De acordo com a Portaria DNPM nº 178/2004, é admitido o englobamento de duas ou
mais permissões de lavra garimpeira, de um mesmo titular, numa única permissão,
desde que sejam áreas contíguas, observando-se os limites máximos estabelecidos
na Lei nº 7.805/1990. Nos termos do artigo 12 da Portaria, a PLG será outorgada em
áreas previamente estabelecidas para garimpagem pelo Diretor-Geral do DNPM.
27

A Lei Federal nº 7.805/1989 prevê: “Art. 23. A permissão de lavra garimpeira de que trata esta Lei:a) não se aplica a
terras indígenas;”
28
“Art. 4º O requerimento de PLG será indeferido de plano, por ato do Chefe do Distrito, publicado no Diário Oficial da
União, quando: I - instruído em desacordo com as exigências estabelecidas no caput do art. 2º desta Portaria; II desacompanhado de qualquer dos documentos referidos nos incisos I a IX do art. 2º desta Portaria; III - os lados da
poligonal não atenderem ao estatuído no inciso IV, do art. 2º desta Portaria; IV - não tenha por objeto minerais
considerados garimpáveis, nos termos do §1º, do art. 10 da Lei nº 7.805, de 18 de julho de 1989; V - a área pleiteada
por pessoa física ou firma individual exceder o limite máximo de 50 (cinqüenta) hectares, nos termos do art. 5º, III, da
Lei nº 7.805, de 1989; VI - a área pleiteada por cooperativa de garimpeiros exceder o limite de 10.000 (dez mil)
hectares na Amazônia Legal e 1000 (um mil) hectares para as demais regiões; VII - a área objetivada situar-se em
terras indígenas, nos termos do art. 23, "a", da Lei nº 7.805, de 1989.” (Portaria DNPM nº 178/2004).
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Nesse sentido, considerando a necessidade de serem evitados conflitos entre
mineradores, garimpeiros, faiscadores ou catadores, decorrentes da incompatibilidade
legal de execução de trabalhos sob os regimes de Autorização de Pesquisa e de
Concessão em áreas que se apresentem tecnicamente viáveis, bem como que a
garimpagem de ouro na região do Médio Tapajós é tradicional, o DNPM editou a
Portaria DNPM nº 882, de 25 de julho de 1983,29 que estabelece área destinada ao
aproveitamento de substâncias minerais exclusivamente por trabalhos de
garimpagem, faiscação ou cata, situada na região do Médio Tapajós, no Município de
Itaituba, no Estado do Pará.
Com efeito, cumpre ressaltar que, de acordo com o artigo 42 do Código de Mineração,
a autorização de lavra deverá ser recusada se esta for considerada prejudicial ao bem
público ou comprometer interesses que superem a utilidade da exploração industrial,
posto que da mesma forma que o Estado constituiu o particular no direito de lavrar sua
jazida, ele pode o desconstituir.
Ademais, a mineração e os serviços de geração de energia elétrica encontram-se no
mesmo patamar jurídico-constitucional, não havendo como, a partir da análise da
legislação em vigor, afirmar de antemão a prevalência de qualquer uma das duas
atividades,30 contudo, é oportuno ressaltar o caráter estratégico, no âmbito do
planejamento nacional, da geração de energia por meio de empreendimentos
hidrelétricos.

29
De acordo com a Portaria DNPM nº 882/1983 fica destinada ao aproveitamento de substâncias minerais
exclusivamente por trabalhos de garimpagem, faiscação e cata, a área de aproximadamente 28.745 km² situado no
Município de Itaituba, Estado do Pará, delimitada por um polígono cujo vértice n.º 1 encontra-se a 9.947m, no rumo
verdadeiro de 68º47’ (sudoeste) da confluência do Rio Crepori com o Rio Crepori com o Rio Marupá. Do vértice n.º 1
com as seguintes coordenadas geográficas de latitude 06º53’04.0" sul e longitude 56º55’43.0" WGr, segue no rumo
norte (137.350m) até o vértice n.º 2 de latitude 05º38’31.0" sul e longitude 56º55’43.0" WGr; daí segue rumo leste
(87.835m) até o vértice n.º 3, situado na confluência do Igarapé do Salustiano com o Rio Tocantins de coordenadas
geográficas de latitude 05º38’31.0" sul e longitude 56º08’07.8" WGr; daí segue no rumo sul (39.585m) até o vértice n.º
4 de latitude 06º00’00.0" sul e longitude 56º08’07.8" WGr; daí segue no rumo leste (33.017m) até o vértice n.º 5 de
latitude 06º00’00.0" sul e longitude 55º50’14.0" WGr (situado às margens do Rio Jamanxim); daí segue pelo Rio
Jamanxim (à montante) até o vértice n.º 6, situado na confluência do Rio Jamanxim com o Rio Novo, de coordenadas
geográficas de latitude 06º16’59.4" sul e longitude 55º45’50.4" WGr; daí segue pelo Rio Novo (à montante) até o vértice
n.º 7, situado na confluência do Igarapé Seringueira com o Rio Novo de coordenadas geográficas de latitude
06º32’24.0" sul e longitude 55º53’41.0" WGr; daí segue no rumo sul (50.860m) até o vértice n.º 8 de latitude 7º00’00.0"
sul e longitude 55º53’41.0" WGr; daí segue no rumo oeste (11.630m) até o vértice n.º 9 de latitude 7º00’00.0" sul e
longitude 56º00’00.0" WGr; daí segue no rumo sul (88.450m) até o vértice n.º 10 de latitude 7º48’00.0" sul e longitude
56º00’00.0" WGr; daí segue no rumo leste (11.610m) até o vértice n.º 11 de latitude 7º48’00.0" sul e longitude
55º53’41.0" WGr; daí segue no rumo sul (22.115m) até o vértice n.º 12 de latitude 8º00’00.0" sul e longitude
55º53’41.0" WGr; daí segue no rumo oeste (81.985m) até a linha divisória da Reserva Florestal de Mundurucânia,
vértice n.º 13 de latitude 8º00’00.0" sul e longitude 56º38’19.0" WGr; daí segue pela linha divisória no rumo verdadeiro
de 30º00’ noroeste (127.415m) até o vértice n.º 14 de latitude 7º00’00.0" sul e longitude 57º12’46.0" WGr; daí segue no
rumo leste (23.500m) até o vértice n.º 15 de latitude 7º00’00.0" sul e longitude 57º00’00.0" WGr; daí segue no rumo
norte (12.775m) até o vértice n.º 16 de latitude 6º53’04.0" sul e longitude 57º00’00.0" WGr; daí segue no rumo leste
(7.890m) até o ponto inicial.
30
Conforme consta no Parecer da Advocacia Geral da União, Procuradoria Geral Federal, Procuradoria Federal DNPM, Parecer/Proge nº 500/2008 - FMM-LBTL-MP-SDM-JA, referente ao Processo nº 48400-001605/2008-15, cujo
interessado
é
o
Diretor
Geral
do
DNPM.
Disponível
em:
http://www.dnpm.gov.br/conteudo.asp?IDSecao=67&IDPagina=83&IDLegislacaoCategoria=18&filtro=1&pag=1, último
acesso 25/03/2013.
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A aplicação do artigo 42 do Código de Mineração nas hipóteses de conflito entre as
atividades de exploração de recursos minerais e de geração de energia elétrica exige
o atendimento, no caso concreto, a dois requisitos cumulativos e sucessivos, quais
sejam: (a) a incompatibilidade entre as atividades; e (b) superação da utilidade do
aproveitamento mineral na área pelo interesse envolvido no projeto energético.
Apesar de não constar expressamente a necessidade de provar a incompatibilidade
entre as atividades minerária e energética, esta é relevante para a aplicação do artigo
42,31 do Decreto Lei n° 227/1967, uma vez que somente haverá conflito entre tais se a
coexistência de ambas for efetivamente inviável. Caso contrário, o interesse público
impõe a manutenção das duas atividades, ou seja, o desenvolvimento de ambos os
setores de forma sustentada.
Adicionalmente, nota-se que o Conselho Nacional de Política Energética, por meio da
Resolução CNPE nº 03/2011, indicou os Aproveitamentos Hidrelétricos São Luiz do
Tapajós e Jatobá, dentre outros, como estratégicos de interesse público, estruturantes
e prioritários para efeito de licitação e implantação.
Para tanto, essa Resolução determinou caber ao MME, juntamente com o DNPM,
praticar todos os atos necessários à desoneração da área a ser afetada com a
exploração do potencial hidráulico dos mencionados empreendimentos, podendo,
inclusive, bloquear a área e extinguir os títulos minerários que sobre ela incidam.
No âmbito estadual, insta observar que o Decreto nº 7.432, de 7 de dezembro de
1990, proibiu o funcionamento de balsas e dragas escariantes no Estado do Pará,
porque as condições hidrológicas do Estado não suportam a ação sistemática desses
equipamentos que causam poluição das águas, assoreamento e a mudança natural
dos rios, alterando seus ecossistemas.
Mais recentemente, o Pará editou o Decreto Estadual nº 714, de 05 de abril de 2013,
que dispõe sobre a proibição da concessão de novas licenças e/ou autorizações
ambientais para atividade garimpeira nos leitos e margens dos tributários diretos e
indiretos do Rio Tapajós, ressalvados aqueles constituídos de correntes não
navegáveis nem flutuantes, até que seja editado ato normativo pelo órgão ambiental
competente que regule ambientalmente a atividade garimpeira, desde que amparado
em estudos que comprovem que o meio ambiente tenha condições de suportar esta
atividade.

31

De acordo com o artigo 42, do Decreto-Lei nº 227/1967, "a autorização será recusada, se a lavra for considerada
prejudicial ao bem público ou comprometer interesses que superem a utilidade da exploração industrial, a juízo do
Governo. Neste último caso, o pesquisador terá direito de receber do Governo a indenização das despesas feitas com
os trabalhos de pesquisa, uma vez que haja sido aprovado o Relatório."
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De acordo com o Decreto nº 714/2013, as licenças e/ou autorizações ambientais para
atividade garimpeira com Escavadeira Hidráulica e Equipamento Flutuante – Dragas,
Balsas Chupadeiras e Balsinhas, nos tributários diretos e indiretos do Rio Tapajós, que
porventura tenham sido concedidas pelo órgão ambiental ficam no prazo de 60
(sessenta) dias, ou seja, a partir de 05/06/2013, com sua validade suspensa, devendo
ser desmobilizado todo o maquinário.
O artigo 2º do Decreto paraense em comente determina que a concessão ou
renovação de licenças e/ou autorizações ambientais minerais no leito do Rio Tapajós
somente será possível após análise técnica motivada da Secretaria Estadual de Meio
Ambiente - SEMA, que considerará o impacto sinérgico das atividades já existentes,
em estrita observância à legislação em vigor.
Ato contínuo, em 03 de julho de 2013, a SEMA publicou a Instrução Normativa nº 06,
dispondo sobre o licenciamento para a atividade de lavra garimpeira de ouro no
Estado do Pará. Essa IN concedeu prazo de até 90 (noventa) dias, ou seja, até
03/10/2013, para que as pessoas físicas e jurídicas que explorem a atividade de lavra
garimpeira de ouro, já detentoras de licença ambiental, se adequem às disposições
nela contidas.
A IN SEMA nº 06/2013 prevê que o licenciamento ambiental para atividade de lavra
garimpeira far-se-á por meio de Licença de Operação, devendo ser apresentado
estudo ambiental para análise técnica, conforme termos de referência anexo à IN. A
LO terá validade de até 02 (dois) anos, passível de renovação.
De acordo com o artigo 6º da Instrução Normativa nº 06, o detentor da permissão de
lavra garimpeira deverá apresentar à SEMA comprovação de realização de palestra e
treinamento sobre Saúde e Segurança do Trabalhador, bem como sobre gestão e
educação ambientais, dentro de um programa a ser exigido como condicionante do
licenciamento da atividade.
Ademais, oportuno observar que os pedidos de supressão vegetal, afugentamento
e/ou captura de fauna para a atividade garimpeira, quando couber, serão
apresentados de forma autônoma e ficarão apensados ao processo de licenciamento
da atividade principal, devendo realizar-se análise conjunta dos mesmos. No caso de
ocorrência da atividade em área rural, a licença ambiental somente será concedida
com a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural - CAR.
A Instrução Normativa SEMA nº 06/2013 ainda dispõe sobre: documentos necessários
à habilitação jurídica; documentos necessários à habilitação técnica; garimpo em terra
firme com utilização de bico jato; garimpo com utilização de equipamentos
denominados escavadeiras hidráulicas ou equivalente; lavra garimpeira em leito de rio
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com utilização de equipamentos flutuantes; uso de substância química; entre outros
temas.
Outrossim, a IN determina que deverá ser apresentado o documento de origem da
aquisição dos equipamentos de garimpo e o cadastramento dos mesmos nos órgãos
ambientais municipais. O titular do licenciamento ambiental deverá comprovar a
compra dos insumos utilizados na atividade, bem como a venda do ouro no município
onde está localizada a atividade, mediante a apresentação das respectivas notas
fiscais.
Insta destacar que nos casos de constatação de passivo ambiental em área de lavra
garimpeira, a IN prevê que o licenciamento ambiental só será concedido quando
firmado Termo de Ajustamento de Conduta - TAC e aprovado o competente Plano de
Recuperação de Área Degradada - PRAD, quando cabível. Com efeito, a SEMA-PA
poderá firmar cooperação com os órgãos ambientais locais para proporcionar a gestão
ambiental compartilhada das atividades garimpeiras. Fica estabelecida como medida
compensatória no licenciamento ambiental da atividade garimpeira a participação dos
agentes licenciados no apoio ao programa de estruturação da gestão ambiental
municipal.
Diante do exposto, no que concerne aos recursos minerais, o licenciamento do AHE
São Luiz do Tapajós deverá observar os dispositivos da Constituição Federal, Código
de Mineração, Lei Federal nº 7.805/1989, Portarias DNPM nº 882/1983 e nº 178/2004,
Resolução CNPE nº 03/2011, do Conselho Nacional de Política Energética, que
indicou referido empreendimento como estratégico de interesse público, estruturante e
prioritário para efeito de licitação e implantação, bem como os Decretos Estaduais nº
7.432/1990 e nº 714/2013 e a Instrução Normativa SEMA nº 06/2013, que tratam,
respectivamente, da proibição da concessão de novas licenças e/ou autorizações
ambientais para atividade garimpeira nos leitos e margens dos tributários diretos e
indiretos do Rio Tapajós, e do licenciamento para a atividade de lavra garimpeira de
ouro no Estado do Pará.
4.4.2

Mudanças Climáticas

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, assinada em
Nova York, em 09 de maio de 1992, entrou em vigor internacional em 21 de março de
1994. O Governo brasileiro depositou o instrumento de ratificação da ConvençãoQuadro, em 28 de fevereiro de 1994, passando a mesma a vigorar para o Brasil em 29
de maio de 1994, promulgada por meio do Decreto Federal n°2.652, de 01° de julho
de 1998.
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A Convenção-Quadro tem como objetivo final alcançar a estabilização das
concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera em nível que impeça uma
interferência perigosa causada pelas atividades humanas no sistema climático.
Para tanto, o Brasil aprovou seu Plano Nacional de Mudança do Clima, que prevê,
como uma das estratégias para a redução das emissões de gases de efeito estufa no
setor de energia, o aumento da participação das fontes renováveis e energias limpas,
como é o caso AHE São Luiz do Tapajós.
O Plano assegura destaque ao setor de energia, no âmbito de tecnologias e práticas
de mitigação por setor, com base no Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas (IPCC - 2007), em especial pela melhoria da eficiência da oferta e
distribuição de energia, substituição de combustíveis mais carbono-intensivos por
aqueles com menor teor de carbono ou por combustíveis de fontes renováveis e
captação e armazenamento de carbono.
Ainda de acordo com tal Plano, busca-se um aumento da participação das fontes
renováveis e energias limpas. Nesse sentido, a expansão da geração elétrica no Brasil
procura incorporar novos conceitos ao critério econômico, visando à diminuição dos
impactos socioambientais.
Destaca-se que, em 29 de dezembro de 2009, o Brasil instituiu sua Política Nacional
sobre Mudança do Clima (PNMC), por meio da Lei Federal n° 12.187. Esta Lei prevê
que, para alcançar os objetivos da PNMC, o País deverá adotar como compromisso
nacional voluntário ações de mitigação das emissões de gases de efeito estufa, com o
objetivo de reduzir entre 36,1% e 38,9% suas emissões projetadas até 2020.32 E mais,
em 09 de dezembro de 2010, alguns artigos da PNMC foram regulamentados pelo
Decreto Federal nº 7.390.
Com efeito, o IBAMA editou a Instrução Normativa IBAMA nº 12, de 24 de novembro
de 2010, que determina à Diretoria do Instituto avaliar, no processo de licenciamento
de atividades capazes de emitir gases de efeito estufa, medidas propostas com o
objetivo de mitigar eventuais impactos.
Nesse sentido, é importante destacar que estudo realizado por equipe internacional de
cientistas constatou que os reservatórios de hidrelétricas são benéficos com relação
às mudanças climáticas. Referido estudo foi realizado pela SINTEF, uma das maiores
organizações de pesquisa independentes da Escandinávia.33 Da mesma forma,

32

Artigo 12, caput, da Lei Federal n° 12.187/2009.
Disponível em: http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=reservatorios-hidreletricascapturam-co2&id=010125101207.
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cientistas brasileiros também estão estudando a matéria, por intermédio de projeto
coordenado pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL).34
Isto posto, no que tange às mudanças climáticas, o procedimento de licenciamento
ambiental do AHE deverá observar a Lei Federal nº 12.187/2009, o Decreto Federal nº
7.390/2010 e a Instrução Normativa IBAMA nº 12/2010.
4.4.3

Recursos Hídricos

A Constituição Federal determina, no artigo 20, incisos III e VIII, que são bens da
União os rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que
banhem mais de um Estado, bem como os potenciais de energia hidráulica. Entre os
bens do Estado destacam-se as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes,
emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, as decorrentes de obras da
União.35
Compete à União, segundo o artigo 21 da Constituição, explorar diretamente ou
mediante autorização, concessão ou permissão os serviços e instalações de energia
elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os
Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos.36
O Código de Águas, instituído pelo Decreto Federal n° 24.643, de 10 de julho de 1934,
determina que o aproveitamento industrial das quedas de águas e outras fontes de
energia hidráulica, quer de domínio público, quer de domínio particular, irá ocorrer pelo
regime de autorizações e concessões.37
Nos aproveitamentos de energia hidráulica serão satisfeitas exigências protetivas para
os seguintes interesses gerais: alimentação e necessidades das populações
ribeirinhas; salubridade pública; navegação; irrigação; proteção contra as inundações;
conservação e livre circulação do peixe; e escoamento e rejeição das águas.38
Ainda nos termos do Código de Águas, para explorar a concessão o concessionário
terá os seguintes direitos: 39 i) utilizar os terrenos de domínio público e estabelecer as
servidões nos mesmos e por meio de estradas, caminhos e vias públicas, com
sujeição aos regulamentos administrativos; ii) desapropriar nos prédios particulares e
nas autorizações preexistentes os bens, inclusive as águas particulares sobre que
34

Disponível em: http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=reservatorios-hidreletricascapturam-co2&id=010125101207.
34
Disponível em: http://www.ieahydro.org/Hydro___The_Environment6.html
35
Artigo 26, inciso I, da Constituição Federal.
36
Artigo 21, inciso XII, alínea b, da Constituição Federal.
37
Artigo 139 do Decreto Federal n° 24.643/1934.
38
Artigo 143 do Decreto Federal n° 24.643/1934.
39
Artigo 151 do Decreto Federal n° 24.643/1934.
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verse a concessão e os direitos que forem necessários, de acordo com a lei que
regula a desapropriação por utilidade pública, ficando a cargo do concessionário a
liquidação e pagamento das indenizações; iii) estabelecer as servidões permanentes
ou temporárias exigidas para as obras hidráulicas e para o transporte e distribuição da
energia elétrica; iv) construir estradas de ferro, rodovias, linhas telefônicas ou
telegráficas, sem prejuízo de terceiros, para uso exclusivo da exploração; e v)
estabelecer linhas de transmissão e de distribuição.
Por sua vez, a Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, instituiu a Política
Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), importante marco na gestão dos recursos
hídricos no Brasil, e estabeleceu os seguintes instrumentos para sua implementação
(artigo 5º): os Planos de Recursos Hídricos; o enquadramento dos corpos de água em
classes, segundo os usos preponderantes da água; a outorga dos direitos de uso de
recursos hídricos; a cobrança pelo uso de recursos hídricos; a compensação a
municípios; e o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.
Os Planos de Recursos Hídricos são os planos diretores que visam fundamentar e
orientar a implantação da Política de Recursos Hídricos e o gerenciamento das
águas40 e são elaborados por bacia hidrográfica, por Estado e para o País.41 Com o
intuito de assegurar a qualidade compatível das águas com os usos mais exigentes a
que forem destinadas e diminuir os custos de combate à poluição por meio de ações
preventivas permanentes, os corpos de hídricos serão enquadrados em classes,
segundo os usos preponderantes.42
A PNRH estabelece o regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos, com
objetivo de assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo
exercício dos direitos de acesso à água.43
Segundo a Lei Federal nº 9.433/1997, artigo 12, inciso IV, o aproveitamento dos
potenciais hidrelétricos está sujeito à outorga pelo Poder Público. A outorga e a
utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica estarão
subordinadas ao Plano Nacional de Recursos Hídricos, aprovado pelo Conselho
Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), obedecida a disciplina da legislação setorial
específica.44
Toda outorga estará condicionada às prioridades de uso estabelecidas nos Planos de
Recursos Hídricos e deverá respeitar a classe em que o corpo de água estiver
enquadrado e a manutenção de condições adequadas ao transporte aquaviário, bem
40

Artigo 6º, caput, da Lei Federal nº 9.433/1997.
Artigo 8º, caput, da Lei Federal nº 9.433/1997.
42
Artigo 9º, incisos I e II, da Lei Federal nº 9.433/1997.
43
Artigo 11, caput, da Lei Federal nº 9.433/1997.
44
Artigo 12, §2º, da Lei Federal nº 9.433/1997.
41

VOLUME 2
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 23
Revisão: 0

como deverá preservar o uso múltiplo dos recursos hídricos.45 O prazo das outorgas
de direitos de uso de recursos hídricos não poderá exceder a 35 (trinta e cinco) anos,
com possibilidade de renovação.46
Com efeito, a cobrança pelo uso de recursos hídricos, outro instrumento da PNRH,
objetiva reconhecer a água como bem econômico, incentivar a racionalização de seu
uso e obter recursos financeiros para financiamento dos programas e intervenções
contemplados nos planos de recursos hídricos.47
De acordo com o artigo 20, caput da PNRH, serão cobrados os usos de recursos
hídricos sujeitos à outorga, dentre os quais está previsto o aproveitamento dos
potenciais hidrelétricos.
O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGRH), criado
também pela Lei Federal nº 9.433/1997, visa coordenar a gestão integrada das águas,
arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com os recursos hídricos,
implementar a PNRH, planejar, regular, controlar o uso, preservação, recuperação dos
recursos hídricos e promover a cobrança por estes.
O SNGRH é composto pelos seguintes órgãos: (i) Conselho Nacional de Recursos
Hídricos (CNRH); (ii) a Agência Nacional de Águas (ANA); (iii) os Conselhos de
Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal; (iv) os Comitês de Bacia
Hidrográfica; (v) os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal
e municipais cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos; e
(v) as Agências de Água.48
O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, por meio da Resolução nº 32, de 15 de
outubro de 2003, instituiu a Divisão Hidrográfica Nacional com a finalidade de orientar,
fundamentar e implantar o Plano Nacional de Recursos Hídricos. O AHE São Luiz do
Tapajós está previsto para a Região Hidrográfica Amazônica, constituída pela bacia
hidrográfica do rio Amazonas situada no território nacional e, também, pelas bacias
hidrográficas dos rios existentes na Ilha de Marajó, além das bacias hidrográficas dos
rios situados no Estado do Amapá que deságuam no Atlântico Norte.49
A Resolução CNRH nº 109, de 13 de abril de 2010, define as Unidades de Gestão de
Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas de rios de domínio da União - UGRHs,
visando orientar a priorização na implantação de comitês de bacia e a implementação
dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. No caso da Região
45

Artigo 13 da Lei Federal nº 9.433/1997.
Artigo 16, caput da Lei Federal nº 9.433/1997.
47
Artigo 19 da Lei Federal nº 9.433/1997.
48
Artigo 33 da Lei Federal nº 9.433/1997.
49
Anexo II da Resolução CNRH nº 32/2003.
46
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Hidrográfica Amazônica as UGRHs serão definidas na revisão do Plano Nacional de
Recursos Hídricos.
Por sua vez, a Agência Nacional de Águas, criada pela Lei Federal nº 9.984, de 17 de
julho de 2000, é autarquia sob regime especial, vinculada ao MMA, com a finalidade
de implementar, em sua esfera de atribuições, a Política Nacional de Recursos
Hídricos, integrando o Sistema Nacional de Recursos Hídricos.
De acordo com o artigo 6º da Lei Federal nº 9.984/2000, a ANA poderá emitir outorgas
preventivas de uso de recursos hídricos, com finalidade de declarar a disponibilidade
de água para os usos requeridos. A outorga preventiva não confere direito de uso de
recursos hídricos e destina-se a reservar a vazão passível de outorga, possibilitando,
assim, aos investidores o planejamento de empreendimentos que necessitem desses
recursos. O prazo de validade dessa outorga será fixado com base na complexidade
do planejamento do empreendimento, limitando-se ao máximo de três anos.
Para licitar a concessão ou autorizar o uso de potencial de energia hidráulica em corpo
de água de domínio da União, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) deverá
promover, junto à ANA, prévia obtenção de declaração de reserva de disponibilidade
hídrica.50
A declaração de reserva de disponibilidade hídrica será transformada
automaticamente, pelo respectivo poder outorgante, em outorga de direito de uso de
recursos hídricos à instituição ou empresa que receber da ANEEL a concessão ou a
autorização de uso do potencial de energia hidráulica.51
O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, por meio da Resolução CNRH n° 16, de
08 de maio de 2001, define outorga de direito de uso de recursos hídricos como o “ato
administrativo mediante o qual a autoridade outorgante faculta ao outorgado
previamente ou mediante o direito de uso de recurso hídrico, por prazo determinado,
nos termos e nas condições expressas no respectivo ato, consideradas as legislações
específicas vigentes”.52
A emissão da outorga deverá obedecer, no mínimo, às seguintes prioridades: o
interesse público; e a data da protocolização do requerimento, ressalvada a
complexidade de análise do uso ou interferência pleiteados e a necessidade de
complementação de informações.53

50

Artigo 7º da Lei nº 9.984/2000.
Artigo 7o, caput e §2o, da Lei Federal nº 9.984/2000.
52
Artigo 1° da Resolução CNRH n° 16/2001.
53
Artigo 13 da Resolução CNRH n° 16/01.
51
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O CNRH, por meio da Resolução nº 65, de 07 de dezembro de 2006, estabelece
diretrizes de articulação dos procedimentos para obtenção da outorga de direito de
uso de recursos hídricos com os procedimentos de licenciamento ambiental, de acordo
com as competências dos órgãos e entidades integrantes do SNGRH e do SISNAMA.
A manifestação prévia, assim definida como todo ato administrativo emitido pela
autoridade outorgante competente, inserido no procedimento de obtenção da outorga
de direito de uso dos recursos hídricos,54 que corresponda à outorga preventiva ou à
declaração de disponibilidade hídrica, deve ser apresentada ao órgão ambiental
licenciador para obtenção da licença prévia, conforme o artigo 4º da Resolução CNRH
nº 65/2006.
Os procedimentos referentes à emissão de declaração de reserva de disponibilidade
hídrica e de outorga de direito de uso de recursos hídricos, para uso de potencial de
energia hidráulica superior a 1 MW, em corpo de água de domínio da União, são
tratados pela Resolução ANA nº 131, de 11 de março de 2003.
Importa observar que, também nos termos da Resolução ANA nº 131/2003, a
declaração de reserva de disponibilidade hídrica não confere direito de uso de
recursos hídricos e destina-se, unicamente, a garantir a quantidade de água
necessária à viabilidade do empreendimento hidrelétrico.
A Agência Nacional de Águas converterá, automaticamente, a declaração de reserva
de disponibilidade hídrica em outorga de direito de uso de recurso hídrico tão logo
receba da ANEEL a cópia do contrato de concessão ou do ato administrativo de
autorização para exploração de potencial de energia hidráulica localizado em rios de
domínio da União.55
Portanto, tem-se que a ANEEL deve apresentar à ANA outorga preventiva ou
declaração de disponibilidade hídrica para o AHE, com a finalidade de subsidiar a
concessão da licença prévia do empreendimento.
As diretrizes para a outorga de recursos hídricos, para a implantação de barragens em
corpos de água de domínio dos Estados ou da União, são formuladas pela Resolução
CNRH nº 37, de 26 de março de 2004.
Outrossim, a ANA, por meio da Resolução nº 147, de 04 de maio de 2012, aprovou os
modelos de resolução de outorga de direito de uso de recursos hídricos de domínio da
União, os quais farão referência aos usos de recursos hídricos registrados no

54
55

Artigo3º, inciso I, da Resolução CNRH nº 65/2006.
Artigo 6º da Resolução ANA nº 131/2003.
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Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos - CNARH, sem discriminação
das características técnicas.
Ainda quanto à outorga, a Resolução CNRH nº 141, de 10 de julho de 2012,
estabelece critérios e diretrizes para implementação dos instrumentos de outorga de
direito de uso de recursos hídricos e de enquadramento dos corpos de água em
classes, segundo os usos preponderantes da água, em rios intermitentes e efêmeros,
e dá outras providências.
Com efeito, a Lei Federal nº 9.433/1997 estabelece como um de seus objetivos
assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em
padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. Esta lei também estabelece o
enquadramento como um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos.
Nos termos do artigo 9º da Lei Federal nº 9.433/1997, o enquadramento visa
assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais existentes a que forem
destinadas e a diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações
preventivas permanentes.
A classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento dos corpos de água
superficiais, bem como o estabelecimento de condições e padrões de lançamento de
efluentes, são regulamentados pela Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de
2005.56 Vale mencionar, ainda, que a Resolução CONAMA nº 396, de 03 de abril de
2008, dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das
águas subterrâneas.
Com efeito, a Resolução CNRH nº 126, de 29 de junho de 2011, estabelece diretrizes
para o cadastro de usuários de recursos hídricos e para a integração dos dados
referentes aos usos de recursos hídricos superficiais e subterrâneos, constantes das
bases de dados dos sistemas estaduais de cadastro de usuários de recursos hídricos
e do CNARH57. O cadastro de usuários de recursos hídricos tem como objetivo o
conhecimento da demanda pelo uso da água e dar suporte à implementação dos
instrumentos das políticas de recursos hídricos, a fiscalização dos usos e
interferências nos recursos hídricos.
Ademais, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos por meio da Resolução CNRH nº
129, de 29 de junho de 2011, estabeleceu diretrizes gerais para a definição de vazões
mínimas remanescentes em um curso de água, que devem ser utilizadas como
limitantes quando da emissão de manifestações prévias, de outorgas de direito de uso
56
Tal Resolução teve o inciso II do § 4º e a Tabela X do § 5º, ambos do artigo 34, alterados pela Resolução CONAMA
nº 397/2008.
57
CNARH – Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos. Disponível: http://cnarh.ana.gov.br/
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de recursos hídricos e nas autorizações de intervenções hidráulicas; e por meio da
Resolução CNRH nº 135, de 24 de dezembro de 2011, aprovou o documento "Plano
Nacional de Recursos Hídricos - PNRH: Prioridades 2012-2015", como resultado da
primeira revisão do PNRH, complementando e atualizando o volume IV: Programas
Nacionais e Metas.
Finalmente, no âmbito estadual, a Lei n° 6.381/2001 dispõe sobre a Política de
Recursos Hídricos e institui o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos do
Pará (SEGRH/PA), compostos pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos; o órgão
gestor dos recursos hídricos; os Comitês de Bacia Hidrográfica; as Agências de
Bacias; os órgãos dos Poderes Públicos estaduais e municipais, cujas competências
se relacionam com a gestão de Recursos Hídricos.
No processo de licenciamento do AHE São Luiz do Tapajós deverão ser consideradas
diversas normas relacionadas a recursos hídricos, nesse sentido, destacamos as Leis
Federais nº 9.433/1997 e nº 9.984/2000, os Decretos Federais nº 24.643/1934 e
nº 4.613/2003, as Resoluções CNRH nº 16/2001, nº 32/2004, nº 37/2004, nº 65/2006,
nº 109/2010, nº 129/2011 e nº 135/2011, as Resoluções CONAMA nº 357/2005 e nº
396/2008, as Resoluções ANA nº 131/2003, nº 662/201058, nº 463/201259 e nº
147/2012 a Instrução Normativa IBAMA nº 184/2008, bem como a Lei Estadual n°
6.381/2001, dentre outros instrumentos legais e normativos eventualmente aplicáveis.
4.4.3.1 Monitoramento dos recursos hídricos
Considerando a necessidade de dados consubstanciados sobre os regimes de
operação dos reservatórios de aproveitamento hidrelétricos, e a importância da
qualidade e disponibilidade de dados para definição do aproveitamento ótimo do
potencial hidráulico, bem como para operação do parque hidrelétrico do Sistema
Interligado Nacional, foi editada a Resolução Conjunta ANA/ANEEL nº 03, de 10 de
agosto de 2010, que estabelece as condições e os procedimentos a serem
observados pelos concessionários e autorizados de geração de energia hidrelétrica
para a instalação, operação e manutenção de estações hidrométricas visando ao
monitoramento pluviométrico, limnimétrico, fluviométrico, sedimentométrico e de
qualidade da água associado a aproveitamentos hidrelétricos.
De acordo com essa Resolução têm-se os seguintes monitoramentos:

58

Resolução ANA nº 662/2010, a qual estabelece procedimentos acerca das atividades de fiscalização do uso de
recursos hídricos em corpos d’água de domínio da União exercidas pela Agência Nacional de Águas (ANA).
59
Resolução ANA nº 463, de 03 de setembro 2012, aprova condicionantes relativas a sistemas de transposição de
desnível para a navegação em declarações de reserva de disponibilidade hídrica e outorgas de direito de uso de
recursos hídricos de aproveitamentos hidrelétricos em cursos d'água de domínio da União.
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(i)
O monitoramento pluviométrico é o conjunto de ações e equipamentos
destinados ao levantamento de dados de precipitação;
(ii)
O monitoramento limnimétrico é o conjunto de ações e equipamentos
destinados ao levantamento de dados do nível d’água do reservatório do
aproveitamento hidrelétrico;
(iii)
O monitoramento fluviométrico é o conjunto de ações e equipamentos
destinados ao levantamento de dados do nível d’água, bem como medições de
descarga líquida que permitam a definição e atualização da curva de descarga;
(iv)
O monitoramento sedimentométrico é o conjunto de ações e equipamentos
destinados ao levantamento de dados de sedimentos em suspensão e de fundo, que
permitam determinar a descarga sólida total;
(v)
O monitoramento de qualidade da água é o conjunto de ações e equipamentos
destinados ao levantamento de parâmetros de qualidade da água.
Na definição do número de estações hidrométricas deverão ser considerados a área
de drenagem incremental de cada aproveitamento para o monitoramento
pluviométrico, limnimétrico, fluviométrico e sedimentométrico, e a área inundada do
reservatório para o monitoramento da qualidade da água. Os locais onde serão
instaladas as estações hidrométricas serão avaliados e aprovados pela ANA, a qual
indicará os códigos dos respectivos pontos de monitoramento, bem como o programa
anual de operação das estações.
Vale mencionar que as declarações de reserva de disponibilidade hídrica e as
outorgas de direito de uso de recursos hídricos para aproveitamento de potenciais
hidrelétricos emitidos pela ANA incluirão condicionante específica de cumprimento das
obrigações referentes à instalação, operação e manutenção de estações
hidrométricas.
Dessa forma, o AHE São Luiz do Tapajós deverá observar a Resolução Conjunta
ANA/ANEEL nº 03/2010, no que se refere à instalação, operação e manutenção de
estações hidrométricas visando ao monitoramento pluviométrico, limnimétrico,
fluviométrico, sedimentométrico e de qualidade da água associado ao AHE.
4.4.3.2 Lei de Segurança de Barragens
A Lei Federal nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, estabelece a Política Nacional de
Segurança de Barragens (PNSB), aplicável a barragens destinadas à acumulação de
água para quaisquer usos, tendo por fundamentos: a consideração da barragem nas
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suas fases de planejamento, projeto, construção, primeiro enchimento e primeiro
vertimento, operação, desativação e de usos futuros; a informação e estímulo à
população a participar, direta ou indiretamente, das ações preventivas e
emergenciais; responsabilidade legal do empreendedor pela segurança da barragem,
cabendo-lhe o desenvolvimento de ações para garanti-la; a promoção de mecanismos
de participação e controle social; e a sustentabilidade e o alcance dos potenciais
efeitos sociais e ambientais da barragem.
A fiscalização da segurança de barragens caberá, sem prejuízo das ações
fiscalizatórias dos órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, à entidade que
concedeu ou autorizou o uso do potencial hidráulico, quando se tratar de uso
preponderante para fins de geração hidrelétrica. Vale mencionar que as barragens
serão classificadas pelos agentes fiscalizadores, por categoria de risco, por dano
potencial associado e pelo seu volume, com base em critérios gerais a serem
oportunamente estabelecidos pelo CNRH.
A Resolução CNRH nº 143, de 10 de julho de 2012 estabelece critérios gerais de
classificação de barragens por categoria de risco, dano potencial associado e pelo
volume do reservatório, em atendimento ao art. 7° da Lei n° 12.334/2010. Vale
observar que as barragens serão classificadas pelos órgãos fiscalizadores, por
categoria de risco, por dano potencial associado e pelo seu volume, com base em
critérios gerais estabelecidos nessa Resolução.
Vale comentar que o responsável pela barragem deverá providenciar a elaboração e a
atualização do Plano de Segurança da Barragem (PSB)60 compreendendo, no mínimo,
as seguintes informações: identificação do empreendedor; dados técnicos referentes à
implantação do empreendimento, do projeto como construído, bem como aqueles
necessários para a operação e manutenção da barragem; estrutura organizacional e
qualificação técnica dos profissionais da equipe de segurança da barragem; manuais
de procedimentos dos roteiros de inspeções de segurança e de monitoramento e
relatórios de segurança da barragem; regra operacional dos dispositivos de descarga
da barragem; indicação da área do entorno das instalações e seus respectivos
acessos, a serem resguardados de quaisquer usos ou ocupações permanentes,
exceto aqueles indispensáveis à manutenção e à operação da barragem; Plano de
Ação de Emergência (PAE), quando exigido; relatórios das inspeções de segurança; e
revisões periódicas de segurança.

60

O PSB deverá ser elaborado até o início da operação da barragem, nos termos do artigo 7º da Resolução ANA nº
91/2012.
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A Resolução ANA nº 742, de 17 de outubro de 2011, estabelece a periodicidade,
qualificação da equipe responsável, conteúdo mínimo e nível de detalhamento das
Inspeções de Segurança Regulares das Barragens Fiscalizadas pela ANA, para
avaliar as condições físicas das partes integrantes da barragem visando a identificar e
monitorar anomalias que afetem potencialmente a sua segurança.
Com efeito, a Resolução ANA nº 91, de 02 de abril de 2012, estabelece a
periodicidade de atualização, a qualificação do responsável técnico, o conteúdo
mínimo e o nível de detalhamento do Plano de Segurança da Barragem e da Revisão
Periódica de Segurança da Barragem.
Outrossim, a Resolução CNRH nº 144, de 10 de julho de 2012 estabelece diretrizes
para implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens, aplicação de
seus instrumentos e atuação do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança
de Barragens, em atendimento ao art. 20 da Lei nº 12.334/2010, que alterou o art. 35
da Lei Federal nº 9.433/1997.
Sendo assim, o AHE São Luiz do Tapajós deverá observar no que tange à segurança
da barragem, a Lei Federal nº 12.334/2010, as Resoluções ANA nº 742/2011 e nº
91/2012, as Resoluções CNRH nº 143/2012 e nº 144/2012, sem prejuízo de outros
diplomas normativos eventualmente aplicáveis.
4.4.3.3 Efluentes
Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, direta ou
indiretamente, nos corpos de água após o devido tratamento e desde que obedeçam
às condições, padrões e exigências dispostos na Resolução CONAMA nº 357/200561,
parcialmente alterada e complementada pela Resolução CONAMA nº 430/2011.
Nos termos dos artigos 3º e 16 da Resolução CONAMA nº 430/2011, os efluentes de
qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados diretamente no corpo receptor
desde que obedeçam as condições e os padrões nela previstos, bem como em outras
normas aplicáveis. No entanto, consoante o artigo 5º dessa Resolução, os efluentes
não poderão conferir ao corpo receptor características de qualidade em desacordo
com as metas obrigatórias progressivas, intermediárias e final, do seu enquadramento,
sendo igualmente vedado, nos efluentes, o lançamento de Poluentes Orgânicos
Persistentes (POPs), observada a legislação em vigor.62
O órgão ambiental competente deverá, por meio de norma específica ou no
licenciamento de empreendimento, estabelecer a carga poluidora máxima para o
61
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Alterada pelas Resoluções CONAMA nº 370/2006, nº 397/2008 e nº 410/2009.
Artigo 8º da Resolução CONAMA nº 430/2011.
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lançamento de substâncias passíveis de estarem presentes ou serem formados nos
processos produtivos, listadas ou não em tal Resolução, de modo a não comprometer
as metas progressivas obrigatórias, intermediárias e final, estabelecidas pelo
enquadramento para o corpo de água.63
De acordo com o artigo 18 ainda da mesma Resolução CONAMA nº 430/2011, o
efluente não deverá causar ou possuir potencial para causar efeitos tóxicos aos
organismos aquáticos no corpo receptor, de acordo com os critérios de ecotoxicidade
estabelecidos pelo órgão ambiental competente. O artigo 19 acrescenta que o órgão
ambiental competente deverá determinar quais empreendimentos e atividades
deverão realizar os ensaios de ecotoxicidade, considerando as características dos
efluentes gerados e do corpo receptor.
Os responsáveis pelas fontes poluidoras dos recursos hídricos deverão realizar o
automonitoramento para controle e acompanhamento periódico dos efluentes
lançados nos corpos hídricos.
Além disso, as fontes potencial ou efetivamente poluidoras dos recursos hídricos
deverão também buscar práticas de gestão de efluentes com vistas ao uso eficiente da
água, à aplicação de técnicas para redução da geração e melhoria da qualidade de
efluentes gerados e, sempre que possível e adequado, proceder à reutilização, nos
termos do artigo 27 da Resolução CONAMA nº 430/2011.
Adicionalmente ao disposto acima, cumpre observar que, de acordo com o artigo 12,
inciso III, da Lei Federal nº 9.433/1997, que institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos, o lançamento de esgotos e demais resíduos líquidos e gasosos em corpos
d´água está sujeito à outorga de uso de recursos hídricos, no que é repetido pelo
artigo 4º, inciso III, da Resolução CNRH nº 16/2001.
A outorga de direito de uso da água para o lançamento de efluentes será dada em
quantidade de água necessária para a diluição da carga poluente, a qual pode variar
ao longo do prazo de validade da mesma, com base nos padrões de qualidade da
água correspondentes à classe de enquadramento do respectivo corpo receptor e/ou
em critérios específicos definidos no correspondente plano de recursos hídricos ou
pelos órgãos competentes.64
Diante do exposto, com relação ao lançamento de efluentes, deverão ser
considerados os seguintes instrumentos normativos: Lei Federal nº 9.433/1997,
Resolução CONAMA nº 357/2005, Resolução CONAMA nº 430/2011 e Resolução
CNRH nº 16/2001, entre outras normas aplicáveis.
63 Artigo 7º da Resolução CONAMA nº 430/2011.
64
Artigo 15 da Resolução CNRH nº 16/2001.
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4.4.4

Compensação Financeira pela Geração Hidrelétrica

A Constituição Federal Brasileira de 1988 estabelece que os potenciais de energia
hidráulica são bens da União e assegura, nos termos do artigo 20, §1º, aos Estados e
aos Municípios, bem como aos órgãos da administração direta da União, participação
no resultado da exploração de recursos hídricos para fins de geração de energia
elétrica ou compensação financeira por essa exploração.
O aproveitamento de recursos hídricos, para fins de geração de energia elétrica,
enseja compensação financeira aos Estados e Municípios e deve ser calculada,
distribuída e aplicada na forma estabelecida na Lei Federal nº 7.990, de 28 de
dezembro de 1989.65
O valor da compensação financeira corresponde a um fator percentual do valor da
energia constante da fatura, excluídos os tributos e empréstimos compulsórios.66
Quando o aproveitamento do potencial hidráulico atingir mais de um Município,67 como
é o caso do AHE São Luiz do Tapajós, a distribuição dos percentuais da compensação
financeira será feita proporcionalmente, levando-se em consideração as áreas
inundadas e outros parâmetros de interesse público regional ou local.68
O pagamento das compensações financeiras será efetuado mensalmente, diretamente
aos beneficiários. Ressalta-se, oportunamente, que é vedada aos beneficiários das
compensações financeiras a aplicação das mesmas em pagamento de dívidas e no
quadro permanente de pessoal, nos termos do Decreto Federal nº 1, de 11 de janeiro
de 1991, que regulamenta o pagamento da compensação financeira.69
A compensação financeira pela utilização de recursos hídricos de que trata a Lei
Federal nº 7.990/1989 será de 6,75% (seis inteiros e setenta e cinco centésimos por
cento) sobre o valor da energia elétrica produzida, a ser paga por titular de concessão
ou autorização para exploração de potencial hidráulico aos Estados e aos Municípios
em cujos territórios se localizarem instalações destinadas à produção de energia
elétrica, ou que tenham áreas invadidas por águas dos respectivos reservatórios, e a
órgãos da administração direta da União.70

65

Referida Lei foi posteriormente alterada pela Lei Federal nº 8.001/1990, Lei Federal nº 9.433/1997, Lei Federal nº
9.648/1998, Lei Federal nº 9.993/00, e Lei Federal nº 10.195/2001.
66
Artigo 3º, caput, da Lei Federal nº 7.990/1989.
67
No caso do AHE São Luiz do Tapajós serão afetados os seguintes municípios: Itaituba e Trairão.
68
Artigo 5º, caput, da Lei Federal nº 7.990/1989.
69
Artigo 26 do Decreto Federal nº 1/1991.
70
Artigo 17, caput, da Lei Federal nº 9.648/1998, altera dispositivos das Leis Federais nº 3.890-A/61, nº 8.666/1993, nº
8.987/1995, nº 9.074/1995, nº 9.427/1996, e autoriza o Poder Executivo a promover a reestruturação das Centrais
Elétricas Brasileiras (ELETROBRÁS) e de suas subsidiárias e dá outras providências.
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O artigo 17, §1º da Lei Federal nº 9.648/1998, dispõe que 6,0% (seis por cento) do
valor da energia produzida serão distribuídos entre os Estados, Municípios e órgãos
da administração direta da União; e 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) do
valor da energia produzida serão destinados ao MMA, para aplicação na
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos.
Importante destacar que essa parcela de 0,75% (setenta e cinco centésimos por
cento) constitui pagamento pelo uso de recursos hídricos71 e será aplicada nos termos
do artigo 22 da Lei Federal nº 9.433/1997 (PNHR), ou seja, os valores arrecadados
com a cobrança pelo uso de recursos hídricos serão aplicados prioritariamente nas
bacias hidrográficas em que foram gerados e serão utilizados no financiamento de
estudos, programas, projetos e obras incluídos nos Planos de Recursos Hídricos e no
pagamento de despesas de implantação e custeio administrativo dos órgãos e
entidades integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
A Lei Federal nº 8.001, de 13 de março de 1990,72 define os percentuais da
distribuição dos 6% (seis por cento) da compensação financeira de que trata a Lei
Federal nº 7.990/1989 e a Lei Federal nº 9.648/1998, que se dará da seguinte forma:73
(i)

45% (quarenta e cinco por cento) aos Estados;

(ii)

45% (quarenta e cinco por cento) aos Municípios afetados;

(iii)

4,4% (quatro inteiros e quatro décimos por cento) ao Ministério do Meio
Ambiente;

(iv)

3,6% (três inteiros e seis décimos por cento) ao Ministério de Minas e Energia; e

(v)

2% (dois por cento) ao Ministério da Ciência e Tecnologia.

O artigo 1º, §4º, da Lei Federal nº 8.001/1990 estabelece que a cota destinada ao
MMA correspondente a 4,4% (quatro inteiros e quatro décimos por cento) será
empregada na implementação da PNHR, do SNGRH e na gestão da rede
hidrometeorológica nacional.
O valor total da energia produzida, para fins da compensação financeira de que trata o
artigo 1º da Lei 8.001/1990, nos termos do Decreto Federal n° 3.739, de 31 de janeiro
de 2001, será obtido pelo produto da energia de origem hidráulica efetivamente
71

Decreto Federal nº 7.402/2010, dispõe sobre a parcela referida no inciso II do § 1o do art. 17 da Lei no 9.648, de 27
de maio de 1998, paga por titular de concessão ou autorização para exploração de potencial hidráulico.
72
Referida Lei foi posteriormente alterada pela Lei Federal nº 9.433/1997, Lei Federal nº 9.984/2000, Lei Federal nº
9.993/03 e Lei Federal nº 12.087/2009.
73
Redação dada pela Lei Federal nº 9.984/2000.
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verificada, medida em megawatt-hora (MWh), multiplicado pela Tarifa Atualizada de
Referência (TAR), fixada pela ANEEL.74
Em 2000 foi publicada a Lei Federal n° 9.993, a qual foi posteriormente regulamentada
pelo Decreto Federal n° 3.874/2001, os quais destinam recursos provenientes da
compensação financeira ao setor de ciência e tecnologia, por meio do Fundo Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
Vale comentar que em meados de 2012 foi iniciado processo de discussão no sentido
de se alterar o marco regulatório da CFURH, visando destinar percentual da
compensação financeira aos indígenas atingidos por empreendimentos hidroelétricos.
Ante o exposto, a compensação financeira decorrente do AHE deverá considerar a Lei
Federal nº 7.990/1989, Lei Federal nº 9.648/1998, Lei Federal nº 9.433/1997, Lei
Federal nº 8.001/1990, Decreto Federal nº 1/1991, Decreto Federal nº 3.739/2001,
Resolução ANEEL nº 88/2001, entre outros diplomas normativos.
4.4.5

Áreas Especialmente Protegidas

4.4.5.1 Área de preservação permanente (APP)
A Lei Federal n° 12.651, de 25 de maio de 2012, popularmente conhecida por Novo
Código Florestal, estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, Áreas de
Preservação Permanente (APP) e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o
suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o
controle e prevenção dos incêndios florestais, além de prever instrumentos
econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos.
Para os efeitos dessa Lei, entende-se por:
•

Amazônia Legal: os Estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia,
Amapá e Mato Grosso e as regiões situadas ao norte do paralelo 13° S, dos
Estados de Tocantins e Goiás, e ao oeste do meridiano de 44° W, do Estado
do Maranhão;

•

Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a
paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico

74

Artigo 1º do Decreto Federal n° 3.739/2001, dispõe sobre o cálculo da TAR para compensação financeira pela
utilização de recursos hídricos, de que trata a Lei Federal nº 7.990/1989, e da contribuição de reservatórios de
montante para a geração de energia hidrelétrica, de que trata a Lei Federal nº 8.001/1990, e dá outras providências.
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de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações
humanas;
•

Uso alternativo do solo: substituição de vegetação nativa e formações
sucessoras por outras coberturas do solo, como atividades agropecuárias,
industriais, de geração e transmissão de energia, de mineração e de
transporte, assentamentos urbanos ou outras formas de ocupação humana;

•

Utilidade pública: b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos
serviços públicos de transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário aos
parcelamentos de solo urbano aprovado pelos Municípios, saneamento, gestão
de resíduos, energia, telecomunicações, radiodifusão, instalações necessárias
à realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais,
bem como mineração, exceto, neste último caso, a extração de areia, argila,
saibro e cascalho;

•

Leito regular: a calha por onde correm regularmente as águas do curso d’água
durante o ano;

•

Várzea de inundação ou planície de inundação: áreas marginais a cursos
d’água sujeitas a enchentes e inundações periódicas.

O artigo 5o, caput, da Lei Federal n° 12.651/2012 dispõe que na implantação de
reservatório d’água artificial destinado a geração de energia 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.
Na implantação de reservatório d’água artificial, 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 SISNAMA, não podendo o uso exceder a 10% (dez por cento)
do total da APP.
O Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial, para
os empreendimentos licitados a partir de maio de 2012, deverá ser apresentado ao
órgão ambiental concomitantemente com o Plano Básico Ambiental e aprovado até o
início da operação do empreendimento, não constituindo a sua ausência impedimento
para a expedição da licença de instalação.
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A vegetação situada em APP deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor
ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.
Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em APP, o proprietário da área,
possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da
vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos na Lei Federal n° 12.651/2012.
Oportuno destacar que a intervenção ou a supressão de vegetação nativa em APP
somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública (ex.: infraestrutura – energia), de
interesse social ou de baixo impacto ambiental.
A Lei Federal n° 12.651/2012 criou o Cadastro Ambiental Rural - CAR75, registro
público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a
finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais,
compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e
econômico e combate ao desmatamento. A inscrição no CAR será obrigatória para
todas as propriedades e posses rurais, devendo ser requerida no prazo de 1 (um) ano
contado da sua implantação - o que ainda não ocorreu - prorrogável, uma única vez,
por igual período por ato do Chefe do Poder Executivo.
A União e os Estados deverão, nesse mesmo prazo, implantar Programas de
Regularização Ambiental - PRAs de posses e propriedades rurais, com o objetivo de
adequá-las aos termos dessa Lei. Na regulamentação dos PRAs, a União
estabelecerá normas de caráter geral, incumbindo-se aos Estados o detalhamento por
meio da edição de normas de caráter específico, em razão de suas peculiaridades
territoriais, climáticas, históricas, culturais, econômicas e sociais.
Com base no requerimento de adesão ao PRA, o órgão competente integrante do
SISNAMA convocará o proprietário ou possuidor para assinar o termo de
compromisso, que constituirá título executivo extrajudicial. Após a adesão do
interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o
proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22
de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de
Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito.
A partir da assinatura do termo de compromisso serão suspensas as sanções e, se
cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a
regularização ambiental, as multas serão consideradas como convertidas em serviços
de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente,
regularizando o uso de áreas rurais. A assinatura de termo de compromisso para
75

A Secretaria do Meio Ambiente do Pará, por intermédio da Instrução Normativa nº 39/2010, estabelece critérios e
procedimentos para a inscrição de imóveis rurais no Cadastro Ambiental Rural - CAR-PA, a ser emitido pela Secretaria
de Estado de Meio Ambiente – SEMA.
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regularização de imóvel também suspenderá a punibilidade dos crimes ambientais,
enquanto o termo estiver sendo cumprido. A prescrição ficará interrompida durante o
período de suspensão da pretensão punitiva.
Vale ressaltar que nas Áreas de Preservação Permanente é autorizada,
exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de
turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008. Será admitida a
manutenção de residências e da infraestrutura associada às atividades
agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural, inclusive o acesso a essas
atividades, desde que não estejam em área que ofereça risco à vida ou à integridade
física das pessoas.
O artigo 61-B da Lei Federal n° 12.651/12 estabelece que os proprietários e
possuidores dos imóveis rurais que, em 22 de julho de 2008, detinham até 10 (dez)
módulos fiscais e desenvolviam atividades agrossilvipastoris nas áreas consolidadas
em APP é garantido que a exigência de recomposição, somadas todas as APP do
imóvel, não ultrapassará: 10% (dez por cento) da área total do imóvel, para imóveis
rurais com área de até 2 (dois) módulos fiscais; e 20% (vinte por cento) da área total
do imóvel, para imóveis rurais com área superior a 2 (dois) e de até 4 (quatro) módulos
fiscais.
Adicionalmente, o Decreto Federal nº 8.235, de 5 de maio 2014 estabelece normas
gerais complementares aos Programas de Regularização Ambiental dos Estados e do
Distrito Federal, e a Instrução Normativa MMA nº 2, de 5 de maio de 2014 dispõe
sobre os procedimentos para a integração, execução e compatibilização do Sistema
de Cadastro Ambiental Rural - SICAR e define os procedimentos gerais do Cadastro
Ambiental Rural - CAR.
Ademais, na regularização fundiária de interesse específico dos assentamentos
inseridos em área urbana consolidada e que ocupam APP não identificadas como
áreas de risco, a regularização ambiental será admitida por meio da aprovação do
projeto de regularização fundiária, na forma da Lei Federal n° 11.977/2009.
Outrossim, em caso de áreas degradadas, os procedimentos metodológicos para
restauração e recuperação de APP deverão observar a Resolução CONAMA nº 429,
de 28 de fevereiro de 2011, combinada com a Instrução Normativa MMA n° 05, de 08
de setembro de 2009.
Portanto, no que concerne à APP, o empreendimento deverá observar as Resoluções
CONAMA nº 369/2006 e nº 429/2011, a Instrução Normativa MMA n° 05/2009, a
recente Lei Federal nº 12.651/2012, dentre outros diplomas legais e normativos
eventualmente aplicáveis.
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Portanto, no que concerne à APP, o empreendimento deverá observar as Resoluções
CONAMA nº 369/2006 e nº 429/2011, a Instrução Normativa MMA n° 05/2009, a
Instrução Normativa MMA nº 2/2014, a Lei Federal nº 12.651/2012 e o Decreto Federal
nº 8.235/2014 dentre outros diplomas legais e normativos eventualmente aplicáveis.
4.4.5.2 Reserva Legal (RL)
Conforme mencionado no subtítulo anterior (APP), o Novo Código Florestal, Lei
Federal n° 12.651/2012, estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação,
APP e Reserva Legal, sendo esta definida como área localizada no interior de uma
propriedade ou posse rural, com a função de assegurar o uso econômico de modo
sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a
reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade,
bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa.
Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de
Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as APP, observados os
seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel: (i) localizado na
Amazônia Legal: a) 80% no imóvel situado em área de florestas; b) 35% no imóvel
situado em área de cerrado; e c) 20% no imóvel situado em área de campos gerais;(ii)
localizado nas demais regiões do País: 20%.
O poder público poderá reduzir a Reserva Legal para até 50%, para fins de
recomposição, quando o Município tiver mais de 50% da área ocupada por unidades
de conservação da natureza de domínio público e por terras indígenas homologadas.
Outrossim, o poder público estadual poderá reduzir a Reserva Legal para até 50%,
quando o Estado tiver Zoneamento Ecológico-Econômico aprovado e mais de 65% do
seu território ocupado por unidades de conservação da natureza de domínio público,
devidamente regularizadas, e por terras indígenas homologadas.
Insta ressaltar que de acordo com o §7o, do artigo 12 da Lei Federal n° 12.651/2012,
não será exigida Reserva Legal relativa às áreas adquiridas ou desapropriadas por
detentor de concessão, permissão ou autorização para exploração de potencial de
energia hidráulica, nas quais funcionem empreendimentos de geração de energia
elétrica, subestações, linhas de transmissão e de distribuição de energia elétrica.
Isto posto, quanto à Reserva Legal,76 o AHE São Luiz do Tapajós deverá observar a
Lei Federal nº 12.651/2012, especificamente quanto à sua dispensa por se tratar de
empreendimento de geração de energia elétrica.
76

Lei Federal nº 12.651/2012: “Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título
de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação Permanentes observadas os
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4.4.5.3 Unidades de Conservação (UC)
A Constituição Federal Brasileira dispõe que todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, e que, para assegurar esse direito, incumbe ao Poder Público
definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes
a serem especialmente protegidos, vedada qualquer utilização que comprometa a
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.77
A Lei Federal n° 9.985/2000 regulamentou mencionado dispositivo constitucional e
instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC),
estabelecendo critérios e normas para a criação, implantação e gestão das Unidades
de Conservação (UCs).
Importa mencionar que a execução das ações do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação, a implantação, o gerenciamento, a proteção, a fiscalização e o
monitoramento das UCs instituídas pela União estão a cargo do Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade (Instituto Chico Mendes), criado pela Lei
Federal nº 11.516/2007.
As UCs integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos, cada qual com
características específicas: Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso
Sustentável. O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a
natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. Já as de
Uso Sustentável visam compatibilizar a conservação da natureza com o uso
sustentável de parcela dos seus recursos naturais.78
O Decreto Federal nº 7.154, de 09 de abril de 2010, sistematiza e regulamenta a
atuação de órgãos públicos federais, estabelecendo procedimentos a serem
observados para autorizar e realizar estudos de aproveitamento de potenciais de
energia hidráulica e sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica no
interior de unidades de conservação, bem como para autorizar a instalação de
sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica em unidades de
conservação de uso sustentável.

seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel, excetuados os casos previstos no art. 68 desta Lei: § 7o
Não será exigido Reserva Legal relativa às áreas adquiridas ou desapropriadas por detentor de concessão, permissão
ou autorização para exploração de potencial de energia hidráulica, nas quais funcionem empreendimentos de geração
de energia elétrica, subestações ou sejam instaladas linhas de transmissão e de distribuição de energia elétrica.”
77
Artigo 225, §1º, inciso III, da Constituição Federal.
78
Artigo 7º, §1º e §2º, da Lei Federal n° 9.985/2000.
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Ademais, a Instrução Normativa ICMBio nº 05, de 02 de setembro de 2009, estabelece
os procedimentos para a análise dos pedidos e concessão de autorização79 pelo
Instituto Chico Mendes para o licenciamento ambiental de empreendimentos ou
atividades que afetem Unidades de Conservação federais, suas zonas de
amortecimento ou áreas circundantes.
Tendo em vista a necessidade de regulamentação dos procedimentos de
licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental que
afetem as UCs ou suas zonas de amortecimentos (ZA), foi editada a Resolução
CONAMA nº 428, em 17 de dezembro de 2010.
Segundo essa Resolução, o licenciamento de empreendimentos de significativo
impacto ambiental, assim considerados pelo órgão licenciador (IBAMA) e com
fundamento no EIA/RIMA, que possam afetar Unidade de Conservação específica ou
sua zona de amortecimento, será concedido após autorização do órgão responsável
pela administração da UC.80
Referida autorização deverá ser solicitada pelo órgão ambiental licenciador, no prazo
máximo de 15 dias após o aceite do EIA/RIMA. Ademais, na existência de Plano de
Manejo da UC publicado, este deverá ser observado na orientação dos impactos na
Unidade de Conservação ou sua ZA.81
Caso não haja ZA estabelecida, até 20 de dezembro de 2015, o licenciamento de
empreendimentos dessa categoria, localizados numa faixa de 3 km a partir do limite da
Unidade de Conservação, sujeitar-se-á à obtenção de autorização do órgão
responsável pela administração da UC.82
Nesse sentido a recente Portaria ICMBio nº 45, de 17 de abril de 2014 aprova o Plano
de Manejo das Florestas Nacionais de Itaituba I e de Itaituba II, prevendo que a ZA
será estabelecida posteriormente por instrumento jurídico específico.
A autorização em questão deverá ser solicitada pelo IBAMA, antes da emissão da LP,
ao órgão responsável pela administração da UC que deverá se manifestar,
conclusivamente, após avaliação dos estudos ambientais exigidos dentro do
procedimento de licenciamento ambiental, no prazo de até 60 (sessenta) dias, a contar

79

Instrução Normativa ICMBIO nº 05/09, artigo 2º, inciso I: “Autorização para o Licenciamento Ambiental: ato
administrativo pelo qual o Instituto Chico Mendes autoriza o órgão ambiental competente a proceder ao licenciamento
ambiental de empreendimentos e atividades que afetem as unidades de conservação federais, suas zonas de
amortecimento ou áreas circundantes.”
80
Artigo 1º da Resolução CONAMA nº 428/2010.
81
Artigo 1º, § 1º e § 5º, da Resolução CONAMA nº 428/2010.
82
Artigo 1º, § 2º da Resolução CONAMA nº 428/2010.
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do recebimento da solicitação.83 Caso seja necessário, a autorização especificará as
condições técnicas que deverão ser consideradas nas licenças (artigo 3º, § 1º).
Adicionalmente, insta ressaltar que o Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade, por meio do Ofício nº 106/2012 – DIBIO/ICMBio, de 08 de maio de
2012, apresentou contribuições ao Termo de Referência para elaboração do EIA do
AHE São Luiz do Tapajós, considerando, para tanto, as seguintes unidades de
conservação: Parque Nacional da Amazônia84, Floresta Nacional de Itaituba I e
Floresta de Itaituba II.
Nesse sentido, destaca-se a edição da Lei Federal n° 12.678, de 25 de junho de
2012,85 que dispõe sobre alterações nos limites dos Parques Nacionais da Amazônia,
dos Campos Amazônicos e Mapinguari, das Florestas Nacionais de Itaituba I, Itaituba
II e do Crepori e da Área de Proteção Ambiental do Tapajós. De acordo com o artigo
14 dessa Lei, as frações das áreas que eventualmente não forem atingidas pela cota
de inundação do Aproveitamento Hidrelétrico São Luiz do Tapajós serão reintegradas
às unidades de conservação da qual foram destacadas.

83

Artigo 2º da Resolução CONAMA nº 428/2010.
Plano de Manejo Parque Nacional da Amazônia (Tapajós), 1978, Brasília. M.A. - Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal – IBDF Programa de Poios Agropecuários e Agrominerais da Amazônia – Polamazônia.
85
Oportuno transcrever parcialmente a exposição de motivos (EMI Nº 2 - MMA/MDA/MP/MME, de 05/01/2012) da
Medida Provisória n° 558/2012 que foi convertida na Lei Federal n° 12.678/2012, a saber: “1. Submetemos à elevada
apreciação de Vossa Excelência a proposta de edição de Medida Provisória que trata da redefinição dos limites do
Parque Nacional dos Campos Amazônicos, do Parque Nacional Mapinguari, do Parque Nacional da Amazônia, da
Floresta Nacional de Itaituba I, da Floresta Nacional de Itaituba II, da Floresta Nacional do Crepori e da Área de
Proteção Ambiental Tapajós. 19. Adicionalmente, o Parque Nacional da Amazônia, em conjunto com a Floresta
Nacional de Itaituba I, a Floresta Nacional de Itaituba II, a Floresta Nacional do Crepori e a Área de Proteção Ambiental
Tapajós, é objeto de redefinição de limites visando retirar a sobreposição das áreas dos reservatórios das Usinas
Hidrelétricas de São Luiz do Tapajós e de Jatobá dos limites das citadas unidades de conservação. 20. Considerando a
Resolução do Conselho Nacional de Política Energética – CNPE Nº 3, de 3 de maio de 2011, aprovada em despacho
presidencial publicado no D.O.U. de 22/07/2011 (Res. CNPE nº 3/2011), que determina a adoção de providências, no
âmbito do Poder Executivo Federal, para que se concluam os estudos necessários à licitação e implantação de
aproveitamentos energéticos e, considerando ainda, que o licenciamento ambiental de empreendimentos não pode ser
iniciado caso exista conflito de sobreposição de empreendimentos com unidades de conservação, o ICMBio, a partir de
estudos realizados pela Eletrobrás e pela Eletronorte, encaminhou a proposta de redefinição dos polígonos do Parque
Nacional da Amazônia, das Florestas Nacionais de Itaituba I, II e do Crepori e da Área de Proteção Ambiental Tapajós.
21. O MMA e o ICMBio, assim, no intuito de identificar áreas de importância biológica e insubstituíveis nas unidades de
conservação a serem afetadas pelos Aproveitamentos Hidrelétricos de São Luiz do Tapajós e Jatobá, estão
desenvolvendo, em parceria com a Empresa de Pesquisa Energética – EPE, o Ministério de Minas e Energia – MME, a
Agência Nacional de Águas - ANA e o IBAMA, um estudo de “Identificação de Áreas Críticas para Conservação da
Biodiversidade nas Bacias dos Rios Tapajós e Juruena”. O estudo está em andamento e tem prazo de término previsto
para maio de 2012. 23. Por outro lado, a legislação ambiental vigente impõe que a desafetação dessas áreas ocorra
previamente ao procedimento de licenciamento ambiental, necessário para dar início aos estudos de implantação dos
referidos empreendimentos. 24. Importante que se diga que o CNPE considera fundamental para o cumprimento do
planejamento energético do país no horizonte até 2014 a viabilização do potencial hidrelétrico da Bacia do Rio Tapajós,
particularmente os Aproveitamentos Hidrelétricos de São Luiz do Tapajós e de Jatobá. 26. Em suma, além das
conclusões acima já mencionadas a respeito dos Parques Nacionais dos Campos Amazônicos e Mapinguari, tem-se
que a área total excluída do Parque Nacional da Amazônia é de 47.080 hectares, sendo 18.700 hectares decorrentes
da sobreposição com o Aproveitamento Hidrelétrico de São Luiz do Tapajós e 28.380 hectares para a redefinição dos
limites leste do Parque. A área incorporada, a seu turno, é de 804 hectares decorrente da referida redefinição dos
limites leste. 27. Os limites da Floresta Nacional de Itaituba I estão sendo redefinidos para viabilizar os
Aproveitamentos Hidrelétricos de São Luiz do Tapajós e de Jatobá. No total, a área excluída é de 7.705 hectares. 28. A
redefinição de limites da Floresta Nacional de Itaituba II elimina a sobreposição com o Aproveitamento Hidrelétrico de
São Luiz do Tapajós, com a exclusão de 28.453 hectares.”
84
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Com relação às normas aplicáveis às Unidades de Conservação, deverão ser
consideradas, principalmente, a Lei Federal n° 12.678/2012, Lei Federal nº
9.985/2000, Decretos Federais nº 4.340/2002, nº 73.683/1974, nº 2.481/1998, nº
2.482/1998 e nº 7.154/2010, a Instrução Normativa ICMBio nº 05/2009, a Resolução
CONAMA nº 428/2010, a Portaria ICMBio nº 45/2014, além de outras normas
eventualmente aplicáveis às UCs.
4.4.5.4 Áreas prioritárias para conservação, utilização sustentável e repartição
de benefícios da biodiversidade brasileira
O Decreto Federal nº 5.092, de 21 de maio de 2004, define regras para identificação
de Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de
Benefícios da Biodiversidade, no âmbito das atribuições do Ministério do Meio
Ambiente.
Tais áreas, de acordo com o Decreto, devem ser instituídas por portaria ministerial
(artigo 1º), levando em consideração os seguintes conjuntos de bioma: (i) Amazônia,
(ii) Cerrado e Pantanal, (iii) Caatinga, (iv) Mata Atlântica e Campos Sulinos e (v) Zona
Costeira e Marinha (artigo 2º).
Nesse sentido, foi editada a Portaria MMA nº 9, de 23 de janeiro de 2007, a qual
reconhece como áreas prioritárias para a conservação, utilização sustentável e
repartição de benefícios da biodiversidade brasileira aquelas discriminadas no "Mapa
das Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de
Benefícios da Biodiversidade Brasileira".86
As ações referentes às Áreas Prioritárias para a Biodiversidade consistem em: (i)
conservação in situ da biodiversidade, (ii) utilização sustentável de componentes da
biodiversidade, (iii) repartição de benefícios derivados do acesso a recursos genéticos
e ao conhecimento tradicional associado, (iv) pesquisa e inventários sobre a
biodiversidade, (v) recuperação de áreas degradadas e de espécies sobre-exploradas
ou ameaçadas de extinção e (vi) valorização econômica da biodiversidade.87
Por fim, cumpre ressaltar o fato de o disposto na Portaria MMA nº 09/2007 não ensejar
qualquer tipo de restrição adicional à legislação vigente.88
Em suma, considerando o tema Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização
Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade, o AHE São Luiz do Tapajós
deverá observar o disposto no Decreto Federal nº 5.092/2004 e na Portaria MMA nº
86
87
88

Disponível em <http://www.arcplan.com.br/mma/areas_prioritarias_mar07_v21.pdf>.
Artigo 1º e incisos da Portaria MMA nº 9/2007.
Artigo 4º da Portaria MMA nº 9/2007.
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9/2007, bem como o mapa de Áreas Prioritárias do Estado do Pará,89 sem prejuízo de
outros diplomas normativos eventualmente aplicáveis.
4.4.5.5 Plano estratégico nacional de áreas protegidas (PNAP)
O PNAP foi instituído por intermédio do Decreto Federal nº 5.758, de 13 de abril de
2006, e sua implementação deverá ser coordenada por Comissão instituída no âmbito
do Ministério do Meio Ambiente e contará com participação e colaboração de
representantes dos governos federal, distrital, estaduais e municipais, de povos
indígenas, de comunidades quilombolas e de comunidades extrativistas, do setor
empresarial e da sociedade civil (artigo 2º).
Áreas protegidas são áreas de terra e/ou mar especialmente dedicadas à proteção e
manutenção da diversidade biológica, e de seus recursos naturais e culturais
associados, manejadas por meio de instrumentos legais ou outros meios efetivos.90
O Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas prevê o detalhamento de ações
para o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O PNAP é o instrumento
norteador de planejamento e gestão, dinâmico e flexível para o estabelecimento até
2015, de sistema abrangente de áreas protegidas, ecologicamente representativo e
efetivamente manejado, para promoção de acesso e repartição justa e equitativa dos
custos e benefícios advindos da conservação da natureza.91
A instância colegiada consultiva para orientar, acompanhar e apoiar o processo de
implementação do PNAP é a Comissão Coordenadora instituída por meio das
Portarias MMA nº 63, de 12 de junho de 2.006, nº 257/2006 e MMA nº 312/2006.
Diante do exposto, no âmbito do presente estudo de impacto ambiental, o AHE deverá
observar, no que tange às Áreas Protegidas, os dispositivos do Decreto Federal nº
5.758/2006, por meio das Portarias MMA nº 63/2006, MMA nº 257/2006 e MMA nº
312/2006, entre outros instrumentos normativos eventualmente aplicáveis.
4.4.5.6 Programa áreas protegidas da Amazônia (ARPA)
O Decreto Federal nº 4.326, de 08 de agosto de 2002, instituiu no âmbito do Ministério
do Meio Ambiente, o Programa Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA), que tem por
finalidade expandir e consolidar a totalidade de áreas protegidas no bioma Amazônia,
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Disponível: http://www.arcplan.com.br/mma/fig_pa.pdf
Ministério do Meio Ambiente. Programa Nacional de Áreas Protegidas. Disponível em:
http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=48.
91
Ministério do Meio Ambiente. Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas.
http://www.mma.gov.br/estruturas/205/_publicacao/205_publicacao29112010032333.pdf.
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de modo a assegurar a conservação da biodiversidade na região e contribuir para o
seu desenvolvimento sustentável de forma descentralizada e participativa.92
O ARPA deverá ter caráter estratégico e ser executado em articulação com o
Programa Piloto para a Proteção de Florestas Tropicais do Brasil (PPG7).93 Conforme
o artigo 3º do Decreto nº 4.326/2002, são objetivos específicos do ARPA: a criação de
Unidades de Conservação de Proteção Integral e de Uso Sustentável na região
amazônica; a consolidação das Unidades de Conservação de Proteção Integral; a
manutenção das Unidades de Conservação de Proteção Integral e dos serviços de
vigilância das Unidades de Conservação de Uso Sustentável (Reservas Extrativistas e
Reservas de Uso Sustentável); e a criação de mecanismos que garantam a
sustentação financeira das unidades de conservação de proteção integral e de uso
sustentável em longo prazo.
O ARPA94 encontra-se alinhado com direcionamentos estratégicos do governo
brasileiro acerca da conservação da Amazônia para o futuro do país, evidenciados em
instrumentos de planejamento como o Plano Amazônia Sustentável (PAS), o Plano de
Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAM), o
Plano Nacional de Áreas Protegidas (PNAP) e o Plano Nacional sobre Mudança do
Clima (PNMC).
Diante do exposto, a avaliação de impacto ambiental do AHE deverá considerar
dispositivos do Decreto Federal nº 4.326/2002, Portaria MMA nº 408/2002, que
instituiu o Comitê do ARPA para agilizar o seu processo de implementação e
execução, dentre outros instrumentos legais aplicáveis relacionados a este Programa,
PAS, PPCDAM, PNAP e o PNMC.
4.4.6

Zoneamento Ecológico Econômico da Amazônia Legal e ZEE da área de
influência das rodovias BR-163 (Cuiabá-Santarém) e BR-230
(Transamazônica) – ZEE Zona Oeste

A Política Nacional do Meio Ambiente prevê, como um de seus instrumentos de
implementação, o zoneamento ambiental.95 Por sua vez, o Decreto Federal nº 4.297,
de 10 de julho de 2002, regulamenta este instrumento e estabelece critérios para o
Zoneamento Ecológico-Econômico no Brasil (ZEE), ferramenta de organização do
território a ser seguido na implantação de planos, obras e atividades públicas e
privadas, que deverá estabelecer medidas e padrões de proteção ambiental
92

Artigo 2º, caput, do Decreto Federal nº 4.326/2002.
Artigo 2º, parágrafo único do Decreto nº 4.326/2002.
94
Ministério do Meio Ambiente. Secretaria Executiva - Secretaria de Biodiversidade e Florestas. Programa Áreas
Protegidas da Amazônia ARPA – FASE II. (Documento de Programa do Governo Brasileiro) Brasília, Setembro de
2009.
Disponível
em:
http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_arpa2008/_arquivos/docgoverno_arpa_versaoconsultapublica_154.pdf.
95
Artigo 9º, inciso II, da Lei Federal nº 6.938/1981.
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destinados a assegurar a qualidade ambiental, dos recursos hídricos e do solo e a
conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a
melhoria das condições de vida da população (artigo 2º).
Em linhas gerais, o ZEE objetiva organizar, de forma vinculada, as decisões dos
agentes públicos e privados quanto a planos, programas, projetos e atividades que,
direta ou indiretamente, utilizem recursos naturais. Assegurando, desse modo, a plena
manutenção do capital e dos serviços ambientais dos ecossistemas.96
Em dezembro de 2010, entrou em vigor o Decreto Federal nº 7.378, que aprova o
Macrozoneamento Ecológico-Econômico (MacroZEE) da Amazônia Legal como
instrumento de orientação para a formulação e espacialização das políticas públicas
de desenvolvimento, ordenamento territorial e meio ambiente, assim como para as
decisões dos agentes privados.
O MacroZEE da Amazônia Legal tem por objetivo assegurar a sustentabilidade do
desenvolvimento regional, por meio de estratégias produtivas e de gestão ambiental e
territorial, em conformidade com a diversidade ecológica, econômica, cultural e social
da Amazônia. Referido instrumento será articulado com os processos e instrumentos
de planejamento estaduais, em especial com os Zoneamentos Ecológicos
Econômicos.97
Para efetivação dos objetivos previsto no MacroZEE da Amazônia Legal serão
estabelecidas 10 (dez) unidades territoriais, denominadas segundo estratégias
principais de produção e de gestão ambiental, que, por sua vez, deverão ser
consideradas nos planos, programas e ações dos órgãos responsáveis pelas políticas
públicas federais, incentivos fiscais, créditos governamentais, aplicação dos recursos
de instituições financeiras oficiais.
O Macrozoneamento está interligado com outras ações relacionadas à Amazônia, no
geral referenciadas no Plano Amazônia Sustentável (PAS), tais como o Plano de
Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, a Política Nacional de
Ordenamento Territorial (PNOT), as Políticas de Desenvolvimento Regional (PNDR) e
de Defesa (PND), o Plano Nacional sobre Mudança do Clima, o Programa Territórios
da Cidadania, os Planos de Desenvolvimento Regionais, a exemplo dos Planos
Marajó, BR-163, Xingu e Sudoeste da Amazônia, o Programa de Regularização
Fundiária da Amazônia Legal (Terra Legal), a Lei de Gestão de Florestas Públicas (Lei
Federal no 11.284/2006), o Programa de Manejo Florestal Comunitário e Familiar
(Decreto Federal no 6.874/2009), o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia
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Artigo 3º, caput, do Decreto Federal nº 4.297/2002.
Artigos 2º e 3º do Decreto nº 7.378/2010.
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(PRDA), o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e das
Queimadas no Cerrado (PPCerrado).
Adicionalmente, a Lei Estadual n° 6.506/2002 institui as diretrizes básicas para a
realização do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) no Estado do Pará,
instrumento de ação da Política Estadual do Meio Ambiente, visando compatibilizar o
desenvolvimento com a preservação e conservação do meio ambiente.
A Lei Estadual n° 6.745/2005, por sua vez, institui o Macrozoneamento EcológicoEconômico do Pará, com base em dados e mapas de geologia, geomorfologia, solos,
hidrologia, climatologia, vulnerabilidade natural, potencialidade socioeconômica,
ecossistemas vegetais, ecorregiões, corredores ecológicos, antropização e definição
de áreas prioritárias para a preservação da biodiversidade e de uso sustentável dos
recursos naturais.
O Macrozoneamento tem como objetivo compatibilizar a utilização de recursos
naturais com a preservação e a conservação do meio ambiente, bem como realizar o
levantamento e o monitoramento periódico da área geográfica estadual de acordo com
as tendências e desenvolvimento científico e tecnológico, garantindo a conservação
das amostras representativas dos ecossistemas do território estadual.
A área territorial do Estado do Pará fica distribuída em quatro grandes zonas, definidas
a partir de dados atuais relativos ao grau de degradação ou preservação da qualidade
ambiental e à intensidade do uso e exploração de recursos naturais, sendo: 65%, no
mínimo, destinados a áreas especialmente protegidas, assim distribuídas: 28% para
terras indígenas e terras de quilombos; 27% destinados a unidades de conservação de
uso sustentável; e 10% destinados a unidades de conservação de proteção integral;
35% para consolidação e expansão de atividades produtivas, áreas de recuperação e
áreas alteradas.
Merece destaque a Lei Estadual n° 7.243/2009, que dispõe sobre o Zoneamento
Ecológico-Econômico da Área de Influência das Rodovias BR-163 (Cuiabá-Santarém)
e BR-230 (Transamazônica) no Estado do Pará – Zona Oeste, como instrumento para
orientar o planejamento, a gestão e o ordenamento territorial para o desenvolvimento
sustentável, a melhoria das condições socioeconômicas das populações locais e a
manutenção e recuperação dos serviços ambientais dos ecossistemas naturais da
região.
O ZEE - Zona Oeste orienta-se pelos princípios constitucionais da função
socioeconômica e ecológica da terra, da prevenção-precaução, do poluidor-pagador,
do usuário-pagador, da participação informada, do acesso equitativo aos recursos
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naturais, da impessoalidade, da supremacia do interesse público e nacional, e da
eficiência no uso do solo e recursos naturais.
O ZEE - Zona Oeste está dividido nas seguintes sub-regiões: Calha do Amazonas;
Baixo e Médio Tapajós; Transamazônica Oriental; e Vale do Jamanxim. O
Zoneamento é composto por 4 unidades de gestão do território denominadas “Áreas
de Gestão”, subdivididas em “Zonas de Gestão” da seguinte forma e com as seguintes
características gerais:
(i) Áreas Produtivas: onde o uso dos recursos naturais pode garantir, mediante
crescente incorporação de progresso técnico, melhor qualidade de vida à população,
subdivididas nas seguintes Zonas de Gestão:
a) Zona de Consolidação das atividades econômicas: áreas com potencialidade
socioeconômica considerada de média a alta, com contingente populacional
compatível com o nível de suporte da área, cujo grau de desenvolvimento humano
permite a opção pelo fortalecimento do potencial existente, com adensamento das
cadeias produtivas, via consolidação das atividades que demonstrem capacidade
competitiva de atendimento ao mercado interno e externo, com atenção ao
desenvolvimento tecnológico e cuidados ambientais;
b) Zona de Expansão das atividades econômicas: áreas com elevada estabilidade
natural de média a alta, mas que apresentam baixa potencialidade socioeconômica em
função de deficiências de natureza social, técnico-produtiva, infra-estrutural e
institucional, que indicam a necessidade de adensamento da estrutura produtiva,
buscando maiores níveis de valor agregado e investimentos na infra-estrutura física e
social para gerar e fortalecer cadeias produtivas compatíveis com seus potenciais
naturais.
(ii) Áreas de Uso Controlado: áreas com possibilidade de uso dos recursos naturais,
porém que apresentam fragilidades relevantes do ponto de vista social e/ou ambiental,
subdivididas nas seguintes Zonas de Gestão:
a) Zona Ambientalmente Sensível: áreas de várzeas, igapó e manguezais,
caracterizadas por fragilidade natural, porém passíveis de utilização mediante a
adoção de tecnologias e intensidade de produção compatíveis com as condições
ambientais, geralmente ligadas a sistemas tradicionais de exploração e uso
sustentáveis de interesse social, que devem ser mantidos e estimulados, promovendo
formas de sustentabilidade socioeconômica das populações existentes pela valoração
dos sistemas de produção adotados;
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b) Zona Socialmente Sensível: áreas marginais às terras indígenas e unidades de
conservação, com potencial de conflito de uso, cujas atividades de uso do solo e dos
recursos naturais estimuladas devem ser menos intensivas, socialmente equitativas e
promover a conservação da biodiversidade.
(iii) Áreas Especiais: caracterizadas como “Zona de Conservação”, são compostas
pelas diversas categorias das áreas protegidas, existentes ou propostas, de uso
sustentável ou de proteção integral, terras indígenas, territórios quilombolas e áreas
militares, submetidas juridicamente a regime especial de proteção, assim como
aquelas que por apresentarem elevada fragilidade natural, baixa potencialidade
socioeconômica ou um alto valor ecológico necessitam ser adequadamente
protegidas.
(iv) Áreas Críticas: caracterizadas como “Zona de Recuperação” apresentam ou
apresentaram algum tipo de alteração do meio ambiente, caracterizadas por elevada
fragilidade natural, baixa potencialidade socioeconômica e que, submetidas a práticas
de exploração intensiva, são suscetíveis à ação erosiva, encontrando-se, atualmente,
em diversos estágios de degradação, necessitando de tecnologias adequadas para
seu manejo.
Desse modo, na implantação do AHE São Luiz do Tapajós deverão ser consideradas
as disposições do Decreto Federal nº 7.378/2010, quanto ao MacroZEE da Amazônia
Legal, bem como da Lei Estadual n° 7.243/2009, que estabelece o Zoneamento
Ecológico-Econômico da Área de Influência das Rodovias BR-163 e BR-230 no Estado
do Pará – Zona Oeste.
4.4.7

Compensação Ambiental (CA)

A Lei Federal nº 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC), estabelece que, nos casos de licenciamento ambiental de
empreendimentos de significativo impacto ambiental, com fundamento em estudo de
impacto ambiental e respectivo relatório (EIA/RIMA), o empreendedor deverá apoiar a
implantação e manutenção de Unidade de Conservação (UC) do grupo de proteção
integral.98
Ao órgão ambiental licenciador (IBAMA) competirá definir as UCs a serem
beneficiadas, considerando as propostas apresentadas no estudo ambiental e ouvido
o empreendedor, podendo inclusive ser contemplada a criação de novas Unidades.99

98
99

Artigo 36, da Lei Federal nº 9.985/2000.
Artigo 36, §2º, da Lei Federal nº 9.985/2000.
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O artigo 36, §3º, da Lei do SNUC prevê que, quando o empreendimento afetar UC
específica ou sua zona de amortecimento o licenciamento, poderá ser concedido
mediante autorização do órgão responsável por sua administração, e a Unidade
afetada, mesmo que não pertencente ao grupo de proteção integral, deverá ser uma
das beneficiárias da compensação ambiental.
O Decreto Federal nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, que dispõe sobre o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, alterado pelo Decreto Federal nº
6.848, de 14 de maio de 2009, determina que, para os fins de fixação da
compensação ambiental, o IBAMA deverá considerar, exclusivamente, os impactos
ambientais negativos sobre o meio ambiente.
O valor da Compensação Ambiental (CA) deverá ser calculado pelo produto do Grau
de Impacto (GI), o qual pode atingir percentuais que variam de 0 a 0,5%, com o Valor
de Referência (VR).100
Ressalta-se que não deverão ser incluídos no VR e, portanto, no cálculo da
compensação ambiental, os investimentos referentes aos planos, projetos e
programas exigidos no procedimento de licenciamento ambiental para mitigação de
impactos, bem como os encargos e custos incidentes sobre o financiamento do
empreendimento, inclusive os relativos às garantias, e os custos com apólices e
prêmios de seguros pessoais e reais.101
De acordo com o artigo 33, do Decreto Federal nº 4.340/2002, a aplicação dos
recursos da compensação ambiental nas unidades de conservação existentes ou a
serem criadas deve obedecer à seguinte ordem de prioridade: (i) regularização
fundiária e demarcação das terras; (ii) elaboração, revisão ou implantação de plano de
manejo; (iii) aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão,
monitoramento e proteção da unidade, compreendendo sua área de amortecimento;
(iv) desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade de
conservação; e (v) desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da
unidade de conservação e área de amortecimento.
Sob o aspecto procedimental, cumpre observar a exigência de apresentação, por
ocasião do EIA/RIMA, do Plano de Compensação Ambiental, do qual deverão constar,
no mínimo: (i) informações necessárias para o cálculo do grau de impacto (GI), de
acordo com as especificações constantes do Decreto Federal nº 4.340/2002 e (ii)
indicação de proposta de UCs a serem beneficiadas com recursos da compensação
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Artigo 31-A do Decreto Federal nº 4.340/2002, alterado pelo Decreto Federal nº 6.848/2009.
Artigo 31, §3º do Decreto Federal nº 4.340/2002, alterado pelo Decreto Federal nº 6.848/2009, combinado com o art.
31-A desse mesmo Decreto.
101
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ambiental, podendo incluir proposta de criação de novas UCs. Com base nesse Plano,
o IBAMA procederá ao cálculo do GI, cujo valor deverá constar da licença prévia.102
Definido o GI, o IBAMA solicitará ao empreendedor a indicação do valor de referência
(VR), excluídos os valores dos investimentos, dos projetos e programas para
mitigação de impactos e valores relativos às garantias e os custos com apólices e
prêmios de seguros pessoais e reais.103
Com base no GI e no VR, o IBAMA realizará o cálculo da compensação ambiental
(CA), cujo valor deve ser indicado na licença de instalação.104-105
Oportuno mencionar que a Portaria MMA nº 416, de 03 de novembro de 2010, criou,
no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, a Câmara Federal de Compensação
Ambiental - CFCA, com as seguintes atribuições: estabelecer prioridades e diretrizes
para aplicação da compensação ambiental federal; avaliar e auditar, periodicamente, a
metodologia e os procedimentos de cálculo da compensação ambiental; propor
diretrizes necessárias para agilizar a regularização fundiária das unidades de
conservação; estabelecer diretrizes para elaboração e implantação dos planos de
manejo das unidades de conservação; deliberar, na sua esfera de competência, sob
forma de resoluções, proposições e recomendações, visando o cumprimento da
legislação ambiental referente à compensação ambiental federal; e elaborar seu
regimento interno.
E mais, por meio da Portaria Conjunta MMA/IBAMA/ICMBIO nº 225, de 30 de junho de
2011, foi criado no âmbito do IBAMA, o Comitê de Compensação Ambiental FederalCCAF, cujas responsabilidades são: deliberar sobre a divisão e a finalidade dos
recursos oriundos da compensação ambiental federal para as unidades de
conservação beneficiadas ou a serem criadas, inclusive as atividades necessárias ao
fortalecimento do SNUC; manter registros dos termos de compromisso firmados entre
o empreendedor e o órgão, integrante do SNUC, gestor da unidade de conservação
beneficiada; manter registro dos relatórios de execução dos recursos aplicados a
serem fornecidos pelo órgão, integrante do SNUC, gestor da unidade de conservação
beneficiada; receber, do órgão integrante do SNUC, gestor da unidade de
conservação beneficiada, documento atestando o cumprimento das obrigações quanto
à Compensação Ambiental; demonstrar a quitação das obrigações do empreendedor,
por empreendimento, com a compensação ambiental; receber do órgão, integrante do
SNUC, gestor da unidade de conservação beneficiada, com a finalidade de instrução
102

Artigos 5º e 6º da Instrução Normativa IBAMA nº 08/2011.
Artigo 7º da Instrução Normativa nº 08/2011.
Nos termos do art. 9º, §1º, da Portaria IBAMA nº 08/2011, o valor da compensação ambiental será corrigido pelo
IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial).
105
Caso o valor da CA não seja fixado em definitivo por ocasião da LI, o empreendedor será convocado a firmar Termo
de Compromisso, cujo objeto consistirá na indicação do valor final da Compensação Ambiental, consoante disposto no
art. 9º, §2º, da Portaria IBAMA nº 08/2011.
103
104

VOLUME 2
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 51
Revisão: 0

dos respectivos processos, eventuais relatórios relacionados à auditoria, monitoria e
avaliação dos recursos aplicados; relatar à CFCA sobre suas atividades; e elaborar
seu regimento interno.
Enfim, a Instrução Normativa IBAMA nº 08, de 14 de julho de 2011, regula, no âmbito
do IBAMA, os procedimentos para o cálculo e a indicação da proposta de Unidades de
Conservação a serem beneficiadas pelos recursos da Compensação Ambiental.
Outrossim, por meio da Portaria ICMBio nº 45/2014 foi aprovado o Plano de Manejo
das Florestas Nacionais de Itaituba I e de Itaituba II, prevendo que “caso a construção
das hidrelétricas [ex.: AHE São Luiz do Tapajós] sejam autorizadas, o pagamento da
compensação ambiental, pelos danos causados, sejam destinados às FLONAs de
Itaituba I e de Itaituba II, e que estes recursos financeiros sejam utilizados para ampliar
a proteção e a conservação da biodiversidade das áreas das FLONAs.” (Volume I,
página 201).
Tendo em vista o exposto, o AHE São Luiz do Tapajós, no âmbito do respectivo
procedimento de licenciamento ambiental deverá observar, para a compensação
ambiental, a Lei Federal nº 9.985/2000, o Decreto Federal nº 4.340/2002, alterado pelo
Decreto Federal nº 6.848/2009, as Resoluções CONAMA nº 371/2006 e 428/2010, a
Portaria MMA nº 416/2010, Portaria Conjunta MMA/IBAMA/ICMBio nº 225/2011 e as
Instruções Normativas IBAMA nº 184/2008 e nº 08/2011, Portaria ICMBio nº 45/2014,
entre outros diplomas legais eventualmente aplicáveis.
4.4.8

Flora

O IBAMA, por intermédio da Instrução Normativa nº 154, de 01º de março de 2007,
instituiu o Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade – SISBIO, com
objetivo de fixar normas sobre a realização de atividades com finalidade científica ou
didática no território nacional, na plataforma continental e na zona econômica
exclusiva.
O Ministério do Meio Ambiente, por intermédio da Instrução Normativa MMA n° 06, de
23 de setembro de 2008, reconhece as espécies da flora brasileira ameaçadas de
extinção e as com deficiência de dados.
Por sua vez, a Instrução Normativa MMA nº 05, de 30 de julho de 2008, publica as
listas das espécies da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da
Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção – CITES e a Portaria Conjunta
MMA/ICMBio nº 316, de 9 de setembro de 2009, trata da aplicação de instrumentos de
implementação da Política Nacional da Biodiversidade voltados para a conservação e
recuperação de espécies ameaçadas de extinção.
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Ademais, a Instrução Normativa MMA nº 01, de 15 de abril de 2014, publica as listas
das espécies incluídas nos Anexos I, II e III da Convenção sobre o Comércio
Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção CITES, com as alterações estabelecidas em 12 de junho de 2013 ocorridas na XVI
Conferência das Partes da referida Convenção.
E, por fim, a Portaria MMA nº 43, de 31 de janeiro de 2014, institui o Programa
Nacional de Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção - Pró-Espécies, com
o objetivo de adotar ações de prevenção, conservação, manejo e gestão, com vistas a
minimizar as ameaças e o risco de extinção de espécies.
Portanto, para a instalação do AHE deverão ser observadas a Instrução Normativa
IBAMA nº 154/2007, as Instruções Normativas MMA nº 05/2008 e n° 06/2008, nº
01/2014, a Portaria MMA nº 43/2014, além de outras eventuais normas aplicáveis.
4.4.8.1 Florestas, reflorestamento e reposição florestal
As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação,
reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum à
coletividade, exercendo-se os direitos de propriedade, com as limitações que a
legislação estabelece. Via de regra, a aprovação é emitida pelo órgão ambiental
estadual competente do SISNAMA, entretanto, em alguns casos como nos
empreendimentos potencialmente causadores de impacto ambiental nacional ou
regional, tal aval será dado pelo IBAMA.
A definição dos empreendimentos ou atividades considerados potencialmente
causadores de impacto ambiental nacional ou regional, cuja autorização será expedida
pelo IBAMA, encontra-se disposta na Resolução CONAMA nº 378, de 19 de outubro
de 2006, especificamente em seu artigo 1º. Dentre os empreendimentos enquadrados
nessa categoria, encontram-se as obras ou atividades potencialmente poluidoras
licenciadas pelo IBAMA, desse modo, para a implantação do AHE, caberá ao IBAMA
que irá autorizar a supressão de florestas e formações sucessoras106.
O Decreto Federal nº 5.975, de 30 de novembro de 2006, dispõe no seu artigo 10 que
a exploração de florestas e formações sucessoras que implique supressão a corte
raso de vegetação arbórea natural somente será permitida mediante autorização de
supressão para o uso alternativo de solo expedido pelo órgão competente do
SISNAMA. Define-se como uso alternativo do solo a substituição de florestas e
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No mesmo sentido, a Lei Complementar n° 140/2011 prevê que: “Art. 7o São ações administrativas da União: XIV promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades: XV - aprovar o manejo e a supressão de
vegetação, de florestas e formações sucessoras em: b) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados,
ambientalmente, pela União”.
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formações sucessoras por outras coberturas do solo, tais como projetos de geração e
transmissão de energia, como é o caso do AHE.
Vale ressaltar que a Lei Federal nº 3.824, de 23 de novembro de 1960, determina a
obrigatoriedade do destocamento e a consequente limpeza das bacias hidráulicas, dos
açudes, represas ou lagos artificiais, construídos pela União, Estados e Municípios ou
por empresas privadas concessionárias, como no caso do AHE São Luiz do Tapajós.
Considerando a necessidade de disciplinar os procedimentos relativos às autorizações
de supressão de vegetação em empreendimentos de interesse público e a
necessidade de garantir o controle da exploração e comercialização da matéria-prima
florestal efetivamente explorada nos empreendimentos licenciados pelo IBAMA, foi
editada a Instrução Normativa IBAMA nº 6, de 7 de abril de 2009, com o intuito de
disciplinar os procedimentos relacionados à emissão de Autorização de Supressão de
Vegetação (ASV) e as respectivas Autorizações de Utilização de Matéria-Prima
Florestal (AUMPF).
A emissão da ASV deverá ser subsidiada pela caracterização qualitativa dos tipos de
vegetação a serem suprimidos e contemplará as áreas de vegetação natural que
poderão ser diretamente afetadas pelas obras do empreendimento. Para o
aproveitamento da matéria-prima florestal, o empreendedor detentor da ASV deverá
solicitar a AUMPF, junto à Superintendência do IBAMA, a qual terá validade de até
01(um) ano e não poderá ser emitida após o vencimento da ASV. No caso de
aproveitamento de madeira na forma de toras, estacas, postes, dormentes o romaneio
deverá ser realizado informando o volume por espécie.107
O MMA, por meio da Instrução Normativa nº 03, de 04 de março de 2002, define
procedimentos de conversão de uso do solo por intermédio de autorizações de
desmatamento nos imóveis e propriedades rurais na Amazônia Legal para projetos de
assentamento público e privado.
Ainda no tema de florestas, cabe destacar a publicação do Decreto Federal nº 6.321,
de 21 de dezembro de 2007, que dispõe sobre as ações relativas à prevenção, ao
monitoramento e ao controle de desmatamento no Bioma Amazônia. Referido Decreto
estabelece ações relativas à proteção de áreas ameaçadas de degradação e à
racionalização do uso do solo, de forma a prevenir, monitorar e controlar o
desmatamento ilegal (artigo 1º).

107

Artigos 3º, 8º, caput, e 11 da Instrução Normativa IBAMA nº 06/2009.
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Para tanto, o Ministério do Meio Ambiente editará anualmente portaria listando os
Municípios situados no Bioma Amazônia,108 cuja identificação das áreas será realizada
a partir da dinâmica histórica de desmatamento verificada pelo Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE), com base nos seguintes critérios: (i) área total de floresta
desmatada; (ii) área total de floresta desmatada nos últimos três anos; e (iii) aumento
da taxa de desmatamento em pelo menos três, dos últimos cinco anos.109
Ademais, a Lei Federal n° 12.651/2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação
nativa, define manejo sustentável como administração da vegetação natural para a
obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os
mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se,
cumulativa ou alternativamente, a utilização de múltiplas espécies madeireiras ou não,
de múltiplos produtos e subprodutos da flora, bem como a utilização de outros bens e
serviços.
O artigo 26 dispõe que a supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo,
tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do
imóvel no CAR e de prévia autorização do órgão estadual competente do SISNAMA.
No caso de reposição florestal, deverão ser priorizados projetos que contemplem a
utilização de espécies nativas do mesmo bioma onde ocorreu a supressão.
Nas áreas passíveis de uso alternativo do solo, a supressão de vegetação que abrigue
espécie da flora ou da fauna ameaçada de extinção, segundo lista oficial publicada
pelos órgãos federal ou estadual ou municipal do SISNAMA, ou espécies migratórias,
dependerá da adoção de medidas compensatórias e mitigadoras que assegurem a
conservação da espécie.
A exploração de florestas nativas e formações sucessoras, de domínio público ou
privado, dependerá de licenciamento pelo órgão competente do SISNAMA, mediante
aprovação prévia de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS que contemple
técnicas de condução, exploração, reposição florestal e manejo compatíveis com os
variados ecossistemas que a cobertura arbórea forme. Insta destacar que a supressão
de florestas e formações sucessoras para uso alternativo do solo é isenta de PMFS.
Diante do exposto, a temática supressão de vegetação e reposição florestal, no âmbito
do AHE, deverá considerar os dispositivos da Lei Federal nº 3.824/2006, Lei Federal
n° 12.651/2012, Resolução CONAMA nº 378/2006, Decreto Federal nº 6.321/2007,
Instruções Normativas IBAMA nº 03/2002 e nº 06/09, entre outros instrumentos legais
eventualmente aplicáveis.
108

A Portaria MMA nº 175, de 24 de maio de 2011, dispõe sobre a lista de municípios situados no Bioma Amazônia
onde incidem ações prioritárias de prevenção, monitoramento e controle do desmatamento ilegal.
Artigo 2º do Decreto Federal nº 6.321/2007.
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4.4.9

Fauna

A Lei Federal nº 5.197, de 03 de janeiro de 1967, dispõe que os animais de quaisquer
espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do
cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros
naturais são propriedades do Estado, sendo proibida sua utilização, perseguição,
destruição, caça ou apanha.110
Considerando que o desenvolvimento de estratégias, políticas, planos e programas
nacionais de biodiversidade é um dos principais compromissos assumidos pelos
países membros da Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada pelo Brasil
durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento CNUMAD, em 1992, foi editado o Decreto Federal n° 4.339, de 22 de agosto de 2002,
que institui princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional da
Biodiversidade.
Em meados de 2011, o Brasil assinou111 na sede das Nações Unidas em Nova York,
Estados Unidos, o Protocolo de Nagoya sobre Acesso a Recursos Genéticos e
Repartição Justa e Equitativa dos Benefícios Oriundos de sua Utilização.
Diante dos compromissos assumidos pelo país junto à Convenção sobre Diversidade
Biológica e considerando os princípios e as diretrizes para a implementação da
Política Nacional de Biodiversidade, o Ministério do Meio Ambiente, por meio da
Instrução Normativa MMA nº 03, de 27 de maio de 2003, reconheceu a lista oficial de
espécies de fauna brasileira ameaçada de extinção.
Igualmente, foi editada a Instrução Normativa MMA nº 05, de 21 de maio de 2004, com
a finalidade de reconhecer espécies ameaçadas de extinção, espécies sobreexplotadas ou ameaçadas de sobre-explotação, os invertebrados aquáticos e peixes.
Referida norma foi posteriormente alterada pela Instrução Normativa nº 52, de 08 de
novembro de 2005.
Com efeito, por meio da Portaria MMA nº 53, de 20 de fevereiro de 2008, instituiu-se o
Sistema Nacional de Gestão da Fauna Silvestre - SISFAUNA, sistema eletrônico
implementado pelo IBAMA, que tem por objetivo a gestão das informações referentes
às atividades de uso e manejo da fauna silvestre em cativeiro no território nacional.
Ainda no que tange às listas, cumpre mencionar a Instrução Normativa MMA nº 05, de
30 de julho de 2008, publicou as listas das espécies da Convenção sobre o Comércio
Internacional de Espécies da Fauna e Flora Selvagens em Perigo de Extinção 110
Referida Lei foi posteriormente alterada pelas Leis Federais nº 7.584/1987, nº 7.653/1988, nº 7.679/1988, nº
9.111/1995 e nº 9.985/2000.
111
A assinatura ocorreu no dia 02 de fevereiro de 2011.
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CITES, com as alterações estabelecidas em 13 de setembro de 2007 na XIV
Conferência das Partes da referida Convenção. No mesmo sentido a Instrução
Normativa MMA nº 01/2014, publica as listas das espécies incluídas nos Anexos I, II e
III da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna
Selvagens em Perigo de Extinção - CITES, com as alterações estabelecidas em 12 de
junho de 2013 ocorridas na XVI Conferência das Partes da referida Convenção.
O IBAMA, por intermédio da IN nº 154, de 1º de março de 2007, instituiu o Sistema de
Autorização e Informação em Biodiversidade – SISBIO e seu respectivo Comitê de
Assessoramento Técnico (CAT-SISBIO), de caráter consultivo, que terá como
atribuição auxiliar o IBAMA na avaliação e aprimoramento do Sistema.
Nesse sentido, editou-se a Portaria Conjunta MMA/ICMBio nº 316, de 09 de setembro
de 2009, com objetivo de aplicar instrumentos de implementação da Política Nacional
da Biodiversidade voltados para a conservação e recuperação de espécies
ameaçadas de extinção.
No âmbito do procedimento de licenciamento ambiental, importa ressaltar que por
meio da Instrução Normativa nº 146, de 10 de janeiro de 2007, e Portaria Normativa
IBAMA n° 10, de 22 de maio de 2009, o IBAMA estabelece critérios para
procedimentos relativos ao manejo de fauna silvestre (levantamento, monitoramento,
salvamento, resgate e destinação) em áreas de influência de empreendimentos
potencialmente causadores de impactos à fauna sujeitos ao licenciamento ambiental,
como definido pela Lei Federal n° 6.938/1981 e pelas Resoluções CONAMA n°
01/1986 e n° 237/1997.
O IBAMA, por meio da Portaria nº 259, de 21 de março de 2011, criou o Programa
Quelônios da Amazônia (PQA), que tem como objetivo geral a identificação e
recuperação das populações de quelônios nas suas áreas de distribuição natural, com
foco na conservação e uso sustentável dos quelônios.
E mais, a Portaria MMA nº 43/2014 institui o Programa Nacional de Conservação das
Espécies Ameaçadas de Extinção - Pró-Espécies, com o objetivo de adotar ações de
prevenção, conservação, manejo e gestão, com vistas a minimizar as ameaças e o
risco de extinção de espécies.
No âmbito estadual, a Lei n° 5.977/1996 dispõe sobre a proteção à fauna silvestre no
Estado do Pará, em qualquer fase de desenvolvimento, que vivam naturalmente no
habitat selvagem, constituem a fauna silvestre. A Resolução do Conselho Estadual de
Meio Ambiente (Coema/PA) n° 54/2007, por sua vez, homologa a lista de espécies da
flora e da fauna ameaçadas do Estado do Pará, elaborada pela comunidade científica
sob a coordenação do Museu Paraense Emílio Goeldi, Conservação Internacional do
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Brasil e Secretaria Estadual de Meio Ambiente, cujo procedimento foi acompanhado e
verificado pelo próprio Egrégio Colegiado. E, por consequência, foi editado o Decreto
Estadual n° 802/2008 criando o Programa Estadual de Espécies Ameaçadas de
Extinção - Programa Extinção Zero, e declarando as espécies da fauna e flora silvestre
ameaçadas de extinção.
Diante do exposto, o AHE São Luiz do Tapajós, no âmbito dos aspectos ambientais
relacionados à fauna, deverá observar a Lei Federal nº 5.197/1967, o Decreto Federal
n° 4.339/2002, as Instruções Normativas MMA nº 03/2003, nº 05/2004, nº 05/2008, nº
01/2014, as Portarias MMA nº 53/2008 e nº 43/2014, a Portaria Conjunta MMA/ICMBio
nº 316/2009, a Instrução Normativa IBAMA nº 146/2007, a Instrução Normativa IBAMA
nº 146/2007, a Instrução Normativa IBAMA nº 154/2007, a Portaria Normativa IBAMA
n° 10/2009, a Lei Estadual n° 5.977/1996, Decreto Estadual n° 802/2008, Resolução
Coema/PA n° 54/2007, entre outros diplomas legais eventualmente aplicáveis.
4.4.10 Saúde Pública
Em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou
conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas
de direito público ou privado, são tratados pela Lei Federal nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990.112
Nos termos da Lei Federal nº 8.080/1990, a saúde é um direito fundamental do ser
humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno
exercício. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução
de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de
outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e
igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.113
A Resolução CONAMA nº 286, de 30 de agosto de 2001, por sua vez, dispõe sobre o
licenciamento ambiental de empreendimentos nas regiões endêmicas de malária, em
virtude da necessidade de evitar a potencialização dos fatores de risco para ocorrência
de casos de malária nessas áreas decorrentes de ações e obras de projetos.
No caso de empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, cujas atividades
potencializem os fatores de risco para a ocorrência de casos de malária nas regiões
endêmicas, deverão ser desenvolvidos, de acordo com orientação da Fundação

112
Esta Lei foi posteriormente alterada pela Lei Federal nº 9.836/1999, Lei Federal nº 10.424/2002; e Lei Federal nº
11.108/2005.
113
Artigo 2º, da Lei Federal nº 8.080/1990.
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Nacional da Saúde (FUNASA), estudos epidemiológicos e programas voltados para o
controle da doença e de seus vetores.114
Para tanto, a Portaria da Secretaria de Vigilância em Saúde nº 47, de 29 de dezembro
de 2006, dispõe sobre a Avaliação do Potencial Malarígeno (APM) e o Atestado de
Condição Sanitária (ATCS), específicos para os projetos de assentamento de reforma
agrária e para outros empreendimentos, nas regiões endêmicas de malária. A APM
deverá ser composta de elaboração de estudos, vistoria técnica, elaboração e emissão
de Laudo de Avaliação do Potencial Malarígeno (LAPM), bem como aprovação do
Plano de Ação para Controle da Malária (PACM), para posterior emissão do Atestado
de Condição Sanitária (ATCS).115
A Portaria SVS nº 104/2011 da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da
Saúde define as terminologias adotadas em legislação nacional, a relação de doenças,
agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória em todo o território
nacional e estabelece fluxo, critérios, responsabilidades e atribuições aos profissionais
e serviços de saúde. Ademais, a Portaria SVS nº 91/2007, regulamenta a unificação
do processo de pactuação de indicadores e estabelece os indicadores do Pacto pela
Saúde, a serem pactuados por Municípios e Estados.
Com efeito, insta ressaltar que em atendimento à Portaria Interministerial nº 419/2011,
a Secretaria de Vigilância em Saúde expediu, por meio do ofício n°
66/DSAST/SVS/MS, datado de 23 de abril de 2012, TR específico quanto ao
componente saúde no âmbito do EIA do empreendimento.
No que tange à saúde pública, o EIA deverá observar a Lei Federal nº 8.080/1990,
Resolução CONAMA nº 286/2001, Portaria SVS nº 47/2006, Portaria SVS nº 91/2007,
Portaria SVS nº 104/2011, Instrução Normativa IBAMA nº 141/2006 e a Portaria
Interministerial nº 419/2011, dentre outros instrumentos normativos116.
4.4.11 Emissão Sonora
A emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades deverá obedecer, no
interesse da saúde e do sossego público, aos padrões, aos critérios e às diretrizes
estabelecidas na Resolução CONAMA nº 01, de 08 de março de 1990.

114

Artigo 1º da Resolução Conama nº 286/2001.
Artigo 2º da Portaria SVS nº 47/2006.
116
Adicionalmente vale citar a Nota Técnica nº 16/2009/CGPNCM/DEVEP/SVS/MS, solicitante: empreendimentos
localizados em área de Potencial Malarígeno; assunto: diretrizes para elaboração do Plano de Ação para o Controle da
malária (PACM); e Nota Técnica nº 12 - CGPNCM/DEVEP/SVS/MS, assunto: padronização dos métodos utilizados em
pesquisa larvária de Anopheles na rotina dos laboratórios de entomologia.
115
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Referida Resolução estabelece que as emissões de ruídos decorrentes de
empreendimentos e atividades devem obedecer aos níveis previstos na NBR 10.151 –
Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT). Ademais, na execução dos projetos de construção ou de reformas
de edificações, o nível de som produzido não poderá ultrapassar os níveis
estabelecidos pela NBR 10.152:1987 – Níveis de Ruído para Conforto Acústico, da
ABNT.
As entidades e os órgãos públicos (federais, estaduais e municipais) competentes, no
uso do respectivo poder de polícia, irão dispor, de acordo com o estabelecido nessa
Resolução, sobre a emissão ou proibição da emissão de ruídos produzidos por
qualquer meio ou de qualquer espécie, considerando sempre os locais, horários e a
natureza das atividades emissoras, com vistas a compatibilizar o exercício das
atividades com a preservação da saúde e do sossego público.
Dessa forma, tem-se que para a emissão de ruído, o licenciamento ambiental do AHE
deverá observar os dispositivos da Resolução CONAMA nº 01/1990, NBR 10.151 e
NBR 10.152, entre outros diplomas legais eventualmente aplicáveis.
4.4.12 Resíduos Sólidos
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) instituída por meio da Lei Federal nº
12.305/10, dispõe sobre princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as
diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos,
incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos
instrumentos econômicos aplicáveis.
Referida Política apresenta importantes definições, no artigo 3º, quais sejam:
• Destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a
reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento
energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do SISNAMA,
do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando normas operacionais
específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a
minimizar os impactos ambientais adversos;
• Disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitos em
aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou
riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos;
• Rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de
tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente
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viáveis, não apresentem
ambientalmente adequada;

outra

possibilidade

que

não

a

disposição

final

• Resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de
atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe
proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem
como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o
seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso
soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia
disponível;
• Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de
atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos
de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de
resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à
saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos.
No que tange aos resíduos oriundos da construção civil, vale mencionar a Resolução
CONAMA nº 307, de 05 de julho 2002, alterada pela Resolução 448 de 18 de janeiro
de 2012, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos
resíduos da construção civil117 e disciplina ações necessárias de forma a minimizar os
impactos ambientais.
Cumpre observar, ainda, que a Resolução CONAMA nº 313, de 29 de outubro de
2002, estabelece que as concessionárias de energia elétrica e empresas que possuam
materiais e equipamentos contendo Bifenilas Policloradas (PCBs) deverão apresentar
ao órgão estadual de meio ambiente o inventário desses estoques, na forma e prazo a
serem definidos pelo IBAMA.118
Quanto à eventual utilização de óleo lubrificante pelo empreendimento, imperioso
observar o disposto na Resolução CONAMA nº 362, de 23 de junho de 2005, devendo
o mesmo ser recolhido, coletado e sujeito à destinação final sem afetar negativamente
o meio ambiente, bem como deverá propiciar a máxima recuperação dos constituintes
nele contidos.119

117
Define-se como resíduos da construção civil, nos termo do artigo 2º da Resolução CONAMA nº 307/2002, os
provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultados da
preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais,
resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros,
plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de olhas, caliça ou metralha.
118
Artigo 3º da Resolução CONAMA nº 313/2002.
119
Artigo 1º da Resolução CONAMA nº 362/2005.
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Diante do exposto, com relação ao gerenciamento de resíduos sólidos, o AHE São
Luiz do Tapajós deverá observar a Lei Federal nº 12.305/2010, o Decreto Federal nº
7.404/2010, as Resoluções CONAMA nº 307/2002, nº 313/2002 e nº 362/2005, entre
outros instrumentos normativos aplicáveis.
4.4.13 Educação Ambiental
A Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a educação
ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental, define educação
ambiental como processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia
qualidade de vida e sua sustentabilidade.120
A educação ambiental é um componente essencial e permanente de educação
nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e
modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal.121
Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação
ambiental, incumbindo às empresas, entidades de classe, instituições públicas e
privadas, promover programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à
melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as
repercussões do processo produtivo no meio ambiente.122
A Política Nacional de Educação Ambiental é regulamentada pelo Decreto Federal n°
4.281, de 25 de junho de 2002. Referida Política será executada pelos órgãos e
entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, pelas instituições
educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino, pelos órgãos públicos da
União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios, envolvendo entidades não
governamentais, entidades de classe, meios de comunicação e demais segmentos da
sociedade.
Com o intuito de estabelecer diretrizes para conteúdos e procedimentos em ações,
projetos, campanhas e programas de informação, comunicação e educação ambiental,
no âmbito da educação formal e não formal, realizados por instituições públicas,
privadas e da sociedade civil, foi editada a Resolução CONAMA nº 422, de 23 de
março de 2010.

120
121
122

Artigo 1º da Lei Federal nº 9.795/1999.
Artigo 2º da Lei Federal nº 9.795/1999.
Artigo 3º, inciso V, da Lei Federal nº 9.795/1999.
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Ademais, vale mencionar, em âmbito estadual, a Lei paraense n° 26.752/1990, que
dispõe sobre a promoção da educação ambiental em todos os níveis, e estabelece
que todas as empresas de natureza pública ou privada que exerçam atividades
consideradas poluidoras ou potencialmente poluidoras, deverão implantar programas
ambientais, a exemplo do já compreendido pela citada Resolução CONAMA nº
422/2010.
Diante do exposto, no âmbito do procedimento de licenciamento ambiental do AHE,
deverão ser observadas a Lei Federal nº 9.795/1999, o Decreto Federal n° 4.281/2002
e a Resolução CONAMA nº 422/2010, entre outros diplomas legais eventualmente
aplicáveis.
4.4.14 Patrimônio histórico, artístico, cultural e arqueológico
A Constituição Federal brasileira declara que os sítios arqueológicos e pré-históricos
são bens da União.123 Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência
à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira, nos quais se incluem: as formas de expressão; os modos de criar, fazer e
viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos,
edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; os
conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico,
paleontológico, ecológico e científico.124
O Decreto-Lei Federal nº 25, de 30 de novembro de 1937, que organiza a proteção do
patrimônio histórico e artístico nacional, define-os como o conjunto de bens móveis ou
imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua
vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor
arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.
Ademais, mencionados bens somente poderão ser considerados parte integrante do
patrimônio histórico e artístico nacional depois de inscritos separados ou
conjuntamente em um dos quatro Livros do Tombo.125
Equiparam-se a tais bens e são também sujeitos a tombamentos os monumentos
naturais, bem como os sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição
notável com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria
humana.

123

Artigo 20, inciso X, da Constituição Federal de 1988.
Artigo 216, inciso X, da Constituição Federal de 1988.
125
Artigo 1º, §1º, do Decreto-Lei Federal nº 25/1937.
124
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O registro de bens culturais de natureza imaterial que constituem patrimônio cultural
brasileiro é regulamentado pelo Decreto Federal nº 3.551, de 04 de agosto de 2000. A
inscrição num dos livros de registro terá sempre como referência a continuidade
histórica do bem e sua relevância nacional para a memória, a identidade e a formação
da sociedade brasileira.126
As coisas tombadas não poderão, em nenhum caso, ser destruídas, demolidas ou
mutiladas, sem prévia autorização especial do Instituto de Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN).127 Os procedimentos a serem observados para a
concessão de autorização para realização de intervenções em bens edificados
tombados e nas respectivas áreas de entorno encontram-se discriminados na Portaria
IPHAN n 420, de 22 de dezembro de 2010.
O Decreto-Lei Federal nº 3.866, de 29 de novembro de 1941, estabelece, em seu
artigo único, que o Presidente da República, atendendo a motivos de interesse
público, poderá determinar, de ofício ou em grau de recurso, interposto por qualquer
interessado legítimo, que seja cancelado o tombamento de bens pertencentes à
União, aos estados, aos municípios ou a pessoas naturais ou jurídicas de direito
privado, realizados pelo IPHAN, de acordo com o Decreto Lei nº 25/1937.
A Lei Federal nº 3.924, de 26 de julho de 1961, dispõe sobre os monumentos
arqueológicos e pré-históricos.128
Com relação aos procedimentos para apuração de infrações administrativas por
condutas e atividades lesivas ao patrimônio cultural edificado, a imposição de
sanções, os meios de defesa, o sistema recursal e a forma de cobrança de débitos
decorrentes das infrações deverão ser observados os dispositivos da Portaria IPHAN
nº 187, de 09 de junho de 2010.
Ressalta-se que o IPHAN, por meio da Portaria nº 230, de 17 de dezembro de 2002,
dispõe acerca de estudos arqueológicos na elaboração de EIA/RIMA, prevendo o seu
artigo 1º que, na fase de obtenção da LP, deverá ser identificada a contextualização
arqueológica e etnohistórica da área de influência do empreendimento, por meio de
levantamento exaustivo de dados secundários e levantamento arqueológico de campo.
Caso o projeto do AHE São Luiz do Tapajós venha a afetar áreas arqueologicamente
desconhecidas, pouco ou mal conhecidas que não permitam inferências sobre a área
de intervenção do empreendimento, deverá ser providenciado levantamento
arqueológico de campo, pelo menos na área de influência direta - AID. Esse

126
127
128

Artigo 1º, §2º, do Decreto Federal nº 3.551/2000.
Artigo 17 do Decreto-Lei Federal nº 25/1937.
Definidos no artigo 2º dessa lei.
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levantamento deverá contemplar todos os compartimentos ambientais significativos
contexto geral da área a ser implantada e deverá prever levantamento prospectivo
subsuperfície.129 O resultado final esperado do levantamento é um relatório
caracterização e avaliação da situação atual do patrimônio arqueológico da área
estudo, sob a rubrica Diagnóstico.

no
de
de
de

A partir do diagnóstico e avaliação de impactos, deverão ser elaborados os Programas
de Prospecção e Resgate compatíveis com o cronograma das obras e com as fases
de licenciamento ambiental do empreendimento de forma a garantir a integridade do
patrimônio cultural da área.130
Na fase de obtenção da LI, deverá ser implantado o Programa de Prospecção
proposto na fase anterior, o qual deverá prever prospecções intensivas nos
compartimentos ambientais de maior potencial arqueológico da área de influência
direta do empreendimento e nos locais que sofrerão impactos indiretos potencialmente
lesivos ao patrimônio arqueológico, tais como áreas de reassentamento de população,
expansão urbana ou agrícola, serviços e obras de infraestrutura. O resultado final
esperado é um Programa de Resgate Arqueológico fundamentado em critérios
precisos de significância científica dos sítios arqueológicos ameaçados que justifique a
seleção dos sítios a ser objeto de estudo em detalhe, em detrimento de outros, e a
metodologia a ser empregada nos estudos.131
Já na fase de obtenção da LO, correspondente ao período de implantação do
empreendimento, quando irão acontecer as obras de engenharia, deverá ser
executado o Programa de Resgate Arqueológico proposto no EIA e detalhado na fase
anterior. O resultado esperado é um relatório detalhado que especifique as atividades
desenvolvidas em campo e em laboratório e apresente os resultados científicos dos
esforços despendidos em termos de produção e conhecimento sobre arqueologia da
área de estudo.132
Outrossim, em atendimento à Portaria Interministerial n° 419/2011, o Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional se manifestou em 07 de fevereiro de 2012,
quanto ao TR emitido pelo IBAMA, encaminhando, para tanto, Termo de Referência
específico os estudos relacionados ao patrimônio arqueológico.
Ademais, vale comentar que em âmbito estadual, a Lei n° 5.629/1990, trata da
preservação e proteção do patrimônio histórico, artístico, natural e cultural do Pará,
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Artigo 2º da Portaria IPHAN nº 230/2002.
Artigo 4, da Portaria IPHAN nº 230/2002.
Artigo 5º, caput, e §2º, da Portaria IPHAN nº 230/2002.
132
Artigo 6º, caput, e §2º, da Portaria IPHAN nº 230/2002.
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competindo à Secretaria de Cultura (Secult)133 promover, garantir e incentivar a
preservação, restauração, conservação, proteção, tombamento, fiscalização ou
execução de obras ou serviços e a valorização do patrimônio cultural paraense.
Considerando o potencial impacto do AHE em patrimônio histórico, artístico, cultural e
arqueológico, o empreendimento deverá observar os dispositivos da Constituição
Federal brasileira, do Decreto-Lei Federal nº 25/1937, do Decreto-Lei Federal nº
3.866/1941, da Lei Federal nº 3.924/1961, do Decreto Federal nº 3.551/2000, das
Portarias IPHAN nº 07/1988, 230/2002 e 28/2003, 187/2010, 420/2010, Portaria
Interministerial nº 419/2011 e Lei Estadual n° 5.629/1990, dentre outros instrumentos
legais eventualmente aplicáveis.
4.4.15 Patrimônio Espeleológico
A Constituição Federal Brasileira classifica as cavidades naturais subterrâneas como
bens da União,134 as quais são protegidas pelo Decreto Federal nº 99.556, de 1º de
outubro de 1990, alterado pelo Decreto Federal nº 6.640, de 07 de novembro de 2008.
De acordo com esse decreto, as cavidades naturais subterrâneas deverão ser
protegidas de modo a permitir estudos e pesquisas de ordem técnico-científica, bem
como atividades de cunho espeleológico, étnico-cultural, turístico, recreativo e
educativo.135
Elas deverão ser classificadas de acordo com seu grau de relevância em máximo, alto,
médio ou baixo, determinado pela análise de atributos ecológicos, biológicos,
geológicos,
hidrológicos,
paleontológicos,
cênicos,
histórico-culturais
e
136
socioeconômicos, avaliados sob enfoque regional e local. A análise dos atributos
geológicos, para a determinação do grau de relevância, deverá ser realizada
comparando-se cavidades da mesma litologia.137 O artigo 3º do Decreto Federal nº
99.556/1990 prescreve que as cavidades naturais subterrâneas com grau de

133
Disponível:
http://www.secult.pa.gov.br/
e
Tombamentos
no
Estado
do
Pará:
http://www.secult.pa.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=97,
último
acesso
em
25/03/2013.
134
Artigo 20, inciso X, da Constituição Federal de 1988.
135
Artigo 1º do Decreto Federal nº 99.556/1990, alterado pelo Decreto Federal nº 6.640/2008. De acordo com o
parágrafo único desse mesmo dispositivo, "entende-se por cavidade natural subterrânea todo e qualquer espaço
subterrâneo acessível pelo ser humano, com ou sem abertura identificada, popularmente conhecido como caverna,
gruta, lapa, toca, abismo, furna ou buraco, incluindo seu ambiente, conteúdo mineral e hídrico, a fauna e a flora ali
encontrados e o corpo rochoso onde os mesmos se inserem, desde que tenham sido formados por processos naturais,
independentemente de suas dimensões ou tipo de rocha encaixante".
136
Nos termos do artigo 2º, §2º, do Decreto Federal nº 99.556/1990, alterado pelo Decreto Federal nº 6.640/2008,
“entende-se por enfoque local a unidade espacial que engloba a cavidade e sua área de influência e, por enfoque
regional, a unidade espacial que engloba no mínimo um grupo ou formação geológica e suas relações com o ambiente
no qual se insere.”
137
Artigo 2° do Decreto Federal nº 99.556/1990, alterado pelo Decreto Federal nº 6.640/2008.

VOLUME 2
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 66
Revisão: 0

relevância máximo138 e suas áreas de influência não podem ser objeto de impactos
irreversíveis, sendo que sua utilização deve fazer-se dentro de condições que
assegurem sua integridade física e a manutenção do seu equilíbrio ecológico.
Já as cavidades naturais subterrâneas classificadas com grau de relevância alto,
médio ou baixo podem, de acordo com o artigo 4º desse mesmo diploma, ser objeto
de impactos negativos irreversíveis, mediante licenciamento ambiental.
De qualquer maneira, a localização, construção, instalação, ampliação, modificação e
operação de empreendimentos e atividades, considerados efetiva ou potencialmente
poluidores ou degradadores de cavidades naturais subterrâneas, bem como de sua
área de influência, dependerão de prévio licenciamento pelo órgão ambiental
competente (artigo 5º-A)139. Em sentido idêntico o artigo 4º da Resolução CONAMA nº
347, de 10 de setembro de 2004.140
No âmbito do processo de licenciamento ambiental, o órgão ambiental competente
poderá classificar o grau de relevância da cavidade natural subterrânea observando os
critérios estabelecidos pelo Ministério do Meio Ambiente por meio da Instrução
Normativa MMA n° 02, de 20 de agosto de 2009.
No caso de impactos negativos irreversíveis em cavidades naturais subterrâneas, a
compensação ambiental (artigo 36 da Lei no 9.985/2000) deverá ser prioritariamente
destinada à criação e implementação de unidade de conservação em área de
interesse espeleológico, quando possível na região do empreendimento.
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, por meio da atuação do
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (CECAV),141 voltado à
pesquisa e conservação de cavernas, deverá atuar no monitoramento e
aperfeiçoamento dos instrumentos relacionados ao controle e uso das cavidades
naturais subterrâneas.142

138

Conforme os atributos definidos no artigo 4º, §2º, do Decreto Federal nº 99.556/1990, alterado pelo Decreto Federal
nº 6.640/2008.
139
O §3º do artigo 4º da Resolução Conama nº 347/2004 dispõe que, enquanto o órgão ambiental responsável pelo
licenciamento não definir a área de influência sobre o patrimônio espeleológico, essa será considerada como a
projeção horizontal da caverna acrescida de um entorno de duzentos e cinquenta metros, em forma de poligonal
convexa.
140
Referida Resolução institui o Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas (CANIE) e estabelece, para fins de
proteção ambiental das cavidades naturais subterrâneas, os procedimentos de uso e exploração do patrimônio
espeleológico nacional.
141
O IBAMA, por meio da Portaria nº 57/1997, instituiu o Centro Nacional de Estudo, Proteção e Manejo de Cavernas
(CECAV), com a finalidade de propor, normatizar, fiscalizar e controlar o uso do patrimônio espeleológico brasileiro,
bem como fomentar levantamentos, estudos e pesquisas que possibilitem ampliar o conhecimento sobre as cavidades
naturais subterrâneas existentes no território nacional. Compete ao CECAV recomendar modelos de manejo, bem
como instrumentos legais e técnicos de proteção às cavidades naturais subterrâneas.
142
Artigo 22 da Instrução Normativa MMA n° 02/2009.
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Nesse sentido, vale mencionar que a Instrução Normativa ICMBio nº 30, de 19 de
setembro de 2012, estabelece procedimentos administrativos e técnicos para a
execução de compensação espeleológica de que trata o art. 4º, § 3º, do Decreto nº
99.556, de 1º de outubro de 1990, alterado pelo Decreto nº 6.640, de 7 de novembro
de 2008, para empreendimentos que ocasionem impacto negativo irreversível em
cavidade natural subterrânea classificada com grau de relevância alto e que não
possuam na sua área, conforme análise do órgão licenciador, outras cavidades
representativas que possam ser preservadas sob a forma de cavidades testemunho.
As propostas de compensação espeleológica deverão contemplar ao menos uma das
seguintes ações, obedecendo à seguinte ordem de prioridade: criação de Reserva
Particular do Patrimônio Natural, em área de propriedade do empreendedor, que tenha
como objetivo principal a proteção do patrimônio espeleológico; criação de unidade de
conservação de proteção integral com o objetivo principal de proteger o patrimônio
espeleológico, incluindo a elaboração dos estudos necessários, bem como a aquisição
e a doação ao Instituto Chico Mendes das propriedades localizadas na área proposta
para a unidade; e regularização fundiária e demarcação de áreas de ocorrência do
patrimônio espeleológico em unidades de conservação. A execução da compensação
espeleológica será estabelecida por meio de Termo de Compromisso Ambiental (TCA)
firmado entre as partes.
O Ministério do Meio Ambiente, por sua vez, por meio da Portaria MMA n° 358, de 30
de setembro de 2009, instituiu o Programa Nacional de Conservação do Patrimônio
Espeleológico, que tem como objetivo desenvolver estratégia nacional de conservação
e uso sustentável do patrimônio espeleológico brasileiro, cabendo ao ICMBio sua
coordenação.
No que tange ao potencial paleontológico, visando à identificação e mapeamento de
potenciais áreas de ocorrência de vestígios fósseis, formações litoestratigráficas,
oportuno mencionar que o Decreto-Lei nº 4.146, de 04 de março de 1942, estabelece
que os depósitos fossilíferos são de propriedade da União, e como tais, a sua extração
dependerá de autorização prévia e fiscalização do Departamento Nacional da
Produção Mineral (DNPM).
Importante notar que compete à Diretoria de Exploração Mineral do DNPM a proteção
e fiscalização do acervo fossilífero e a preservação da memória geológica em geral,
nos termos da Portaria MME de 22, de fevereiro de 1995. De outro lado, cabe ao
IPHAN, promover a proteção ao patrimônio fossilífero, principalmente, por intermédio
do instituto do tombamento de sítios paleontológicos.
Diante do exposto, no âmbito da abordagem ambiental do patrimônio espeleológico e
do potencial paleontológico, o AHE deverá observar os dispositivos da Constituição
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Federal Brasileira, do Decreto-Lei nº 4.146/1942, do Decreto Federal nº 99.556/1990,
alterado pelo Decreto Federal nº 6.640/2008, da Resolução CONAMA nº 347/2004, da
Instrução Normativa MMA n° 02/2009, da Portaria MMA n° 358/2009, da Instrução
Normativa ICMBio nº 30/2012, dentre outros instrumentos legais eventualmente
aplicáveis.
4.4.16 Monitoramento Ambiental
A Política Nacional de Meio Ambiente, instituída por meio da Lei Federal
nº 6.938/1981, 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, atendendo princípios como o acompanhamento do estado da qualidade
ambiental.143
A Resolução CONAMA nº 01, de 23 de janeiro de 1986, que dispõe sobre critérios
básicos e diretrizes gerais para o EIA/RIMA, prevê que o EIA deve desenvolver
atividades técnicas, como elaboração de programa de acompanhamento e
monitoramento dos impactos positivos e negativos do empreendimento, indicando os
fatores e parâmetros a serem considerados nesses trabalhos.144
A Resolução CONAMA nº 06, de 16 de setembro de 1987, que dispõe sobre o
licenciamento ambiental de obras do setor de energia elétrica, prevê, no artigo 9º, que
o detalhamento dos aspectos ambientais julgados relevantes a serem desenvolvidos
nas várias fases do licenciamento, inclusive o programa de acompanhamento e
monitoramento dos impactos, deverá ser acompanhado por técnicos designados para
este fim.
No âmbito dessa temática, oportuno mencionar o Projeto Básico Ambiental (PBA), que
visará considerar os programas ambientais do EIA, contendo justificativas, objetivos,
indicadores ambientais, metodologia, atividades, cronogramas executivos, equipe
técnica, instituições envolvidas e inter-relacionamento com outros programas de
monitoramento do empreendimento.
Em suma, o monitoramento ambiental encontra-se previsto na Lei Federal nº 6.938/81,
nas Resoluções CONAMA nº 01/86 e nº 06/87, além de outras eventuais normas.

143
144

Artigo 2º, inciso VII, da Lei Federal nº 6.938/1981.
Artigo 6º, inciso IV, da Resolução CONAMA nº 01/1986.
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4.4.17 Das Ilhas, Áreas de Várzea, Terrenos de Marinha e Terrenos Marginais
A Constituição Federal de 1988 arrola, em seu artigo 20, os bens imóveis da União,
dos quais fazem parte os terrenos marginais, lagos, rios e quaisquer correntes de
água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, que sirvam de
limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham
(inciso III), bem como as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros
países (inciso IV).145
Desse modo, as ilhas fluviais interiores, não situadas em zona de fronteira ou lacustre,
e, portanto, não pertencentes à União, são de titularidade dos Estados em que se
encontram, consoante o disposto no artigo 26, inciso III, da Constituição Federal.
Nos casos das águas de domínio da União, também será de propriedade desse ente
federativo os terrenos que as margeiam, consoante estabelecido no artigo 20, inciso
III, da Constituição. Em outras palavras, são da União os terrenos marginais aos rios
federais.
Terreno marginal corresponde a toda porção de terra situada a 15 (quinze) metros da
Linha Média das Enchentes Ordinárias de Rios Federais (LMEO),146 definidos no artigo
20, inciso III, da Constituição Federal, independentemente de serem navegáveis ou
não.147
Áreas de várzea, por sua vez, são porções territoriais localizadas marginalmente ao
longo de rios, com ciclos anuais marcados por períodos de cheias e vazantes, e, em
razão de tal fato, ficam alagadas durante a cheia e descobertas no outro período. O
Glossário de Termos Hidrológicos da Agência Nacional de Águas (ANA) conceitua-as
como "terras planas próximas ao fundo do vale de um rio, inundadas quando o
escoamento do curso d'água exceda a capacidade normal do canal". A Lei Federal nº
12.651/2012,148 popularmente conhecida por “Novo Código Florestal” define várzea de
inundação ou planície de inundação como “áreas marginais a cursos d’água sujeitas a
enchentes e inundações periódicas”.
145

No mesmo sentido, dispõe o artigo 1º, alínea "c", do Decreto-Lei nº 9.760/1946, segundo o qual se incluem entre os
bens imóveis da União os terrenos marginais de rios e as ilhas nestes situadas na faixa da fronteira do território
nacional e nas zonas onde se faça sentir a influência das marés.
146
A Linha Média das Enchentes Ordinárias corresponde a uma linha fictícia, definida a partir da média das enchentes
do rio, conforme o Manual de regularização fundiária em terras da União da Secretaria do Patrimônio da União (SPU),
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, p. A:27, 2006. Maria Sylvia Zanella di Pietro. Direito administrativo.
São Paulo, Atlas, 2010, p. 715 informa que a LMEO foi medida em 1831, conforme critério fixado pelo Decreto Federal
nº 4.105/68, já revogado e repetido no artigo 2º do Decreto-Lei nº 9.760/46.
147
É o que se deduz da leitura do artigo 20, inciso III, da Constituição. Nesse sentido, Marcos Luiz da Silva, Dos
terrenos marginais da União: conceituação a partir da Constituição Federal de 1988, Revista da Advocacia Geral da
União
82
(2008).
Disponível
em:
http://www.agu.gov.br/sistemas/site/TemplateTexto.aspx?idConteudo=79733&id_site=1115&ordenacao=1..
148
Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e
7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.
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Isto posto, as áreas de várzea correspondem à planície de inundação e por essa razão
a titularidade dessas áreas é idêntica à das águas por ela ocupada, ou seja, serão
áreas de várzea de propriedade da União as relativas a rios federais, e dos Estados se
relativas a rios estaduais. Áreas de várzea não se confundem com terrenos marginais,
pois a extensão destes é medida após o ponto periodicamente inundado.149
No caso do AHE São Luiz do Tapajós, considerando ser o Tapajós rio federal, as
áreas de várzea e os terrenos marginais são de propriedade da União.
No tocante aos terrenos de marinha, estes compreendem uma faixa territorial
reservada à União por motivos de aproveitamento econômico e defesa nacional, nos
termos do artigo 2º do Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946.
Segundo esse dispositivo, são terrenos de marinha, em uma profundidade de 33 (trinta
e três) metros, medidos horizontalmente, para a parte da terra, da posição da linha do
preamar-médio de 1831: (a) os situados no continente, na costa marítima e nas
margens dos rios e lagoas, até onde se faça sentir a influência das marés e (b) os que
contornam as ilhas situadas em zona onde se faça sentir a influência das marés.
De acordo com o manual de regularização fundiária em terras da União150 da SPU, “de
maneira geral, os terrenos de marinha e os terrenos marginais não estão em área
periodicamente inundável da várzea, por isso não se confundem”. No entanto, como a
demarcação é feita com base no preamar do ano de 1831, mudanças na configuração
da calha do rio podem determinar, atualmente, coincidência entre área de várzea e
terreno de marinha.
Isso posto, no tocante a ilhas, áreas de várzea, terrenos da marinha e terrenos
marginais, o empreendimento deverá observar a Constituição Federal e o Decreto-Lei
nº 9.760/1946, além de outros diplomas normativos eventualmente aplicáveis.
4.4.18 Desapropriação e Declaração de Utilidade
Socioeconômico, Indenização e Reassentamento

Pública,

Cadastro

4.4.18.1 Desapropriação e declaração de utilidade pública
A Constituição Federal assegura a todos o direito de propriedade (artigo 5º, caput, e
inciso XII), a qual deve atender a sua função social (artigos 5º, inciso XIII; 170, inciso
III; 182, §2º; 184, caput e 186). O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor
149

Manual de regularização fundiária em terras da União da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, 2006, p. A:26.
150
Manual de regularização fundiária em terras da União da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), Ministério do
Planejamento,
Orçamento
e
Gestão,
2006,
p.
A:26.
Disponível
em:
http://www.planejamento.gov.br/secretaria.asp?cat=70&sec=9.
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da coisa,151 devendo exercer seu direito em consonância com as suas finalidades
econômicas, sociais e ambientais e de modo a não prejudicar outrem.152
O artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal por sua vez, prevê a possibilidade de
desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante
justa e prévia indenização em dinheiro, entendimento repetido no artigo 1228, §3º, do
Código Civil.
A desapropriação por utilidade pública é regulada pelo Decreto-Lei Federal nº 3.365,
de 21 de junho de 1941, cujo artigo 2º dispõe sobre a possibilidade de todos os bens
poderem ser desapropriados pela União, Estados e Municípios, mediante declaração
de utilidade pública.
O artigo 4º do Decreto-Lei nº 3.365/1941 estabelece a possibilidade de a
desapropriação poder abranger área contígua necessária ao desenvolvimento da obra
e das zonas valorizadas extraordinariamente, em consequência da realização do
serviço. Em qualquer caso, a declaração de utilidade pública deverá compreendê-las,
indicando as indispensáveis à continuação da obra.
Cumpre ressaltar o fato de a desapropriação atingir bens e direitos, móveis e imóveis,
corpóreos e incorpóreos, se passíveis de apossamento e valorização econômica e
patrimonial.
O aproveitamento das águas, da energia hidráulica e a exploração dos serviços
públicos são considerados de utilidade pública, conforme preceitua o artigo 5º, alíneas
“f” e “h” do Decreto-Lei nº 3.365/1941. Declarada a utilidade pública por meio de
decreto do chefe do Executivo federal, estadual ou municipal (artigo 6º), ficam as
autoridades administrativas autorizadas a penetrar nos prédios compreendidos na
declaração, podendo recorrer, em caso de oposição, ao auxílio de força policial (artigo
7º).
Os concessionários de serviços públicos e os estabelecimentos de caráter público ou
com funções delegadas de poder público poderão promover desapropriações
mediante autorização expressa do órgão competente.153
O regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos encontra-se
disciplinado na Lei Federal nº 8.987/1995. De acordo com o artigo 29, inciso VIII desse
diploma legal, incumbe ao poder concedente declarar de utilidade pública os bens
necessários à execução do serviço ou obra pública, promovendo as desapropriações,

151
152
153

Artigo 1228, caput, do Código Civil, instituído pela Lei Federal nº 10.406/2002.
Artigo 1228, §1º e §2º, do Código Civil.
Artigo 3º do Decreto-Lei Federal nº 3.365/1941.
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diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, a qual será
responsável pelas indenizações cabíveis. 154
À concessionária, por sua vez, compete promover as desapropriações e constituir
servidões autorizadas pelo poder concedente.155
De acordo com a Lei Federal nº 9.074, de 07 de julho de 1995,156 sujeitam-se ao
regime de concessão, nos termos da Lei Federal nº 8.987/1995, serviços e obras
públicas de competência da União, como a exploração de obras ou serviços federais
de barragens, contenções, eclusas, diques e irrigações, precedidas ou não da
execução de obras públicas (artigo 1º, inciso V).
Importante mencionar a competência dada à ANEEL157 para declarar a utilidade pública
para fins de desapropriação ou instituição de servidão administrativa, das áreas
necessárias à implantação de instalações de concessionários, permissionários e
autorizados de energia elétrica.158
Os procedimentos gerais para requerimento de declaração de utilidade pública, para
fins de desapropriação ou instituição de servidão administrativa, de áreas de terras
necessárias à implantação de instalações de geração, transmissão ou distribuição de
energia elétrica, por concessionários, permissionários ou autorizados encontram-se
regulamentados pela Resolução Normativa ANEEL nº 279, de 11 de setembro de
2007.
O artigo 2º dessa Resolução determina ao concessionário, permissionário ou
autorizado o dever de enviar à ANEEL requerimento para obtenção da declaração de
utilidade pública, para fins de desapropriação, acompanhado de ocumentos e
informações sobre especificação da dimensão, em hectares, e destinação das áreas
de terras necessárias à implantação do empreendimento, discriminadas por Estado e
Município, etc.

154
Lei Federal nº 8.987/1995: "Art. 2º. Para os fins do disposto nesta lei, considera-se: I - poder concedente: a União, o
Estado, o Distrito Federal ou o Município, em cuja competência se encontre o serviço público, precedido ou não da
execução de obra pública, objeto de concessão ou permissão; [...]".
155
Artigo 31, inciso VI, da Lei Federal nº 8.987/1995.
156
Republicada em 28 de setembro de 1998, alterada pela Lei Federal nº 9.432/1997, Lei Federal nº 9.648/1998, Lei
Federal nº 10.577/2002, Lei Federal nº 10.684/2003, entre outras.
157
A ANEEL foi instituída por meio da Lei Federal nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, que também dispõe acerca do
regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica. Referida Agência visa regular e fiscalizar a produção,
transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, sendo competente para implementar as políticas e
diretrizes do Governo Federal para a exploração da energia elétrica e o aproveitamento dos potenciais hidráulicos,
promover, mediante delegação, procedimentos licitatórios para a contratação de concessionárias de serviço público
para produção de energia elétrica e para a outorga de concessão para aproveitamento de potenciais hidráulicos, bem
como gerir os contratos de concessão ou de permissão de serviços públicos de energia elétrica, de concessão de uso
de bem público (Artigos 2º e 3º da Lei Federal nº 9.427/1996).
158
Artigo 10 da Lei Federal nº 9.074/1995.
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A documentação técnica deverá ser no idioma Português e com assinatura do
responsável técnico. O concessionário, permissionário ou autorizado será responsável
pelas anotações de responsabilidade técnica do empreendimento perante o
competente Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA),
observado que, para cada responsável técnico, deverá ser indicada a região e o
número do registro no respectivo Conselho.159
O artigo 8º da Resolução Normativa ANEEL nº 279/2007 determina somente ser
possível a instauração do processo de declaração de utilidade pública para
desapropriação quando o requerimento estiver acompanhado de todos os documentos
e dados exigidos pela ANEEL.
Atendidos os requisitos estabelecidos nessa Resolução, a Declaração de Utilidade
Pública (DUP), para fins de desapropriação será expedida pela ANEEL a partir da data
em que, tecnicamente, face ao estágio de desenvolvimento do projeto básico ou
executivo do empreendimento, for possível a identificação e delimitação das áreas de
terras destinadas à implantação, pelo concessionário, permissionário ou autorizado,
das instalações necessárias à exploração dos serviços de energia elétrica.160
Os autos dos processos de negociação, incluindo os acordos estabelecidos com os
proprietários das áreas de terra objeto do requerimento de DUP, para fins de
desapropriação ou instituição de servidão administrativa, deverão ser preservados
pela requerente e mantidos à disposição da ANEEL pelo prazo de 05 (cinco) anos.161
Ademais, insta observar nos termos do artigo 10 do Decreto Lei nº 3.365/1941, o fato
de a desapropriação efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro
de 05 (cinco) anos, contados da data da expedição do respectivo ato de
desapropriação,162 e o pagamento do preço será prévio e em dinheiro.163
Adicionalmente, a Resolução Normativa ANEEL nº 501, de 24 de julho de 2012,
estabelece os procedimentos para o mapeamento dos bens imóveis e das áreas
vinculados à concessão de usinas hidrelétricas.
Consideram-se bens imóveis vinculados à concessão, nos termos dessa Resolução,
as estruturas civis que caracterizam o aproveitamento hidrelétrico, tais como
barramento/vertedouro, tomada d’água, circuito de adução, casa de força, canal de
fuga e subestação. Por sua vez, consideram-se áreas vinculadas à concessão, as
áreas não necessariamente pertencentes à concessão, mas de interesse à gestão do
159

Artigo 5º, parágrafo único da Resolução Normativa ANEEL nº 279/2007.
Artigo 9º da Resolução Normativa ANEEL nº 279/2007.
161
Artigo 10, §2º, da Resolução Normativa ANEEL nº 279/2007.
162
Artigo 10 do Decreto-Lei Federal nº 3.365/1941.
163
Artigo 32 do Decreto-Lei Federal nº 3.365/1941.
160
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aproveitamento hidrelétrico, tal como área de proteção permanente que exceda os
limites físicos da concessão.
De acordo com a Resolução Normativa ANEEL nº 501/2012, as concessionárias
deverão encaminhar à Agência as informações em até 12 (doze) meses contados da
entrada em operação comercial da primeira unidade geradora. E mais, as
concessionárias deverão atualizar os arquivos e encaminhá-los à ANEEL sempre que
houver qualquer alteração na área de concessão, inclusive por ampliação, aquisição
de novos terrenos, desvinculação ou cessão de uso anuída pela Agência.
Com relação à desapropriação e à declaração de utilidade pública deverão ser
atendidos, além dos dispositivos da Constituição Federal e do Código Civil, o DecretoLei nº 3.365/1941, a Lei Federal nº 8.987/1995, a Lei Federal nº 9.074/1995, a Lei
Federal nº 9.427/1996, as Resoluções Normativas ANEEL nº 279/2007 e nº 501/2012,
dentre outros dispositivos legais eventualmente aplicáveis.
4.4.18.2 Do cadastro socioeconômico 164
O Decreto Federal nº 7.342, de 26 de outubro de 2010, instituiu o cadastro
socioeconômico como instrumento de identificação, qualificação e registro público da
população atingida por empreendimentos de geração de energia hidrelétrica, além de
criar o Comitê Interministerial de Cadastramento Socioeconômico, no âmbito do
Ministério de Minas e Energia.
Esse cadastro deverá contemplar os integrantes de populações sujeitos aos seguintes
impactos:
(i) perda de propriedade ou da posse de imóvel localizado no polígono do
empreendimento;
(ii) perda da capacidade produtiva das terras de parcela remanescente de
imóvel, limítrofes com o polígono do empreendimento e por ele parcialmente
atingido;
(iii) perda de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos
pesqueiros, inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva;
(iv) perda de fontes de renda e trabalho das quais os atingidos dependam
economicamente, em virtude da ruptura de vínculo com áreas do polígono do
empreendimento;
(v) prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com inviabilização de
estabelecimento;
164

O item 5.4. Meio Socioeconômico do Termo de Referência prevê: “186. Aplicar cadastro socioeconômico na área
diretamente afetada – ADA, de forma a caracterizar as atividades econômicas e sociais da população, seguindo o
Decreto nº 7342/2010.”
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(vi) inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e
pesqueiros, localizados nas áreas do polígono do empreendimento, incluindo as
terras de domínio público e uso coletivo, afetando a renda, a subsistência e o
modo de vida de populações; e
(vii) prejuízos comprovados às atividades produtivas locais a jusante e a
montante do reservatório, afetando a renda, a subsistência e o modo de vida de
populações.
Nos termos do Decreto Federal, abrangem o polígono do empreendimento as áreas
sujeitas à desapropriação ou negociação direta entre proprietário ou possuidor e
empreendedor, incluindo as áreas reservadas ao canteiro de obras, ao enchimento do
reservatório e à respectiva área de preservação permanente, às vias de acesso e às
demais obras acessórias do empreendimento.
Outrossim, o Decreto nº 7.342/2010 prevê que o cadastro socioeconômico e o
funcionamento do Comitê serão oportunamente disciplinados em ato conjunto dos
Ministérios de Minas e Energia, do Meio Ambiente, da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, do Desenvolvimento Agrário e da Pesca e Aquicultura.
Nesse sentido, a Portaria Interministerial MME/MMA/MAPA/MDA/MPA nº 340, de 01°
de junho de 2012, estabelece competências e procedimentos para a execução do
Cadastro Socioeconômico para fins de identificação, quantificação, qualificação e
registro público da população atingida por empreendimentos de geração de energia
hidrelétrico, nos termos previstos no Decreto nº 7.342/2010.
Insta ressaltar que o mero cadastramento não gera direitos nem obrigações para
pessoas cadastradas e para as responsáveis pelo empreendimento.
O Cadastro Socioeconômico será composto por: i) registro individualizado das
informações obtidas por meio de questionários e entrevistas; ii) dados e informações
sistematizados a partir dos questionários e entrevistas concedidas pelos cadastrados;
iii) informações gráficas, como imagens digitais e cartográficas, incluindo coordenadas
geográficas georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro; iv) em caráter
complementar, dados e informações obtidos junto a universidades, órgãos públicos
presentes na região, organizações não governamentais e entidades de classe que
possam auxiliar na identificação da população atingida; e v) informações agregadas e
descrição analítica de relações socioeconômicas e culturais, conforme Anexo II da
Portaria.
Vale comentar que o responsável pelo empreendimento deverá arcar com os custos
inerentes à realização do Cadastro Socioeconômico.
O vencedor do Leilão,
autorizado ou concessionário deverá ressarcir os custos de realização do Cadastro. E
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mais, a ANEEL incluirá, nos Contratos de Concessão de Uso do Bem Público e nos
Editais de Leilão, cláusula específica sobre a responsabilidade do Concessionário,
ante o Cadastro Socioeconômico da população atingida pelo AHE.
De acordo com o artigo 17 da Portaria Interministerial MME/MMA/MAPA/MDA/MPA nº
340/2012, deverá ser disponibilizada lista preliminar dos cadastrados para Consulta
Pública, ficando estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias, para manifestação dos
interessados. Ademais, caberá ao responsável pelo empreendimento providenciar,
após a apreciação dos casos omissos, a divulgação da lista final dos cadastrados,
que, por sua vez, será enviada ao Comitê Interministerial, que deverá se pronunciar
sobre sua adequação às normas aplicáveis.
O Cadastro Socioeconômico deverá ser registrado em Cartório de Registro de Títulos
e Documentos da região do AHE, em até quinze dias úteis após a data de sua
validação pelo Comitê Interministerial, providência esta a cargo do responsável pelo
empreendimento.
Com efeito, visando situar, informar e orientar os empreendedores e os agentes
públicos responsáveis quanto às novas regras e procedimentos relativos à execução
do Cadastro, o Ministério de Minas e Energia, em parceria com o Instituto
Interamericano de Cooperação Agrícola (IICA), elaborou o Manual de Procedimentos e
Rotinas Administrativas do Cadastro Socioeconômico da População Atingida por
Empreendimentos de Geração de Energia Hidrelétrica,165 que compreende um conjunto
de orientações e esclarecimentos técnicos visando o planejamento, gerenciamento e
execução das atividades relativas ao cadastramento.166
Com relação ao Cadastro Socioeconômico deverão ser observados o Decreto Federal
nº 7.342/2010, a Portaria Interministerial MME/MMA/MAPA/MDA/MPA nº 340/2012, o
Manual de Procedimentos e Rotinas Administrativas do Cadastro Socioeconômico da
População Atingida por Empreendimentos de Geração de Energia Hidrelétrica, dentre
outros dispositivos legais e normativos eventualmente aplicáveis.

165
Ministério de Minas e Energia. Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. Manual de Procedimentos
e Rotinas Administrativas do Cadastro Socioeconômico da População Atingida por Empreendimentos de Geração de
Energia Hidrelétrica. Brasília, DF
2012. Disponível: http://www.abce.org.br/downloads/Manual-CSE2-revisado-final.pdf
166
Inicialmente, são destacados alguns aspectos gerais que envolvem a nova realidade do Cadastro Socioeconômico.
Neste capítulo são abordados os objetivos do Cadastro, os aspectos legais a serem observados para a sua execução,
a sua composição e as responsabilidades e competências dos entes públicos e privados. No segundo capítulo, são
apresentados alguns dos principais conceitos que integram a terminologia do Cadastro, visando eliminar ambiguidades
e equívocos de interpretação dos instrumentos legais que regulamentam esta ação. No terceiro e último capítulo são
detalhados os aspectos operacionais para a realização do Cadastro Socioeconômico, quando são sintetizados os
procedimentos e as rotinas de cada etapa que compõe a atividade. Ao disponibilizar o Manual, o MME e o IICA têm a
expectativa de que o mesmo terá grande utilidade aos empreendedores e técnicos do setor elétrico, gestores
governamentais afinados com a questão socioambiental em torno dos empreendimentos hidrelétricos.
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4.4.18.3 Indenização e reassentamento
Considerando a necessidade de normatizar os procedimentos administrativos de
desapropriação e reassentamento das populações deslocadas pela construção de
açudes, o Ministério da Integração Nacional (MIN) editou o “Manual Operativo para
Reassentamento em decorrência de Processos de Desapropriação para Construção
de Reservatórios Públicos”167, cuja observância, nos termos do artigo 1º, §1º, da
Portaria MIN nº 696, de 26 de julho de 2005, é obrigatória aos empreendimentos de
infraestrutura hídrica de médio e grande portes.168
Referido Manual considera beneficiário dos procedimentos de desapropriação e
reassentamento todos aqueles atingidos diretamente pela construção das obras de
açudagem e infraestrutura associada à barragem (sangradouro, estradas, áreas de
empréstimo, área do acampamento da construtora, adutoras, etc.), independente da
condição legal da propriedade.169
O valor da indenização a ser oferecida depende da condição do atingido (beneficiário)
e varia em função da extensão da área do imóvel atingido, incluindo as benfeitorias
nele existentes. Ademais, os atingidos possuem as seguintes opções: (i) indenização
total em dinheiro,170 (ii) indenização parcial em dinheiro,171 (iii) permuta por lote,172 (iv)
autorreassentamento,173 e (v) permuta de casa.174

167

Disponível em: http://www.integracao.gov.br/infraestruturahidrica/publicacoes/reassentamento.asp>, último acesso
em 25/003/2013.
168
Consoante o artigo 2º, inciso II, da Portaria MIN nº 70/2004, os empreendimentos de infraestrutura hídrica de médio
e grande portes são aqueles cujas obras controlem ou utilizem uma capacidade reguladora de uma bacia hidrográfica
superior a 50km2 (cinquenta quilômetros quadrados).
169
De acordo com o item 2.2. do Manual Operativo para Reassentamento em decorrência de Processos de
Desapropriação para Construção de Reservatórios Públicos, considera-se atingida a parcela da população enquadrada
como: (i) proprietário ou posseiro, residente ou não em área a ser desapropriada; (ii) morador, parceleiro ou meeiro,
arrendatário, rendeiro, autônomo e trabalhador rural (não detentor da posse ou domínio da terra, que mora e/ou produz
no imóvel, ou possui benfeitorias que nele permanecem); (iii) benfeitor (morador que possui benfeitorias que
permanecem no imóvel); e (iv) transitório (ocupantes de imóveis situados próximos às barragens, sangradouros ou
áreas de jazidas, que se tornam insalubres devido ao excesso de poeira, explosões e/ou tráfico intenso de máquinas,
atingidos somente durante o período de construção da obra, mas que após sua conclusão retornarão às antigas
moradias).
170
Calculada sobre o valor da totalidade das terras e das benfeitorias, de acordo com os valores das tabelas de preço
estabelecidas (cf. item 3.2.1 do Manual Operativo para Reassentamento em decorrência de Processos de
Desapropriação para Construção de Reservatórios Públicos).
171
Calculada sobre o valor da porção de terras, com ou sem o das benfeitorias, atingidas pela formação do lago. O
restante da propriedade (terras remanescentes) permanecerá com o mesmo proprietário/posseiro.
172
Opção pela troca do valor da indenização em dinheiro por um lote agrícola com direito a título de propriedade, em
agrovila perto de reservatório.
173
Opção em que o atingido busca a solução própria através da compensação financeira, mas se fixa em área rural.
Por este modelo, todo o proprietário/posseiro, sem área remanescente, cujo imóvel obteve avaliação inferior à média
local correspondente a 10ha, terá sua indenização acrescida do valor de reposição, até atingir aquela importância. Esta
opção só será oferecida aos proprietários/posseiros residentes, proprietários de um só imóvel que, comprovadamente,
irão substituí-lo por outro local de livre escolha, no meio rural.
174
Sempre que o valor calculado da indenização da casa de moradia for inferior ao correspondente a um imóvel com
60m2, o beneficiário poderá optar por outra casa em local de sua escolha. Se receber lote agrícola, a casa poderá ser
localizada na agrovila. Se desejar, a casa poderá ser construída em zona urbana próxima do local do reservatório.
Outra opção é receber a indenização devida pela casa, acrescida com o valor de reposição, até atingir o valor acima
citado, e reconstruí-la em local de livre escolha.
VOLUME 2
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 78
Revisão: 0

Cabe, ainda, ao empreendedor implementar o Plano de Reassentamento, assim
denominado o conjunto de ações com o objetivo de assegurar à população deslocada
pela construção de um reservatório sua inclusão no rol dos beneficiários. Os custos do
reassentamento deverão ser assumidos pelo empreendedor e estabelecidos durante a
concepção e formatação do projeto incorporado ao seu custo total.
Para a escolha dos locais de reassentamento rural, deverão ser considerados os
seguintes aspectos: solos de boa qualidade, localização nas proximidades do
reservatório, topografia adequada (plana ou suavemente ondulada), preferência por
propriedades extensas para serem desapropriadas sem acarretarem grandes
problemas fundiários e escolha pela população atingida das alternativas
apresentadas.175
Especificamente no que diz respeito a agricultores atingidos com a construção de
barragens para aproveitamento hidroelétrico, com área remanescente de até 03 (três)
módulos rurais, a Portaria INCRA/P/Nº 687, de 27 de setembro de 2004, determinou a
inclusão dos cadastrados e selecionados pelo Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária no Programa Nacional de Reforma Agrária (INCRA), com o objetivo
específico de usufruírem dos créditos do Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (PRONAF) – Grupo A, dos Serviços de Assessoria Técnica, Social
e Ambiental à Reforma Agrária (ATES) e do Programa Nacional de Educação na
Reforma Agrária (PRONERA).
Essa Portaria delegou competência aos Superintendentes Regionais para, em suas
respectivas áreas de atuação, por meio de Resolução do Comitê de Decisão Regional,
aprovar os projetos de reassentamento implantados pelos empreendedores de
hidroelétricas que as construíram ou vão construí-las e reconhecer esses
reassentamentos como clientes da reforma agrária.176
Na esteira dessa Portaria, foi editada a Instrução Normativa INCRA nº 42, de 18 de
setembro de 2007, por meio da qual foram estabelecidos procedimentos
administrativos e operacionais para reconhecimento de Projeto de Reassentamento de
Barragem (PRB),177 a inclusão dos agricultores reassentados178 em função da

175

Manual Operativo para Reassentamento em decorrência de Processos de Desapropriação para Construção de
Reservatórios Públicos, item 2.6.1.
176
Artigo 2º da Portaria/INCRA/P/Nº 687/2004.
177
Entende-se por Projeto de Reassentamento de Barragem (PRB), nos termos do artigo 2º, caput da Instrução
Normativa INCRA nº 42/2007, o assentamento de agricultores familiares desenvolvido por empreendimentos
hidroelétricos de utilidade pública, reconhecidos pelo INCRA como integrante do Programa Nacional de Reforma
Agrária, de acordo com as disposições dessa instrução.
178
Nos termos do artigo 3º desse diploma normativo, consideram-se agricultoras e agricultores familiares reassentados
dos Projetos de Reassentamento de Barragem (PRB) aqueles atingidos pela construção de empreendimentos
hidroelétricos e que foram remanejados para projetos de assentamentos rurais coletivos promovidos pelas empresas
detentoras de concessão pública para a implantação desses empreendimentos.
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construção de empreendimentos hidroelétricos de utilidade pública no Programa
Nacional de Reforma Agrária, e acesso ao PRONAF "A".
O procedimento para reconhecimento do PRB terá início mediante requerimento do
empreendedor ou da entidade representativa dos reassentados atingidos por
barragens, contendo documentos179 previstos na Instrução Normativa nº 42/2007.
Após o reconhecimento do PRB, por meio de Portaria editada pelo Superintendente
Regional e publicada no Diário Oficial da União, o INCRA poderá dar início ao
processo de seleção das famílias, conforme a legislação em vigor, com a respectiva
emissão de Relação de Beneficiários (RB), a ser juntada no processo administrativo
de reconhecimento.180
Com relação ao reassentamento da população ribeirinha, cumpre registrar a existência
do Decreto Federal n° 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, por meio do qual se institui a
Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades
Tradicionais, cujo principal objetivo é a promoção do desenvolvimento sustentável
dessa população especial, com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia
dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, com respeito
e valorização à sua identidade, suas formas de organização e suas instituições.
Referido Decreto define povos e comunidades tradicionais como grupos culturalmente
diferenciados, autorreconhecidos como tais, com formas próprias de organização
social, ocupantes e usuários de territórios e recursos naturais como condição para sua
reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando, ainda,
conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição (artigo 3º,
inciso I).
Nesse conceito podem ser enquadradas comunidades ribeirinhas, compostas por
população tradicional não indígena residentes, em sua maioria, à beira de cursos
d'água, lagos e várzeas e amplamente dependentes desses corpos hídricos como sua
fonte de água para uso doméstico, alimentação e transporte.181
Desse modo, eventuais populações ribeirinhas atingidas pela implantação do AHE São
Luiz do Tapajós, caso enquadradas no conceito de povos e comunidades tradicionais,
179

São eles: (i) contrato de concessão pública emitida pela ANEEL, (ii) cópia da Licença de Instalação - LI, (iii) certidão
do cartório do registro de imóveis de inteiro teor, (iv) atualização cadastral do(s) imóvel(is) no Sistema Nacional de
cadastro Rural – SNCR, (v) planta e memorial descritivo do(s) imóvel(is) de acordo com normativo técnico de
certificação de imóveis rurais, (vi) declaração formal de cumprimento das etapas de implantação dos projetos de
reassentamento a ser emitida pelo Ministério de Minas e Energia, (vii) formulário de "Informações do Projeto de
Reassentamento de Barragem”, devidamente preenchido, conforme anexo I dessa Instrução Normativa e (viii) cadastro
dos agricultores reassentados, utilizando o formulário de “Inscrição de Candidatas e Candidatos ao Programa Nacional
de Reforma Agrária”, anexo II dessa Instrução Normativa.
180
Artigos 8º e 9º da Instrução Normativa INCRA nº 42/2007.
181
Manual de Regularização Fundiária em Terras da União da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, 2006, p. D:71.
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deverão ser reassentadas preferencialmente em áreas passíveis de manter a proteção
da sua identidade cultural, estrutura organizacional e o acesso aos recursos
tradicionalmente utilizados.
Nesse sentido, considera-se a possibilidade de supressão, total ou parcial, de
vegetação em áreas de preservação permanente, admitida por meio de autorização
prévia, para a construção de moradia de agricultores familiares, remanescentes de
comunidades quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais em áreas
rurais da região amazônica, onde o abastecimento de água se dê pelo esforço próprio
dos moradores.
Em conclusão, é possível afirmar, com relação à desapropriação, declaração de
utilidade pública, indenização e reassentamento, o AHE São Luiz do Tapajós deverá
observar, sem prejuízo de outras normas, eventualmente aplicáveis, os seguintes
diplomas normativos: Constituição Federal, Decreto-Lei nº 3.365/1941, Lei Federal
nº 6.899/1981, Lei Federal nº 8.987/1995, Lei Federal nº 9.074/1995, Lei Federal
nº 9.427/1996, Decreto Federal n° 6.040/2007, Resolução Normativa ANEEL
nº 279/2007, Portaria MIN nº 70/2004, Portaria MIN nº 696/2005, Portaria INCRA/P/Nº
687/2004 e Instrução Normativa INCRA nº 42/2007.
4.4.19 Comunidades tradicionais
A Lei Federal n° 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, institui a Política Nacional de
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT), e
apresenta os seguintes conceitos:
•
Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que
se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que
ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução
cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações
e práticas gerados e transmitidos pela tradição;
•
Territórios Tradicionais: os espaços necessários a reprodução cultural, social e
econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma
permanente ou temporária, observado, no que diz respeito aos povos indígenas e
quilombolas, respectivamente, o que dispõem os arts. 231 da Constituição e 68 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias e demais regulamentações; e
•
Desenvolvimento Sustentável: o uso equilibrado dos recursos naturais, voltado
para a melhoria da qualidade de vida da presente geração, garantindo as mesmas
possibilidades para as gerações futuras.
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As ações e atividades voltadas para o alcance dos objetivos da PNPCT deverão
ocorrer de forma intersetorial, integrada, coordenada e sistemática. O objetivo principal
dessa Política é promover o desenvolvimento sustentável dos Povos e Comunidades
Tradicionais, com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus
direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, com respeito e
valorização à sua identidade, suas formas de organização e suas instituições.
Ademais, dentre os objetivos específicos da PNPCT vale mencionar: garantir aos
povos e comunidades tradicionais seus territórios, e o acesso aos recursos naturais
que tradicionalmente utilizam para sua reprodução física, cultural e econômica;
solucionar e/ou minimizar os conflitos gerados pela implantação de Unidades de
Conservação de Proteção Integral em territórios tradicionais e estimular a criação de
Unidades de Conservação de Uso Sustentável; implantar infraestrutura adequada às
realidades socioculturais e demandas dos povos e comunidades tradicionais; e
garantir os direitos dos povos e das comunidades tradicionais afetados direta ou
indiretamente por projetos, obras e empreendimentos.
A Secretaria do Patrimônio da União, por meio da Portaria SPU n° 89, de 15 de abril
de 2010, disciplina a utilização e o aproveitamento dos imóveis da União em favor das
comunidades tradicionais, com o objetivo de possibilitar a ordenação do uso racional e
sustentável dos recursos naturais disponíveis na orla marítima e fluvial, voltados à
subsistência dessa população, mediante a outorga de Termo de Autorização de Uso
Sustentável - TAUS, a ser conferida em caráter transitório e precário pelos
Superintendentes do Patrimônio da União.
O TAUS poderá ser outorgado a comunidades tradicionais que ocupem ou utilizem as
seguintes áreas da União: áreas de várzeas e mangues enquanto leito de corpos de
água federais; rias de praia marítima ou fluvial federais; ilhas situadas em faixa de
fronteira; acrescidos de marinha e marginais de rio federais; terrenos de marinha e
marginais presumidos. Essas áreas são consideradas indubitavelmente da União, por
força constitucional, e sobre elas qualquer título privado é nulo. A Superintendência do
Patrimônio da União elaborará Relatório da Comissão de Demarcação fundamentando
o domínio da União no caso de áreas utilizadas por comunidades tradicionais
inteiramente situadas em terrenos presumidamente de marinha e marginais da União.
O TAUS dessas áreas serão outorgados exclusivamente a grupos culturalmente
diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de
organização social, que utilizam áreas da União e seus recursos naturais como
condição para sua reprodução cultural, social, econômica, ambiental e religiosa
utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição.
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O Termo de Autorização de Uso Sustentável poderá ser outorgado conjuntamente,
sem a necessidade de identificar os limites entre as terras de domínio público, quando
as comunidades tradicionais utilizarem áreas de diferentes órgãos federais ou entes
federativos. No caso da titulação conjunta todos os órgãos federais ou entes
federativos titulares do domínio das áreas públicas deverão assinar o TAUS.
Isto posto, no âmbito das comunidades tradicionais,182 o Aproveitamento Hidrelétrico
São Luiz do Tapajós deverá observar a Lei Federal n° 6.040/2007, a Portaria SPU n°
89/10, dentre outros instrumentos legais e normativos eventualmente aplicáveis.183
4.4.20 Comunidades quilombolas
A Constituição Federal estabelece que o Estado deverá garantir a todos o pleno
exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional, bem como
apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais.184 Nesse
sentido, o Estado deverá proteger as manifestações culturais populares, indígenas e
afro-brasileiras, e de outros grupos participantes de processo civilizatório nacional.
A Fundação Cultural Palmares (FCP), vinculada ao Ministério da Cultura, criada pela
Lei Federal n° 7.668, de 22 de agosto de 1988, tem por finalidade promover a
preservação dos valores culturais, sociais e econômicos decorrentes da influência
negra na formação da sociedade brasileira.
O Decreto Federal nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, regulamenta o procedimento
para identificação, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por
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Adicionalmente vale mencionar a Ação Civil Pública nº 2006.39.02.000512-0 ajuizada em 23/03/2006 pelo Ministério
Público Federal (MPF) em face de Madeireira São João, BRASNORT, INCRA, IBAMA, INTERPA e outros, visando
impedir a desapropriação de imóvel referente à gleba denominada Quatro Irmãos, outrora conhecida como São João,
na cidade de Itaituba, Estado do Pará. Essa ação busca desconstituir a matrícula do imóvel, bem como de todos os
demais registros imobiliários referentes à área e seus desdobramentos, visto que maculados por títulos nulos. Trata-se
de imóvel cuja abertura permitiu a multiplicação do lote Quatro Irmãos mais de 1.250 vezes (de 450ha para
562.873ha), sobrepondo-se, inclusive, a áreas de domínio federal. Para tanto, foi pleiteado pelo MPF a vedação de
atos possessórios dos proprietários e possuidores de referidos imóveis e de seu entorno em relação à área ocupada há
mais de cem anos por população ribeirinha tradicional, localizada entre o Rio Tapajós, a Rodovia Transamazônica, o
igarapé Montanha e proximidade do igarapé José Rodrigues.
183
Comunidades tradicionais têm apoio - Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica ajudará 25 milhões
de pessoas que ocupam um quarto do território nacional. Políticas públicas de fortalecimento aos povos e comunidades
tradicionais foram discutidas na manhã desta quarta-feira (06/03), na 21ª Reunião Ordinária da Comissão Nacional de
Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT), em Brasília. Participaram da agenda o
secretário de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente (SEDR/MMA), Paulo
Guilherme Cabral e o secretário-executivo adjunto do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS),
Marcelo Cardona. A Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica foi apresentada pelo MMA no encontro
como exemplo a ser seguido de política pública construída com a participação do governo e sociedade, que pode
beneficiar comunidades tradicionais. “Por meio de debates e reuniões estamos conseguindo desenhar uma proposta
que agrada a todos os envolvidos na produção orgânica e agroecológica, e o nosso objetivo é levar essa experiência
para o fortalecimento de políticas voltadas aos povos tradicionais”, diz Paulo Cabral. Segundo ele, outro exemplo é o
plano que o governo está preparando para o desenvolvimento extrativismo, agenda que também caminha em conjunto
com as propostas da CNPCT. (Quarta, 06 Março 2013 18:27, Sophia Gebrim, Disponível:
http://www.mma.gov.br/informma/item/9108-comunidades-tradicionais-t%C3%AAm-apoio
184
Artigo 215 da Constituição Federal.
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remanescentes das comunidades dos quilombos, de que trata o artigo 68 do Ato das
Disposições Transitórias.
Segundo referido Decreto, compete ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA) a identificação, o reconhecimento, a delimitação, a demarcação e a
titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos,
sem prejuízo da competência concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.185
Na esteira do Decreto Federal nº 4.887/2003, foram editadas as Instruções Normativas
INCRA n° 56, de 07 de outubro de 2009 e n° 57, de 20 de outubro de 2009, as quais
regulamentam o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação,
demarcação, desintrusão, titulação e registro das terras ocupadas por remanescentes
das comunidades dos quilombos.
Em complementação ao exposto, vale observar que a Fundação Cultural Palmares,
por meio da Portaria nº 98, de 26 de novembro de 2007, instituiu o Cadastro Geral de
Remanescentes das Comunidades dos Quilombos da Fundação Cultural Palmares,
também autodenominadas Terras de Preto, Comunidades Negras, Mocambos,
Quilombos, dentre outras denominações congêneres.
Insta ressaltar que a Fundação Cultural Palmares, por meio do Ofício 74/2012DPA/FCP/MINC informou que não há interferência do Aproveitamento Hidrelétrico São
Luiz dos Tapajós em comunidades quilombolas, posicionamento esse, inclusive,
ratificado no Termo de Referência expedido pelo IBAMA, que, por sua vez, dispensou
a realização de estudos socioeconômicos específicos para o componente quilombola.
4.4.21 Questões Indígenas
As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União, nos termos da
Constituição Federal.186 Esta reconhece aos índios sua organização social, costumes,
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar
todos os seus bens.187
A Constituição considera terras tradicionais aquelas ocupadas pelos índios e por eles
habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as
imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e
as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e
185
186
187

Artigo 3°, caput, do Decreto Federal n° 4.887/2003.
Artigo 20, inciso XI, da Constituição Federal.
Artigo 231, caput, da Constituição Federal.
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tradições. Ademais, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, além de serem
inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis,188 destinam-se à
posse permanente deles, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos
rios e dos lagos nelas existentes.189
A FUNAI, instituída pela Lei Federal nº 5.371, de 05 de dezembro de 1967, é o órgão
federal com patrimônio próprio e personalidade jurídica de direito privado, com a
finalidade de estabelecer diretrizes e garantir o cumprimento da política indigenista,
baseada na garantia à posse permanente das terras que habitam e ao usufruto
exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades nela existentes, exercitando o
poder de polícia nas áreas reservadas e nas matérias atinentes à proteção do índio.
A situação jurídica dos índios ou silvícolas e das comunidades indígenas, com o
propósito de preservar a sua cultura e integrá-los, progressiva e harmoniosamente, à
comunhão nacional, é regulamentada pelo Estatuto do Índio, instituído pela Lei
Federal nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973.
Oportuno ressaltar que a União poderá intervir em área indígena para a realização de
obras públicas que interessem ao desenvolvimento nacional,190 entre outros motivos. O
ato de intervenção dar-se-á por meio de decreto do Presidente da República e terá a
assistência direta da FUNAI, sendo a comunidade indígena removida integralmente
ressarcida dos prejuízos decorrentes da remoção, conforme preceitua o artigo 20, §4º,
da Lei Federal nº 6.001/1973.
Ainda de acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 49, compete,
exclusivamente, ao Congresso Nacional autorizar a exploração e o aproveitamento de
recursos hídricos em terras indígenas. Entendimento este reiterado no Capítulo VIII da
CF/88 ao dispor sobre os índios. Nos termos do artigo 176 da Constituição Federal, os
potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito
de exploração ou aproveitamento e pertencem à União, garantindo-se ao
concessionário a propriedade do produto de lavra.
O aproveitamento desses potenciais poderá ser efetuado mediante autorização ou
concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob
as leis brasileiras, com sede e administração no País, na forma da lei, que
estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em
faixa de fronteira ou terras indígenas (artigo 176, §1º).
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Artigo 231, §4º, da Constituição Federal.
Artigo 231, §1º e §2º, da Constituição Federal.
190
Artigo 20, §1º, alínea “d”, da Lei Federal nº 6.001/1973.
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As terras indígenas de que tratam a Lei Federal n° 6.001/1973 e a Constituição
Federal deverão ser administrativamente demarcadas por iniciativa e sob a orientação
da FUNAI, conforme dispõe o Decreto Federal nº 1.775, de 08 de janeiro de 1996.
Outrossim, o Decreto Federal nº 5.051, de 19 de abril de 2004, promulga a Convenção
nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e
Tribais, adotada em Genebra, em 27 de junho de 1989.
O Conselho de Direito Humanos da ONU proclamou, em 13 de setembro de 2007, a
Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, que deve ser
interpretada como arranjo aos princípios de justiça, democracia, respeito aos direitos
humanos, igualdade, boa administração pública e boa fé, sujeita, no entanto, às
limitações da legislação brasileira.
Os Ministérios do Meio Ambiente e da Justiça, por intermédio da Portaria
Interministerial n° 434, de 09 de dezembro de 2009, instituíram o Grupo de Trabalho
Interministerial (GTI) com a finalidade de elaborar proposta de Política Nacional de
Gestão Ambiental em Terras Indígenas (PNGATI). Para tanto foi editado o Decreto
Federal nº 7.747, de 05 de junho de 2012 que institui a PNGATI, com o objetivo de
garantir e promover a proteção, a recuperação, a conservação e o uso sustentável dos
recursos naturais das terras e territórios indígenas, assegurando a integridade do
patrimônio indígena, a melhoria da das atuais e futuras gerações dos povos indígenas,
respeitando sua autonomia sociocultural, nos termos da legislação vigente.
São ferramentas para a gestão territorial e ambiental de terras indígenas o
etnomapeamento (mapeamento participativo das áreas de relevância ambiental,
sociocultural e produtiva para os povos indígenas, com base nos conhecimentos e
saberes indígenas) e o etnozoneamento (instrumento de planejamento participativo
que visa à categorização de áreas de relevância ambiental, sociocultural e produtiva
para os povos indígenas, desenvolvido a partir do etnomapeamento).
Outrossim, são órgãos de governança da Política Nacional de Gestão Territorial e
Ambiental de Terras Indígenas: o Comitê Gestor da PNGATI; os Comitês Regionais da
FUNAI; e a Comissão Nacional de Política Indigenista - CNPI. A PNGATI aplica-se,
naquilo que for compatível, às áreas ocupadas por povos indígenas, cujo relatório
circunstanciado de identificação e delimitação tenha sido aprovado por portaria da
FUNAI, ou áreas que tenham sido objeto de portaria de interdição expedida pela
FUNAI em razão da localização de índios isolados.
Ademais, a Portaria Interministerial dos Ministérios da Saúde e da Justiça MS/MJ nº
171, de 06 de fevereiro de 2013, instituiu o Grupo de Trabalho com a finalidade de
elaborar diretrizes e estratégias de ações em saúde para Povos Indígenas Isolados e
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de Recente Contato, bem como Plano de Contingência da Saúde para Situações de
Contato com Povos Isolados e Surtos Epidêmicos em Grupos de Recente Contato.
Vale mencionar, ainda, que a Portaria FUNAI nº 1.682, de 08 de dezembro de 2011,
estabelece diretrizes e critérios que devem ser observados na concepção e execução
das ações de vigilância territorial e ambiental de terras indígenas, bem como de
localização e monitoramento de referências de povos indígenas isolados, a cargo da
Diretoria de Proteção Territorial, pela Coordenação Geral de Monitoramento Territorial
e Coordenação Geral de Índios Isolados da Fundação.
Ademais, mais recentemente foi publicada a Instrução Normativa FUNAI nº 01, de 09
de janeiro de 2012, alterada pela Instrução Normativa FUNAI nº 04, de 19 de abril de
2012, que estabelece normas sobre a participação da Fundação Nacional do Índio no
processo de licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades potencial e
efetivamente causadoras de impactos ambientais e socioculturais que afetem terras e
povos indígenas.
À Coordenação Geral de Gestão Ambiental - CGGAM da Diretoria de Promoção ao
Desenvolvimento Sustentável - DPDS é atribuída a responsabilidade de coordenação
dos processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos ou atividades
potencial e efetivamente causadoras de impactos ambientais e socioculturais a terras
e povos indígenas, no que se refere ao componente indígena.
O órgão licenciador (IBAMA) é o principal interlocutor no que se refere ao
acompanhamento de empreendimentos ou atividades potencial e efetivamente
causadoras de impactos ambientais e socioculturais a terras e povos indígenas. A
FUNAI deve se reportar e agir em colaboração e parceria com este órgão e ser
responsável pelo componente indígena em todas as fases do processo de
licenciamento. A participação da FUNAI nos processos de licenciamento ambiental
tem caráter interveniente à ação dos órgãos licenciadores.
Às comunidades indígenas afetadas serão encaminhados o componente indígena em
sua versão integral, o Relatório de Impacto Ambiental - RIMA e um relatório em
linguagem acessível ou com tradução para línguas indígenas, a ser elaborado pelo
empreendedor. Ouvidas as comunidades indígenas, a FUNAI manifestar-se-á,
conclusivamente, sobre a concessão da licença prévia, por meio de ofício dirigido ao
órgão licenciador competente instruído com o parecer técnico da análise prevista no
artigo 15 da presente instrução normativa.
A manifestação para emissão de licença de instalação é subsidiada pela aprovação do
Componente Indígena do Programa Básico Ambiental – PBA, que deve ser elaborado
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em conformidade com os impactos identificados nos estudos ambientais e com os
critérios, metodologias, normas e padrões estabelecidos pela FUNAI.
Após a aprovação do PBA deverá ser assinado Termo de Compromisso entre FUNAI
e empreendedor, cujo objetivo é a garantia da implementação dos programas
conforme cronograma estabelecido. A manifestação da FUNAI para emissão da
licença de operação está relacionada à operacionalização, execução e implantação
dos programas previstos no PBA, observando o devido cumprimento dos objetivos e
metas estabelecidos.
Importante destacar a publicação da Portaria AGU nº 303, de 16 de julho de 2012, que
fixou a interpretação das salvaguardas às terras indígenas, a ser uniformemente
seguida pelos órgãos jurídicos da Administração Pública Federal direta e indireta,
determinando que se observe o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Pet.
3.888-Roraima. Em decorrência da repercussão dessa publicação, a AGU editou a
Portaria nº 415, de 17 de setembro de 2012, determinando que a Portaria nº 303/2012
entra em vigor no dia seguinte ao da publicação do acordo nos embargos declaratórios
a ser proferido na mencionada Pet. 3388-RR que tramite no STF.
Com efeito, cumpre mencionar a Portaria Interministerial MMA/MJ/MC/MS nº
419/2011, que regulamenta a atuação da FUNAI, Fundação Palmares, do IPHAN e do
Ministério da Saúde, incumbidos da elaboração de parecer em processo de
licenciamento ambiental a cargo do IBAMA, a quem compete, por sua vez, no início do
procedimento, solicitar informações sobre possíveis interferências em terras indígenas.
De acordo com o inciso I do §2º do artigo 3º dessa Portaria, presume-se a
interferência quando a atividade ou empreendimento submetido ao licenciamento
ambiental localizar-se em TI ou apresentar elementos que possam gerar dano
socioambiental direto no interior das terras indígenas, respeitada distância limite de
40km ou reservatório acrescido de 20km a jusante, quando o AHE estiver localizado
na Amazônia Legal, como é o caso do AHE São Luiz do Tapajós.
Insta ressaltar que para os efeitos da Portaria Interministerial MMA/MJ/MC/MS nº
419/2011, terra indígena são “as áreas ocupadas por povos indígenas, cujo relatório
circunstanciado de identificação e delimitação tenha sido aprovado por portaria da
FUNAI, publicada no Diário Oficial da União, ou áreas que tenham sido objeto de
portaria de interdição expedida pela FUNAI em razão da localização de índios
isolados”.191
Isto posto, a FUNAI, por meio do Ofício nº 136/2012/DPDS, expedido em 17 de
fevereiro de 2012, apresentou nos autos do procedimento de licenciamento do AHE
191

Artigo 2º, inciso X da Portaria Interministerial MMA/MJ/MC/MS nº 419/2011.
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manifestação quanto ao componente indígena, esclarecendo que as Terras Indígenas
Andirá-Marau, Km43, Pimental, São Luiz do Tapajós, Praia do Mangue e Praia do
Índio estão situadas nos limites da área de interferência. Ocorre que as TI Km43,
Pimental e São Luiz do Tapajós não possuíam “relatório circunstanciado de
identificação e delimitação”192 aprovado por Portaria, encontrando-se ainda em estudo
pela FUNAI.
Desta forma, a Fundação requereu que o Estudo do Componente Indígena (ECI)
contemple as Terras Indígenas Andirá-Marau, Praia do Mangue e Praia do Índio e, em
função das especificidades locais, contrariando a Portaria Interministerial
MMA/MJ/MC/MS nº 419/2011, recomendou considerar as comunidades de Pimental,
Km43 e São Luiz do Tapajós. Adicionalmente, a FUNAI ressaltou a existência de
dados sobre a “Referência nº09”, com status de “não confirmada”, localizada no
interflúvio com a bacia hidrográfica do Tapajós.
Desse modo, para instalação e operação do AHE deverão ser observadas as
seguintes normas: Lei Federal nº 5.371/1967, Lei Federal nº 6.001/1973, Decretos
Federais nº 1.775/1996, nº 5.051/2004, nº 6.040/2007, nº 7.056/2009, nº 7.747/2012
Portaria Interministerial nº 419/2011, Portaria FUNAI nº 1.682/2011, Instruções
Normativas FUNAI nº 01/12 e nº 04/12, Portarias AGU nº 303/2012 e nº 415/2012,
Portaria Interministerial MMA/MJ/MC/MS nº 419/2011, além da Constituição Federal e
demais normas eventualmente aplicáveis.
4.4.22 Planos, Programas e Projetos Federais e Estaduais
Em relação à localidade em que está previsto para ser implantando o AHE São Luiz do
Tapajós, existem planos, programas e projetos, federais e estaduais, com vistas à
proteção do meio ambiente e seus componentes e ao desenvolvimento
socioeconômico da região, dentre os quais se destacam os seguintes:
Plano Amazônia Sustentável (PAS): lançado em maio de 2008, o PAS é um plano
estratégico do governo federal que elenca as diretrizes gerais e as estratégias
recomendáveis para a implementação do desenvolvimento sustentável na Amazônia
brasileira, mediante a implantação de um novo modelo pautado na valorização de seu
enorme patrimônio natural e no aporte de investimentos em tecnologia e infraestrutura,
voltado para a viabilização de atividades econômicas dinâmicas e inovadoras com a
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Na mesma situação dessas áreas, qual seja de ausência de regularidade frente à legislação indigenista,
notadamente no que tange à constituição formal de Terra Indígena, pode encontra-se o núcleo e/ou grupo denominado
por “Boa-fé”.
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geração de emprego e renda, compatível com o uso sustentável dos recursos naturais
e a preservação dos biomas, e visando a elevação do nível de vida da população.193
Programa de Regularização Fundiária da Amazônia Legal (Terra Amazônia Legal):
programa do governo federal desenvolvido em parceria com Estados e municípios e
coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) com fundamento na
Lei Federal nº 11.952, de 25 de junho de 2009 e nos Decreto Federais nº 6.992, de 28
de outubro de 2009 e nº 7.341, de 22 de outubro de 2010, visa à regularização
fundiária das áreas situadas em terras da União no âmbito da Amazônia Legal.
Programa Território Cidadania: instituído pelo Decreto presidencial de 25 de fevereiro
de 2008, esse programa tem por objetivo promover e acelerar a superação da pobreza
e das desigualdades sociais no meio rural, inclusive as de gênero, raça e etnia, por
meio de estratégia de desenvolvimento territorial sustentável.194
Constituem Territórios da Cidadania195, além dos agrupamentos de municípios
relacionados no anexo a esse Decreto, aqueles criados pelo Comitê Gestor Nacional a
partir de agrupamentos municipais que apresentem densidade populacional média
abaixo de oitenta habitantes por quilômetro quadrado e, concomitantemente,
população média municipal de até cinquenta mil habitantes, com base nos dados
censitários mais recentes. Ademais, os municípios serão agrupados segundo critérios
sociais, culturais, geográficos e econômicos e reconhecidos pela sua população como
o espaço historicamente construído ao qual pertencem, com identidades que ampliam
as possibilidades de coesão social e territorial.196
Plano Nacional sobre Mudança do Clima: instrumento da Política Nacional sobre
Mudança do Clima (PNMC),197 que tem por objetivo geral identificar, planejar e
coordenar as ações e medidas que possam ser empreendidas para mitigar as
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Disponível em: http://www.sae.gov.br/site/wp-content/uploads/PAS.pdf
Nessa estratégia estão contempladas as seguintes ações: (i) integração de políticas públicas com base no
planejamento territorial, (ii) ampliação dos mecanismos de participação social na gestão das políticas públicas de
interesse do desenvolvimento dos territórios, (iii) ampliação da oferta dos programas básicos de cidadania, (iv) inclusão
e integração produtiva das populações pobres dos segmentos sociais mais vulneráveis, tais como trabalhadoras rurais,
quilombolas, indígenas e populações tradicionais e (v) valorização da diversidade social, cultural, econômica, política,
institucional e ambiental das regiões e das populações.
195
O Território BR 163 - PA abrange uma área de 190.427,10 Km² e é composto por 6 municípios: Aveiro, Itaituba,
Jacareacanga, Novo Progresso, Rurópolis e Trairão. Ações do Governo Federal 2010 - Execução até 31/12/2010: No
território BR 163 foram previstas para o ano de 2010 um total de 56 Ações com a atuação de 11 ministérios que
integram o Programa Territórios da Cidadania, com valor previsto de R$ 150.741.176,62. Até 31 de Dezembro de 2010,
este Portal recebeu informações sobre a execução de 50 ações. Para estas ações informadas o valor previsto para
este território é de 103.759.906,41. Até esta data já foram executados R$ 75.336.301,29. Clique sobre o botão abaixo
para abrir um relatório completo das ações neste território ou acesse os detalhes de cada ação na lista abaixo.
Disponível: http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/br163pa/one-community?page_num=0
196
Artigo 1º, §1º, §2º e §3º, do Decreto de 25 de fevereiro de 2008.
197
Artigo 6º, inciso I, da Lei Federal nº 12.187/2009.
194
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emissões de gases de efeito estufa geradas no Brasil, bem como àquelas necessárias
à adaptação da sociedade aos impactos que ocorram devido à mudança do clima.198
Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal:199
lançado em março de 2004 pelo Governo Federal com base no Decreto Federal de 3
de julho de 2003, tem o objetivo de promover a redução das taxas de desmatamento
na Amazônia brasileira por meio de um conjunto de ações integradas de ordenamento
territorial e fundiário, monitoramento e controle, fomento a atividades produtivas
sustentáveis e infraestrutura, envolvendo parcerias entre órgãos federais, governos
estaduais, prefeituras, entidades da sociedade civil e o setor privado.
Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR): instituída pelo Decreto
Federal nº 6.047, de 22 de fevereiro de 2007, tem como objetivo a redução das
desigualdades de nível de vida entre as regiões brasileiras e a promoção da equidade
no acesso a oportunidades de desenvolvimento, devendo orientar os programas e
ações federais no Território Nacional. A PNDR norteia-se pelas seguintes estratégias:
(i) estimular e apoiar processos e oportunidades de desenvolvimento regional, em
múltiplas escalas, e (ii) articular ações que, no seu conjunto, promovam uma melhor
distribuição da ação pública e investimentos no Território Nacional, com foco particular
nos territórios selecionados e de ação prioritária (Anexo I do Decreto Federal nº
6.047/2007).
Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia (PRDA): previsto pela Lei
Complementar nº 124, de 3 de janeiro de 2007, esse plano abrangerá a área dos
Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Tocantins,
Pará e do Maranhão na sua porção a oeste do Meridiano 44º e terá como objetivo a
redução das desigualdades regionais e será elaborado em consonância com a Política
Nacional de Desenvolvimento Regional, compreendendo programas, projetos e ações
necessárias para atingir os objetivos e as metas de desenvolvimento econômico e
social da Amazônia, com identificação das respectivas fontes de financiamento.
Política Nacional de Ordenamento Territorial (PNOT): em que pese o disposto no
artigo 21, inciso IX da Constituição Federal, e no artigo 27, inciso XIII, alínea "l" da Lei
Federal nº 10.683, de 28 de maio de 2003, não existe, ainda, um marco legal que
disponha sobre o ordenamento territorial. Não obstante, cumpre registrar a existência,
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Conforme informações constantes do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, de Dezembro de 2008. Disponível
em: http://www.dialogue4s.de/_media/Brazil_National_Climate_Change_Plan.pdf..
199
Disponível
em:
http://www.fundoamazonia.gov.br/FundoAmazonia/export/sites/default/site_pt/Galerias/Arquivos/Publicacoes/PPCDAM.
pdf.
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no âmbito do Ministério da Integração, de propostas contendo subsídios para a
elaboração de uma Política Nacional de Ordenamento Territorial.200
Programa de Recursos Pesqueiros Sustentáveis:201 programa do governo federal
destinado aos municípios, visa à promoção do uso sustentável dos recursos
pesqueiros, conciliando os interesses da exploração comercial com a necessidade de
sua conservação.
Projeto Nossa Várzea - Cidadania e Sustentabilidade na Amazônia: fruto de esforços
conjuntos da SPU, comunidades locais agroextrativistas e outros entes
governamentais (INCRA, ICMBio, INSS, Estados e Municípios), esse projeto é
coordenado pela SPU e operacionalizado pelas Gerências Regionais do Patrimônio da
União, objetivando a regularização fundiária em favor das populações tradicionais
ocupantes de áreas de várzeas de rios federais. Implantado inicialmente no Estado do
Pará,202 consiste no reconhecimento da posse tradicional das comunidades ribeirinhas
mediante a concessão de autorização de uso203 para o desbaste de açaizais, colheita
de frutos ou manejo de outras espécies extrativistas, consoante disposto na Portaria
SPU nº 284, de 14 de outubro de 2005. Além do reconhecimento da ocupação por
meio do Termo de Autorização de Uso (TAU), outros benefícios são igualmente
garantidos às populações ribeirinhas, tais como comprovação de endereço,
comprovação da atividade rural para fins de aposentadoria junto ao INSS e acesso a
crédito e outros programas sociais do governo federal, conforme aprovação do órgão
ambiental. 204
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA): instituído pelo
Decreto Federal nº 7.352, de 4 de novembro de 2010, tem como objetivos oferecer
educação formal aos jovens e adultos beneficiários do Plano Nacional de Reforma
Agrária (PNRA), em todos os níveis de ensino, melhorar as condições do acesso à
educação do público do PNRA e proporcionar melhorias no desenvolvimento dos
assentamentos rurais por meio da qualificação do público do PNRA e dos profissionais
que desenvolvem atividades educacionais e técnicas nos assentamentos. O
PRONAERA compreende o apoio a projetos nas seguintes áreas: (i) alfabetização e
escolarização de jovens e adultos no ensino fundamental, (ii) formação profissional
200

Disponíveis em: http://www.integracao.gov.br/desenvolvimentoregional/publicacoes/pnot.asp.
Catálogo de Programas do Governo Federal destinados aos Municípios, Brasília, 2008. Disponível em:
http://projetobrasilmunicipios.gov.br/sites/default/files/Cat%C3%A1logo_Programas_Federais724e.pdf . Brasília: MP,
2008.
202
A partir de 2007, o projeto também passou a ser implantando no Estado do Amapá e, a partir de 2009, nos Estados
do Acre (onde o projeto foi intitulado "Projeto Nossa Floresta"), Amazonas, Maranhão (intitulado "Campos Naturais da
Baixada Maranhense) e Tocantins.
203
Vale ressaltar que, nos termos do artigo 3º da Portaria SPU nº 284/05, a autorização de uso representa o início do
processo de regularização fundiária.
204
Manual de regularização fundiária em terras da União da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, 2006, p. G:106-G:107, bem como informações disponíveis em:
http://patrimoniodetodos.gov.br/programas-e-acoes-da-spu/amazonia-legal/projeto-nossa-varzea-sustentabilidade-ecidadania-na-amazonia.
201
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conjugada com o ensino de nível médio, por meio de cursos de educação profissional
de nível técnico, superior e pós-graduação em diferentes áreas do conhecimento, (iii)
capacitação e escolaridade de educadores, (iv) formação continuada e escolarização
de professores de nível médio, na modalidade normal, ou em nível superior, por meio
de licenciaturas e de cursos de pós-graduação, (v) produção, edição e organização de
materiais didático-pedagógicos necessários à execução do PRONERA e (vi)
realização de estudos e pesquisas e promoção de seminários, debates e outras
atividades com o objetivo de subsidiar e fortalecer as atividades do PRONERA.
Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI):
instituída pelo Decreto Federal nº 7.747, de 05 de junho de 2012, tem o objetivo de
garantir e promover a proteção, a recuperação, a conservação e o uso sustentável dos
recursos naturais das terras e territórios indígenas, assegurando a integridade do
patrimônio indígena, a melhoria da qualidade de vida e as condições plenas de
reprodução física e cultural das atuais e futuras gerações dos povos indígenas,
respeitando sua autonomia sociocultural, nos termos da legislação vigente.
Plano Nacional de Recursos Hídricos - PNRH: aprovado pela Resolução CNRH nº
135, de 24 de dezembro de 2011, tem como objetivo geral estabelecer um pacto
nacional para a definição de diretrizes e políticas públicas voltadas para a melhoria da
oferta de água, em qualidade e quantidade, gerenciando as demandas e considerando
a água como elemento estruturante para implementação das políticas setoriais, sob a
ótica do desenvolvimento sustentável.
Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB): instituída pela Lei Federal nº
12.334, de 20 de setembro de 2010, regula as barragens destinadas à acumulação de
água para quaisquer usos, tendo por fundamentos: a consideração da barragem nas
suas fases de planejamento, projeto, construção, primeiro enchimento e primeiro
vertimento, operação, desativação e de usos futuros; a informação e estímulo à
população a participar, direta ou indiretamente, das ações preventivas e
emergenciais; responsabilidade legal do empreendedor pela segurança da barragem,
cabendo-lhe o desenvolvimento de ações para garanti-la; a promoção de mecanismos
de participação e controle social; e a sustentabilidade e o alcance dos potenciais
efeitos sociais e ambientais da barragem.
Programas de Cativeiro de Espécies Ameaçadas: idealizados pelo artigo 2º, inciso
XXIII do Anexo I do Decreto Federal 7.515/2012, por sua vez regulamentado pela
Instrução Normativa ICMBio nº 22, de 27 de março de 2012, têm por finalidade definir,
coordenar e implementar as estratégias de conservação ex situ para revigoramento
demográfico e genético da espécie de acordo com as diretrizes e ações previstas nos
Planos de Ação Nacionais para a Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção PAN publicados pelo ICMBio.
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Plano Anual de Outorga Florestal para o ano de 2013 - PAOF 2013: instituído pelo
Serviço Florestal Brasileiro, tem como objetivo selecionar e descrever as florestas
públicas federais (FPF) passíveis do estabelecimento de unidades de manejo
florestal para concessão no período de janeiro a dezembro de 2013,
considerando a convergência e o alinhamento com outras políticas públicas da
União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal.
Programa Bolsa Verde: criado pelo governo federal no âmbito do Programa Brasil Sem
Miséria, visa à transferência de renda para as famílias em situação de extrema
pobreza que promovam a conservação ambiental nas áreas onde vivem e trabalham.
Por meio do Programa Bolsa Verde será pago, a cada trimestre, R$ 300,00 por família,
para preservação de florestas nacionais, reservas extrativistas e de desenvolvimento
sustentável. Famílias do Pará estão entre as beneficiadas.205
Programa de Apoio à Conservação Ambiental e Programa de Fomento às Atividades
Produtivas Rurais, instituídos pela Lei Federal nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, e
tem como objetivos: incentivar a conservação dos ecossistemas, entendida como sua
manutenção e uso sustentável; promover a cidadania, a melhoria das condições de
vida e a elevação da renda da população em situação de extrema pobreza que exerça
atividades de conservação dos recursos naturais no meio rural; e incentivar a
participação de seus beneficiários em ações de capacitação ambiental, social,
educacional, técnica e profissional. A execução do Programa de Apoio à Conservação
Ambiental ficará sob a responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente, ao qual
caberá definir as normas complementares do Programa.
Programa de Apoio e Incentivo à Preservação e Recuperação do Meio Ambiente: a Lei
Federal nº 12.651/2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa ou o
popularmente conhecido Novo Código Florestal, estabelece que o Poder Executivo
federal está autorizado a instituir esse programa, como forma de promoção do
desenvolvimento ecologicamente sustentável.
Cadastro Ambiental Rural (CAR/PA): regulamentado pelo Decreto Estadual nº 1.148,
de 17 de julho de 2007, o CAR constitui um dos instrumentos da Política de Florestas
e do Meio Ambiente do Estado do Pará, por meio do qual todo imóvel rural localizado
nesse Estado deve ser inscrito, mesmo aquele que não exerça qualquer atividade rural
economicamente produtiva.206 A recente Portaria Conjunta SEMA nº 03/2012
205

O Bolsa Verde - instituído pela Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, e regulamentado pelo Decreto nº 7.572, de
28 de setembro de 2011 – possui como objetivos: 1) incentivar a conservação dos ecossistemas (manutenção e uso
sustentável), 2) promover a cidadania e melhoria das condições de vida, 3) elevar a renda da população em situação
de extrema pobreza que exerça atividades de conservação dos recursos naturais no meio rural, e 4) incentivar a
participação dos beneficiários em ações de capacitação ambiental, social, técnica e profissional.
206
De acordo com a Instrução Normativa SEMA/PA nº 44/2010, a qual estabelece procedimentos para o CAR de áreas
onde incidem projetos de assentamentos federais e estaduais, em suas diversas modalidades, o CAR-PA é o registro
eletrônico dos imóveis rurais junto à SEMA por meio de georreferenciamento de sua área total, delimitando as Áreas de
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estabelece procedimentos para o cálculo de área territorial cadastrada junto ao CAR
nos municípios do Estado do Pará, disciplina a inserção, organização e divulgação dos
dados inseridos no CAR.
Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica – PNAPO, instituída com o
objetivo de integrar, articular e adequar políticas, programas e ações indutoras da
transição agroecológica e da produção orgânica e de base agroecológica, contribuindo
para o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da população, por meio do
uso sustentável dos recursos naturais e da oferta e consumo de alimentos saudáveis.
A PNAPO será implementada pela União em regime de cooperação com Estados,
Distrito Federal e Municípios, organizações da sociedade civil e outras entidades
privadas. São instrumentos da PNAPO, sem prejuízo de outros a serem constituídos:
Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica - PLANAPO; crédito rural e
demais mecanismos de financiamento; seguro agrícola e de renda; preços agrícolas e
extrativistas, incluídos mecanismos de regulação e compensação de preços nas
aquisições ou subvenções; compras governamentais; medidas fiscais e tributárias;
pesquisa e inovação científica e tecnológica; assistência técnica e extensão rural;
formação profissional e educação; mecanismos de controle da transição
agroecológica, da produção orgânica e de base agroecológica; e sistemas de
monitoramento e avaliação da produção orgânica e de base agroecológica.
Programa Estadual de Assentamentos: instituído pelo Decreto Estadual nº 2.280, de
24 de maio de 2010, esse programa é composto pelo Pró-Assentamento Estadual
(PROA-PA), constituído por ato administrativo de afetação e destinação de gleba de
terra pública estadual, devidamente arrecadada e matriculada, como área prioritária
para criação de assentamento, e Projetos de Assentamentos Estaduais, nas seguintes
modalidades: Projeto Estadual de Assentamento Sustentável (PEAS), Projeto Estadual
de Assentamento Agroextrativista (PEAEX) e Território Estadual Quilombola (TEQ).
Programa Municípios Verdes (PMV) do Pará: instituído pelo Decreto Estadual nº 54,
de 30 de março de 2011, é destinado a dinamizar a economia local em bases
sustentáveis por meio de estímulos para que os municípios paraenses melhorem a
governança pública municipal, promovam segurança jurídica, atraiam novos
investimentos, reduzam desmatamento e degradação, e promovam a recuperação
ambiental e a conservação dos recursos naturais.
Programa Estadual de Educação Ambiental (PEAM), vinculado à Secretaria de Estado
de Meio Ambiente (SEMA), objetiva o fortalecimento e difusão da Educação Ambiental
no âmbito do Estado do Pará.

Preservação Permanente, Áreas de Uso Alternativo do Solo - AUAS e a proposta de Área de Reserva Legal,
localizadas em seu interior, com vista à regularização ambiental e ao ordenamento ambiental.
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Programa Pró-Assentamento Estadual (PROA-PA), estabelece critérios e normas para
sua criação, implantação e gestão. O PROA-PA é constituído por ato administrativo de
afetação e destinação de gleba de terra pública estadual, devidamente arrecadada e
matriculada, como área prioritária para criação de assentamento. O Decreto de criação
do PROA-PA deve indicar a denominação do projeto, os objetivos, os limites e
referências geográficas, a área, o número de famílias beneficiadas. No PROA-PA não
será permitida nova ocupação ou alienação de áreas sem autorização expressa do
Iterpa. Ficam instituídas as seguintes modalidades de Projeto de Assentamento:
Projeto Estadual de Assentamento Sustentável - PEAS; Projeto Estadual de
Assentamento Agroextrativista - PEAEX; e Território Estadual Quilombola - TEQ.
Programa Estadual de Apoio ao Manejo Florestal (PAMFLOR), destinado a promover
e apoiar o desenvolvimento do manejo florestal sustentável no Pará, bem como
ampliar a transparência, eficiência e agilidade no processo de licenciamento ambiental
florestal, no âmbito da SEMA. O PAMFLOR é um programa público, integrado por uma
rede de parceria interinstitucional, no qual participam entidades públicas, nãogovernamentais ou privadas, por meio de convênios de cooperação específicos
firmados com o órgão articulador do Programa, qual seja a SEMA.
Programa Estadual de Gestão Ambiental Compartilhada com fins ao fortalecimento da
gestão ambiental, mediante normas de cooperação entre os Sistemas Estadual e
Municipal de Meio Ambiente, define as atividades de impacto ambiental local para fins
do exercício da competência do licenciamento ambiental municipal. Dessa forma,
compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos competentes da União e do
Estado, quando couber, o licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades
relacionados nessa Resolução. Assim, os municípios, para o exercício da competência
do licenciamento ambiental deverão: ter implantado Fundo Municipal de Meio
Ambiente; ter implantado e em funcionamento Conselho Municipal de Meio Ambiente,
com caráter deliberativo, tendo em sua composição, no mínimo, 50% de entidades não
governamentais; possuir nos quadros do órgão municipal do meio ambiente, ou a
disposição do mesmo, profissionais legalmente habilitados para a realização do
licenciamento ambiental, exigindo a devida Anotação de Responsabilidade Técnica, ou
conselho; possuir servidores municipais com competência e habilidade para exercício
da fiscalização ambiental; possuir legislação própria disciplinando o licenciamento
ambiental e as sanções administrativas pelo seu descumprimento; possuir Plano
Diretor de Desenvolvimento Urbano, o Município com população superior a 20.000
habitantes, ou Lei de Diretrizes Urbanas, o Município com população igual ou inferior a
20.000 habitantes; possuir Plano Ambiental, aprovado pelo Conselho Municipal de
Meio Ambiente, de acordo com as características locais e regionais.
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Plano de Prevenção, Controle e Alternativas ao Desmatamento do Estado do Pará
(PPCAD/PA), com o objetivo de promover a cooperação entre os diferentes setores da
sociedade para o enfrentamento dos problemas relacionados ao desmatamento, a
partir da pactuação dos seguintes compromissos: reduzir, progressivamente, as taxas
de desmatamento, colaborando com os esforços do Governo Federal para a sua
redução global no Bioma Amazônia, em consonância com o Plano de Prevenção e
Controle ao Desmatamento na Amazônia - PPCDAM, o Plano Amazônia Sustentável PAS e o Plano Nacional de Mudanças Climáticas; melhorar os sistemas produtivos por
intermédio do aporte de conhecimento, tecnologia, inovação, assistência técnica,
financeira e fiscal, nas regiões de consolidação de atividades produtivas, a fim de
torná-los mais sustentáveis, econômica, social e ambientalmente; entre outros.
O Plano Plurianual do Estado do Pará 2012-2015 cita algumas ações planejadas
relacionadas a temas como incentivos à preservação ambiental, elaboração de
estudos sobre recursos hídricos e a gestão sobre estes. Entretanto, são previsões
gerais, que abrangem todo o território do Estado, não havendo, por hora, programas
específicos para a região do empreendimento.
4.4.23 Legislação Ambiental do Estado do Pará
Inobstante os instrumentos legais e normativos paraenses estarem incorporados nos
capítulos correspondentes às respectivas matérias, vale na comentar neste item a
Constituição do Pará prevê no artigo 230 que o Estado e os Municípios, na promoção
do desenvolvimento, deverão adotar princípios como a elaboração e implantação de
políticas setoriais que priorizem a desconcentração das atividades econômicas e o
melhor aproveitamento de suas potencialidades locais e regionais; a elevação dos
níveis de renda e da qualidade de vida, e possibilitem o acesso da população ao
conjunto de bens socialmente prioritários, dando tratamento preferencial ao setor
energético, industrial, mineral, comercial, turístico, agropecuário e de serviços;
outrossim, o Poder Público ainda deverá promover a adoção de formas renováveis de
energia.
Para tanto, a Constituição paraense estabelece que o Estado deverá definir a política
hídrica, resguardando a soberania nacional sobre o uso dos recursos naturais
renováveis e não renováveis, disciplinando a conservação e o aproveitamento racional
das águas frente aos seguintes princípios: harmonia e equilíbrio com os demais
setores e entre regiões do Estado; respeito às aptidões do meio físico e a preservação
e otimização do aproveitamento dos recursos naturais; internalização dos efeitos
positivos gerados pela exploração dos recursos hídricos; e defesa ao direito da
população alcançar padrão adequado de bem-estar social e econômico, por meio de
processo de desenvolvimento integrado setorialmente e harmonioso territorialmente,
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buscando assegurar que os grandes projetos localizados em território paraense sejam
responsáveis pelo financiamento de ações e serviços que visem compensar e atender
aumento significativo da demanda de infraestrutura social, sanitária, urbana e
educacional decorrentes exclusivamente de sua implantação.
Especificamente quanto aos empreendimentos de geração de energia, oportuno
observar que a Constituição Estadual estabelece em seu artigo 250 que as empresas
que realizarem obras de usinas hidrelétricas, de formação de barragens, ou outras
quaisquer que determinem a submersão, exploração, consumo ou extinção de
recursos naturais localizados em terras públicas ou devolutas, ainda que aforadas ou
concedidas, deverão ficar obrigadas a indenizar o Estado, o que reitera o disposto no
§1º do artigo 20 da Constituição Federal, que preceitua ser assegurada aos Estados e
aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no
resultado da exploração de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica
ou compensação financeira por essa exploração, nos termos da Lei Federal n°
7.990/1989.
A Política Estadual do Meio Ambiente está disposta na Lei n° 5.887/1995, consistente
no conjunto de princípios, objetivos, instrumentos de ação, medidas e diretrizes
fixadas para o fim de preservar, conservar, proteger, defender o meio ambiente natural
e recuperar e melhorar o meio ambiente antrópico, artificial e do trabalho, atendidas as
peculiaridades regionais e locais, em harmonia com o desenvolvimento econômicosocial, visando assegurar a qualidade ambiental propícia à vida.
Referida Lei criou o Sistema Estadual do Meio Ambiente (SiSEMA), com o fim de
implementar a Política do Meio Ambiente, bem como controlar sua execução, e
possuindo a seguinte estrutura: como órgão normativo, consultivo e deliberativo, o
Conselho Estadual do Meio Ambiente (COEMA); como órgão central executor, a
Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/PA), com a função de planejar,
coordenar, executar, supervisionar e controlar a Política do Meio Ambiente; como
órgãos setoriais ou entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta,
bem como as Fundações instituídas pelo Poder Público que atuam na elaboração e
execução de programas e projetos relativos à proteção de qualidade ambiental ou que
tenham por finalidade disciplinar o uso dos recursos ambientais; e como órgãos locais,
os organismos ou entidades municipais responsáveis pela gestão ambiental nas suas
respectivas jurisdições. O controle ambiental nos limites do território do Pará é
exercido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/PA).
A Política ambiental paraense prevê que a execução de qualquer obra de
infraestrutura energética, fica sujeita, dentre outros, aos seguintes princípios: os
aproveitamentos hidrelétricos deverão assegurar o uso múltiplo da água, em especial
a necessária ao abastecimento público, à irrigação e ao lazer, bem como a reprodução
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das espécies da fauna aquática e terrestre; as barragens dos aproveitamentos
hidrelétricos deverão assegurar a navegabilidade dos cursos d'água potencialmente
navegáveis; os concessionários do aproveitamento hidrelétrico ficam obrigados a
fomentar o manejo integrado de solos e águas nas áreas de contribuição direta dos
reservatórios das usinas hidrelétricas, sob orientação do órgão ambiental; no
planejamento e na execução de projetos de aproveitamento hidrelétricos, deverão ser
privilegiadas alternativas que minimizem a remoção e inundação de núcleos
populacionais, reservas indígenas, remanescentes florestais nativos e associações
vegetais relevantes; a execução de projetos de aproveitamento hidrelétricos deverá
ser precedida e acompanhada de medidas que assegurem a proteção de espécies
raras, vulneráveis ou em perigo de extinção, da fauna e flora, bem como das áreas
representativas dos ecossistemas a serem afetados; os reservatórios das usinas
hidrelétricas deverão ser dotadas de faixa marginal de proteção, constante de floresta,
plantada com essências nativas; nas áreas a serem inundadas pelos projetos de
aproveitamento hidrelétricos, deverão ser tomadas medidas que evitem ou atenuem
alterações negativas na qualidade da água e propiciem o pleno , aproveitamento da
biomassa vegetal afetada; e os padrões operacionais das usinas hidrelétricas deverão
ser fixados de forma a evitar ou minimizar os impactos ambientais negativos.
Com efeito, a Lei n° 6.462/2002 trata da Política Estadual de Florestas e demais
Formas de Vegetação, conjunto de princípios, objetivos e instrumentos de ação
fixados nesta Lei com fins de preservar, conservar e recuperar o patrimônio de flora
natural e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do Estado do Pará, em
consonância com a Política Estadual do Meio Ambiente e na forma da legislação
federal aplicável. Por sua vez, a Lei Estadual n° 7.629/2012, autoriza o Poder
Executivo a criar o Programa Estadual de Fomento Florestal, destinado a estimular a
implantação de florestas de produção sustentada de biomassa e de proteção dos
mananciais e do solo.
Outrossim, a Lei Estadual n° 6.713/2005 dispõe sobre a Política Pesqueira e Aquícola
em todo o território do Estado do Pará, com o objetivo de promover o ordenamento, o
fomento e a fiscalização da pesca e da aquicultura; a exploração sustentável e a
recuperação dos ecossistemas aquáticos; e o desenvolvimento econômico, social,
cultural e profissional dos que exercem a atividade pesqueira e aquícola, bem como
das comunidades envolvidas.
Nesse sentido, compete ao Poder Público paraense o ordenamento da pesca e da
aqüicultura nas águas continentais e costeiras não federais, observada a legislação
federal aplicável. O princípio básico do ordenamento deverá ser o da sustentabilidade
econômica, ambiental e social, considerando a atividade pesqueira e aquícola como
fonte de alimentação, emprego e renda, devendo haver distribuição igualitária dos
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benefícios econômicos delas decorrentes e a garantia do uso racional dos recursos
pesqueiros e aquícolas de forma sustentável, condizentes com os princípios da pesca
sustentável responsável, a preservação da biodiversidade e do meio ambiente como
um todo.
4.4.24 Desenvolvimento Urbano, Plano Diretor e Uso E Ocupação Do Solo
Municipal
Este subitem trata de forma resumida das principais informações obtidas a partir de
reuniões institucionais ocorridas no mês de janeiro de 2013 perante as Administrações
Públicas dos Municípios da área de influência do aproveitamento hidrelétrico, quais
sejam: Itaituba e Trairão, no Estado do Pará.
Tais reuniões propiciaram identificar os instrumentos legais e normativos locais, com
interface na matéria ambiental, aplicáveis ao empreendimento. Os elementos obtidos
in loco são de extrema relevância e constituem este documento de natureza técnicocientífica e administrativa, cuja finalidade é avaliar impactos ambientais
potencialmente gerados pelo AHE São Luiz do Tapajós.
Dentre as normas locais merecem destaque: lei orgânica, plano diretor, lei de uso e
ocupação do solo, código de obras, política municipal ambiental, instrumentos
normativos relacionados a unidades de conservação, patrimônio histórico, área de
preservação permanente, espaços territoriais especialmente protegidos em geral,
entre outros.
Vale ressaltar a verificação, durante as visitas e consultas realizadas, de que as
Prefeituras contam com secretarias municipais de meio ambiente, além da própria
política ambiental local. E mais, insta mencionar que todos os agentes públicos
entrevistados mostraram-se receptivos e empenhados em contribuir com o
fornecimento de informações, proporcionando maior segurança jurídica à análise da
legislação municipal ambiental, para fins de instrução do EIA.
4.4.25 Município de Itaituba/PA
A Lei Orgânica do Município de Itaituba reitera o disposto no artigo 225207 da
Constituição Federal (CF/88) ao prever que todos têm direito ao meio ambiente
207

“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: I - preservar
e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; II preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e
manipulação de material genético; III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei,
vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; IV - exigir, na
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ecologicamente equilibrado, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo.
A Lei Complementar nº 1.817/2006 institui o Plano Diretor Participativo do Município
de Itaituba, em consonância com uma visão de futuro, princípios e diretrizes
estabelecidos no Planejamento Estratégico local, com a Lei Federal n° 10.257/2001
(Estatuto da Cidade) e com os artigos 182 e 183 da Constituição Federal.
O Plano Diretor é o instrumento básico da política municipal para a qualificação e o
desenvolvimento equilibrado e sustentável do meio urbano e rural, cabendo a esse
instrumento cumprir a premissa constitucional de garantir as funções sociais da
propriedade e da cidade.
O artigo 42 da Lei Complementar nº 1.817/2006 estabelece que a política ambiental de
Itaituba deverá estar articulada com as diversas políticas públicas de gestão e
proteção ambiental, de áreas verdes, recursos hídricos, saneamento básico,
drenagem urbana, coleta e destinação de resíduos sólidos.
Dentre os objetivos dessa política de meio ambiente prevista no Plano Diretor merece
destaque a necessária articulação com as políticas nacionais e estaduais que versam
sobre recursos hídricos.
No que se refere às ações estratégicas, vale pontuar o controle de atividades de
mineração para uso e exploração adequada da terra; a ampliação de programas de
controle e licenciamento ambiental; e a criação da Área de Proteção Ambiental do
Piracanã e a regularização das APAs Bom Jardim/ Passa Tudo e Praia do Sapo.
O Plano Diretor ao tratar do ordenamento territorial prevê o macrozoneamento como o
estabelecimento de áreas diferenciadas visando combater a poluição, a degradação e
o esgotamento dos recursos naturais, reduzindo os impactos ao meio ambiente
causados pela expansão e ocupação desordenadas. Nesse sentido, o território ficou
dividido em 05 (cinco) macrozonas: Proteção Ambiental; Consolidação; Interesse
Municipal para Preservação e Recuperação Ambiental ou do Patrimônio Natural;
Estruturação Urbana; Entorno Urbano Imediato ou Periurbano.

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; V - controlar a produção, a comercialização e
o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio
ambiente; VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a
preservação do meio ambiente; VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em
risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. (...)
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É necessário comentar que ficam enquadradas na macrozona de proteção
ambiental,208 as macroareas de proteção integral e as de uso sustentável como:
Parque Nacional, Área de Proteção Ambiental, Floresta Nacional, Área Indígena, Área
Militar, entre outras estabelecidas pela legislação federal e estadual. Por sua vez, a
macrozona de interesse municipal para preservação e recuperação ambiental e do
patrimônio se destina às áreas de risco, vulneráveis, margens dos cursos d’água, com
potencial turístico, artístico, histórico ou cultural, a serem definidas em lei municipal
específica.
De acordo com o artigo 121, no prazo máximo de 5 (cinco) anos após a promulgação
dessa Lei Complementar, o Plano Diretor Participativo do Município de Itaituba deverá
ser avaliado quanto aos resultados da aplicação de suas diretrizes e instrumentos e
das modificações ocorridas no espaço físico, social e econômico do município,
procedendo-se às atualizações e adequações que se fizerem necessárias.
A Lei n° 1.834/2006 dispõe sobre a Política Municipal de Meio Ambiente de Itaituba,
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, institui o Sistema de Meio
Ambiente, cria o Conselho de Defesa do Meio Ambiente (Comdema), o Fundo e trata
das competências da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma).
A Política de Meio Ambiente, respeitadas as competências da União e do Estado do
Pará, deverá buscar manter o meio ambiente equilibrado e orientar o desenvolvimento
socioeconômico em bases sustentáveis, orientando-se pelo princípio geral da
articulação e da integração com as demais políticas setoriais, com destaque para as
políticas federal e estadual de meio ambiente.
Com efeito, o Sistema Municipal de Meio Ambiente é constituído por órgãos e
entidades da Administração local encarregadas direta ou indiretamente do
planejamento, implementação, controle e fiscalização de políticas públicas, serviços ou
obras que afetam o meio ambiente, bem como a elaboração e aplicação das normas a
ele pertinentes, e as organizações não governamentais dedicadas à proteção
ambiental.
Esse Sistema é composto pelo Conselho de Defesa do Meio Ambiente, enquanto
órgão colegiado, autônomo, formado por representantes do poder público e da
sociedade civil organizada, de caráter consultivo, normativo e deliberativo, responsável
pelo acompanhamento da implementação da Política Municipal de Meio Ambiente,
208
Art. 64. As Zonas Especiais de Preservação Ambiental são partes do território, localizadas na área urbana, nas
quais o interesse social de preservação, manutenção e recuperação de características ambientais, históricas e culturais
impõe normas específicas e diferenciadas para o uso e ocupação do solo, compreendendo: I - a área de Proteção
Ambiental do Bom Jardim/ Passa Tudo; II - a área de Proteção Ambiental da Praia do Sapo; III - a Praça Dr. Vitor
Campos (“Praça da Bandeira”); IV - a Praça do Centenário; V - a Orla Fluvial da Cidade; VI - as áreas tombadas ou
preservadas por legislação municipal, estadual ou federal; VII - a sede da antiga Prefeitura; VIII - as edificações de
significativa relevância para a história e a cultura da cidade.
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bem como dos demais planos, programas e projetos afetos à área; e pela Semma,
órgão de execução, coordenação e controle da política ambiental.
Vale mencionar, ainda, que incumbe ao Poder Público Municipal, por meio da Semma,
no âmbito local, a definição, criação, implantação e controle de espaços territoriais e
seus componentes a serem especialmente protegidos, sejam estes de domínio público
ou privado, definidos como unidades de conservação.
A Lei Municipal n° 1.651/1999 dispõe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental
Bom Jardim/Passa Tudo (APA Bom Jardim/Passa Tudo), criada com o objetivo de
proteger os recursos naturais como a flora, a fauna e os mananciais de água ainda
intactos da referida área, e cuja gestão ambiental deverá obedecer a normas e
diretrizes que serão estabelecidas em regulamentação suplementar.
A área de abrangência dessa APA atinge desde as nascentes dos igarapés Passa
Tudo e Bom Jardim até sua respectiva foz, envolvendo também as suas áreas de
influência (mata ciliar, planícies de inundação e áreas adjacentes, consideradas
tecnicamente fundamentais à referida APA).
Já a Lei Municipal n° 1.653/1999 trata da criação da Área de Proteção Ambiental Praia
do Sapo, no local conhecido por Praia do Sapo, com a finalidade de proteger os
recursos naturais ali existentes e recuperar as áreas já degradadas.
A área de abrangência dessa APA tem como limite sudeste a margem do Rio Tapajós
e suas praias da foz do Igarapé Oriundo até o limite da reserva indígena denominada
Área do Mangue, como limite oeste as áreas urbanizadas circunvizinhas, limite
noroeste no alinhamento da 4ª Rua (Av. Gov. Fernando Guilhon) e o limite nordeste
pela citada área indígena.
Outrossim, a Lei Municipal n° 1.682/2000 estabelece a APA São Luiz do Tapajós /
Campo dos Perdidos, com o objetivo de proteger os recursos naturais como a flora, a
fauna, o potencial turístico, pesqueiro e paisagístico e os mananciais de água. Essa
APA tem como limites ao norte a Ilha da Goiânia, ao sul a divisão com o Município do
Trairão, a oeste a margem esquerda do Rio Tapajós e a leste 15 km a partir da
margem direito do rio Tapajós.
Oportuno atentar que as referidas Áreas de Proteção Ambiental não apresentam, nos
termos da Lei do SNUC, restrições adicionais de uso e ocupação do solo. Ademais, as
APAs Bom Jardim/Passa Tudo, Praia do Sapo e São Luiz do Tapajós/Campo dos
Perdidos deixaram de ser formalmente delimitadas e implantadas pelo Poder
Executivo no prazo de 18 (dezoito) meses e também não foram regulamentadas em
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90 (noventa) dias, visando a sua efetiva implementação, conforme preveem os
respectivos atos de criação.
A Lei n° 1.112/199, por sua vez, institui o Código de Parcelamento do Solo do
Município de Itaituba, com objetivo de reger todo e qualquer loteamento, arruamento,
desmembramento de terreno na área urbana e de expansão urbana, obedecidos
instrumentos legais e normativos de âmbito federal e estadual. Já a Lei Municipal n°
1.114/1991, cria o Código de Obras e edificações de Itaituba.
Vale mencionar que a cidade conta com a Lei n° 1.824/2006, que dispõe sobre a
Política Municipal de Desenvolvimento do Turismo Sustentável (PMTS) e o
funcionamento das atividades e empreendimentos turísticos na cidade.
Outrossim, a Lei Municipal n° 1.826/2006 dispõe sobre o Licenciamento de
Empreendimentos e Atividades Turísticas (LEAT), entendido como o procedimento
administrativo pelo qual o poder público local, por meio de seus organismos
competentes, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de
empreendimentos e atividades turísticas.209
Já a Lei n° 1.921/2008, traz disposições sobre o uso e atividades na orla do Município
de Itaituba, considerada como o trecho compreendido entre o início da Avenida Getúlio
Vargas até a Travessa Lauro Sodré.
Ademais, a Lei n° 2.000/2009 institui o Código de Posturas estabelecendo medidas de
poder de polícia administrativa relativas à higiene, à ordem e à segurança pública, aos
bens de domínio público e ao funcionamento de estabelecimentos em geral,
regulamentando as obrigações do poder público municipal e dos habitantes da cidade.
Insta destacara que por intermédio do Termo de Gestão Ambiental n° 1/2009
SEMA/PA, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e o Município de Itaituba buscam
a descentralização / compartilhamento da gestão no âmbito de competências
relacionadas às atividades de cadastramento, licenciamento, fiscalização e
monitoramento ambiental.
Com efeito, ainda vale mencionar a Portaria Conjunta n° 02/2011 do Gabinete do
Prefeito e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente que estabelece os procedimentos
e critérios para instrução do pedido de licenciamento ambiental de competência de
Itaituba.
209
Considera-se como atividade turística recreativa, cultural e de entretenimento, todos os serviços e a infraestrutura
pública e privada de apoio, colocados à disposição do mercado, mediante remuneração, incluindo: (i) Os meios de
hospedagem, assim compreendidos todos os empreendimentos e estabelecimentos destinados a prestar serviços de
hospedagem e acomodação, tais como: a) hotéis; b) hotéis históricos; c) hotéis de lazer; etc.; (ii) o fornecimento ao
turista/consumidor, de refeições, bebidas, lanches e serviços congêneres, tais como: a) restaurantes turísticos; b)
bares e lanchonetes; c) barracas e quiosques; entre outras.
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A Resolução Comdema n° 01/2012 do Conselho Municipal do Meio Ambiente, por sua
vez, dispõe sobre a necessidade do cadastramento de equipamentos utilizados em
áreas de permissões de lavras garimpeiras (PLG), nos limites geográficos de Itaituba.
Por fim, por meio do Edital n° 01/2013, a Secretaria de Meio ambiente convidou
entidades interessadas a participar do processo de escolha da representação das
associações civis (organizações não governamentais) para integrar o Comdema.
4.4.26 Município de Trairão/PA
A LOM de Trairão reitera o disposto constitucional insculpido no artigo 225 da Carta
Magna, ao prever que todos têm direito ao meio ambiente saudável e ecologicamente
equilibrado, bem uso comum do povo, essencial e adequado à boa qualidade de vida,
impondo a todos, em especial ao Poder Público, o dever de defendê-lo e preservá-lo
para benefício das gerações atuais e futuras.
A Lei Municipal n° 133/2006 institui o Plano Diretor Participativo e o Sistema de
Planejamento e Gestão do Desenvolvimento de Trairão. O Plano abrange a totalidade
do território da cidade definindo a política de desenvolvimento urbano, a função social
da propriedade urbana, as políticas públicas e o plano urbanístico ambiental.
O macrozoneamento de Trairão tem por objetivo gerir a sustentabilidade da cidade,
aperfeiçoando a regulação do uso e ocupação do solo, promovendo ordenamento
territorial. Nesse sentido, o Município é composto por 4 (quatro) macrozonas: Urbana;
Rural de Consolidação e Expansão Agrícola; de Proteção Integral; e de Preservação
Ambiental e Manejo Sustentável, essa última, contemplando áreas das Florestas
Nacionais Itaituba I e II.
De acordo com o Plano Diretor Participativo, a política de proteção do meio ambiente
terá como objetivo proteger o ambiente, garantindo qualidade de vida aos cidadãos do
Município de Trairão e o uso de recursos naturais de forma equilibrada e planejada
para presentes e futuras gerações.
A Lei Municipal n° 178/201, fundamentada no interesse local, institui a Política de Meio
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, cria o Sistema de Meio
Ambiente (Simma) e o Conselho de Defesa do Ambiente (Comdema). A Política
Ambiental do Município de Trairão, respeitadas as competências da União e do Estado
do Pará, visa manter o equilíbrio ecológico e orientar o desenvolvimento
socioeconômico em bases sustentáveis.
O Simma é constituído por órgãos e entidades da Administração Municipal
encarregadas direta ou indiretamente do planejamento, implementação, controle e
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fiscalização de políticas públicas, serviços ou obras que afetam o meio ambiente. Esse
Sistema é composto pelo Comdema, enquanto órgão superior e pela Secretaria de
Meio Ambiente, órgão central responsável pela execução, coordenação e controle da
política de meio ambiente.
Referida Política foi recentemente alterada pela Lei Municipal n° 197/2012, que
reorganiza as competências do Comdema e estabelece o procedimento de
licenciamento ambiental de atividades de interesse local e de pequeno porte, restando,
pendente, portanto, para concretização do exercício dessa competência a celebração
do Termo de Gestão Ambiental com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente
(SEMA/PA) visando à descentralização / compartilhamento da gestão no âmbito de
competências relacionadas às atividades de cadastramento, licenciamento,
fiscalização e monitoramento ambiental.
Otrossim, a Lei n° 11/1993 institui normas sobre a polícia administrativa sob
responsabilidade do Município de Trairão (Código de Posturas) e a Lei n° 12/1993
dispõe sobre as obras e edificações na cidade (Código de Obras).
A Lei n° 58/1998, por sua vez, trata da Política de Desenvolvimento Urbano e
Habitacional, dispondo que o Trairão possui como área urbana patrimonial as terras da
Gleba 16, Lote 04, com área total de 119,29ha, e as áreas da Gleba 15, Lote 03, com
área de 95,68ha, adquiridas por cessão gratuita do INCRA.
Vale registrar que o Município, por meio da Lei n° 103/2003, cria o programa Agenda
21 local, com a finalidade de integrar as ações necessárias às políticas públicas
voltadas para a implantação do investimento sustentável na cidade.
Com efeito, as pessoas físicas e jurídicas que desenvolvam a pesca em águas
territoriais do Município, exerçam atividades de aquicultura ou a conservação,
beneficiamento, processamento, transporte e comercialização de produtos dela
decorrentes, deverão observar o disposto na Lei n° 164/2009, que dispõe sobre a
exploração de recursos pesqueiros e estabelece medidas de proteção e controle da
ictiofauna.
No exercício e no manejo das atividades de pesca deverá ser assegurado o equilíbrio
ecológico, a conservação dos organismos aquáticos e a capacidade de suporte dos
ambientes de pesca, por meio dos princípios da sustentabilidade, preservação e
conservação da biodiversidade e do cumprimento da função social e econômica da
pesca.
Ademais, a Lei n° 193/2012 institui a Política Municipal de Resíduos Sólidos, dispõe
sobre princípios, procedimentos e critérios referentes à geração, acondicionamento,
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armazenamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos
na cidade, bem como estabelece regras referentes ao gerenciamento integrado dos
resíduos, incluindo a gestão e a prestação dos serviços na área de manejo e de
limpeza urbana.
Insta ressaltar que compete ao Trairão realizar o seu Plano Municipal de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos, em consonância não apenas com a Lei local,
mas principalmente com a Política Nacional de Saneamento Básico e a Política
Nacional de Resíduos Sólidos.
Por fim, a Lei em comento institui o Programa Municipal de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos, instrumento para a implementação da gestão dos resíduos
recicláveis, orgânicos e rejeitos, cujo objetivo é o cumprimento da legislação quanto à
redução da produção, segregação na fonte, transporte e destinação final
ambientalmente adequada dos resíduos.
4.4.27 Quadro Síntese da Legislação Municipal

PA

Município

LOM

PDM

LOUS

COPA

PMMA

ONM

Itaituba

X

X

X

X

X

X

Trairão

X

X

X

X

X

X

Legenda:
LOM – Lei Orgânica do Município
PDM – Plano Diretor Municipal
LUOS – Lei de Uso e Ocupação do Solo
COPA – Código de Obras / Código de Posturas
PMMA – Política Municipal de Meio Ambiente
ONM – Outras Normas Municipais

4.5

Quadro de Instrumentos Legais E Normativos Aplicáveis ao
Empreendimento

O Termo de Referência determina que o EIA deverá apresentar coletânea das normas
legais e regulamentares vigentes incidentes ou aplicáveis ao empreendimento em
questão, contemplando as legislações municipais, estaduais e federal. Em
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cumprimento ao disposto no TR, apresenta-se abaixo, quadro de legislação ambiental
aplicável ao Aproveitamento Hidrelétrica São Luiz do Tapajós, compreendendo as
esferas federal, estadual e municipal.
4.5.1

Instrumentos Legais e Normativos da Esfera Federal

LEIS FEDERAIS
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
Lei Complementar nº 124, de 3 de janeiro de 2007 - Institui, na forma do art. 43 da
Constituição Federal, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia –
SUDAM; estabelece sua composição, natureza jurídica, objetivos, área de
competência e instrumentos de ação; dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento da
Amazônia – FDA; altera a Medida Provisória no 2.157-5, de 24 de agosto de 2001;
revoga a Lei Complementar no 67, de 13 de junho de 1991; e dá outras providências.
Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011 - Fixa normas, nos termos
dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição
Federal, para a cooperação entre a União, os Estados e os Municípios nas ações
administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção
das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à
poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da
flora.
Lei Federal nº 3.824, de 23 de novembro de 1960 - Torna obrigatória a destoca e
consequente limpeza das bacias hidráulicas de açudes, represas ou lagos artificiais.
Lei Federal nº 3.890-A, de 25 de abril de 1961 - Autoriza a União a constituir a
empresa Centrais Elétricas Brasileiras S. A. - ELETROBRÁS, e dá outras
providências.
Lei Federal nº 3.924, de 26 de julho de 1961 - Dispõe sobre os monumentos
arqueológicos e pré-históricos.
Lei Federal nº 4.132, de 10 de setembro de 1962 - Define os casos de
desapropriação por interesse social e dispõe sobre sua aplicação.
Lei Federal nº 4.504, de 30 de novembro de 1964 - Dispõe sobre o Estatuto da
Terra, e dá outras providências.
Lei Federal nº 4.717, de 26 de julho de 1965 - Regula a Ação Popular
Lei Federal nº 4.797, de 20 de outubro de 1965 – Torna obrigatório, pelas
empresas concessionárias de serviços públicos, o emprego de madeiras
preservadas. Este instrumento é aplicado às empresas estatais, paraestatais, e
privadas de fornecimento de eletricidade.
Lei Federal nº 4.947, de 6 de abril de 1966 - Fixa Normas de Direito Agrário,
Dispõe sobre o Sistema de Organização e Funcionamento do Instituto Brasileiro de
VOLUME 2
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 108
Revisão: 0
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Reforma Agrária, e dá outras Providências.
Lei Federal nº 5.106, de 02 de setembro de 1966 - Dispõe sobre os incentivos
fiscais concedidos a empreendimentos florestais.
Lei Federal nº 5.197, de 03 de janeiro de 1967 - Dispõe sobre a proteção à fauna e
dá outras providências.
Lei Federal nº 5.371, de 05 de dezembro de 1967 - Autoriza a instituição da
"Fundação Nacional do Índio" e dá outras providências.
Lei Federal nº 5.868, de 12 de dezembro de 1972 - Cria o Sistema Nacional de
Cadastro Rural, e dá outras providências.
Lei Federal nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973 - Dispõe sobre o Estatuto do
Índio.
Lei Federal nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 - Dispõe sobre os registros
públicos, e dá outras providências.
Decreto Federal n° 73.683, de 19 de fevereiro de 1974 - Cria a Parque Nacional da
Amazônia e da outras providências.
Lei Federal nº 6.259, de 30 de outubro de 1975 - Dispõe sobre a organização das
ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa Nacional de Imunizações,
estabelece normas relativas à notificação compulsória de doenças, e dá outras
providências.
Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977 – Configura infrações à legislação
sanitária federal e estabelece as sanções respectivas.
Lei Federal nº 6.513, de 20 de dezembro de 1977 - Dispõe sobre a criação de
Áreas Especiais e de Locais de Interesse Turístico; sobre o Inventário com
finalidades turísticas dos bens de valor cultural e natural; acrescenta inciso ao art. 2º
da Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962; altera a redação e acrescenta
dispositivo à Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965; e dá outras providências.
Lei Federal nº 6.739, de 05 de dezembro de 1979 - Dispõe sobre a Matrícula e o
Registro de Imóveis Rurais, e dá outras providências.
Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979 - Dispõe sobre o Parcelamento
do Solo Urbano e dá outras providências.
Lei Federal nº 6.803, de 02 de julho de 1980 - Dispõe sobre as diretrizes básicas
para o zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição, e da outras
providências.
Lei Federal nº 6.899, de 08 de abril de 1981 - Determina a aplicação da correção
monetária nos débitos oriundos de decisão judicial e dá outras providências.
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LEIS FEDERAIS
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Lei Federal nº 6.902, de 27 de abril de 1981 - Dispõe sobre a criação de Estações
Ecológicas, Áreas de Proteção Ambiental e dá outras providências.
Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 - Dispõe sobre a Política Nacional
do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras
providências.
Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985 - Disciplina a ação civil pública de
responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e dá outras providências.
Lei Federal nº 7.542, de 26 de setembro de 1986 - Dispõe sobre a pesquisa,
exploração, remoção e demolição de coisas ou bens afundados, submersos,
encalhados e perdidos em águas sob jurisdição nacional, em terreno de marinha e
seus acrescidos e em terrenos marginais, em decorrência de sinistro, alijamento ou
fortuna do mar, e dá outras providências.
Lei Federal nº 7.668, de 22 de agosto de 1988 - Autoriza o Poder Executivo a
constituir a Fundação Cultural Palmares - FCP e dá outras providências.
Lei Federal nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989 - Dispõe sobre a extinção de
órgão e de entidade autárquica, cria o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis e dá outras providências.
Lei Federal nº 7.797, de 10 de julho de 1989 - Cria o Fundo Nacional de Meio
Ambiente e dá outras providências.
Lei Federal nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989 - Institui, para os Estados,
Distrito Federal e Municípios, compensação financeira pelo resultado da exploração
de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia
elétrica, de recursos minerais em seus respectivos territórios, plataformas
continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, e dá outras providências.
(Art. 21, XIX da CF)
Lei Federal nº 8.001, de 13 de março de 1990 - Define os percentuais da
distribuição da compensação financeira de que trata a Lei nº 7.990, de 28 de
dezembro de 1989, e dá outras providências.
Lei Federal nº 8.005, de 22 de março de 1990 - Dispõe sobre a cobrança e a
atualização dos créditos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA), e dá outras providências.
Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 - Dispõe sobre as condições para
a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras providências.
Lei Federal nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991 - Dispõe sobre a política agrícola.
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Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992 - Dispõe sobre as sanções aplicáveis
aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato,
cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e
dá outras providências.
Lei Federal nº 8.437, de 30 de junho de 1992 - Dispõe sobre a concessão de
medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências.
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI,
da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências.
Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre o regime de
concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no artigo 175 da
Constituição Federal, e dá outras providências.
Lei Federal nº 9.074, de 07 de julho de 1995 - Estabelece normas para outorga e
prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos e dá outras
providências.
Lei Federal nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996 - Institui a Agência Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL, disciplina o regime das concessões de serviços públicos
de energia elétrica e dá outras providências.
Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997 - Dispõe sobre a Política Nacional
de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art.
1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de
dezembro de 1989.
Lei Federal nº 9.478, de 06 de agosto de 1997 - Dispõe sobre a política energética
nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho
Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras
providências.
Decreto Federal n° 2.481, de 2 de fevereiro de 1998 - Cria a Floresta Nacional de
Itaituba I, no Estado do Pará, e dá outras providências.
Decreto Federal n° 2.482, de 2 de fevereiro de 1998 - Cria a Floresta Nacional de
Itaituba II, no Estado do Pará, e dá outras providências.
Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 - Dispõe sobre as sanções penais
e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá
outras providências.
Lei Federal nº 9.636, de 15 de maio de 1998 - Dispõe sobre a regularização,
administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União, altera
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dispositivos dos Decretos-Leis nos 9.760, de 5 de setembro de 1946, e 2.398, de 21
de dezembro de 1987, regulamenta o § 2o do art. 49 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, e dá outras providências.
Lei Federal nº 9.648, de 27 de maio de 1998 - Altera dispositivos das Leis nº 3.890A, de 25 de abril de 1961, nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, nº 9.074, de 7 de julho de 1995, nº 9.427, de 26 de dezembro de
1996, e autoriza o Poder Executivo a promover a reestruturação das Centrais
Elétricas Brasileiras – ELETROBRÁS e de suas subsidiárias e da outras
providências.
Lei Federal nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 - Regula o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal.
Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999 - Dispõe sobre a educação ambiental,
institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências.
Lei Federal nº 9.960, de 28 de janeiro de 2000 - Institui a Taxa de Serviços
Administrativos – TSA, em favor da Superintendência da Zona Franca de Manaus –
Suframa, estabelece preços a serem cobrados pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, cria a Taxa de Fiscalização
Ambiental – TFA e dá outras providências.
Lei Federal nº 9.966, de 28 de abril de 2000 - Dispõe sobre a prevenção, o controle
e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias
nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências.
Lei Federal nº 9.984, de 17 de julho de 2000 - Dispõe sobre a criação da Agência
Nacional de Águas, entidade federal de implementação da Política Nacional de
Recursos Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos, e dá outras providências.
Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000 - Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos
I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza e dá outras providências.
Lei Federal nº 9.991, de 24 de julho de 2000 - Dispõe sobre a realização de
investimentos em pesquisa e desenvolvimento e em eficiência energética por parte
das empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor de energia
elétrica, e dá outras providências.
Lei Federal nº 9.993, de 24 de julho de 2000 – Destina recursos da compensação
financeira pela utilização de Recursos Hídricos para fins de geração de energia
elétrica e pela exploração de recursos minerais para o setor de ciência e tecnologia.
Lei Federal nº 10.165, de 27 de dezembro de 2000 - Altera a Lei nº 6.938, de 31 de
agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e
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mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.
Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Regulamenta os arts. 182 e 183 da
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras
providências
Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Institui o Código Civil.
Lei Federal nº 10.438, de 26 de abril de 2002 - Dispõe sobre a expansão da oferta
de energia elétrica emergencial, recomposição tarifária extraordinária, cria o
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), a Conta
de Desenvolvimento Energético (CDE), dispõe sobre a universalização do serviço
público de energia elétrica, dá nova redação às Leis no 9.427, de 26 de dezembro de
1996, no 9.648, de 27 de maio de 1998, no 3.890-A, de 25 de abril de 1961, no 5.655,
de 20 de maio de 1971, no 5.899, de 5 de julho de 1973, no 9.991, de 24 de julho de
2000, e dá outras providências.
Lei Federal nº 10.650, de 16 de abril de 2003 - Dispõe sobre o acesso público aos
dados e informações existentes nos órgãos e entidades integrantes do SISNAMA.
Lei Federal nº 10.683, de 28 de maio de 2003 - Dispõe sobre a organização da
Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras providências.
Lei Federal nº 10.847, de 15 de março de 2004 - Autoriza a criação da Empresa de
Pesquisa Energética – EPE e dá outras providências.
Lei Federal nº 10.848, de 15 de março de 2004 - Dispõe sobre a comercialização
de energia elétrica, altera as Leis nos 5.655, de 20 de maio de 1971, 8.631, de 4 de
março de 1993, 9.074, de 7 de julho de 1995, 9.427, de 26 de dezembro de 1996,
9.478, de 6 de agosto de 1997, 9.648, de 27 de maio de 1998, 9.991, de 24 de julho
de 2000, 10.438, de 26 de abril de 2002, e dá outras providências.
Lei Federal nº 10.881, de 09 de junho de 2004 - Dispõe sobre os contratos de
gestão entre a Agência Nacional de Águas e entidades delegatórias das funções de
Agências de Águas relativas à gestão de recursos hídricos de domínio da União e dá
outras providências.
Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004 - Institui normas gerais para
licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração
pública.
Lei Federal nº 11.284, de 02 de março de 2006 - Dispõe sobre a gestão de
florestas públicas para a produção sustentável; institui, na estrutura do Ministério do
Meio Ambiente, o Serviço Florestal Brasileiro – SFB; cria o Fundo Nacional de
Desenvolvimento Florestal – FNDF; altera as Leis nº 10.683, de 28 de maio de 2003,
5.868, de 12 de dezembro de 1972, 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 4.771, de 15
de setembro de 1965, 6.938, de 31 de agosto de 1981 e 6.015, de 31 de dezembro
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de 1973; e dá outras providências.
Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006 - Dispõe sobre a utilização e
proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências.
Lei Federal nº 11. 465, de 28 de março de 2007 - Altera os incisos I e III do caput
do art. 1o da Lei no 9.991, de 24 de julho de 2000, prorrogando, até 31 de dezembro
de 2010, a obrigação de as concessionárias e permissionárias de serviços públicos
de distribuição de energia elétrica aplicarem, no mínimo, 0,50% (cinquenta
centésimos por cento) de sua receita operacional líquida em programas de eficiência
energética no uso final.
Lei Federal nº 11.516, de 28 de agosto de 2007 - Dispõe sobre a criação do
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes;
altera as Leis nos 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, 11.284, de 2 de março de 2006,
9.985, de 18 de julho de 2000, 10.410, de 11 de janeiro de 2002, 11.156, de 29 de
julho de 2005, 11.357, de 19 de outubro de 2006, e 7.957, de 20 de dezembro de
1989; revoga dispositivos da Lei no 8.028, de 12 de abril de 1990, e da Medida
Provisória no 2.216-37, de 31 de agosto de 2001; e dá outras providências.
Lei Federal nº11.653, de 7 de abril de 2008 - Dispõe sobre o Plano Plurianual para
o período 2008/2011.
Lei Federal nº 11.959, de 29 de junho de 2009 - Dispõe sobre a Política Nacional
de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, regula as atividades
pesqueiras, revoga a Lei no 7.679, de 23 de novembro de 1988, e dispositivos do
Decreto-Lei no 221, de 28 de fevereiro de 1967, e dá outras providências.
Lei Federal nº 11.934, de 05 de maio de 2009 - Dispõe sobre limites à exposição
humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos; altera a Lei no 4.771, de
15 de setembro de 1965; e dá outras providências.
Lei Federal nº 11.952, de 25 de junho de 2009 - Dispõe sobre a regularização
fundiária das ocupações incidentes em terras situadas em áreas da União, no âmbito
da Amazônia Legal; altera as Leis nos 8.666, de 21 de junho de 1993, e 6.015, de 31
de dezembro de 1973; e dá outras providências.
Lei Federal nº 12.111, de 09 de dezembro de 2009 - Dispõe sobre os serviços de
energia elétrica nos Sistemas Isolados; altera as Leis nos 9.991, de 24 de julho de
2000, 9.074, de 7 de julho de 1995, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e 10.848, de
15 de março de 2004; revoga dispositivos das Leis nos 8.631, de 4 de março de 1993,
9.648, de 27 de maio de 1998, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003; e dá outras
providências.
Lei Federal nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009 - Institui a Política Nacional
sobre Mudança do Clima - PNMC e dá outras providências.
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Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 - Institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras
providências.
Lei Federal nº 12.334, de 20 de setembro de 2010 - Estabelece a Política Nacional
de Segurança de Barragens destinadas à acumulação de água para quaisquer usos,
à disposição final ou temporária de rejeitos, à acumulação de resíduos industriais,
cria o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens e altera
redação do art. 35 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e do art. 4º da Lei nº
9.984, de 17 de julho de 2000.
Lei Federal nº 12.512, de 14 de outubro de 2011 - Institui o Programa de Apoio à
Conservação Ambiental e o Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais;
altera as Leis nos 10.696, de 2 de julho de 2003, 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e
11.326, de 24 de julho de 2006.
Lei Federal n° 12.651, de 25 de maio de 2012 - Dispõe sobre a proteção da
vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771,
de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória
no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.
Lei Federal n° 12.678, de 25 de junho de 2012 - Dispõe sobre alterações nos
limites dos Parques Nacionais da Amazônia, dos Campos Amazônicos e Mapinguari,
das Florestas Nacionais de Itaituba I, Itaituba II e do Crepori e da Área de Proteção
Ambiental do Tapajós; altera a Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras
providências.
Lei Federal nº 12.727, de 17 de outubro de 2012 - Altera diversas leis e revoga
outras, sendo mais notáveis as modificações realizadas na Lei n.º 12.651/2012, que
dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, de forma que as alterações do
presente ato modificam objetivos, conceitos e definições relativas ao ato legal em
questão e, ainda, dispõem sobre uso sustentável dos recursos que especifica Áreas
de Preservação Permanente e Áreas de reserva Legal, recomposição ambiental,
exploração e suprimento de matéria-prima florestal, controle da origem dos produtos
florestais e controle e prevenção dos incêndios florestais, além de prever
instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos, dentre
outros temas.
Lei Federal nº 12.854, de 26 de agosto de 2013 - Fomenta e incentiva ações que
promovam a recuperação florestal e a implantação de sistemas agroflorestais em
áreas rurais desapropriadas e em áreas degradadas, nos casos que especifica.
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Decreto Federal nº 24.643, de 10 de julho de 1934 - Decreta o Código de Águas.
Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937 - Organiza a proteção do
patrimônio histórico e artístico nacional.
Decreto-Lei nº 1.985, de 29 de janeiro de 1940 - Código de Minas.
Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal.
Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941 - Dispõe sobre desapropriações por
utilidade pública.
Decreto-Lei nº 3.688, de 03 de outubro de 1941 - Lei das Contravenções Penais.
Decreto-Lei nº 3.866, de 29 de novembro de 1941 - Dispõe sobre o tombamento
de bens no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Decreto-Lei nº 4.146, de 04 de março de 1942 - Dispõe sobre a proteção dos
depósitos fossilíferos.
Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946 - Dispõe sobre os bens imóveis da
União e dá outras providências.
Decreto Federal 35.851, de 16 de julho de 1954 – Regulamenta o artigo 151,
alínea “c”, do Código de Águas.
Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967 - Dispõe sobre a proteção e
estímulo à pesca e dá outras providências.
Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 - Dá nova redação ao Decreto-Lei
nº 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas).
Decreto Federal nº 62.934, de 2 de julho de 1968 - Aprova o Regulamento do
Código de Mineração.
Decreto-Lei nº 271, de 28 de fevereiro de 1967 - Dispõe sobre loteamento urbano,
responsabilidade do Ioteador concessão de uso e espaço aéreo e dá outras
providências.
Decreto-Lei nº 1.110, de 09 de julho de 1970 - Cria o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), extingue o Instituto Brasileiro de Reforma
Agrária, o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário e o Grupo Executivo da
Reforma Agrária e dá outras providências.
Decreto Federal nº 72.106, de 18 de abril de 1973 - Regulamenta a Lei nº 5.868,
de 12 de dezembro de 1972, que institui o Sistema Nacional de Cadastro Rural e dá
outras providências.
Decreto-Lei nº 1.413, de 31 de julho de 1975 - Dispõe sobre o controle da poluição
do meio ambiente provocada por atividades industriais.
Decreto Federal nº 79.367, de 09 de março de 1977 - Dispõe sobre normas e o
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padrão de potabilidade de água e dá outras providências.
Decreto Federal nº 84.017, de 21 de setembro de 1979 - Aprova o regulamento
dos Parques Nacionais Brasileiros.
Decreto Federal nº 88.821, de 6 de outubro de 1983 - Aprova o Regulamento para
a execução do serviço de transporte rodoviário de cargas ou produtos perigosos, e
dá outras providências.
Decreto Federal nº 89.336, de 31 de janeiro de 1984 - Dispõe sobre as Reservas
Ecológicas e Áreas de Relevante Interesse Ecológico, e dá outras providências.
Decreto Federal nº 92.446, de 7 de março de 1986 - Promulga a Emenda ao Artigo
XXI da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da
Flora em Perigo de Extinção.
Decreto-Lei nº 2.375, de 24 de novembro de 1987 - Revoga o Decreto-lei nº 1.164,
de 1º de abril de 1971, dispõe sobre terras públicas, e dá outras providências.
Decreto Federal nº 95.733, de 12 de fevereiro de 1988 - Dispõe sobre a inclusão,
no orçamento dos projetos e obras e obras federais, de recursos destinados a
prevenir ou corrigir os prejuízos de natureza ambiental, cultural e social decorrentes
da execução desses projetos e obras.
Decreto Federal nº 96.044, de 18 de maio de 1988 - Aprova o regulamento para o
transporte rodoviário de produtos perigosos, e dá outras providências.
Decreto Federal nº 96.944, de 12 de outubro de 1988 - Cria o Programa de Defesa
do Complexo de Ecossistemas da Amazônia Legal e dá outras providências.
Decreto Federal nº 97.632, de 10 abril de 1989 - Dispõe sobre a regulamentação
do Artigo 2°, inciso VIII, da Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, e dá outras
providências.
Decreto Federal nº 98.897, de 30 de janeiro de 1990 - Dispõe sobre as reservas
extrativistas e dá outras providências.
Decreto Federal nº 98.973, de 21 de fevereiro de 1990 - Aprova o Regulamento do
Transporte Ferroviário de Produtos Perigosos, e dá outras providências.
Decreto Federal nº 99.274, de 06 de junho de 1990 - Regulamenta a Lei nº 6.902,
de 27 de abril de 1981, e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõem,
respectivamente sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção
Ambiental e sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e dá outras providências.
Decreto Federal nº 99.556, de 01º de outubro de 1990 - Dispõe sobre a proteção
das cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional, e dá outras
providências.
Decreto Federal nº 01, de 11 de janeiro de 1991 - Regulamenta o pagamento da
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compensação financeira instituída pela Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e
dá outras providências.
Decreto Federal nº 181, de 24 de julho de 1991 - Promulga os Ajustes ao Protocolo
de Montreal Sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio, de 1987.
Decreto Federal nº 563, de 5 de junho de 1992 - Institui o Programa Piloto para a
Proteção das Florestas Tropicais do Brasil e cria a Comissão de Coordenação.
Decreto Federal nº 875, de 19 de julho de 1993 - Promulga o texto da Convenção
sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu
Depósito.
Decreto Federal nº 1.298, de 27 de outubro de 1994 - Aprova o Regulamento das
Florestas Nacionais, e dá outras providências.
Decreto Federal nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996 - Dispõe sobre o procedimento
administrativo de demarcação das terras indígenas e dá outras providências.
Decreto Federal nº 1.905, de 16 de maio de 1996 - Promulga a Convenção sobre
Zonas Úmidas de Importância Internacional, especialmente como Habitat de Aves
Aquáticas, conhecida como Convenção de Ramsar, de 02 de fevereiro de 1971.
Decreto Federal nº 1.922, de 05 de junho de 1996 - Dispõe sobre o
reconhecimento das Reservas Particulares do Patrimônio Natural, e dá outras
providências.
Decreto Federal nº 2.119, de 13 de janeiro de 1997 - Dispõe sobre o Programa
Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil e sobre a sua Comissão de
Coordenação, e dá outras providências.
Decreto Federal nº 2.335, de 06 de outubro 1997 - Constitui a Agência Nacional de
Energia Elétrica – ANEEL, autarquia sob regime especial, aprova sua Estrutura
Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções de
Confiança e dá outras providências.
Decreto Federal nº 2.519, de 16 de março de 1998 - Promulga a Convenção sobre
Diversidade Biológica, assinada no Rio de Janeiro, em 05 de junho de 1992.
Decreto Federal nº 2.652, de 1º de julho de 1998 - Promulga a Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, assinada em Nova York, em 9 de maio
de 1992.
Decreto Federal nº 2.707, de 4 de agosto de 1998 - Promulga o Acordo
Internacional de Madeiras Tropicais, assinado em Genebra, em 26 de janeiro de
1994.
Decreto Federal nº 2.741, de 20 de agosto de 1998 - Promulga a Convenção
Internacional de Combate à Desertificação nos Países afetados por Seca Grave e/ou
Desertificação, Particularmente na África.
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Decreto Federal nº 2.959, de 10 de fevereiro de 1999 - Dispõe sobre medidas a
serem implementadas na Amazônia Legal, para monitoramento, prevenção,
educação ambiental e combate a incêndios florestais.
Decreto Federal nº 3.156, de 27 de agosto de 1999 - Dispõe sobre as condições
para a prestação de assistência à saúde dos povos indígenas, no âmbito do Sistema
Único de Saúde, pelo Ministério da Saúde, altera dispositivos dos Decretos nºs 564,
de 8 de junho de 1992, e 1.141, de 19 de maio de 1994, e dá outras providências.
Decreto Federal nº 3.358, de 2 de fevereiro de 2000 - Regulamenta o disposto na
Lei no 9.827, de 27 de agosto de 1999, que "acrescenta parágrafo único ao art. 2o do
Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967, com a redação dada pela Lei no
9.314, de 14 de novembro de 1996".
Decreto Federal nº 3.420, de 20 de abril de 2000 - Dispõe sobre a criação do
Programa Nacional de Florestas - PNF, e dá outras providências.
Decreto Federal nº 3.520, de 21 de junho de 2000 - Dispõe sobre a estrutura e o
funcionamento do Conselho Nacional de Política Energética – CNPE e dá outras
providências.
Decreto Federal nº 3.524, de 26 de junho de 2000 - Regulamenta a Lei nº 7.797,
de 10 de julho de 1989, que cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente e dá outras
providências.
Decreto Federal nº 3.551, de 04 de agosto de 2000 - Institui o Registro de Bens
Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro, cria o
Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e dá outras providências.
Decreto Federal nº 3.739, de 31 de janeiro de 2001 - Dispõe sobre o cálculo da
tarifa atualizada de referência para compensação financeira pela utilização de
recursos hídricos, de que trata a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e da
contribuição de reservatórios de montante para a geração de energia hidrelétrica, de
que trata a Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, e dá outras providências.
Decreto Federal nº 3.799, 19 de abril de 2001 - Altera dispositivos do Decreto no
1.141, de 19 de maio de 1994, que dispõe sobre as ações de proteção ambiental,
saúde e apoio às atividades produtivas para as comunidades indígenas.
Decreto Federal nº 3.874, de 19 de julho de 2001 - Regulamenta o inciso V do art.
1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, e a Lei nº 9.993, de 24 de julho de 2000,
no que destinam ao setor de ciência e tecnologia recursos da compensação
financeira pela utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia
elétrica.
Decreto Federal nº 4.024, de 21 de novembro de 2001 - Estabelece critérios e
procedimentos para implantação ou financiamento de obras de infraestrutura hídrica
com recursos financeiros da União e dá outras providências.
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Decreto Federal de 28 de dezembro de 2001 - Dispõe sobre a Comissão
Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico do Território Nacional e o
Grupo de Trabalho Permanente para a Execução do Zoneamento EcológicoEconômico, institui o Grupo de Trabalho Permanente para a Execução do
Zoneamento Ecológico-Econômico, denominado de Consórcio ZEE-Brasil, e dá
outras providências.
Decreto Federal nº 4.085, de 15 de janeiro de 2002 - Promulga a Convenção no
174 da OIT e a Recomendação no 181 sobre a Prevenção de Acidentes Industriais
Maiores.
Decreto Federal nº 4.136, de 20 de fevereiro de 2002 - Dispõe sobre a
especificação das sanções aplicáveis às infrações às regras de prevenção, controle,
e fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias
nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional, prevista na Lei no 9.966, de
28 de abril de 2000, e dá outras providências.
Decreto Federal nº 4.281, de 25 de junho de 2002 - Regulamenta a Lei no 9.795,
de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá
outras providências.
Decreto Federal nº 4.297, de 10 de julho de 2002 - Regulamenta o artigo 9º, inciso
II, da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, estabelecendo critérios para o
Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil – ZEE, e dá outras providências.
Decreto Federal nº 4.326, de 08 de agosto de 2002 - Institui no âmbito do
Ministério do Meio Ambiente, o Programa Áreas Protegidas da Amazônia – ARPA, e
dá outras providências.
Decreto Federal nº 4.339, de 22 de agosto de 2002 - Institui princípios e diretrizes
para a implantação da Política Nacional da Biodiversidade.
Decreto Federal nº 4.340, de 22 de agosto de 2002 - Regulamenta artigos da Lei
nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades
de Conservação da Natureza – SNUC, e dá outras providências.
Decreto Federal nº 4.541, de 23 de dezembro de 2002 - Regulamenta os arts. 3º,
13, 17 e 23 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que dispõe sobre a expansão
da oferta de energia elétrica emergencial, recomposição tarifária extraordinária, cria
o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA e a
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, e dá outras providências.
Decreto Legislativo nº 143, de 2002 - Aprova o texto da Convenção nº 169 da
Organização Internacional do Trabalho sobre os povos indígenas e tribais em países
independentes.
Decreto Federal nº 4.613, de 11 de março de 2003 - Regulamenta o Conselho
Nacional de Recursos Hídricos, e dá outras providências.
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Decreto Federal de 3 de julho de 2003 - Institui Grupo Permanente de Trabalho
Interministerial para os fins que especifica e dá outras providências.
Decreto Federal nº 4.871, de 06 de novembro de 2003 - Dispõe sobre a instituição
dos Planos de Áreas para o combate à poluição por óleo em águas sob jurisdição
nacional e dá outras providências.
Decreto Federal nº 4.887, de 20 de novembro de 2003 - Regulamenta o
procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e
titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos
de que trata o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Decreto Federal nº 4.895, de 25 de novembro de 2003 - Dispõe sobre a
autorização de uso de espaços físicos de corpos d’água de domínio da União para
fins de aquicultura, e dá outras providências.
Decreto Federal nº 5.051, de 19 de abril de 2004 - Promulga a Convenção nº 169
da Organização Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos Indígenas e Tribais.
Decreto Federal nº 5.069, de 05 de maio de 2004 - Dispõe sobre a composição,
estruturação, competências e funcionamento do Conselho Nacional de Aquicultura e
Pesca - CONAPE, e dá outras providências.
Decreto Federal nº 5.092, de 21 de maio de 2004 - Define regras para identificação
de áreas prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição dos
benefícios da biodiversidade, no âmbito das atribuições do Ministério do Meio
Ambiente.
Decreto Federal nº 5.163, de 30 de julho de 2004 - Regulamenta a comercialização
de energia elétrica, o processo de outorga de concessões de autorizações de
geração de energia elétrica, e dá outras providências.
Decreto Federal nº 5.175, de 09 de agosto de 2004 - Constitui o Comitê de
Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE de que trata o art. 14 da Lei no 10.848, de
15 de março de 2004.
Decreto Federal nº 5.184, 16 de agosto de 2004 - Cria a Empresa de Pesquisa
Energética – EPE, aprova seu Estatuto Social e dá outras providências.
Decreto Federal nº 5.440, de 4 de maio de 2005 - Estabelece definições e
procedimentos sobre o controle de qualidade da água de sistemas de abastecimento
e institui mecanismos e instrumentos para divulgação de informação ao consumidor
sobre a qualidade da água para consumo humano.
Decreto Federal nº 5.445, de 12 de maio de 2005 - Promulga o Protocolo de Quioto
à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, aberto a
assinaturas na cidade de Quioto, Japão, em 11 de dezembro de 1997, por ocasião
da Terceira Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidades
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sobre Mudança de Clima.
Decreto Federal nº 5.472, de 20 de junho de 2005 - Promulga o texto da
Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes, adotada, naquela
cidade, em 22 de maio de 2001.
Decreto Federal nº 5.577, de 8 de novembro de 2005 - Institui, no âmbito do
Ministério do Meio Ambiente, o Programa Nacional de Conservação e Uso
Sustentável do Bioma Cerrado - Programa Cerrado Sustentável, e dá outras
providências.
Decreto Federal nº 5.746, de 05 de abril de 2006 - Regulamenta o art. 21 da Lei no
9.985, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza.
Decreto Federal nº 5.758, de 13 de abril de 2006 - Institui o Plano Estratégico
Nacional de Áreas Protegidas - PNAP, seus princípios, diretrizes, objetivos e
estratégias, e dá outras providências.
Decreto Federal nº 5.790, de 25 de maio de 2006 - Dispõe sobre a composição,
estruturação, competências e funcionamento do Conselho das Cidades –
ConCidades, e dá outras providências.
Decreto Federal nº 5.940, de 25 de outubro de 2006 - Institui a separação dos
resíduos recicláveis descartados pelos órgãos pelos órgãos e entidades da
administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação
às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, e dá outras
providências.
Decreto Federal nº 5.975, de 30 de novembro de 2006 - Regulamenta os arts. 12,
parte final, 15, 16, 19, 20 e 21 da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, o art. 4o,
inciso III, da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, o art. 2o da Lei no 10.650, de 16
de abril de 2003, altera e acrescenta dispositivos aos Decretos nos 3.179, de 21 de
setembro de 1999, e 3.420, de 20 de abril de 2000, e dá outras providências.
Decreto Federal nº 6.025, de 22 de janeiro de 2007 - Institui o Programa de
Aceleração do Crescimento – PAC, o seu Comitê Gestor, e dá outras providências.
Decreto Federal nº 6.040, de 07 de fevereiro de 2007 - Institui a Política Nacional
de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais.
Decreto Federal nº 6.047, de 22 de fevereiro de 2007 - Institui a Política Nacional
de Desenvolvimento Regional - PNDR e dá outras providências.
Decreto Federal nº 6.063, de 20 de março de 2007 - Regulamenta, no âmbito
federal, dispositivos da Lei nº 11.284, de 2 de março de 2006, que dispõe sobre a
gestão de florestas públicas para a produção sustentável, e dá outras providências.
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Decreto Federal n° 6.321, de 21 de dezembro de 2007 - Dispõe sobre ações
relativas à prevenção, monitoramento e controle do desmatamento no Bioma
Amazônia, bem como altera e acresce dispositivos ao Decreto n°3.179, de 21 de
setembro de 1999, que dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às
condutas lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.
Decreto Federal de 25 de fevereiro de 2008 - Institui o Programa Territórios da
Cidadania e dá outras providências.
Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008 - Dispõe sobre as infrações e
sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal
para apuração destas infrações, e dá outras providências.
Decreto Federal nº 6.515, de 22 de julho de 2008 - Institui, no âmbito dos
Ministérios do Meio Ambiente e da Justiça, os Programas de Segurança Ambiental
denominados Guarda Ambiental Nacional e Corpo de Guarda-Parques, e dá outras
providências.
Decreto Federal de 19 de agosto de 2008 - Dá nova redação ao art. 2º do Decreto
de 28 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a Comissão Coordenadora do
Zoneamento Ecológico-Econômico do Território Nacional e o Grupo de Trabalho
Permanente para a Execução do Zoneamento Ecológico-Econômico e institui o Grupo
de Trabalho Permanente para a Execução do Zoneamento Ecológico-Econômico,
denominado de Consórcio ZEE - Brasil.
Decreto Federal nº 6.640, de 7 de novembro de 2008 - Dá nova redação aos arts.
1o, 2o, 3o, 4o e 5o e acrescenta os arts. 5-A e 5-B ao Decreto no 99.556, de 1o de
outubro de 1990, que dispõe sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas
existentes no território nacional.
Decreto Federal nº 6.660, de 21 de novembro de 2008 - Regulamenta dispositivos
da Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção
da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.
Decreto Federal nº 6.685, de 10 de dezembro de 2008 - Dá nova redação aos arts.
2o e 4o do Decreto no 3.520, de 21 de junho de 2000, que dispõe sobre a estrutura e o
funcionamento do Conselho Nacional de Política Energética - CNPE, e dá outras
providências.
Decreto Federal nº 6.686, de 10 de dezembro de 2008 - Altera e acresce
dispositivos ao Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as
infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo
administrativo federal para apuração destas infrações.
Decreto Federal nº 6.695, de 15 de dezembro de 2008 - Dá nova redação ao
art.152-A do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e
sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal
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para apuração destas infrações.
Decreto Federal de 23 de março de 2009 - Dá nova redação aos arts. 1o, 3o e 6o do
Decreto de 25 de fevereiro de 2008, que institui o Programa Territórios da Cidadania,
e dá outras providências.
Decreto Federal nº 6.848, de 14 de maio de 2009 - Altera e acrescenta dispositivos
ao Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, para regulamentar a compensação
ambiental.
Decreto Federal nº 6.985, de 20 de outubro de 2009 - Dá nova redação ao art. 4o
do Decreto no 3.524, de 26 de junho de 2000, que regulamenta a Lei no 7.797, de 10
de julho de 1989, que cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente.
Decreto Federal nº 6.992, de 28 de outubro de 2009 - Regulamenta a Lei no 11.952,
de 25 de junho de 2009, para dispor sobre a regularização fundiária das áreas rurais
situadas em terras da União, no âmbito da Amazônia Legal, definida pela Lei
Complementar no 124, de 3 de janeiro de 2007, e dá outras providências.
Decreto Federal nº 7.008, de 12 de novembro de 2009 - Institui a Operação Arco
Verde, no âmbito do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na
Amazônia Legal, e dá outras providências.
Decreto Federal nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009 - Aprova o Programa
Nacional de Direitos Humanos - PNDH-3 e dá outras providências.
Decreto Federal nº 7.154, de 09 de abril de 2010 - Sistematiza e regulamenta a
atuação de órgãos públicos federais, estabelecendo procedimentos a serem observados
para autorizar e realizar estudos de aproveitamentos de potenciais de energia hidráulica
e sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica no interior de unidades de
conservação bem como para autorizar a instalação de sistemas de transmissão e
distribuição de energia elétrica em unidades de conservação de uso sustentável.
Decreto Federal nº 7.257, de 04 de agosto de 2010 - Regulamenta a Medida
Provisória no 494 de 2 de julho de 2010, para dispor sobre o Sistema Nacional de
Defesa Civil - SINDEC, sobre o reconhecimento de situação de emergência e estado
de calamidade pública, sobre as transferências de recursos para ações de socorro,
assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução nas
áreas atingidas por desastre, e dá outras providências.
Decreto Federal de 15 de setembro de 2010 - Institui o Plano de Ação para
Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Bioma Cerrado PPCerrado, altera o Decreto de 3 de julho de 2003, que institui Grupo Permanente
de Trabalho Interministerial para os fins que especifica.
Decreto Federal nº 7.302, de 15 de setembro de 2010 - Dá nova redação ao
Decreto no 5.577, de 8 de novembro de 2005, que instituiu, no âmbito do Ministério do
Meio Ambiente, o Programa Nacional de Conservação e Uso Sustentável do Bioma
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Cerrado - Programa Cerrado Sustentável.
Decreto Federal nº 7.341, de 22 de outubro de 2010 - Regulamenta a Lei no
11.952, de 25 de junho de 2009, para dispor sobre a regularização fundiária das
áreas urbanas situadas em terras da União no âmbito da Amazônia Legal, definida
pela Lei Complementar no 124, de 3 de janeiro de 2007, e dá outras providências.
Decreto Federal nº 7.342, de 26 de outubro de 2010 - Institui o cadastro
socioeconômico para identificação, qualificação e registro público da população
atingida por empreendimentos de geração de energia hidrelétrica, cria o Comitê
Interministerial de Cadastramento Socioeconômico, no âmbito do Ministério de Minas
e Energia, e dá outras providências.
Decreto Federal nº 7.343, de 26 de outubro de 2010 - Regulamenta a Lei no
12.114, de 9 de dezembro de 2009, que cria o Fundo Nacional sobre Mudança do
Clima - FNMC, e dá outras providências.
Decreto Federal nº 7.352, de 4 de novembro de 2010 - Dispõe sobre a política de
educação do campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária PRONERA.
Decreto Federal nº 7.378, de 1º de dezembro de 2010 - Aprova o Macrozoneamento
Ecológico-Econômico da Amazônia Legal - MacroZEE da Amazônia Legal, altera o
Decreto no 4.297, de 10 de julho de 2002, e dá outras providências.
Decreto Federal nº 7.390, de 9 de dezembro de 2010 - Regulamenta os arts. 6o, 11
e 12 da Lei no 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional
sobre Mudança do Clima - PNMC, e dá outras providências.
Decreto Federal nº 7.402, de 22 de dezembro de 2010 - Dispõe sobre a parcela
referida no inciso II do § 1o do art. 17 da Lei no 9.648, de 27 de maio de 1998, paga
por titular de concessão ou autorização para exploração de potencial hidráulico.
Decreto Federal nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010 - Regulamenta a Lei no
12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos,
cria o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê
Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras
providências.
Decreto Federal nº 7.497, de 9 de junho de 2011 - Dá nova redação ao artigo 152
do Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as infrações
e sanções administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo administrativo
federal para apuração destas infrações.
Decreto Federal nº 7.640, de 09 de dezembro de 2011 - Altera o art. 152 do
Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções
administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo administrativo federal
para apuração destas infrações.
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Decreto Federal nº 7.685, de 1º de março de 2012 - Promulga o Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Federal da
Alemanha sobre Cooperação no Setor de Energia com foco em Energias Renováveis
e Eficiência Energética, firmado em Brasília, em 14 de maio de 2008.
Decreto Federal nº 7.747, de 05 de junho de 2012 - Institui a Política Nacional de
Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas PNGATI, e dá outras
providências.
Decreto Federal nº 7.778, de 27 de julho de 2012 - Aprova o Estatuto e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas da Fundação
Nacional do Índio.
Decreto Federal n° 7.794, de 20 de agosto de 2012 - Institui a Política Nacional de
Agroecologia e Produção Orgânica.
Decreto Federal n° 7.830, de 17 de outubro de 2012 - Dispõe sobre o Sistema de
Cadastro Ambiental Rural, o Cadastro Ambiental Rural, estabelece normas de
caráter geral aos Programas de Regularização Ambiental, de que trata a Lei no
12.651, de 25 de maio de 2012, e dá outras providências.
Decreto Federal de 24 de abril de 2013 - Autoriza a redução da Reserva Legal de
imóveis rurais situados nas Zonas de Consolidação I, II e III, definidas na Lei
Estadual nº 7.398, de 16 de abril de 2010, do Estado do Pará, que dispõe sobre o
Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Leste e Calha Norte do Estado do Pará.
Decreto de 24 de Abril de 2013 - Homologa a demarcação administrativa da Terra
Indígena Kayabi, localizada nos Municípios de Apiacás, no Estado de Mato Grosso,
e Jacareacanga, no Estado do Pará.

Decreto Federal nº 8.235, de 5 de maio 2014 - Estabelece normas gerais
complementares aos Programas de Regularização Ambiental dos Estados e
do Distrito Federal, de que trata o Decreto no 7.830, de 17 de outubro de
2012, institui o Programa Mais Ambiente Brasil, e dá outras providências.
RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA (CNPE)
Resolução CNPE nº 03, de 03 de maio de 2011 - Indica os projetos de geração de
energia elétrica denominados Aproveitamentos Hidrelétricos São Luiz do Tapajós e
Jatobá, dentre outros, como estratégicos de interesse público, estruturantes e
prioritários para efeito de licitação e implantação.

RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA)
Resolução CONAMA nº 1, de 23 de janeiro de 1986 - Dispõe sobre critérios
básicos e diretrizes gerais para a avaliação de impacto ambiental.
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RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA)
Resolução CONAMA nº 6, de 24 de janeiro de 1986 - Dispõe sobre a aprovação
de modelos para publicação de pedidos de licenciamento.
Resolução CONAMA nº 11, de 18 de março de 1986 - Dispõe sobre alterações na
Resolução nº 1/86.
Resolução CONAMA nº 6, de 16 de setembro de 1987 - Dispõe sobre o
licenciamento ambiental de obras do setor de geração de energia elétrica.
Resolução CONAMA n° 9, de 03 de dezembro de 1987 - Dispõe sobre a realização
de Audiências Públicas no processo de licenciamento ambiental.
Resolução CONAMA nº 1, de 13 de junho de 1988 - Dispõe sobre o Cadastro
Técnico Federal de atividades e instrumentos de defesa ambiental.
Resolução CONAMA nº 11, de 14 de dezembro de 1988 - Dispõe sobre as
queimadas de manejo nas Unidades de Conservação.
Resolução CONAMA nº 5, de 15 de junho de 1989 - Dispõe sobre o Programa
Nacional de Controle da Poluição do Ar - PRONAR.
Resolução CONAMA nº 12, de 14 de setembro de 1989 - Dispõe sobre a proibição
de atividades em Área de Relevante Interesse Ecológico que afetem o ecossistema.
Resolução CONAMA nº 16, de 07 de dezembro de 1989 - Dispõe sobre o
Programa de Avaliação e Controle da Amazônia Legal.
Resolução CONAMA nº 1, de 08 de março de 1990 - Dispõe sobre critérios de
padrões de emissão de ruídos decorrentes de quaisquer atividades industriais,
comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política.
Resolução CONAMA nº 2, de 8 de março de 1990 - Dispõe sobre o Programa
Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora – SILÊNCIO.
Resolução CONAMA nº 3, de 28 de junho de 1990 - Dispõe sobre padrões de
qualidade do ar, previstos no PRONAR.
Resolução CONAMA nº 8, de 06 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre o
estabelecimento de limites máximos de emissão de poluentes no ar para processos
de combustão externa de fontes fixas de poluição.
Resolução CONAMA nº 14, de 06 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre a criação
da Câmara Técnica de proteção ao patrimônio dos povos da floresta.
Resolução CONAMA nº 2, de 22 de agosto de 1991 - Dispõe sobre o tratamento a
ser dado às cargas deterioradas, contaminadas ou fora de especificações.
Resolução CONAMA nº 5, de 05 de agosto de 1993 - Dispõe sobre o
gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais
ferroviários e rodoviários.
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RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA)
Resolução CONAMA nº 4, de 9 de outubro de 1995 - Estabelece as Áreas de
Segurança Portuária - Asas.
Resolução CONAMA nº 9, de 24 de outubro de 1996 - Define “corredor de
vegetação entre remanescentes” como área de trânsito para a fauna.
Resolução CONAMA nº 23, de 12 de dezembro de 1996 - Dispõe sobre as
definições e o tratamento a ser dado aos resíduos perigosos, conforme as normas
adotadas pela Convenção da Basiléia sobre o controle de Movimentos
Transfronteiriços de Resíduos perigosos e seu Depósito.
Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 - Dispõe sobre a revisão
e complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento
ambiental.
Resolução CONAMA nº 238, de 22 de dezembro de 1997 - Dispõe sobre a
aprovação da Política Nacional de Controle da Desertificação.
Resolução CONAMA nº 267, de 14 de setembro de 2000 - Dispõe sobre a
proibição da utilização de substâncias que destroem a Camada de Ozônio.
Resolução CONAMA nº 274, de 29 de novembro de 2000 - Revisa os critérios de
balneabilidade em águas brasileiras.
Resolução CONAMA nº 279, de 27 de junho de 2001 - Estabelece procedimentos
para o licenciamento ambiental simplificado de empreendimentos elétricos com
pequeno potencial de impacto ambiental.
Resolução CONAMA nº 281, de 12 de julho de 2001 - Dispõe sobre modelos de
publicação de pedidos de licenciamentos.
Resolução CONAMA nº 286, de 30 de agosto de 2001 - Dispõe sobre o
licenciamento ambiental de empreendimentos nas regiões endêmicas de malária.
Resolução CONAMA nº 300, de 20 de março de 2002 - Complementa os casos
passíveis de autorização de corte previstos no art. 2º da Resolução nº 278, de 24 de
maio de 2001.
Resolução CONAMA nº 302, de 20 de março de 2002 - Dispõe sobre os
parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente de
reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno.
Resolução CONAMA nº 303, de 20 de março de 2002 - Dispõe sobre parâmetros,
definições e limites de Áreas de Preservação Permanente.
Resolução CONAMA nº 306, de 5 de julho de 2002 - Estabelece os requisitos
mínimos e o termo de referência para realização de auditorias ambientais.
Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.
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Resolução CONAMA nº 313, de 29 de outubro de 2002 - Dispõe sobre o Inventário
Nacional de Resíduos Sólidos Industriais.
Resolução CONAMA nº 314, de 29 de outubro de 2002 - Dispõe sobre o registro
de produtos destinados à remediação e dá outras providências.
Resolução CONAMA nº 336, de 25 de abril de 2003 - Dispõe sobre a revogação
das Resoluções CONAMA nºs 005, de 9 de outubro de 1995 e 288, de 12 de julho de
2001.
Resolução CONAMA nº 340, de 25 de setembro de 2003 - Dispõe sobre a
utilização de cilindros para o envazamento de gases que destroem a Camada de
Ozônio, e dá outras providências.
Resolução CONAMA nº 341, de 25 de setembro de 2003 - Dispõe sobre critérios
para a caracterização de atividades ou empreendimentos turísticos sustentáveis
como de interesse social para fins de ocupação de dunas originalmente desprovidas
de vegetação, na Zona Costeira.
Resolução CONAMA nº 347, de 10 de setembro de 2004 - Dispõe sobre a
proteção do patrimônio espeleológico.
Resolução CONAMA nº 348, de 16 de agosto de 2004 - Altera a Resolução
CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002, incluindo o amianto na classe de resíduos
perigosos.
Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 - Dispõe sobre a
classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento,
bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá
outras providências.
Resolução CONAMA nº 362, de 23 de junho de 2005 - Dispõe sobre o
recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado.
Resolução CONAMA nº 369, de 28 de março de 2006 - Dispõe sobre os casos
excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que
possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação
Permanente - APP.
Resolução CONAMA nº 370, de 6 de abril de 2006 - Prorroga o prazo para
complementação das condições e padrões de lançamento de efluentes, previsto no
art. 44 da Resolução nº 357, de 17 de março de 2005.
Resolução CONAMA nº 371, de 05 de abril de 2006 - Estabelece diretrizes aos
órgãos ambientais para cálculo, cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos
de recursos advindos de compensação ambiental, conforme a Lei n o 9.985, de 18
de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza - SNUC e dá outras providências.
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RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA)
Resolução CONAMA nº 378, de 19 de outubro de 2006 - Define os
empreendimentos potencialmente causadores de impacto ambiental nacional ou
regional para fins do disposto no inciso III, §1º, art. 19 da Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, e dá outras providências.
Resolução CONAMA nº 379, de 19 de outubro de 2006 - Cria e regulamenta
sistema de dados e informações sobre a gestão florestal no âmbito do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA.
Resolução CONAMA nº 382, de 26 de dezembro de 2006 - Estabelece limites
máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas.
Resolução CONAMA nº 387, de 27 de dezembro de 2006 - Estabelece
procedimentos para o licenciamento ambiental de Projetos de Assentamentos de
Reforma Agrária, e dá outras providências.
Resolução CONAMA nº 396, de 3 de abril de 2008 - Dispõe sobre a classificação e
diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras
providências.
Resolução CONAMA nº 397, de 3 de abril de 2008 - Altera o inciso II do §4º e a
Tabela X do § 5o, ambos do art. 34 da Resolução do Conselho Nacional do Meio
Ambiente - CONAMA nº 357, de 2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos
de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as
condições e padrões de lançamento de efluentes.
Resolução CONAMA nº 410, de 4 de maio de 2009 - Prorroga o prazo para
complementação das condições e padrões de lançamento de efluentes, previsto no
art. 44 da Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, e no Art. 3o da Resolução nº
397, de 3 de abril de 2008.
Resolução CONAMA nº 413, de 26 de junho de 2006 - Dispõe sobre o
licenciamento ambiental da aquicultura, e dá outras providências.
Resolução CONAMA nº 420, de 28 de dezembro 2009 - Dispõe sobre critérios e
valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias
químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas
contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas.
Resolução CONAMA nº 422, de 23 de março de 2010 - Estabelece diretrizes para
as campanhas, ações e projetos de Educação Ambiental, conforme Lei no 9.795, de
27 de abril de 1999, e dá outras providências.
Resolução CONAMA nº 428, de 17 de dezembro de 2010 - Dispõe, no âmbito do
licenciamento ambiental sobre a autorização do órgão responsável pela
administração da Unidade de Conservação (UC), de que trata o § 3º do artigo 36 da
Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000, bem como sobre a ciência do órgão responsável
pela administração da UC no caso de licenciamento ambiental de empreendimentos
não sujeitos a EIA-RIMA e dá outras providências.
Resolução CONAMA nº 429, de 28 de fevereiro de 2011 - Dispõe sobre a
metodologia de recuperação das Áreas de Preservação Permanente - APPs.
Resolução CONAMA nº 430, de 13 de maio de 2011 - Dispõe sobre as condições e
padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de
17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.
Resolução CONAMA nº 431, de 24 de maio de 2011 - Altera o art. 3º da Resolução
nº 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA,
estabelecendo nova classificação para o gesso.
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Resolução CONAMA nº 448, de 18 de janeiro de 2012 - Altera os arts. 2º, 4º, 5º,
6º, 8º, 9º, 10, 11 da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional
do Meio Ambiente – CONAMA, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos
para gestão dos resíduos da construção civil.
Resolução CONAMA nº 454, de 1º de novembro de 2012 - Estabelece as
diretrizes gerais e os procedimentos referenciais para o gerenciamento do material a
ser dragado em águas sob jurisdição nacional.
RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS (CNRH)
Resolução CNRH nº 5, de 10 de abril de 2000 - Estabelece diretrizes para a
formação e funcionamento dos Comitês de Bacia Hidrográfica.
Resolução CNRH nº 13, de 25 de setembro de 2000 - Estabelece diretrizes para a
implementação do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos.
Resolução CNRH nº 15, de 11 de janeiro de 2001 - Estabelece diretrizes gerais
para a gestão de águas subterrâneas.
Resolução CNRH nº 16, de 8 de maio de 2001 - Estabelece critérios gerais para a
outorga de direito de uso de recursos hídricos.
Resolução CNRH nº 17, de 29 de maio de 2011 - Estabelece diretrizes para
elaboração dos Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas.
Resolução CNRH nº 22, de 24 de maio de 2002 - Estabelece diretrizes para
inserção das águas subterrâneas no instrumento Plano de Recursos Hídricos.
Resolução CNRH nº 30, de 11 de dezembro de 2002 - Define metodologia para
codificação de bacias hidrográficas, no âmbito nacional.
Resolução CNRH nº 32, de 15 de outubro de 2003 - Institui a Divisão Hidrográfica
Nacional.
Resolução CNRH nº 37, de 26 de março de 2004 - Estabelece diretrizes para a
outorga de recursos hídricos para a implantação de barragens em corpos de água de
domínio dos Estados, do Distrito Federal ou da União.
Resolução CNRH nº 48, de 21 de março de 2005 - Estabelece critérios gerais para
a cobrança pelo uso dos recursos hídricos.
Resolução CNRH nº 54, de 28 de novembro de 2005 - Estabelece modalidades,
diretrizes e critérios gerais para a prática de reuso direto não potável de água.
Resolução CNRH nº 58, de 30 de janeiro de 2006 - Aprova o Plano Nacional de
Recursos Hídricos (PNRH).
Resolução CNRH nº 65, de 7 de dezembro de 2006 - Estabelece diretrizes de
articulação dos procedimentos para obtenção da outorga de direito de uso de
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recursos hídricos com os procedimentos de licenciamento ambiental.
Resolução CNRH nº 70, de 19 de março de 2007 - Estabelece os procedimentos,
prazos e forma para promover a articulação entre o Conselho Nacional de Recursos
Hídricos e os Comitês de Bacia Hidrográfica, visando definir prioridades de aplicação
dos recursos provenientes da cobrança pelo uso da água, referidos no inc.II do §1º
do artigo 17, da Lei nº 9.648/98, com a redação dada pelo artigo 28, da Lei nº
9.984/00.
Resolução CNRH nº 91, de 5 de novembro de 2008 - Dispõe sobre procedimentos
gerais para enquadramento dos corpos de água superficiais e subterrâneos.
Resolução CNRH nº 92, de 5 de novembro de 2008 - Estabelece critérios e
procedimentos gerais para proteção e conservação das águas subterrâneas no
território brasileiro.
Resolução CNRH nº 98, de 26 de março de 2009 - Estabelece princípios,
fundamentos e diretrizes para a educação, o desenvolvimento de capacidades, a
mobilização social e a informação para a Gestão Integrada de Recursos Hídricos no
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
Resolução CNRH nº 109, de 13 de abril de 2010 - Cria Unidades de Gestão de
Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas de rios de domínio da União - UGRH e
estabelece procedimentos complementares para a criação e acompanhamento dos
comitês de bacia.
Resolução CNRH nº 121, de 16 de dezembro de 2010 - Estabelece diretrizes e
critérios para a prática de reuso direto não potável de água na modalidade agrícola e
florestal, definida na Resolução CNRH nº 54, de 28 de novembro de 2005.
Resolução CNRH nº 126, de 29 de junho de 2011 - Estabelece diretrizes para o
cadastro de usuários de recursos hídricos e para a integração dos dados referentes
aos usos de recursos hídricos superficiais e subterrâneos, constantes das bases de
dados dos sistemas estaduais de cadastro de usuários de recursos hídricos e do
CNARH.
Resolução CNRH nº 129, de 29 de junho de 2011 - Estabelece diretrizes gerais
para a definição de vazões mínimas remanescentes.
Resolução CNRH nº 135, de 24 de dezembro de 2011 - Aprova o documento
"Plano Nacional de Recursos Hídricos - PNRH: Prioridades 2012-2015", como
resultado da primeira revisão do PNRH, e dá outras providências.
Resolução CNRH nº 141, de 10 de julho de 2012 - Estabelece critérios e diretrizes
para implementação dos instrumentos de outorga de direito de uso de recursos
hídricos e de enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos
preponderantes da água, em rios intermitentes e efêmeros, e dá outras providências.
Resolução CNRH nº 143, de 10 de julho de 2012 - Estabelece critérios gerais de
classificação de barragens por categoria de risco, dano potencial associado e pelo
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volume do reservatório, em atendimento ao art. 7° da Lei n° 12.334, de 20 de
setembro de 2010.
Resolução CNRH nº 144, de 10 de julho de 2012 - Estabelece diretrizes para
implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens, aplicação de seus
instrumentos e atuação do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de
Barragens, em atendimento ao art. 20 da Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010,
que alterou o art. 35 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997.
ATOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA)
PORTARIAS
Portaria MMA nº 332, de 13 de março de 1990 - Dispõe que a licença para coleta
de material zoológico, destinado a fins científicos ou didáticos, poderá ser concedida
pelo IBAMA em qualquer época, a cientistas e profissionais devidamente
qualificados, pertencentes a instituições científicas brasileiras públicas credenciadas
pelo IBAMA ou por elas indicadas.
Portaria MMA nº 170, de 03 de maio de 2001 - Determina a publicação do
Regimento Interno, que disciplina os aspectos de organização e funcionamento do
Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA.
Portaria MMA nº 183, de 10 de maio de 2001 - Institui, no âmbito do Ministério do
Meio Ambiente, o sistema de monitoramento e avaliação de licenciamento ambiental
em propriedade rural na Amazônia Legal, com o objetivo de monitorar e avaliar
instrumentos e procedimentos de licenciamento de conversão para uso do solo,
manejo florestal e queimadas, bem como assessorar o Ministério do Meio Ambiente
nessas matérias.
Portaria MMA nº 203, de 30 de maio de 2001 - Institui o Licenciamento Ambiental
em Propriedade Rural, inclusive Assentamentos Rurais, nos municípios dos estados
do Pará é Rondônia que menciona.
Portaria MMA nº 94, de 4 de março de 2002 - Institui, no âmbito da União, o
Licenciamento Ambiental em Propriedade Rural na Amazônia Legal.
Portaria MMA nº 408, de 16 de agosto de 2002 - Institui o Comitê de Programa de
Áreas Protegidas da Amazônia – ARPA para agilizar o processo de implementação e
execução do referido Programa.
Portaria MMA nº 319, de 15 de agosto de 2003 - Estabelece os requisitos mínimos
quanto ao credenciamento, registro, certificação, qualificação, habilitação,
experiência e treinamento profissional de auditores ambientais para execução de
auditorias ambientais que especifica.
Portaria MMA nº 63, de 12 de junho de 2006 - Dispõe sobre a Comissão
Coordenadora do Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas, e dá outras
providências.
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Portaria MMA nº 257, de 18 de agosto de 2006 - Altera a redação do inciso VI do
art. 2º da Portaria MMA nº 63, de 12 de junho de 2006, que dispõe sobre a Comissão
Coordenadora do Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas, e dá outras
providências.
Portaria MMA nº 9, de 23 de janeiro de 2007 - Reconhece como áreas prioritárias
para a conservação, utilização sustentável e repartição de benefícios da
biodiversidade brasileira as áreas que menciona.
Portaria MMA nº 28, de 24 de janeiro de 2008 - Dispõe sobre os Municípios
situados no Bioma Amazônia onde incidirão ações prioritárias de prevenção,
monitoramento e controle o desmatamento ilegal.
Portaria MMA nº 53, de 20 de fevereiro de 2008 - Institui o Sistema Nacional de
Gestão da Fauna Silvestre - SISFAUNA.
Portaria MMA nº 96, de 27 de março de 2008 - Considerar todos os municípios dos
Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, bem como os
municípios dos Estados do Maranhão, Mato Grosso e Tocantins, listados na forma
do Anexo a essa Portaria, como municípios abrangidos pelo Bioma Amazônia.
Portaria MMA nº 204, de 17 de julho de 2008 - Criar o protocolo único do
licenciamento ambiental interconectando os protocolos internos do Instituto Brasileiro
de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA, a Agência Nacional
de Águas - ANA e o Instituto Chico Mendes de Proteção da Biodiversidade - Instituto
Chico Mendes.
Portaria MMA nº 51, de l3 de fevereiro de 2009 - Define espécies arbóreas
pioneiras nativas, para efeito do disposto no art. 28 da Lei no 11.428, de 2006, e no
art. 35, §2º, do Decreto no 6.660, de 21 de novembro de 2008.
Portaria MMA nº 102, de 24 de março de 2009 - Dispõe sobre a lista de Municípios
situados no Bioma Amazônia onde incidem ações prioritárias de prevenção,
monitoramento e controle do desmatamento ilegal.
Portaria MMA nº 103, de 24 de março de 2009 - Dispõe sobre os requisitos para
que os municípios listados pelas Portarias nos 28, de 24 de janeiro de 2008 e 102,
de 24 de março de 2009, do Ministério do Meio Ambiente passem a integrar a lista
de Municípios com desmatamento monitorado e sob controle.
Portaria MMA nº 358, de 30 de setembro de 2009 - Instituir o Programa Nacional
de Conservação do Patrimônio Espeleológico, que tem como objetivo desenvolver
estratégia nacional de conservação e uso sustentável do patrimônio espeleológico
brasileiro.
Portaria MMA nº 18, de 12 de janeiro de 2010 - Instituir o Programa Nacional do
Meio Ambiente IIPNMA II com o objetivo de fortalecer a capacidade institucional dos
órgãos federais, estaduais e municipais para a gestão ambiental.
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Portaria MMA nº 416, de 3 de novembro de 2010 - Cria, no âmbito do Ministério do
Meio Ambiente, a Câmara Federal de Compensação Ambiental - CFCA.
Portaria MMA nº 175, de 24 de maio de 2011 - Dispõe sobre a lista de municípios
situados no Bioma Amazônia onde incidem ações prioritárias de prevenção,
monitoramento e controle do desmatamento ilegal.
Portaria MMA nº 186, de 04 de junho de 2012 - Dispõe sobre os requisitos de 2012
para que os municípios listados pelas Portarias nos 28, de 24 de janeiro de 2008,
102, de 24 de março de 2009, e 66, de 24 de março de 2010, todas do Ministério do
Meio Ambiente, passem a integrar a lista de municípios com desmatamento
monitorado e sob controle.
Portaria MMA nº 204, de 7 de junho de 2013 - Estabelece a forma de composição
da Comissão Tripartite Nacional-CTN com o objetivo de fomentar a gestão ambiental
compartilhada e descentralizada entre os entes federativos, bem como propor as
tipologias de empreendimentos e atividades que serão objeto de licenciamento
ambiental pela União, na forma prevista na alínea h), do inciso XIV, e do parágrafo
único do art. 7º da Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011.
Portaria MMA nº 437, de 8 de novembro de 2013 - Aprova o Regimento Interno do
Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH).
Portaria MMA nº 43, de 31 de Janeiro de 2014 - Institui o Programa Nacional de
Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção - Pró-Espécies, com o objetivo
de adotar ações de prevenção, conservação, manejo e gestão, com vistas a
minimizar as ameaças e o risco de extinção de espécies.
Portaria MMA nº 55, de 17 de fevereiro de 2014 - Estabelece procedimentos entre
o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes
e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA relacionados à Resolução nº 428, de 17 de dezembro de 2010, do Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA e dá outras providências no âmbito do
licenciamento ambiental federal.
INSTRUÇÕES NORMATIVAS
Instrução Normativa MMA nº 3, de 4 de março de 2002 - Define procedimentos de
conversão de uso do solo através de autorização de desmatamento nos imóveis e
propriedades rurais na Amazônia Legal.
Instrução Normativa MMA nº 3, de 27 de maio de 2003 - Reconhecer como
Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção, aquelas constantes da lista
do Anexo.
Instrução Normativa MMA nº 5, de 21 de maio de 2004 - Reconhece como
espécies ameaçadas de extinção e espécies sobreexplotadas ou ameaçadas de
sobreexplotação, os invertebrados aquáticos e peixes, constantes dos Anexos.
Instrução Normativa MMA nº 52, de 8 de novembro de 2005 - Altera os Anexos I e
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II da Instrução Normativa n° 5 do Ministério do Meio Ambiente, de 21 de maio de
2004.
Instrução Normativa MMA nº 6, de 15 de dezembro de 2006 - Dispõe sobre a
reposição florestal e o consumo de matéria-prima florestal, e dá outras providências.
Instrução Normativa MMA nº 109, de 3 de agosto de 2006 - Dispõe sobre o
controle da fauna sinantrópica nociva e de seu manejo ambiental.
Instrução Normativa MMA nº 5, de 30 de julho de 2008 - Pública as listas das
espécies incluídas nos Anexos I, II e III da Convenção sobre o Comércio
Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção CITES, com as alterações estabelecidas em 13 de setembro de 2007 na XIV
Conferência das Partes da referida Convenção.
Instrução Normativa MMA nº 6, de 23 de setembro de 2008 - Reconhecer como
espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção aquelas constantes do Anexo I.
Instrução Normativa MMA nº 2, de 20 de agosto de 2009 - Determina que o grau
de relevância das cavidades naturais subterrâneas seja classificado de acordo com a
metodologia nela estabelecida.
Instrução Normativa MMA nº 4, de 8 de setembro de 2009 - Dispõe sobre
procedimentos técnicos para a utilização da vegetação da Reserva Legal sob regime
de manejo florestal sustentável, e dá outras providências.
Instrução Normativa MMA nº 01, de 15 de abril de 2014 - Pública as listas das
espécies incluídas nos Anexos I, II e III da Convenção sobre o Comércio
Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção CITES, com as alterações estabelecidas em 12 de junho de 2013 ocorridas na XVI
Conferência das Partes da referida Convenção.
Instrução Normativa MMA nº 2, de 5 de maio de 2014 - Dispõe sobre os
procedimentos para a integração, execução e compatibilização do Sistema de
Cadastro Ambiental Rural - SICAR e define os procedimentos gerais do Cadastro
Ambiental Rural - CAR.
PORTARIA DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Portaria Conjunta MDA/INCRA nº 9, de 27 de outubro de 2004 - Dispõe sobre a
Regulamentação e Implantação do Programa de Reassentamento de Ocupantes
Não-Índios em Terras Indígenas.
Portaria MDA nº 23, de 30 de abril de 2010 - Dispõe sobre os procedimentos para
regularização fundiária de ocupações incidentes em terras situadas em áreas rurais
no âmbito da Amazônia Legal, definidas no art. 3º da Lei nº 11.952, de 25 de junho
de 2009, até quinze módulos fiscais, e não superiores a mil e quinhentos hectares,
respeitada a fração mínima de parcelamento.
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Portaria MME nº 882, de 25 de julho de 1983 - Estabelece área destinada ao
aproveitamento de substâncias minerais exclusivamente por trabalhos de
garimpagem, faiscação ou cata, situada na região do Médio Tapajós, no Município
de Itaituba, no Estado do Pará.
Portaria do MME nº 170, de 04 de fevereiro de 1987 – Autoriza as concessionárias
de serviços públicos de energia elétrica e os titulares de manifestos a celebrarem,
com terceiros, contratos de concessão de direito de uso de áreas marginais a
reservatórios, de glebas remanescentes de desapropriação e de outras áreas de sua
propriedade, rurais e urbanas. Estabelece que fiquem definidas as restrições a
serem observadas pelos usuários: instalação de edificações; utilização do solo que
contribua para o assoreamento do reservatório; obediência à legislação pertinente à
Política Florestal e à Política Nacional do Meio Ambiente; utilização de produtos
químicos que causem danos ao meio ambiente; observância às peculiaridades do
ecossistema local.
Portaria MME nº 322, de 30 de agosto de 2000 - Cria o Comitê de
Acompanhamento da Expansão Hidrelétrica - CAEHIDRO, com a atribuição básica
de acompanhar o processo de estudos e implantação das usinas hidrelétricas e
sistemas de transmissão associados, indicados no Plano Decenal de Expansão PDE do Comitê Coordenador do Planejamento da Expansão dos Sistemas Elétricos CCPE, bem como promover a coordenação de ações necessárias para viabilizar os
empreendimentos por intermédio da iniciativa privada.
Resolução MME nº 414, de 26 de agosto de 2005 - A garantia física dos novos
empreendimentos de importação de energia elétrica será calculada na forma da
Portaria MME nº 303, de 18 de novembro de 2004, e somente será definida quando
estiver vinculada a empreendimento de geração dedicada, no todo ou em parte.
Portaria MME nº 21, de 18 de janeiro de 2008 - Decide, para fins de habilitação
técnica e cadastramento pela Empresa de Pesquisa Energética - EPE, com vistas à
participação nos leilões de compra de energia elétrica, que todos os projetos e novos
empreendimentos de geração, inclusive ampliação dos empreendimentos existentes,
deverão estar registrados na ANEEL; e revoga a Portaria MME 328 de 29.07.2005,
mantidos todos os efeitos produzidos na sua vigência.
Portaria MME nº 372, de 01 de outubro de 2009 - Determina que o Inventário
Hidrelétrico de Bacias Hidrográficas e suas eventuais revisões sejam realizados de
acordo com os critérios, procedimentos e instruções estabelecidos no Manual de
Inventário Hidrelétrico de Bacias Hidrográficas, publicado em dezembro de 2007 e
disponibilizado para consultas na página do Ministério de Minas e Energia.
PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO
Portaria MIN nº 70, de 2 de fevereiro de 2004 - Dispõe sobre a apresentação de
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projetos visando à celebração de convênios com a União, por intermédio do
Ministério da Integração Nacional, para a execução de obras de infraestrutura hídrica
com recursos do Orçamento Geral da União.
Portaria MIN nº 696, de 26 de julho de 2005 - Determina, sem prejuízo das demais
normas legais aplicáveis, que a celebração de convênios com a União, por
intermédio do Ministério da Integração Nacional, para a construção de açudes, com
recursos do Orçamento Geral da União, obrigará os estados e municípios à
observância do “Manual Operativo para Reassentamento em Decorrência de
Processos de Desapropriação para Construção de Reservatórios Públicos”,
elaborado pela Secretaria de Infraestrutura Hídrica e constante do Anexo único,
parte integrante dessa Portaria.
PORTARIAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Portaria MTB nº 3.214, de 08 de junho de 1978 – Aprova as Normas
Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do
Trabalho, relativas a Segurança e Medicina do Trabalho.
Portaria MTE nº 202, de 22 de dezembro de 2006 - Aprova a Norma
Regulamentadora nº 33 (NR-33), que trata de Segurança e Saúde nos Trabalhos em
Espaços Confinados.
Portaria MTE nº 1.409, de 29 de setembro de 2012 – Altera a Norma
Regulamentadora nº 33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços
Confinados, aprovada pela Portaria MTE nº 202, de 22 de dezembro de 2006
Portaria MTE nº 2.033, de 10 de dezembro de 2012 - Altera o Anexo II da Norma
Regulamentadora nº 28, repercutindo na Norma Regulamentadora n° 18 (Condições
e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção) e Norma
Regulamentadora nº 33 (Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados);
ATOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM
SAÚDE (SVS) E DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (FUNASA)
Portaria MS nº 399, de 22 de fevereiro de 2006 - Divulga o Pacto pela Saúde 2006
– Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
Portaria SVS nº 47, de 29 de dezembro de 2006 - Dispõe sobre a Avaliação do
Potencial Malarígeno e o Atestado de Condição Sanitária para os projetos de
assentamento de reforma agrária e para outros empreendimentos, nas regiões
endêmicas de malária.
Portaria MS nº 91, de 10 de janeiro de 2007 - Regulamenta a unificação do
processo de pactuação de indicadores e estabelece os indicadores do Pacto pela
Saúde, a serem pactuados por municípios, estados e Distrito Federal.
Nota Técnica CGPNCM/DIGES/SVS/MS nº 12, de 4 de junho de 2007 - Padroniza
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os métodos utilizados em pesquisa larvária de Anopheles na rotina dos laboratórios
de entomologia.
Portaria FUNASA nº 723, de 24 de julho de 2007 - Aprova os critérios e os
procedimentos básicos para aplicação de recursos orçamentários e financeiros,
constantes do anexo.
Portaria SVS nº 45, de 13 de dezembro de 2007 - Dispõe sobre a emissão do
laudo de Avaliação do Potencial Malarígeno e do Atestado de Condição Sanitária
pelas Secretarias de Estado da Saúde pertencentes à Amazônia Legal, estabelece
parâmetros para o repasse de recursos e padroniza os procedimentos para estudos
entomológicos.
Nota Técnica CGPNMC/DEVEP/SVS/MS nº 16, de 15 de junho de 2009 - Contém
diretrizes para elaboração do Plano de Ação para o Controle da Malária (PACM).
Portaria SVS nº 104, de 25 de janeiro de 2011 - Define as terminologias adotadas
em legislação nacional, conforme o disposto no Regulamento Sanitário Internacional
2005 (RSI 2005), a relação de doenças, agravos e eventos em saúde pública de
notificação compulsória em todo o território nacional e estabelece fluxo, critérios,
responsabilidades e atribuições aos profissionais e serviços de saúde.
PORTARIA DA SECRETARIA PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU)
Portaria SPU nº 100, de 03 de junho de 2009 - Disciplina a utilização e o
aproveitamento dos imóveis da União em áreas de várzeas de rios federais na
Amazônia Legal em favor das populações ribeirinhas tradicionais, com o objetivo de
possibilitar o aproveitamento racional e sustentável dos recursos naturais disponíveis
em vista do uso tradicional, voltados à subsistência dessa população, através da
concessão de autorização de uso, a ser conferida em caráter excepcional, transitório
e precário.
ATOS DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA)
PORTARIAS
Portaria IBAMA nº 1.522, de 19 de dezembro de 1989 - Dispõe sobre a lista oficial
de espécies de fauna brasileira ameaçadas de extinção.
Portaria IBAMA nº 1, de 4 de janeiro de 1990 - Institui a cobrança no fornecimento
de Licença Ambiental, Instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, como
também os custos operacionais referentes à análise e vistoria de projetos.
Portaria IBAMA nº 887, de 15 de junho de 1990 - Promove a realização de
diagnóstico da situação do patrimônio espeleológico nacional, através de levantamento
e análise de dados, identificando áreas críticas e definindo ações e instrumentos
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necessários para a sua devida proteção e uso adequado.
Portaria IBAMA nº 37-N, de 03 de abril de 1992 - Dispõe sobre a lista oficial de
espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção.
Portaria IBAMA nº 48-N, de 23 de abril de 1993 - Cria a Rede Nacional de
Informação sobre o Meio Ambiente - REDIMA, como componente do Sistema
Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, previsto na Lei n9 6.938, de 31 de
agosto de 1981, com o objetivo de dar suporte informacional às atividades técnicocientificas e industriais, e apoiar o processo de gestão ambiental.
Portaria IBAMA nº 48, de 10 de julho de 1995 - Dispõe sobre a exploração das
florestas primitivas da Bacia Amazônica e demais formas de vegetação arbórea
natural, permitida somente através de manejo florestal sustentável.
Portaria IBAMA nº 57, de 05 de junho de 1997 - Institui o “Centro Nacional de
Estudo, Proteção e Manejo de Cavernas” - CECAV.
Portaria IBAMA nº 113, de 25 de setembro de 1997 - Dispõe sobre a
obrigatoriedade de registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadores de Recursos Ambientais às pessoas
físicas ou jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e/ou a
extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente
perigosos ao meio ambiente, assim como de minerais, produtos e subprodutos da
fauna, flora e pesca.
Portaria IBAMA nº 94-N, de 9 de julho de 1998 - Institui a queima controlada, como
fator de produção e manejo em áreas de atividades agrícolas, pastoris ou florestais,
assim como com finalidade de pesquisa científica e tecnológica, a ser executada em
áreas com limites físicos preestabelecidos.
Portaria IBAMA nº 145-N, de 29 de outubro de 1998 - Estabelece normas para a
introdução, reintrodução e transferência de peixes, crustáceos, moluscos, e
macrófitas aquáticas para fins de aquicultura, excluindo-se as espécies animais
ornamentais.
Portaria IBAMA nº 18-N, de 18 de fevereiro de 1999 - Dispõe sobre queimadas
comunitárias na Amazônia Legal.
Portaria IBAMA nº 77-N, de 20 de setembro de 1999 - Dispõe sobre as propostas
de criação de unidades de conservação.
Portaria IBAMA nº 9, de 23 de janeiro de 2002 - Estabelece o roteiro e as
especificações técnicas para o licenciamento ambiental em propriedade rural,
conforme os Anexos 1 e 2.
Portaria IBAMA nº 19, de 11 de abril de 2003 - Institui, no âmbito do IBAMA, a
Declaração de Acompanhamento e Avaliação de Plano de Manejo Florestal
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Sustentável - DAAPMF, que deverá ser apresentada pelos responsáveis técnicos dos
Planos de Manejo Florestal Sustentável - PMFS, cujo objetivo é a extração de
madeira.
Portaria IBAMA nº 7, de 19 de janeiro de 2004 - Cria, no âmbito do IBAMA, a
Câmara de Compensação Ambiental.
Portaria IBAMA nº 44, de 22 de abril de 2004 - Aprova o Regimento Interno da
Câmara de Compensação Ambiental, na forma do Anexo I.
Portaria IBAMA nº 49, de 20 de julho de 2005 - Altera dispositivos da Portaria nº 7,
de 19 de janeiro de 2004, e da Portaria nº 44, de 22 de abril de 2004.
Portaria IBAMA nº 19, de 2 de julho de 2008 - Dispõe sobre a declaração sobre a
localização de imóveis rurais em relação ao Bioma Amazônico de que trata a Portaria
nº 96, de 27 de março de 2008, do Ministério do Meio Ambiente e alterações
subsequentes.
Portaria IBAMA nº 21, de 17 de julho de 2008 - Criar os Núcleos de Licenciamento
Ambiental - NLAs, vinculados tecnicamente a Diretoria de Licenciamento Ambiental e
instalados nas Superintendências Estaduais do IBAMA.
Portaria IBAMA nº 10, de 22 de maio de 2009 - Dispõe que, sem prejuízo dos
dispositivos da legislação de tutela à fauna, a aplicação da Instrução Normativa nº
146, de 10 de janeiro de 2007, fica restrita ao licenciamento de empreendimentos de
aproveitamento hidrelétrico.
Portaria IBAMA nº 22, de 28 de outubro de 2009 - Aprova, na forma do Anexo I, as
Programáticas Para Conversão De Multas, com objetivo de estabelecer referenciais
temáticos que orientem projetos de conversão de multas, visando contribuir para a
melhoria dos resultados dos processos ambientais executados pelo IBAMA.
Portaria IBAMA nº 259, de 21 de março de 2011 - Dispõe sobre o Programa
Quelônios da Amazônia - PQA.
Portaria Normativa IBAMA nº 15, de 19 de Julho de 2013. Reestrutura o Programa
Quelônios da Amazônia - PQA, que tem como objetivo geral promover o fomento, a
conservação e a recuperação dos quelônios in situ e ex situ, por meio da
estruturação de modelos de uso sustentável, que levem em consideração os
aspectos ambientais, bem como os aspectos sociais, econômicos, e culturais das
comunidades ribeirinhas, assegurando a manutenção dos processos ecológicos
básicos e a qualidade ambiental das áreas de sua distribuição natural.
INSTRUÇÕES NORMATIVAS
Instrução Normativa IBAMA nº 47, de 27 de agosto de 2004 - Estabelecer
procedimentos para a gestão da compensação ambiental no âmbito do IBAMA.
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Instrução Normativa IBAMA nº 93, de 3 de março de 2006 - Dispõe sobre os
Planos de Manejo Florestal Sustentável e as solicitações de autorização para uso
alternativo do solo nos diversos biomas brasileiros, a serem protocolados no IBAMA
e submetidos à análise técnica e jurídica, bem como acompanhados de mapas
georrefenciados e formulários elaborados conforme as normas e requisitos técnicos
estabelecidos nessa Instrução Normativa.
Instrução Normativa IBAMA nº 96, de 30 de março de 2006 - Determina que as
pessoas físicas e jurídicas descritas no Anexo I desta Instrução Normativa são
obrigadas ao registro no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa
Ambiental, instituído pelo art. 17, inciso I, da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981.
Instrução Normativa IBAMA nº 141, de 19 de dezembro de 2006 - Regulamenta o
controle e o manejo ambiental da fauna sinantrópica nociva.
Instrução Normativa IBAMA nº 146, de 10 de janeiro de 2007 - Estabelece os
critérios para procedimentos relativos ao manejo de fauna silvestre (levantamento,
monitoramento, salvamento, resgate e destinação) em áreas de influência de
empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras
de impactos à fauna sujeitas ao licenciamento ambiental, como definido pela Lei
Federal n° 6938/81 e pelas Resoluções CONAMA n° 001/86 e n° 237/97.
Instrução Normativa IBAMA nº 154, de 1º de março de 2007 - Institui o Sistema
de Autorização e Informação em Biodiversidade - Sisbio, na forma das diretrizes e
condições previstas nessa Instrução Normativa.
Instrução Normativa IBAMA nº 183, de 17 de julho de 2008 - Criar Sistema
Informatizado do Licenciamento Ambiental - SisLic, que terá por objetivo o
gerenciamento dos procedimentos, o acompanhamento dos prazos, a
disponibilização de informações e a operacionalização de protocolo eletrônico do
Licenciamento Ambiental Federal.
Instrução Normativa IBAMA nº 184, de 17 de julho de 2008 - Estabelece, no
âmbito do IBAMA, os procedimentos para o licenciamento ambiental federal.
Instrução Normativa IBAMA nº 6, de 7 de abril de 2009 - Dispõe sobre a emissão
da Autorização de Supressão de Vegetação - ASV e as respectivas Autorizações de
Utilização de Matéria-Prima Florestal - AUMPF nos empreendimentos licenciados
pela Diretoria de Licenciamento Ambiental do IBAMA que envolvam supressão de
vegetação.
Instrução Normativa IBAMA nº 10, de 22 de maio de 2009 - Resolve que, sem
prejuízo dos dispositivos da legislação de tutela à fauna, a aplicação da Instrução
Normativa nº 146, de 10 de janeiro de 2007, fica restrita ao licenciamento de
empreendimentos de aproveitamento hidrelétrico.
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Instrução Normativa IBAMA nº 12, de 23 de novembro de 2010 - Revoga a
Instrução Normativa nº 07, de 13 de abril de 2009.
Instrução Normativa IBAMA nº 14, de 15 de maio de 2009 - Regula os
procedimentos para apuração de infrações administrativas por condutas e atividades
lesivas ao meio ambiente, a imposição das sanções, a defesa ou impugnação, o
sistema recursal e a cobrança de multa e sua conversão em prestação de serviços
de recuperação, preservação e melhoria da qualidade ambiental no âmbito do
IBAMA.
Instrução Normativa IBAMA nº 27, de 8 de outubro de 2009 - Altera a Instrução
Normativa nº 14, de 15 de maio de 2009, publicada no DOU de 19 de maio de 2009,
e dá outras providências.
Instrução Normativa IBAMA nº 31, de 3 de dezembro de 2009 - Determina que as
pessoas físicas e jurídicas descritas no Anexo I são obrigadas ao registro no
Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, instituído pelo art.
17, inciso I, da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981.
Instrução Normativa IBAMA nº 10, de 6 de outubro de 2010 - Altera a redação do
art. 8º da Instrução Normativa nº 31, de 03 de dezembro de 2009, publicada no
Diário Oficial da União de 04 de dezembro de 2009.
Instrução Normativa IBAMA nº 1, de 14 de março de 2011 - Altera a redação dos
itens 2 e 5 do Anexo IV da Instrução Normativa IBAMA 031/2009, de 03.12.2009,
publicada no.
DOU de 04.12.2009.
Instrução Normativa IBAMA nº 4, de 13 de abril de 2011 - Estabelece
procedimentos para elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada PRAD ou Área Alterada, para fins de cumprimento da legislação ambiental, bem
como dos Termos de Referência constantes dos Anexos I e II desta Instrução
Normativa.
Instrução Normativa IBAMA nº 7, de 7 de julho de 2011 - Altera a redação dos
arts. 2º e 5º da Instrução Normativa do IBAMA nº 31, de 3 de dezembro de 2009.
Instrução Normativa IBAMA nº 8, de 14 de julho de 2011 - Regulamenta, no
âmbito do IBAMA, o procedimento da Compensação Ambiental, conforme disposto
nos Decretos nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, com as alterações introduzidas
pelo Decreto 6.848, de 14 de maio de 2009.
Instrução Normativa IBAMA nº 10, de 20 de setembro de 2011 - Determina que o
manejo de passeriformes da fauna silvestre brasileira será coordenado pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, para
todas as etapas relativas às atividades de criação, reprodução, comercialização,
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manutenção, treinamento, exposição, transporte, transferências, aquisição, guarda,
depósito, utilização e realização de torneios.
Instrução Normativa IBAMA nº 14, de 27 de outubro de 2011 - Altera e acresce
dispositivos à Instrução Normativa nº 184/2008, que dispõe sobre procedimento de
licenciamento ambiental.
Instrução Normativa IBAMA nº 10, de 13 de dezembro de 2012 - Regula os
procedimentos para apuração de infrações administrativas por condutas e atividades
lesivas ao meio ambiente, a imposição das sanções, a defesa, o sistema recursal e
a cobrança de multas no âmbito do IBAMA.
Instrução Normativa IBAMA nº 02, de 30 de janeiro de 2012 - Disciplinar a oferta
de vista e a extração de cópia de processos administrativos e documentos em
trâmite no IBAMA.
Instrução Normativa IBAMA nº 04, de 05 de fevereiro de 2013 - Altera a Instrução
Normativa nº 10/2012, que regula os procedimentos para apuração de infrações
administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, a imposição
das sanções, a defesa, o sistema recursal e a cobrança de multas no âmbito do
IBAMA.
Instrução Normativa IBAMA nº 15, de 19 de julho de 2013 - Altera os artigos 12,
126 e o Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 10, de 07 de Dezembro de 2012,
que disciplina a atuação da autoridade ambiental na instauração do processo
administrativo ambiental sancionador e a aplicação de medidas e sanções de
caráter ambiental.

Instrução Normativa IBAMA nº 23, de 30 de dezembro de 2013 - Instaura
o Sistema Integrado de Gestão Ambiental - SIGA para automação e
gerenciamento do procedimento de Licenciamento Ambiental Federal,
acompanhamento do andamento de processos pelos interessados e para
disponibilização de informações ambientais.
RESOLUÇÕES DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL)
Portaria DNAEE nº 815, de 30 de novembro de 1994 – Determina aos
concessionários do Serviço Público de Energia Elétrica que atualizem e mantenham
organizado o cadastro da Propriedade de acordo com as instruções para
Contabilização e Controle do Ativo Imobilizado. (Vide Resolução ANEEL nº 15 de
1997).
Resolução ANEEL nº 15, de 24 de dezembro de 1997 – Altera a Portaria DNAEE nº
815, de 30 de novembro de 1994.
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Resolução ANEEL nº 393, de 4 de dezembro de 1998 - Estabelece procedimentos
gerais para conceituar como inventário hidrelétrico a etapa de estudos de engenharia
em que se define o potencial hidrelétrico de uma bacia hidrográfica, mediante estudo
de divisão de quedas e a definição prévia do aproveitamento.
Resolução ANEEL nº 395, de 04 de dezembro de 1998 - Estabelece procedimentos
gerais para registro e aprovação de estudos de viabilidade e projeto básico de
empreendimentos de geração hidrelétrica, assim como da autorização para
exploração de centrais hidrelétricas e declara de utilidade pública, para fins de
desapropriação, das áreas necessárias à implantação de instalações de geração de
energia elétrica.
Resolução ANEEL nº 66, de 22 de fevereiro de 2001 - Estabelece diretrizes e
procedimentos para a fixação e atualização da Tarifa Atualizada de Referência - TAR,
utilizada no cálculo da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos
para geração hidrelétrica.
Resolução ANEEL nº 67, de 22 de fevereiro de 2001 - Estabelece o procedimento
para o cálculo e recolhimento da compensação financeira pela utilização de recursos
hídricos, devida pelos concessionários e autorizados de geração hidrelétrica, dá
outras providências e revoga as Portarias DNAEE 304 de 29.04.1993, 827 de
20.07.1993 e as disposições da Portaria 033 de 02.03.1995, que com esta
conflitarem.
Resolução ANEEL nº 398, de 21 de setembro de 2001 - Estabelece os requisitos
gerais para apresentação dos estudos e as condições e os critérios específicos para
análise e comparação de Estudos de Inventários Hidrelétricos, visando à seleção no
caso de estudos concorrentes.
Resolução Homologatória ANEEL nº 404, de 12 de dezembro de 2006 - Fixa o
valor da Tarifa Atualizada de Referência – TAR, a ser considerada para cálculo da
compensação financeira pela utilização de recursos hídricos.
Resolução Normativa ANEEL nº 279, de 11 de setembro de 2007 - Estabelece os
procedimentos gerais para requerimento de declaração de utilidade pública, para fins
de desapropriação e de instituição de servidão administrativa, de áreas de terras
necessárias à implantação de instalações de geração, transmissão e distribuição de
energia elétrica, por concessionários, permissionários e autorizados e revoga a
Resolução 259 de 09.06.2003.
Resolução Homologatória ANEEL nº 1.096, de 29 de junho de 2010 - Homologa
as tarifas de fornecimento de energia elétrica, as Tarifas de Uso dos Sistemas de
Distribuição - TUSD, fixa o valor anual da Taxa de Fiscalização de Serviços de
Energia Elétrica - TFSEE, referentes à Cooperativa de Distribuição de Energia
Elétrica de Arapoti - CERAL DIS; e homologa as tarifas de suprimento da Companhia
Paranaense de Energia - COPEL.
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Resolução Normativa ANEEL nº 420, de 30 de novembro de 2010 - Estabelece a
sistemática de determinação da "Potência Instalada" e da "Potência Líquida" de
empreendimento de geração de energia elétrica, para outorga, regulação e
fiscalização dos serviços de geração de energia elétrica e revoga o art. 7º da
Resolução ANEEL 433 de 26.08.2003, e a Resolução ANEEL 407 de 19.10.2000.
Resolução Normativa ANEEL nº 467, de 06 de dezembro de 2011 - Estabelece os
requisitos e critérios para modificação do regime de exploração das concessões de
aproveitamentos hidrelétricos para geração de energia elétrica destinada a serviço
público, nos termos dos §§ 3º, 4º e 5º, art. 20 da Lei nº 10.848, de 15 de março de
2004, com a redação dada pelas Leis nº 11.488, de 15 de junho de 2007 e nº 12.111,
de 9 de dezembro de 2009.
Resolução Normativa ANEEL nº 501, de 24 de julho de 2012 - Estabelece os
procedimentos para o mapeamento dos bens imóveis e das áreas vinculados à
concessão de usinas hidrelétricas.
RESOLUÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA)
Resolução ANA nº 6, de 20 de março de 2001 - Institui o Programa Nacional de
Despoluição de Bacias Hidrográficas.
Resolução ANA nº 82, de 24 de abril de 2002 - Dispõe sobre procedimentos e
define as atividades de fiscalização da Agência Nacional de Águas – ANA, inclusive
para apuração de infrações e aplicação de penalidades.
Resolução ANA nº 91, de 02 de abril de 2012 - Estabelece a periodicidade de
atualização, a qualificação do responsável técnico, o conteúdo mínimo e o nível de
detalhamento do Plano de Segurança da Barragem e da Revisão Periódica de
Segurança da Barragem.
Resolução ANA nº 135, de 1º de julho de 2002 - Dispõe sobre os requisitos e a
tramitação dos pedidos de outorga de direito e de outorga preventiva de uso de
recursos hídricos encaminhados à ANA.
Resolução ANA nº 194, de 16 de setembro de 2002 - Dispõe sobre os
procedimentos e critérios para a emissão, pela Agência Nacional de Águas - ANA, do
Certificado de Avaliação da Sustentabilidade da Obra Hídrica – CERTOH de que trata
o Decreto nº 4.024, de 21 de novembro de 2001.
Resolução ANA n° 131, de 11 de março de 2003 - Dispõe sobre procedimentos
referentes à emissão de declaração de reserva de disponibilidade hídrica e de
outorga de direito de uso de recursos hídricos, para uso de potencial de energia
hidráulica superior a 1 MW em corpo de água de domínio da União e dá outras
providências.
Resolução ANA nº 193, de 5 de maio de 2003 - Estabelece, para os fins do art. 8º
da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, o conteúdo do extrato de aviso de pedido de
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outorga e do seu arquivamento, bem assim de concessão de outorga de direito de
uso de recursos hídricos emitidas, com o fim de publicação em Diário Oficial e em
jornal de grande circulação.
Resolução ANA nº 317, de 26 de agosto de 2003 - Institui o Cadastro Nacional de
Usuários de Recursos Hídricos – CNARH para registro obrigatório de pessoas físicas
e jurídicas de direito público ou privado usuárias de recursos hídricos.
Resolução ANA nº 707, de 21 de dezembro de 2004 - Dispõe sobre procedimentos
de natureza técnica e administrativa a serem observados no exame de pedidos de
outorga, e dá outras providências.
Resolução ANA nº 132, 28 de março de 2005 - Estabelece critérios gerais para
seleção de projetos a serem implementados por meio de execução descentralizada,
com recursos orçamentários da Agência Nacional de Águas, mediante transferências
voluntárias, nas situações cujas ações não tenham identificação nominal da
localidade beneficiada, inclusive aquelas destinadas genericamente a Estados da
Federação.
Resolução ANA nº 467, de 30 de outubro de 2006 - Estabelece critérios técnicos a
serem observados na análise dos pedidos de outorga em lagos, reservatórios e rios
fronteiriços e transfronteiriços.
Resolução ANA nº 96, de 09 de abril de 2007 - Dispõe sobre as séries de vazões
de usos consuntivos referentes a aproveitamentos hidrelétricos localizados em bacias
do Sistema Interligado Nacional – SIN.
Resolução ANA nº 308, de 06 de agosto de 2007 - Dispõe sobre os procedimentos
para arrecadação das receitas oriundas da cobrança pelo uso de recursos hídricos
em corpos d’água de domínio da União.
Resolução ANA nº 662, de 29 de novembro de 2010 - Estabelece procedimentos
acerca das atividades de fiscalização do uso de recursos hídricos em corpos d’água
de domínio da União exercidas pela Agência Nacional de Águas – ANA.
Resolução ANA nº 742, de 17 de outubro de 2011 - Estabelece a periodicidade,
qualificação da equipe responsável, conteúdo mínimo e nível de detalhamento das
inspeções de segurança regulares de barragem, conforme art. 9º da Lei nº 12.334 de
20 de setembro de 2010.
Resolução ANA nº 147, de 04 de maio de 2012 - Aprova modelos de resolução de
outorga de direito de uso de recursos hídricos de domínio da União.
Resolução ANA nº 463, de 03 de setembro de 2012 - Aprova condicionantes
relativas a sistemas de transposição de desnível para a navegação em declarações
de reserva de disponibilidade hídrica e outorgas de direito de uso de recursos
hídricos de aproveitamentos hidrelétricos em cursos d'água de domínio da União.
Resolução ANA nº 436, de 01 de abril de 2013 - Estabelece procedimentos e
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RESOLUÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA)
diretrizes gerais para delegar competência aos Estados e ao Distrito Federal para
emissão de outorga preventiva e de direito de uso de recursos hídricos de domínio da
União.
Resolução ANA nº 1.041, de 19 de agosto de 2013 - Define os critérios para
análise de balanço hídrico em pedidos de outorga preventiva e de direito de uso de
recursos hídricos para captação de água e lançamento de efluentes com fins de
diluição, bem como para prazos de validade das outorgas de direito de uso de
recurso hídricos e dá outras providências.

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE (ICMBio)
PORTARIAS
Portaria ICMBio nº 84, de 27 de agosto de 2010 - Aprova o Plano de Ação
Nacional para a Conservação de Cactáceas do Brasil, prioritariamente 28 espécies
ameaçadas de extinção.
Portaria ICMBio nº 85, de 27 de agosto de 2010 - Aprova o Plano de Ação
Nacional para a Conservação dos Sirênios (Trichechus inunguis e Trichechus
manatus).
Portaria ICMBio nº 86, de 27 de agosto de 2010 - Aprova o Plano de Ação
Nacional para a Conservação de Mamíferos Aquáticos - Pequenos Cetáceos.
Portaria ICMBio nº 87, de 27 de agosto de 2010 - Aprova o Plano de Ação
Nacional para a Conservação dos Muriquis.
Portaria ICMBio nº 88, de 27 de agosto de 2010 - Aprova o Plano de Ação
Nacional para a Conservação da Ariranha.
Portaria ICMBio nº 89, de 27 de agosto de 2010 - Aprova o Plano de Ação
Nacional do Morceguinho-do-cerrado, ameaçado de extinção, estabelecendo seu
objetivo, metas, coordenação e supervisão.
Portaria ICMBio nº 90, de 27 de agosto de 2010 - Aprova o Plano de Ação
Nacional do Ouriço-preto (Chaetomys subspinosus), roedor ameaçado de extinção.
Portaria ICMBio nº 91, de 27 de agosto de 2010 - Aprova o Plano de Ação
Nacional da Toninha, pequeno cetáceo ameaçado de extinção.
Portaria ICMBio nº 92, de 27 de agosto de 2010 - Aprova o Plano de Ação
Nacional para a Conservação de Lepidópteros, com ênfase nas 55 espécies
ameaçadas de extinção.
Portaria ICMBio nº 93, de 27 de agosto de 2010 - Aprova o Plano de Ação
Nacional para a Conservação do Formigueiro-do-litoral.
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INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE (ICMBio)
PORTARIAS
Portaria ICMBio nº 94, de 27 de agosto de 2010 - Aprova o Plano de Ação
Nacional da Herpetofauna Insular ameaçada de extinção, estabelecendo seu
objetivo, metas, prazo, abrangência e formas de implementação e supervisão.
Portaria ICMBio nº 95, de 27 de agosto de 2010 - Aprova o Plano de Ação
Nacional para a Conservação do Soldadinho-do-Araripe, espécie ameaçada de
extinção, estabelecendo seu objetivo, metas, prazo, abrangência e formas de
implementação e supervisão.
Portaria ICMBio nº 96, de 27 de agosto de 2010 - Aprova o Plano de Ação para a
Conservação dos Mamíferos Aquáticos - Grandes Cetáceos e Pinípedes, com
ênfase em seis espécies ameaçadas de extinção, estabelecendo seu objetivo,
metas, prazo, abrangência, formas de implementação e supervisão.
Portaria ICMBio nº 97, de 27 de agosto de 2010 - Aprova o Plano de Ação
Nacional para a Conservação dos Cervídeos Brasileiros, com ênfase nas espécies
ameaçadas de extinção, estabelecendo seu objetivo, metas, prazo, abrangência e
formas de implementação e supervisão.
Portaria ICMBio nº 43, de 29 de junho de 2011 - Cria no âmbito do Instituto Chico
Mendes, a Rede de Encalhe e Informação de Mamíferos Aquáticos do Brasil
(REMAB).

Portaria ICMBio nº 45, de 17 de Abril de 2014 - aprova o Plano de Manejo
das Florestas Nacionais de Itaituba I e de Itaituba II, no estado do Pará.
INSTRUÇÕES NORMATIVAS
Instrução Normativa ICMBio nº 1, de 2 de janeiro de 2009 - Estabelece, no âmbito
do ICMBio, os procedimentos para a concessão de autorização para atividades ou
empreendimentos com potencial impacto para unidades de conservação instituídas
pela União, suas zonas de amortecimento ou áreas circundantes, sujeitos a
licenciamento ambiental.
Instrução Normativa ICMBio nº 5, de 2 de setembro de 2009 - Estabelece
procedimentos para a análise dos pedidos e concessão da Autorização para o
Licenciamento Ambiental de atividades ou empreendimentos que afetem as
unidades de conservação federais, suas zonas de amortecimento ou áreas
circundantes.
Instrução Normativa ICMBio nº 6, de 1º de dezembro de 2009 - Dispõe sobre o
processo e os procedimentos para apuração de infrações administrativas por
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
Instrução Normativa ICMBio nº 18, de 22 de agosto de 2011 - Revoga a Instrução
Normativa nº 17, de 15 de agosto de 2011, publicada no Diário Oficial da União nº
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INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE (ICMBio)
PORTARIAS
157, do dia 16 de agosto de 2011, Seção 1, páginas 56/57.
Instrução Normativa ICMBio nº 30, de 19 de setembro de 2012 - Estabelece
procedimentos administrativos e técnicos para a execução de compensação
espeleológica de que trata o art. 4º, § 3º, do Decreto nº 99.556, de 1º de outubro de
1990, alterado pelo Decreto nº 6.640, de 7 de novembro de 2008, para
empreendimentos que ocasionem impacto negativo irreversível em cavidade natural
subterrânea classificada com grau de relevância alto e que não possuam na sua
área, conforme análise do órgão licenciador, outras cavidades representativas que
possam ser preservadas sob a forma de cavidades testemunho.
Instrução Normativa ICMBio nº 22, de 27 de março de 2012 - Estabelece os
procedimentos para os Programas de Cativeiro de Espécies Ameaçadas.
Instrução Normativa ICMBio nº 29, de 05 de setembro de 2012 - Disciplina, no
âmbito do Instituto Chico Mendes, as diretrizes, requisitos e procedimentos
administrativos para a elaboração e aprovação de Acordo de Gestão em Unidade de
Conservação de Uso Sustentável federal com populações tradicionais.
Instrução Normativa ICMBio nº 31, de 17 de janeiro de 2013 - Fixa as diretrizes,
normas e procedimentos para o processo de revisão de planos das unidades de
conservação federais.
ATOS DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
(INCRA)
RESOLUÇÃO
Resolução INCRA nº 31, de 27 de dezembro de 2010 - Aprova a Instrução
Normativa Nº 65, de 27 de dezembro de 2010, que "Estabelece critérios e
procedimentos para as atividades de Manejo Florestal Sustentável em Projetos de
Assentamento".
PORTARIAS
Portaria INCRA/P/Nº 687, de 27 de setembro de 2004 - Determina que sejam
incluídos no Programa Nacional de Reforma Agrária os agricultores familiares
atingidos com a construção de barragens para aproveitamento hidroelétrico, com
área remanescente de até 03 (três) módulos rurais, que tenham sido cadastrados e
selecionados pelo INCRA, com o objetivo específico de usufruírem dos créditos do
PRONAF "A", dos Serviços de Assessoria Técnica, Social e Ambiental à Reforma
Agrária - ATES e do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária PRONERA.
Portaria INCRA nº 1, de 14 de julho de 2009 - Aprovar a Norma Técnica para
Georreferenciamento em Ações de Regularização Fundiária Aplicada à Amazônia
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ATOS DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
(INCRA)
Legal.
INSTRUÇÕES NORMATIVAS
Instrução Normativa INCRA nº 42, de 18 de setembro de 2007 - Dispõe sobre
procedimentos para reconhecimento de Projeto de Reassentamento de Barragem PRB e a inclusão das agricultoras e dos agricultores reassentados em função da
construção de barragens no Programa Nacional de Reforma Agrária e acesso ao
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf - Grupo A.
Instrução Normativa INCRA nº 56, de 7 de outubro de 2009 - Regulamenta o
procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação,
desintrusão, titulação e registro das terras ocupadas por remanescentes das
comunidades dos quilombos de que tratam o Art. 68 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988 e o Decreto nº 4.887,
de 20 de novembro de 2003.
Instrução Normativa INCRA nº 57, de 20 de outubro de 2009 - Regulamenta o
procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação,
desintrusão, titulação e registro das terras ocupadas por remanescentes das
comunidades dos quilombos de que tratam o Art. 68 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988 e o Decreto nº 4.887,
de 20 de novembro de 2003.
Instrução Normativa INCRA nº 65, de 27 de dezembro de 2010 - Estabelece
critérios e procedimentos para as atividades de Manejo Florestal Sustentável em
Projetos de Assentamento.
Instrução Normativa INCRA nº 66, de 30 de dezembro de 2010 - Aprova os
procedimentos para atualização cadastral e os formulários de coleta do Sistema
Nacional de Cadastro Rural, instituído pela Lei n° 5.868, de 1972, regulamentada
pelo Decreto n° 72.106, de 1973 e alterada pela Lei nº 10.267, de 2001,
regulamentada pelo Decreto n° 4.449, de 30 de outubro de 2002 e pelo Decreto n°
5.570, de 31 de novembro de 2005, e em conformidade com o art. 46 da Lei n°
4.504, de 30 de novembro de 1964.
PORTARIAS DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
(IPHAN)
Portaria IPHAN nº 7, de 1º de dezembro de 1988 - Estabelece os procedimentos
necessários à comunicação prévia, às permissões e às autorizações para pesquisas
e escavações arqueológicas em sítios arqueológicos previstas na Lei nº 3.924, de 26
de julho de 1961.
Portaria IPHAN nº 230, de 17 de dezembro de 2002 - Dispõe sobre a
compatibilização das fases de obtenção de licenças ambientais em áreas de
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PORTARIAS DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
(IPHAN)
preservação arqueológica.
Portaria IPHAN nº 28, de 31 de janeiro de 2003 - Resolve que os reservatórios de
empreendimentos hidrelétricos de qualquer tamanho ou dimensão dentro do território
nacional deverão doravante na solicitação da renovação da licença ambiental de
operação prever a execução de projetos de levantamento, prospecção, resgate e
salvamento arqueológico da faixa de depleção.
Portaria IPHAN nº 187, de 11 de junho de 2010 - Dispõe sobre os procedimentos
para apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao
patrimônio cultural edificado, a imposição de sanções, os meios defesa, o sistema
recursal e a forma de cobrança dos débitos decorrentes das infrações.
Portaria IPHAN nº 420, de 22 de dezembro de 2010 - Dispõe sobre os
procedimentos a serem observados para a concessão de autorização para
realização de intervenções em bens edificados tombados e nas respectivas áreas de
entorno.
ATOS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (FUNAI)
PORTARIAS
Portaria FUNAI nº 14, de 09 de janeiro de 1996 - Estabelece regras sobre a
elaboração do relatório circunstanciado de identificação e delimitação de terras
indígenas a que se refere o parágrafo 6º do artigo 2º, do Decreto nº 1.775, de 08 de
janeiro de 1996.
Portaria FUNAI nº 1.682, de 08 de dezembro de 2011 - Estabelece diretrizes e
critérios a serem observados na concepção e execução das ações de proteção
territorial e etnoambiental em terras indígenas.
INSTRUÇÕES NORMATIVAS
Instrução Normativa nº 1, de 09 de janeiro de 2012 – Estabelece normas sobre
participação da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) no processo de licenciamento
ambiental de empreendimentos ou atividades potencial e efetivamente causadoras
de impactos ambientais e socioculturais que afetem terras e povos indígenas.
Instrução Normativa nº 4, de 19 de Abril de 2012 – Altera o Artigo 1º da Instrução
Normativa nº1 de 09 de janeiro de 2012.
ATOS DA COMISSÃO NACIONAL DE POLÍTICA INDIGENISTA (CNPI)
Recomendação CNPI nº 1, de 26 de julho de 2013 - Dispõe sobre a criação da Mesa
de Negociação para tratar sobre as demandas dos Povos Indígenas no âmbito do
Executivo, requer essa seja instituída no âmbito da CNPI, com a participação
ampliada das Bancadas Indígenas e Governamentais.
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ATOS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (FUNAI)
Resolução CNPI nº 1, de 30 de agosto de 2012 - Dispõe sobre Portaria nº 303, de 16
de julho de 2012/AGU, recomenda à Advocacia Geral da União a revogação da
Portaria nº 303/2012, que trata sobre as salvaguardas institucionais às Terras
Indígenas conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na Petição
3.388 RR.

PORTARIAS DA FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES (FCP)
Portaria FCP nº 40, de 13 de julho de 2000 - Estabelece as normas que regerão os
trabalhos para a identificação, reconhecimento, delimitação e demarcação das
autodenominadas "Terras de Pretos", "Comunidades Negras", "Mocambos",
"Quilombo", dentre outras denominações congêneres.
Portaria FCP nº 98, de 26 de novembro de 2007 - Institui o Cadastro Geral de
Remanescentes das Comunidades dos Quilombos da Fundação Cultural Palmares,
também autodenominadas Terras de Preto, Comunidades Negras, Mocambos,
Quilombos, dentre outras denominações congêneres, para efeito do regulamento
que dispõe o Decreto nº 4.887/03.

PORTARIAS DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL
(DNPM)
Portaria DNPM nº 178, de 12 de abril de 2004 - Estabelece o procedimento para
outorga e transformação do Regime de Permissão de Lavra Garimpeira.
Portaria DNPM nº 882, de 25 de julho de 1983 - Estabelece área destinada ao
aproveitamento de substâncias minerais exclusivamente por trabalhos de
garimpagem, faiscação ou cata, situada na região do Médio Tapajós, no Município
de Itaituba, no Estado do Pará.
PORTARIAS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU)
Portaria AGU nº 303, de 16 de julho de 2012 - Dispõe sobre as salvaguardas
institucionais às terras indígenas conforme entendimento fixado pelo Supremo
Tribunal Federal na Petição 3.388 RR.
Portaria AGU nº 415, de 17 de setembro de 2012 - Altera o disposto no art. 6° da
Portaria nº 303, de 16 de julho de 2012 e revoga a Portaria nº 308 de 25 de julho de
2012.
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ATOS CONJUNTOS
RESOLUÇÃO
Resolução Conjunta ANEEL/ANA nº 3, de 10 de agosto de 2010 - Estabelecer as
condições e os procedimentos a serem observados pelos concessionários e
autorizados de geração de energia hidrelétrica para a instalação, operação e
manutenção de estações hidrométricas visando ao monitoramento pluviométrico,
limnimétrico, fluviométrico, sedimentométrico e de qualidade da água associado a
aproveitamentos hidrelétricos, e dar outras providências.
PORTARIAS
Portaria Interministerial nº 791, de 15 de setembro de 2004 – Ministério de Minas
e Energia (MME), Ministério do Meio Ambiente (MMA) e Casa Civil da Presidência
da República - Institui o Comitê de Gestão Integrada de Empreendimentos de
Geração do Setor Elétrico - CGISE.
Portaria Interministerial MMA/MJ nº 276, de 12 de setembro de 2008 - Institui
Grupo de Trabalho Interministerial - GTI com a finalidade de elaborar proposta de
Política Nacional de Gestão Ambiental em Terras Indígenas.
Portaria Conjunta MMA/IBAMA/ICMBio nº 205, de 17 de julho de 2008 - Cria, no
âmbito do Ministério do Meio Ambiente - MMA, do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e do Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes, a Câmara Federal de
Compensação Ambiental - CFCA.
Portaria Conjunta MMA/IBAMA nº 48, de 4 de março de 2013 – Revogar a
Portaria Conjunta MMA/IBAMA nº 259, de 07 de agosto de 2009.
Portaria Conjunta MMA/ICMBio nº 316, de 9 de setembro de 2009 - Dispõe sobre
instrumentos de implementação da Política Nacional da Biodiversidade voltados
para a conservação e recuperação de espécies ameaçadas de extinção.
Portaria Interministerial MCT/MMA nº 356, de 25 de setembro de 2009 - Institui o
Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas - PBMC, com o objetivo de disponibilizar a
tomadores de decisão e à sociedade, informações técnico-científicas sobre
mudanças climáticas.
Portaria Interministerial MME/MMA nº 494, de 17 de novembro de 2010 - Institui
o Grupo Estratégico de Acompanhamento de Empreendimentos Energéticos
Estruturantes.
Portaria Conjunta MMA/IBAMA/ICMBio nº 225, de 30 de junho de 2011 - Cria, no
âmbito do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis-IBAMA, o Comitê de Compensação Ambiental Federal-CCAF.
Portaria Conjunta MMA/IBAMA/ICMBio nº 325, de 19 de agosto de 2011 Estabelece regime de cooperação para desenvolvimento de atividades relativas ao
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ATOS CONJUNTOS
Cadastro Ambiental Rural, ao Cadastro Nacional de Unidades de Conservação e ao
Monitoramento e Controle de Emissão de Gases de Efeito Estufa.
Portaria Interministerial MMA/MJ/MS/MC nº 419, de 26 de outubro de 2011 Regulamenta a atuação da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, da Fundação
Cultural Palmares - FCP, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IPHAN e do Ministério da Saúde, incumbidos da elaboração de parecer em
processo de licenciamento ambiental de competência federal, a cargo do IBAMA.
Portaria Interministerial MME/MMA/MAPA/MDA/MPA nº 340, de 01° de junho de
2012 - Estabelece competências e procedimentos para a execução do Cadastro
Socioeconômico para fins de identificação, quantificação, qualificação e registro
público da população atingida por empreendimentos de geração de energia
hidrelétrico, nos termos previstos no Decreto nº 7.342/2010.
Portaria Interministerial MS/MJ n° 171, de 06 de fevereiro de 2013 - Institui
Grupo de Trabalho com a finalidade de elaborar diretrizes e estratégias de ações em
saúde para Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato, bem como Plano de
Contingência da Saúde para Situações de Contato com Povos Isolados e Surtos
Epidêmicos em Grupos de Recente Contato.
Portaria Interministerial MJ/MMA n° 117, de 22 de abril de 2013 - Institui o
Comitê Gestor da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras
Indígenas - PNGATI, conforme Decreto n° 7.747 de 5 de junho de 2012.
INSTRUÇÃO NORMATIVA
Instrução Normativa Interministerial MPA/MMA nº 10, de 10 de junho de 2011 Aprovar as normas gerais e a organização do sistema de permissionamento de
embarcações de pesca para acesso e uso sustentável dos recursos pesqueiros,
com definição das modalidades de pesca, espécies a capturar e áreas de operação
permitidas.
Instrução Normativa Interministerial MAPA/MMA nº 09, de 13 de junho de 2012
- Estabelece Normas gerais para o exercício da pesca amadora em todo o território
nacional.
Portaria Interministerial MS/MJ nº 171, de 06 de fevereiro de 2013 - Institui
Grupo de Trabalho com a finalidade de elaborar diretrizes e estratégias de ações em
saúde para Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato, bem como Plano de
Contingência da Saúde para Situações de Contato com Povos Isolados e Surtos
Epidêmicos em Grupos de Recente Contato.
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4.5.2

Instrumentos Legais e Normativos da Esfera Estadual

LEGISLAÇÃO ESTADUAL
Lei Estadual nº 26.752, de 29 de junho de 1990 – Dispõe sobre a promoção da
educação ambiental em todos os níveis, de acordo com o artigo 255, inciso IV da
Constituição Estadual, e dá outras providências.
Lei Estadual nº 5.610, de 20 de novembro de 1990 – Dispõe sobre a criação e o
funcionamento do Conselho Estadual do meio Ambiente na forma do artigo 255
inciso VIII.
Lei Estadual nº 5.629, de 20 de dezembro de 1990 – Dispõe sobre a Preservação
e Proteção do Patrimônio Histórico, Artístico, Natural e Cultural do Estado do Pará.
Lei Estadual nº 5.630, de 20 de dezembro de 1990 – Estabelece normas para a
preservação de áreas dos corpos aquáticos, principalmente as nascentes, inclusive
os "olhos d’água" de acordo com o artigo 255, inciso II de Constituição Estadual.
Lei Estadual nº 5.793, de 04 de janeiro de 1994 – Define a política Mineraria e
Hídrica do Estado do Pará, seus objetivos, diretrizes e instrumentos, e dá outras
providências.
Lei Estadual nº 17, de 24 de janeiro de 1994 – Regulamenta o parágrafo 3º do art.
244 da Constituição Estadual, que dispõe sobre a instalação, ampliação e
operacionalização das indústrias de pesca pelo sistema de arrasto e dá outras
providências.
Lei Estadual nº 5.807, de 24 de janeiro de 1994 – Cria o Conselho Consultivo da
Política Minerária e Hídrica do Estado do Pará.
Lei Estadual nº 5.877, de 21 de dezembro de 1994 – Dispõe sobre a participação
popular nas decisões relacionadas ao meio ambiente, e dá outras providências.
Lei Estadual nº 5.887, de 09 de maio de 1995 – Dispõe sobre a Política Estadual
do Meio Ambiente e dá outras providências.
Lei Estadual nº 5.977, de 10 de julho de 1996 – Dispõe sobre a proteção à fauna
silvestre no Estado do Pará.
Lei Estadual nº 6.116, de 03 de abril de 1998 – Dispõe sobre a proibição de
construção de unidades habitacionais às proximidades de fontes de abastecimento
de água potável no Estado do Pará e dá outras providências.
Lei Estadual nº 6.167, de 07 de dezembro de 1998 – Disciplina atividade de pesca
esportiva no Estado do Pará, e dá outras providências.
Lei Estadual nº 6.194, de 12 de janeiro de 1999 – Dispõe sobre a proibição de
extração das plantas arbustivas e arbóreas, denominadas de mangues e dá outras
providências.
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LEGISLAÇÃO ESTADUAL
Lei Estadual nº 6.251, de 08 de novembro de 1999 – Institui o "Selo Ecológico" no
Estado do Pará.
Lei Estadual nº 6.381, de 25 de julho de 2001 – Dispõe Sobre a Política Estadual
de Recursos Hídricos, instituí o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos e
dá outras providências.
Lei Estadual nº 6.462, de 04 de julho de 2002 – Dispõe sobre a Política Estadual
de Florestas e demais Formas de Vegetação e dá outras providências.
Lei Estadual nº 6.506, de 02 de dezembro de 2002 – Institui as diretrizes básicas
para a realização do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) no Estado do Pará, e
dá outras providências.
Lei Estadual nº 6.713, de 25 de janeiro de 2005 – Dispõe sobre a Política
Pesqueira e Aquícola no Estado do Pará, regulando as atividades de fomento,
desenvolvimento e gestão ambiental dos recursos pesqueiros e da aquicultura e dá
outras providências.
Lei Estadual nº 6.745, de 06 de maio de 2005 – Institui o Macrozoneamento
Ecológico-Econômico do Estado do Pará e dá outras providências.
Lei Estadual nº 6.918, de 10 de outubro de 2006 – Dispõe sobre a Política
Estadual de Reciclagem de Materiais e dá outras providências.
Lei Estadual nº 6.928, de 12 de dezembro de 2006 – Dispõe sobre a
obrigatoriedade de sinalização dos espaços territoriais que específica e dá outras
providências.
Lei Estadual nº 6.953, de 27 de março de 2007 – Institui o Cadastro Estadual de
Entidades Ambientalistas do Estado do Pará - CEEA – PA.
Lei Estadual nº 7.026, de 30 de julho de 2007 – Altera dispositivos da Lei nº 5.752,
de 26 de julho de 1993, que dispõe sobre a reorganização e cria cargos na
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente - SECTAM, que passa
a denominar-se Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA, tendo por
finalidade planejar, coordenar, supervisionar, executar e controlar as atividades
setoriais, que visem à proteção, conservação e melhoria do meio-ambiente, através
da execução das políticas estaduais do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos.
Lei Estadual nº 7.213, de 03 de novembro de 2008 – Altera o art. 1º da Lei
Estadual nº 6.745, de 06 de maio de 2005, que instituiu o Macrozoneamento
Ecológico-Econômico do Estado do Pará.
Lei Estadual nº 7.243, de 09 d janeiro de 2009 – Dispõe sobre o Zoneamento
Ecológico-Econômico da Área de Influência das Rodovias BR-163 (CuiabáSantarém) e BR-230 (Transamazônica) no Estado do Pará – Zona Oeste.
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Lei Estadual nº 7.274, de 03 de junho de 2009 – Estabelece isenção de taxas de
licenciamento ambiental para piscicultura de pequeno porte no Estado do Pará.
Lei Estadual nº 7.304, de 15 de setembro de 2009 – Dispõe sobre a criação do
serviço ambiental no âmbito do Estado do Pará e dá outras providências.
Lei Estadual nº 7.369, de 29 de dezembro de 2009 – Dispõe sobre a recomposição
de áreas desmatadas situadas em reserva legal no âmbito do Estado do Pará,
mediante o plantio de espécies nativas frutíferas de porte arbóreo e palmáceas.
Lei Estadual nº 7.376, de 08 de janeiro de 2010 – Altera dispositivo da Lei nº 6.958,
de 03 de abril de 2007, que destina as madeiras extraídas de áreas licenciadas à
exploração de jazidas, minas ou outros depósitos minerais, as submersas por águas
de lagos de contenção às barragens de hidrelétricas.
Lei Estadual nº 7.381, de 19 de março de 2010 – Dispõe sobre a recomposição da
cobertura vegetal, das matas ciliares no Estado do Pará.
Lei Estadual nº 7.389, de 01 de abril de 2010 – Define as atividades de impacto
ambiental local no Estado do Para, e dá outras providências.
Lei Estadual nº 7.398, de 22 de abril de 2010 – Dispõe sobre o Zoneamento
Ecológico-Econômico da Zona Leste e Calha Norte do Estado do Pará.
Lei Estadual nº 7.408, de 30 de abril de 2010 – Estabelece diretriz para a
verificação da segurança de barragem e de depósito de resíduos tóxicos industriais e
dá outras providências.
Lei Estadual nº 7.629, de 11 de maio de 2012 – Autoriza o Poder Executivo
Estadual a dispor sobre o Programa Estadual de Fomento Florestal, destinado a
estimular a implantação de florestas de produção sustentada de biomassa e de
proteção dos mananciais e do solo.
Decreto Estadual nº 662, de 20 de fevereiro de 1992 – Institui a comissão de
coordenação articulação interinstitucional do zoneamento ecológico-econômico do
estado do Pará e dá outras providências.
Decreto Estadual nº 1.123, de 07 de março de 1996 – Restaura a Comissão de
Coordenação e Articulação Interinstitucional do Zoneamento Ecológico-Econômico
do Estado, instituída pelo Decreto nº 662, de 20 de fevereiro de 1992.
Decreto Estadual nº 3.036, de 26 de agosto de 1998 – Cria o Comitê de
Prevenção e Controle de Incêndios Florestais.
Decreto Estadual nº 3.060, de 26 de agosto de 1998 – Regulamenta a Lei nº
6.105, de 14 de janeiro de 1998, que dispõe sobre a conservação e proteção dos
depósitos de água subterrânea do Estado do Pará e dá outras providências.
Decreto Estadual nº 3.551, de 06 de julho de 1999 - Regulamenta a Lei Estadual
nº 6.167, de 07 de dezembro de 1998, que dispõe que constituiu atividade de pesca
VOLUME 2
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 158
Revisão: 0

LEGISLAÇÃO ESTADUAL
esportiva a praticada através da modalidade "pesque e solte", com fins
exclusivamente recreativos, vedada a comercialização de seu produto.
Decreto Estadual nº 3.553, de 06 de julho de 1999 – Institui o Programa de Gestão
Ambiental da Pesca Esportiva – PEGAPE, e dá outras providências.
Decreto Estadual nº 3.632, de 03 de setembro de 1999 – Cria a Comissão
Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado do Pará - CINEA.
Decreto Estadual nº 5.200, de 18 de março de 2002 – Altera o Decreto nº 662, de
20 de fevereiro de 1992, que institui a Comissão de Coordenação e Articulação
Interinstitucional do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado e dá outras
providências.
Decreto Estadual nº 5.267, de 29 de abril de 2002 – Dispõe sobre a implantação e
gestão das Unidades de Conservação da Natureza criadas pela Lei nº 6.451, de 08
de abril de 2002.
Decreto Estadual nº 5.565, de 11 de outubro de 2002 – Define o órgão gestor da
Política Estadual de Recursos Hídricos e da Política Estadual de Florestas e demais
Formas de Vegetação, qual seja, a SEMA/PA.
Decreto Estadual nº 5.741, de 19 de dezembro de 2002 – Regulamenta o
Cadastro Técnico de Atividades de Defesa Ambiental.
Decreto Estadual nº 5.742, de 19 de dezembro de 2002 – Regulamenta o
Cadastro Técnico de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais.
Decreto Estadual nº 857, de 30 de janeiro de 2004 – Dispõe sobre o licenciamento
ambiental de atividades agrosilvipastoris e dos projetos de assentamento de reforma
agrária, no território sob jurisdição do Estado do Pará, das atividades que discrimina.
Decreto Estadual nº 1.638, de 08 de junho de 2005 – Altera o Decreto nº 3.632, de
03/09/1999, que cria a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do ParáCINEA.
Decreto Estadual nº 2.070, de 20 de fevereiro de 2006 – Regulamenta o Conselho
Estadual de Recursos Hídricos - CERH.
Decreto Estadual nº 58, de 27 de novembro de 2006 – Institui o Cadastro de
Exploradores e Consumidores de Produtos Florestais do Estado do Pará - CEPROFPA e o Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais do Estado
do Pará SISFLORA-PA e seus documentos operacionais, e dá outras providências.
Decreto Estadual nº 2.593, de 27 de novembro de 2006 – Trata do licenciamento
ambiental, de competência da SEMA, de imóveis rurais, atividades agrossilvipastoris
e projetos de assentamento de reforma agrária.
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Decreto Estadual nº 2.625, de 06 de dezembro de 2006 – Dispõe sobre a
reestruturação do Comitê Estadual de Sanidade Avícola no Estado do Pará, e dá
outras providências.
Decreto Estadual nº 174, de 16 de maio de 2007 – Dispõe sobre a reposição
florestal e o consumo de matéria-prima florestal, e dá outras providências.
Decreto Estadual nº 533, de 22 de outubro de 2007 – Dispõe sobre o
Procedimento de Apreensão e de Leilão Administrativo de Produtos e Sub-Produtos
Florestais apreendidos em casos de Infrações Ambientais e outras providências.
Decreto Estadual nº 746, de 27 de dezembro de 2007 – Aprova o Regimento
Interno da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA.
Decreto Estadual nº 801, de 15 de fevereiro de 2008 – Institui a separação de
resíduos sólidos recicláveis, na fonte geradora, em todos os órgãos da
Administração Estadual.
Decreto Estadual nº 802, de 20 de fevereiro de 2008 – Cria o Programa Estadual
de Espécies Ameaçadas de Extinção - Programa Extinção Zero, declara as espécies
da fauna e flora silvestre ameaçadas de extinção no Estado do Pará, e dá outras
providências.
Decreto Estadual nº 1.025, de 05 de junho de 2008 – Dispõe sobre a criação do
Programa Estadual de Educação Ambiental - PEAM e dá outras providências.
Decreto Estadual nº 1.026, de 05 de junho de 2008 – Institui o Comitê Supervisor
do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Pará (ZEE-PA), o Comitê
Técnico Científico e o Grupo de Trabalho, responsáveis pela coordenação e
execução do ZEE- PA e dá outras providências.
Decreto Estadual nº 1.120, de 08 de julho de 2008 – Dispõe sobre o prazo de
validade das Licenças Ambientais, sua renovação, e dá outras providências.
Decreto Estadual nº 1.177, de 14 de agosto de 2008 – Dispõe, no âmbito da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente, sobre o parcelamento de multas
decorrentes de infrações ambientais, e dá outras providências.
Decreto Estadual nº 1.697, de 05 de junho de 2009 – Institui o Plano de
Prevenção, Controle e Alternativas ao Desmatamento do Estado do Pará PPCAD/PA, com o objetivo de promover a cooperação entre os diferentes setores da
sociedade para o enfrentamento dos problemas relacionados ao desmatamento no
Estado do Pará, e dá outras providências.
Decreto Estadual nº 1.805, de 21 de julho de 2009 – Define procedimentos para o
resgate de enfiteuses e a aplicação do regime de compra especial para os títulos de
aforamento. Estabelece o procedimento para a consolidação de domínio das áreas
de aforamento, considerando-se a situação possessória dos atuais enfiteutas, desde
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que resguardado o interesse público envolvido, bem como o cumprimento da função
social da terra.
Decreto Estadual nº 1.848, de 21 de agosto de 2009 – Dispõe sobre a
manutenção, recomposição, condução da regeneração natural, compensação e
composição da área de Reserva Legal de imóveis rurais no Estado do Pará e dá
outras providências.
Decreto Estadual nº 1.881, de 14 de setembro de 2009 – Altera o Decreto n°
1.120, de 08 de julho de 2008, que dispõe sobre o prazo de validade das licenças
ambientais, sua renovação e dá outras providências.
Decreto Estadual nº 1.900, de 22 de setembro de 2009 – Institui o Fórum
Paraense de Mudanças Climáticas e dá outras providências.
Decreto Estadual nº 1.976, de 27 de novembro de 2009 – Cria o Programa de
Apoio ao Manejo Florestal - PAMFLOR, destinado a promover e apoiar o
desenvolvimento do manejo florestal sustentável no Estado do Pará, bem como
ampliar a transparência, eficiência e agilidade no processo de licenciamento
ambiental florestal, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA e
dá outras providências.
Decreto Estadual nº 2.033, de 21 de dezembro de 2009 – Disciplina e adéqua a
compensação ambiental por empreendimentos com significativo impacto ambiental.
Decreto Estadual nº 2.099, de 27 de janeiro de 2010 – Dispõe sobre a
manutenção, recomposição, condução da regeneração natural, compensação e
composição da área de Reserva Legal de imóveis rurais no Estado do Pará e dá
outras providências.
Decreto Estadual nº 2.280, de 24 de maio de 2010 – Cria o Pró-Assentamento
Estadual - PROA-PA e os Projetos Estaduais de Assentamentos.
Decreto Estadual nº 2.308, de 05 de junho de 2010 – Revoga o Decreto nº 797, de
2008, regulamentador da Lei n° 7.075, de 27 de dezembro de 2007, passando a
dispor sobre o controle exercido pela SEMA/PA acerca da emissão de gases
poluentes e ruídos dos veículos licenciados a partir de 2010, além de outras
providências.
Decreto Estadual nº 2.426, de 27 de julho de 2010 – Regulamenta a Lei nº 7.030,
de 30 de julho de 2007, e sua alteração, que criou o Instituto de Desenvolvimento
Econômico, Social e Ambiental do Pará - IDESP no âmbito do Poder Executivo. O
IDESP tem a missão de oferecer à sociedade e ao Governo elementos para a
solução dos problemas e desafios impostos ao desenvolvimento econômico, social e
ambiental, demonstrando o compromisso do Estado com uma nova política de
gestão pública, pautada no planejamento das ações estratégicas e no saber
científico.
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Decreto Estadual nº 2.435, de 11 de agosto de 2010 – Estabelece e oficializa os
Instrumentos de Fiscalização Ambiental utilizados pelos Agentes Estaduais de
Fiscalização Ambiental e os procedimentos para aplicação de sanções por infrações
ambientais.
Decreto Estadual nº 2.436, de 11 de agosto de 2010 – Regulamenta ações
ligadas, direta ou indiretamente, às atividades agrosilvopastoris, executadas dentro
das áreas de uso alternativo do solo, consideradas como sendo de baixo impacto
ambiental, e, que esteja de acordo com o Zoneamento Ecológico-Econômico do
Estado do Pará determinado pelo Decreto Estadual nº 2.099/2010, terão suas
análises simplificadas quando se tratarem de imóveis rurais com área até 300ha, não
necessitarão de outras licenças ou autorizações do Órgão Ambiental competente,
quando o imóvel rural possuir a devida Licença Ambiental Rural ou Cadastro
Ambiental Rural.
Decreto Estadual nº 54, de 29 de março de 2011 – Institui o Programa de
Municípios Verdes - PMV no âmbito do Estado do Pará e dá outras providências.
Decreto Estadual nº 216, de 22 de setembro de 2011 – Dispõe sobre o
licenciamento ambiental das atividades agrossilvopastoris realizadas em áreas
alteradas e/ou subutilizadas fora da área de reserva legal e área de preservação
permanente nos imóveis rurais no Estado do Pará.
Decreto Estadual nº 276, de 02 de dezembro de 2011 – Regulamenta o Conselho
Estadual de Recursos Hídricos, substituindo o Decreto nº 2.070, de 20 de fevereiro
de 2006.
Decreto nº 714 do Estado do Pará, de 12 de abril de 2013 - Proíbe a concessão
de novas licenças e/ou autorizações ambientais para atividade garimpeira nos leitos
e margens dos tributários diretos e indiretos do Rio Tapajós.
Decreto Estadual nº 714, de 05 de abril de 2013 - Dispõe sobre a proibição da
concessão de novas licenças e/ou autorizações ambientais para atividade garimpeira
nos leitos e margens dos tributários diretos e indiretos do Rio Tapajós, ressalvados
aqueles constituídos de correntes não navegáveis nem flutuantes, até que seja
editado ato normativo pelo órgão ambiental competente que regule ambientalmente
a atividade garimpeira, desde que amparado em estudos que comprovem que o
meio ambiente tenha condições de suportar esta atividade.
Instrução Normativa SEMA nº 07, de 27 de setembro de 2006 – Diz respeito ao
Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS).
Instrução Normativa SEMA nº 16, de 14 de dezembro de 2006 – Exerce o controle
sobre áreas de ocorrência das espécies destinadas a extração do de produtos ou
subprodutos, cuja exploração tenha importância socioeconômica, tais como, látex,
castanha do Brasil, palmito, frutos, óleos essenciais, plantas medicinais, aromáticas,
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fibrosas, artesanais, oleaginosas e ornamentais e outros produtos de valor
ambiental, bem como aquelas que representem meio de subsistência de relevância
para as populações locais.
Instrução Normativa SEMA nº 05, de 10 de julho de 2007 – Dispõe sobre os
procedimentos para a concessão de Licenças Ambientais e Autorização de
Supressão de Vegetação em áreas de implantação das Redes de Distribuição Rural
RDR com tensões até 34,5 kV.
Instrução Normativa SEMA nº 03, de 10 de março de 2008 – Dispõe sobre a
prática de notificação do interessado/empreendedor por meio de correio eletrônico,
no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Pará.
Instrução Normativa SEMA nº 06, de 04 de abril de 2008 – Dispõe sobre o
licenciamento ambiental para fins de reflorestamento e exploração de floresta
plantada em áreas degradadas e dá outras providências.
Instrução Normativa SEMA nº 09, de 16 de maio de 2008 – Define os
empreendimentos aquícolas sujeitos ao licenciamento ambiental pela Secretaria de
Estado de Meio Ambiente – SEMA.
Instrução Normativa SEMA nº 12, de 24 de junho de 2008 – Disciplina o consumo
e a comercialização de produtos florestais destinados às atividades da Construção
Civil.
Instrução Normativa SEMA nº 17, de 15 de setembro de 2008 – Dispõe sobre a
expedição de Autorização como procedimento excepcional e preliminar ao
licenciamento ambiental para implantação de Projeto de Assentamento de Reforma
Agrária.
Instrução Normativa SEMA nº 21, de 15 de dezembro de 2008 – Define as
exigências para o registro no Cadastro Técnico de Atividade de Defesa - CTDAM e
dá outras providências.
Instrução Normativa SEMA nº 32, de 01 de dezembro de 2009 – Isenção da
obrigação de Reposição Florestal prevista na Política Estadual de Florestas, Lei
6.462, de 04 de Julho de 2002 e utilização de matéria-prima, quando oriunda da
implantação de projetos de uso alternativo, comprovado o interesse público ou
social.
Instrução Normativa SEMA nº 33, de 02 de dezembro de 2009 – Disciplina a
regulamentação do Cadastro Ambiental Rural - CAR nos imóveis rurais no Estado do
Pará e dá outras providências.
Instrução Normativa SEMA nº 36, de 22 de dezembro de 2009 – Institui a criação
da Comissão Técnica de Gestão Florestal.
Instrução Normativa SEMA nº 37, de 02 de fevereiro de 2010 – Disciplina a
regulamentação do Cadastro Ambiental Rural - CAR-PA de imóveis rurais com área
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não superior a 300(trezentos) ha no Estado do Pará e dá outras providências.
Instrução Normativa Conjunta SEMA/ITERPA nº 01, de 02 de fevereiro 2010 –
Disciplina a regulamentação do Cadastro Ambiental Rural CAR - PA, para
regularização fundiária de imóveis rurais com áreas até 300ha e criação de Projetos
Estaduais de Assentamento em suas diferentes modalidades.
Instrução Normativa SEMA nº 39, de 04 de fevereiro de 2010 – Disciplina a
regulamentação do Cadastro Ambiental Rural - CAR nos imóveis rurais no Estado do
Pará e dá outras providências.
Instrução Normativa SEMA nº 40, de 11 de fevereiro de 2010 – Estabelece
normas para a atividade de manejo florestal praticada, no Estado do Pará, por
pequenos extrativistas de madeira, de forma individual ou comunitária, que
processam ou não sua produção, nas áreas de várzea, às margens dos rios, ou em
terrenos de marinha e seus acrescidos, denominados de ribeirinhos.
Instrução Normativa SEMA nº 01, de 24 de fevereiro de 2010 – Instrução
Normativa Conjunta SEMA/ITERPA que disciplina a regulamentação do Cadastro
Ambiental Rural CAR - PA, para regularização fundiária de imóveis rurais com áreas
até 300ha e criação de Projetos Estaduais de Assentamento em suas diferentes
modalidades, e dá outras providências.
Instrução Normativa SEMA nº 43, de 10 de maio de 2010 – Estabelece
procedimentos para a gradação de impacto ambiental, nos casos de licenciamento
de empreendimentos de significativo impacto ambiental.
Instrução Normativa SEMA nº 44, de 11 de maio de 2010 – Estabelece
procedimentos para o Cadastro Ambiental Rural – CAR de áreas onde incidem
projetos de assentamentos federais e estaduais, em suas diversas modalidades, e
dá outras providências.
Instrução Normativa SEMA nº 45, de 13 de maio de 2010 – Estabelece normas
para a utilização de matéria prima florestal remanescente de autorizações para
exploração florestal de PMFS – Planos de Manejo Florestal Sustentáveis/POAS –
Planos Operacionais Anuais, para supressão florestal e para corte de floresta
plantada, dentre outras.
Instrução Normativa SEMA nº 49, de 12 de julho de 2010 – Estabelece normas
para a regularização ambiental de portos fluviais de pequeno porte utilizados como
atividade de apoio.
Instrução Normativa SEMA nº 50, de 25 de agosto de 2010 – Dispõe acerca dos
procedimentos a serem adotados com o objetivo de simplificar o licenciamento de
atividades agrossilvopastoris no âmbito da SEMA, dentro das áreas de uso
alternativo do solo, em propriedades cujas áreas não ultrapassem 300 há, e dá
outras providências.
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Instrução Normativa SEMA nº 51, de 08 de setembro de 2010 – Dispõe sobre a
Autorização de Queima Controlada no âmbito do Estado do Pará e da outras
providencias.
Instrução Normativa SEMA nº 52, de 25 de outubro de 2010 – Estabelece normas
e procedimentos para o plano de conservação de fauna silvestre em áreas que
necessitem de prévia supressão vegetal em processos de licenciamento ambiental,
no âmbito do Estado, e dá outras providências.
Instrução Normativa SEMA nº 53, de 27 de setembro de 2010 – Institui o fluxo de
atos administrativos no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA,
para os processos que visam à limpeza de açaizais, com o objetivo de fortalecer a
produção de frutos dos açaizeiros, em conformidade com que estabelecem os
padrões técnicos, instituídos pela Instrução Normativa nº 05/1999/IBAMA e dá outras
providências.
Instrução Normativa SEMA nº 54, de 18 de outubro de 2010 – Dispõe sobre o
controle nas áreas de ocorrência das espécies destinadas à extração de produtos ou
subprodutos de origem florestal, cuja exploração tenha importância socioeconômica,
tais como: palmito, carvão, lenha, entre outras, bem como aquelas que representem
meio de subsistência de relevância para as populações locais.
Instrução Normativa SEMA nº 55, de 11 de outubro de 2010 – Dispõe sobre os
procedimentos referentes aos requerimentos de concessão de Outorga Preventiva e
de Direito de Uso de Recursos Hídricos no âmbito da SEMA/PA.
Instrução Normativa SEMA nº 56, de 18 de outubro de 2010 – Estabelece normas
e procedimentos para disciplinar o uso da Guia Florestal – Modelo GF3i – PA
destinada ao transporte interestadual de subprodutos de origem florestal
classificados como resíduos – fonte de energia (código 04) e dá outras providências.
Instrução Normativa SEMA nº 52, de 15 de setembro de 2010 – Estabelece
normas e procedimentos para o plano de conservação de fauna silvestre em áreas
que necessitem de prévia supressão vegetal em processos de licenciamento
ambiental, no âmbito do Estado, e dá outras providências.
Instrução Normativa SEMA nº 55, de 11 de outubro de 2010 – Estabelece
procedimentos administrativos a serem adotados por esta SEMA, para recebimento
e análise dos pedidos de outorga preventiva e de direito de uso de recursos hídricos
de domínio do Estado do Pará quanto à racionalidade, eficiência e à garantia dos
usos múltiplos. Para fins dessa Instrução Normativa adotam-se os conceitos
considerados na Resolução do CNRH nº 16/2001, Resolução do CERH nº 003/2008
e da Resolução do CERH nº 10/2010.
Instrução Normativa SEMA nº 02, de 13 de maio de 2011 – Dispõe sobre a
liberação de resíduos florestais ou lenha por meio das seguintes fontes: Manejo
Florestal Sustentável; Supressão Florestal devidamente autorizada pelo órgão
competente; Exploração de Florestas Plantadas; e Resíduos de Indústria madeireira
devidamente licenciada.
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Instrução Normativa SEMA nº 03, de 13 de maio de 2011 – Define procedimentos
de conversão de uso do solo através de autorização de Supressão florestal nos
imóveis e propriedades rurais na Amazônia Legal, conforme especificações
detalhadas a seguir e Anexos.
Instrução Normativa SEMA nº 04, de 13 de maio de 2011 – Dispõe sobre
procedimentos técnicos para elaboração, apresentação, execução e avaliação
técnica de Planos de Manejo Florestal Sustentável - PMFS’s nas florestas primitivas
e suas formas de sucessão no Estado do Pará, e dá outras providências.
Instrução Normativa SEMA nº 05, de 19 de maio de 2011 – Dispõe sobre
procedimentos técnicos para elaboração, apresentação, execução e avaliação
técnica de Planos de Manejo Florestal Sustentável - PMFS’s nas florestas primitivas
e suas formas de sucessão no Estado do Pará, e dá outras providências.
Instrução Normativa SEMA nº 06, de 19 de maio de 2011 – Define procedimentos
de conversão de uso do solo através de autorização de Supressão florestal nos
imóveis e propriedades rurais na Amazônia Legal, conforme especificações
detalhadas.
Instrução Normativa SEMA nº 07, de 13 de junho de 2011 – Disciplina a nova
regulamentação do Cadastro Ambiental Rural - CAR e define os procedimentos para
o Licenciamento Ambiental de Atividades Rurais - LAR no Estado do Pará e dá
outras providências.
Instrução Normativa SEMA nº 09, de 22 de junho de 2011 – Disciplina a nova
regulamentação do Cadastro Ambiental Rural - CAR e define os procedimentos para
o Licenciamento Ambiental de Atividades Rurais - LAR no Estado do Pará e dá
outras providências.
Instrução Normativa SEMA nº 15, de 07 de novembro de 2011 – Institui o modelo
da Declaração de Corte e Colheita - DCC e estabelece os procedimentos
administrativos para a colheita, transporte e industrialização dos produtos oriundos
de florestas plantadas no Estado do Pará.
Instrução Normativa SEMA nº 14, de 27 de outubro de 2011 – Estabelece os
procedimentos administrativos para a regularização e o licenciamento ambiental das
atividades agrossilvopastoris realizadas em áreas alteradas e/ou subutilizadas fora
da área de Reserva Legal - RL e Área de Preservação Permanente - APP nos
imóveis rurais no Estado do Pará.
Instrução Normativa SEMA nº 01, de 29 de março de 2012 – Estabelece a
necessidade de apresentação de comprovação da reposição florestal e do Plano de
Suprimento Sustentável para os consumidores de carvão vegetal produzido no
Estado do Pará.
Instrução Normativa SEMA nº 02, de 25 de abril de 2012 – Dispõe sobre
procedimentos para protocolo de processos de licenciamento ambiental que
dependem de Outorga Preventiva ou Outorga de Direito de Uso de Recursos
Hídricos.
Instrução Normativa SEMA nº 05, de 13 de junho de 2012 – Estabelece
procedimentos para o Cadastro Ambiental Rural - CAR de áreas onde incidem
projetos de assentamentos federais e estaduais, em suas diversas modalidades, e
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dá outras providências.
Instrução Normativa SEMA nº 08, de 09 de outubro de 2012 – Estabelece
procedimentos para elaboração de bases digital georreferenciada e de mapeamento
do uso do solo, a serem utilizadas pela SEMA-PA e disponibilizadas através do
Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental do Estado do Pará
(SIMLAM-PA) para os processos de gestão e ordenamento ambiental/territorial,
como a elaboração dos projetos de Cadastro Ambiental Rural (CAR), Licenciamento
Ambiental Rural (LAR) e atividades afins.
Instrução Normativa SEMA nº 11, de 11 de outubro de 2012 – Altera dispositivos
da IN 14/2011 e dá outras providências relativas ao licenciamento ambiental das
atividades rurais.
Instrução Normativa SEMA nº 06 de 03 de julho de 2013 - Dispõe sobre o
licenciamento para a atividade de lavra garimpeira de ouro no Estado do Pará.
Portaria SEMA nº 39, de 27 de novembro de 1992 – Dispõe sobre a realização de
audiências públicas, como parte do processo de licenciamento de atividades
modificadoras do meio ambiente, sujeitas à apresentação de Estudos de Impacto
Ambiental - EIA e Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, e dá outras providências.
Portaria SEMA nº 376, de 25 de junho de 1999 – Constitui a Secretaria Executiva
do Programa de Desenvolvimento do Ecoturismo no Estado do Pará –
PROECOTUR- PA.
Portaria SEMA nº 399, de 12 de julho de 1999 – Institui o Núcleo de Gerência do
Programa de Desenvolvimento do Ecoturismo do Estado do Pará – NGP/
PROECOTUR - PA.
Portaria SEMA nº 144, de 13 de março de 2007 – Criar a Câmara De
Compensação Ambiental – CCA do Estado do Pará.
Portaria SEMA nº 53, de 28 de janeiro de 2008 – Estabelece os critérios para a
cobrança de cópias e remessas de documentos/processos da SEMA.
Portaria SEMA nº 254, de 11 de março de 2009 – Criação da Câmara Técnica
Permanente das Espécies Ameaçadas de Extinção – CTPEA, caráter colegiado,
consultivo, normativo e deliberativo.
Portaria SEMA nº 3.639, de 17 de dezembro de 2009 – Dispõe sobre os
procedimentos gerais para utilização dos serviços de protocolo e gestão de
processos, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.
Portaria SEMA nº 794, de 30 de abril de 2010 – Cria o Núcleo de Fiscalização de
Áreas Protegidas Estaduais (NFAP), para controle e proteção da fauna, da flora e da
reserva mineral existente em Unidade de Conservação Estadual.
Portaria SEMA nº 1.436, de 08 de junho de 2010 – Regulamenta o procedimento
de análise dos processos cujo objeto seja licença de atividade rural para pecuária.
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Portaria SEMA nº 2.131, de 28 de julho de 2010 – Determina critérios para
mudanças de nomes científicos de espécies em AUTEF’s já homologadas.
Portaria SEMA nº 2.318, de 10 de agosto de 2010 – Regulamenta o procedimento
de licenciamento nos processos cujo objeto seja licença de atividade rural para
reflorestamento.
Portaria SEMA nº 812, de 13 de maio de 2011 – Regulamenta o procedimento de
licenciamento nos processos cujo objeto seja licença de atividade rural para
reflorestamento, plantios de culturas industriais de ciclo-longo, frutíferas de porte
arbóreo e sistemas agroflorestais.
Portaria SEMA nº 2.571, de 19 de agosto de 2010 – Institui e Instala o Centro
Integrado de Multiagências para Monitoramento de focos de incêndios e Pronto
emprego Operacional do Estado do Pará - CIMAM/PA e dá outras providências.
Portaria SEMA nº 1.188, de 22 de junho de 2011 – Estabelece normas para
monitoramento e auditoria diários no Sistema de Comercialização e Transporte de
Produtos Florestais do Estado do Pará SISFLORA-PA.
Portaria SEMA nº 1.852, de 26 de agosto de 2011 – Institui Lista de Regularidade
Ambiental dos Imóveis Rurais situados no Estado do Pará.
Portaria Conjunta SEMA nº 03, de 08 de outubro de 2012 – Estabelece
procedimentos para o cálculo de área territorial cadastrada junto ao Cadastro
Ambiental Rural - CAR nos municípios do Estado do Pará, disciplina a inserção,
organização e divulgação dos dados inseridos no CAR e dá outras providências.
Ordem de Serviço SEMA nº 01, de 06 de dezembro de 2007 – Dispõe sobre os
procedimentos e critérios para a tramitação dos processos punitivos, licenciamento
renovação e retificação ambiental, prestação de informações em processos judiciais
e resposta aos ofícios de órgãos oficiais no âmbito da SEMA.
Resolução COEMA nº 01, de 23 de agosto de 1995 – Aprova o Regimento Interno
do Conselho Estadual de Meio Ambiente - COEMA.
Resolução COEMA nº 21, de 13 de dezembro de 2002 – Aprova os seguintes
projetos: 1) Diretrizes e Estratégias para a Descentralização da Gestão Ambiental do
Estado do Pará - PGAI/PA - do Programa Piloto para a Proteção das Florestas
Tropicais do Brasil - PPG-7 2) Prioridades Ambientais do Estado do Pará, integrante
do componente Gestão Integrada de Ativos Ambientais do Programa Nacional do
Meio Ambiente - PNMA-II.
Resolução COEMA nº 02, de 19 de abril de 2006 – Aprova a instituição do Comitê
Gestor de Ciência e Tecnologia para a Promoção e Desenvolvimento da Pesca e
Aquicultura no Estado do Pará.
Resolução COEMA nº 54, de 24 de outubro de 2007 – Homologa a lista de
espécies da flora e da fauna ameaçadas no Estado do Pará.
Resolução CERH nº 02, de 14 de fevereiro de 2008 – Estabelece a composição
das Câmaras Técnicas de Câmaras Técnicas de Assuntos Legais e Institucionais, do
Plano Estadual de Recursos Hídricos e de Capacitação e Educação Ambiental dos
Recursos Hídricos.
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Resolução CERH nº 03, 03 de setembro de 2008 – Dispõe sobre a outorga de
direito de uso de recursos hídricos e dá outras providências.
Resolução CERH nº 04, de 03 de setembro de 2008 – Dispõe sobre a divisão do
estado em regiões hidrográficas e dá outras providências.
Resolução CERH nº 05, de 03 de setembro de 2008 – Dispõe sobre o Plano
Estadual de Recursos Hídricos e dá outras providências.
Resolução CERH nº 06, de 03 de setembro de 2008 – Dispõe sobre o Cadastro de
Usuários de Recursos Hídricos e dá outras providências.
Resolução CERH nº 07, de 03 de setembro de 2008 – Dispõe sobre a
Capacitação, Desenvolvimento Tecnológico e Educação Ambiental em recursos
hídricos e dá outras providências.
Resolução CERH nº 08, de 17 de novembro de 2008 – Dispõe sobre a Declaração
de Dispensa de Outorga e dá outras providências.
Resolução CERH nº 09, de 12 de fevereiro de 2009 – Dispõe sobre os usos que
independem de outorga.
Resolução COEMA nº 79, de 07 de julho de 2009 – Dispõe sobre o Programa
Estadual de Gestão Ambiental Compartilhada com fins ao fortalecimento da gestão
ambiental, mediante normas de cooperação entre os Sistemas Estadual e Municipal
de Meio Ambiente, define as atividades de impacto ambiental local para fins do
exercício da competência do licenciamento ambiental municipal e dá outras
providências.
Resolução CERH nº 12, de 27 de maio de 2010 – Dispõe sobre Sistema Estadual
de Informações sobre Recursos Hídricos tem por finalidade a coleta, o tratamento, o
armazenamento e a disseminação de informações sobre recursos hídricos e fatores
intervenientes em sua gestão, devendo ser compatibilizado com o Sistema Nacional
de Informação sobre Recursos Hídricos, de acordo com o previsto na Lei Federal nº
9.433, de 1997.
Resolução COEMA nº 85, de 09 de agosto de 2010 – Altera o parágrafo único da
Resolução COEMA nº 062, de 22 de fevereiro de 2008, que em seu anexo
estabeleceu a tabela de enquadramento das atividades sujeitas a cobrança de taxas
pelo exercício regular do poder de polícia administrativa ambiental nas classes
previstas na Lei Estadual nº 6.724, de 02 de fevereiro de 2005 que alterou a Lei
Estadual nº 6.013, de 27 de dezembro de 1996.
Resolução COEMA nº 89, 03 de outubro de 2011 – Dá nova redação aos artigos 2º
e 4º Resolução COEMA nº 79, de 07 de Julho de 2009, que disciplina o programa
estadual ambiental e define as atividades de impacto ambiental.
Resolução COEMA nº 91, de 13 de outubro de 2011 – Dispõe sobre o
licenciamento ambiental simplificado da atividade de manejo florestal praticada no
Estado do Pará por pequenos extrativistas de madeira, de forma individual ou nas
áreas de várzea, ou em terrenos de marinha e seus acrescidos, denominados de
ribeirinhos.
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Resolução COEMA nº 97, de 09 de outubro de 2012 – Dá nova redação à tipologia
0218 da tabela de enquadramento das atividades sujeitas à cobrança de taxas
administrativas e serviços instituídos pelo Poder Público Estadual na Resolução
COEMA nº 085 de 12 de agosto de 2010.
Resolução COEMA nº 102, de 28 de setembro de 2012 – Aprova as Resoluções
Ad Referendum nº 088, de 07/12/2010, que trata de taxas pelo exercício regular do
poder de polícia e as tarifas de competência da Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Meio Ambiente, e a Resolução nº 097, de 13 de julho de 2012, além de
estabelecer nova tabela de enquadramento das atividades sujeitas a cobrança de
taxas.
4.5.3

Instrumentos Legais e Normativos da Esfera Municipal

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
Itaituba/PA
Lei Municipal nº 1.112, de 11 de junho de 1991 – Dispõe sobre parcelamento do
solo urbano do Município de Itaituba.
Lei Municipal nº 1.114, de 10 de julho de 1991 – Dispõe sobre a criação do Código
de Obras e Edificações do Município de Itaituba.
Lei Municipal nº 1.650, de 31 de dezembro de 1999 – Disciplina as taxas e tarifas
pelo exercício regular do poder de polícia de competência da Secretaria Municipal do
Meio Ambiente.
Lei Municipal nº 1.651, de 31 de dezembro de 1999 – Dispõe sobre a criação da
Área de Proteção Ambiental (APA) Bom Jardim / Passa Tudo.
Lei Municipal nº 1.653, de 31 de dezembro de 1999 – Dispõe sobre a criação da
Área de Proteção Ambiental (APA) do Sapo.
Lei Municipal nº 1.682, de 14 de dezembro de 2000 – Dispõe sobre a criação da
Área de Proteção Ambiental (APA) São Luiz do Tapajós / Campo dos Perdidos.
Lei Municipal nº 1.817, de 03 de outubro de 2006 – Institui o Plano Diretor
Participativo do Município de Itaituba.
Lei Municipal nº 1.826, de 28 de dezembro de 2006 – Dispõe sobre o
licenciamento de empreendimentos e atividades turísticas (LEAT) no Município de
Itaituba.
Lei Municipal nº 1.834, de 28 de dezembro de 2006 – Dispõe sobre a Política
Municipal de Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
instituindo o Sistema Municipal de Meio Ambiente, criando o COMDEMA – Conselho
Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o Fundo Municipal de Meio Ambiente,
alterando as competências da SEMMA.
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Lei Municipal nº 1.921, de 03 de julho de 2008 – Cria as disposições sobre o uso e
atividades na orla do Município de Itaituba.
Termo de Gestão Ambiental nº 01, de 16 de janeiro de 2009 – O Estado do Pará,
por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/PA) e o Município de
Itaituba, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), celebram
Termo com o objetivo de descentralizar / compartilhar (municipalizar) a gestão
ambiental.
Lei Municipal nº 2.000, de 28 de dezembro de 2009 – Institui o Código de Posturas
do Município de Itaituba.
Portaria GAB/SEMMAP nº 02, de 15 de janeiro de 2011 – Define os procedimentos
e critérios para a instrução de processos de licenciamento de competência da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Resolução COMDEMA nº 01, de 23 de agosto de 2012 – Dispõe sobre a
necessidade do cadastramento de equipamentos utilizados em áreas de permissões
de lavras garimpeiras (PLG), nos limites geográficos do Município de Itaituba.
Trairão/PA
Lei Municipal nº 11, de 20 de maio de 1993 – Institui normas sobre polícia
administrativa (Código de Posturas) do Município de Trairão.
Lei Municipal nº 12/1993 – Dispõe sobre as obras e edificações (Código de Obras)
do Município de Trairão.
Lei Municipal nº 19, de 01 de setembro de 1994 – Dispõe sobre o perímetro
urbano, parcelamento, ocupação e posse de imóvel no Município de Trairão.
Lei Municipal nº 58, de 25 de agosto de 1998 – Dispõe sobre a Política de
Desenvolvimento Urbano e Habitacional do Município de Trairão.
Lei Municipal nº 103, de 21 de outubro de 2003 – Cria o Fórum da Agenda 21
Local.
Lei Municipal nº 133 de 09 de outubro de 2006 – Dispõe sobre o Plano Diretor
Participativo do Município de Trairão.
Lei Municipal nº 164, de 07 de janeiro de 2009 – Dispõe sobre a exploração dos
recursos pesqueiros e estabelece medidas de proteção e controle da ictiofauna.
Lei Municipal nº 178, de 28 de março de 2011 – Dispõe sobre a Política Municipal
de Meio Ambiente, seus fins e mecanismos, instituindo o Sistema Municipal de Meio
Ambiente, criando o COMDEMA – Conselho Municipal de Meio Ambiente, o Fundo
Municipal de Meio Ambiente, alterando as competências da Secretaria Municipal do
Meio Ambiente de Trairão.
Lei Municipal nº 193, de 04 de setembro de 2012 – Dispõe sobre a Política de
Resíduos Sólidos no Município de Trairão.
Lei Municipal nº 194, de 17 de setembro de 2012 – Institui taxas decorrentes das
atividades de licenciamento ambiental no Município de Trairão.
Plano Ambiental do Município de Trairão/PA, 2012.
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5

PLANOS E PROJETOS COLOCALIZADOS

Neste capítulo foram identificados os principais planos, programas e projetos com
incidência na Área de Influência Indireta do AHE São Luiz do Tapajós. Para tanto,
foram considerados os âmbitos de investimento federal, estadual (PA) e municipal
(AII), bem como os projetos previstos pela iniciativa privada – incluindo consórcios
com entidades públicas, e terceiro setor.
Inicialmente procurou-se contextualizar o conjunto de intervenções previstas para a
área em estudo dentro de uma perspectiva integrada ao processo histórico recente.
Nesse sentido foi recuperada a trajetória das proposições político-econômicas
definidas pela esfera federal que afetaram diretamente a área em estudo, bem como a
cronologia das principais intervenções realizadas. Logo após, com base nesse
contexto, apresenta-se o mapeamento dos atuais planos, projetos programas previstos
e ou em execução. Sequencialmente são sistematizadas as intervenções das alçadas
federal, estadual (Pará) e municipal (Itaituba e Trairão), dando-se ênfase especial
àquelas envolvendo não apenas a infraestrutura econômica, mas também o meio
ambiente, diretriz definida no inciso IV, do artigo 5º, da Resolução 001/86 do
CONAMA.
Com esse procedimento procurou-se mostrar as linhas de continuidade e eventuais
rupturas nos planos e projetos colocalizados e nas políticas que os orientaram no
passado recente e naquelas atualmente vigentes e suas progressivas implantações,
modificando continuadamente aspectos importantes da realidade da área em estudo.
Por fim, procurou-se confrontar os movimentos criados pelas intervenções pregressas
e as intervenções atuais e programadas com o projeto do AHE São Luiz do Tapajós,
tendo em vista identificar as possíveis interferências e/ou sinergias no contexto das
diferentes subáreas e atributos ambientais da bacia.

5.1
5.1.1

Planos, Programas e Projetos de Nível Federal.
Antecedentes

O empreendimento em estudo está inscrito na segunda fase do Programa de
Aceleração de Crescimento (PAC 2), que teve início em 2011. Trata-se de um
programa criado em 2007 tendo por objetivo a retomada do planejamento e a
execução de grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética,
tendo propiciado a retomada dos investimentos públicos em setores estruturantes. Nos
primeiros quatro anos de vigência do PAC o investimento público duplicou, elevandose de 1,6% para 3,3% do Produto Interno Bruto – PIB. Em 2011 o programa entrou em

VOLUME 2
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 172
Revisão: 0

sua segunda fase mantendo-se centrado na execução de obras estruturantes a serem
desenvolvidas em parceria com estados, municípios e iniciativa privada.
Em relação à área de influência regional do AHE São Luiz do Tapajós e à sua macro
área de inserção, respectivamente a bacia do Tapajós e a Região Norte do país, o
PAC retomou e deu continuidade a 5 décadas de intervenções que resultaram numa
série de importantes transformações. Para o melhor entendimento desse contexto
considerou-se necessário recuperar, mesmo que brevemente, os principais planos de
desenvolvimento direcionados à região na qual se localiza o empreendimento, e que
tinham sido concebidos desde a década de 1940, com o Plano de Valorização
Econômica da Amazônia.
É importante recuperar, também, que as transformações na região se intensificaram a
partir da década de 1960, com a abertura de estradas e incentivos a ocupação
populacional da região. Tendo como premissa a necessidade de acelerar o processo
de incorporação da região aos centros dinâmicos de desenvolvimento do país, as
políticas públicas e grandes investimentos passaram a priorizar a abertura rápida da
fronteira através da construção de rodovias, do incentivo à implantação de projetos de
colonização agrícola e da atração de empresários e empresas, visando à expansão do
setor agropecuário. Em momento posterior, os investimentos públicos tenderam a se
concentrar em grandes projetos com vistas a ensejar o desenvolvimento, não apenas
local, mas do país, através da exploração dos imensos recursos naturais presentes na
região.
De acordo com PRATES (2008) as ações públicas voltadas para o desenvolvimento
da região podem ser classificadas em duas grandes categorias: aquelas direcionadas
especificamente para o desenvolvimento da região, como as políticas fiscais e de
infraestrutura, e outras, de abrangência nacional que se desdobram sobre a região. A
seguir, são sintetizados os principais planos de governo e respectivos projetos, que
antecederam o PAC, e incidiram de alguma forma no estado do Pará.
5.1.1.1 Plano de valorização econômica da Amazônia
Em 1946 a estrutura legal do Estado foi revista por meio da nova Carta Constitucional.
No que se refere à políticas econômicas voltadas a Amazônia, o Artigo 199 ressaltava
que a União aplicaria durante 20 anos consecutivos, ou mais caso necessário, quantia
superior a 3% de sua receita com a intenção de valorizar economicamente a
Amazônia. Esse artigo ganhou significado prático por meio da Lei 1.806/1953, que
além de definir uma nova unidade do planejamento territorial, Amazônia Legal, instituiu
a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia – SPVEA. A
nova entidade foi criada no mesmo ano com o objetivo de promover o
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desenvolvimento agropecuário e a integração da Amazônia com as demais regiões do
Brasil.
Em linhas gerais o Plano de Valorização previa: o desenvolvimento agrícola e
pecuário, a melhoria das condições de saneamento, o aproveitamento dos recursos
minerais, o processamento industrial das matérias primas, a criação de um sistema de
transporte, a consolidação de um sistema energético, o fomento ao crédito, o incentivo
ao capital privado para se instalar na região, o fomento à migração e o amparo social à
população ali instalada.
Do amplo conjunto de medidas idealizadas é possível destacar o avanço de alguns
projetos no setor energético, bem como a construção das rodovias Belém-Brasília e
Brasília-Acre, conectando o Centro-Sul à Região Norte do país. Esses dois grandes
eixos rodoviários permitiram a formação de inúmeros povoados, vilas e cidades que
induziram ao surgimento de uma nova rede urbana em detrimento da anterior, esparsa
e vinculada ao sistema hidrográfico (PRATES, 2008).
5.1.1.2 Operação Amazônia e Programa de Integração Nacional – PIN
A política centralizadora do governo federal, particularmente intensificada a partir de
1964, tinha como uma de suas principais premissas a necessidade de integrar a
Amazônia ao restante do país. Para tanto, preconizava a construção de
infraestruturas, principalmente institucionais, que garantissem a integridade territorial
brasileira. Nesse contexto configurou-se o que ficou conhecido como “Operação
Amazônia”, cujas proposições se direcionavam a um conjunto de intervenções que
garantissem a ocupação da região, bem como o uso dos seus recursos naturais.
Nesse sentido foi estabelecida uma estrutura institucional com destaque para o Banco
da Amazônia – BASA, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia-SUDAM,
e a Zona Franca de Manaus. Já na década de 1970, o governo federal lançou o
Programa de Integração Nacional – PIN, cuja intencionalidade girava em torno da
necessidade de ocupar e integrar as regiões Norte e Nordeste à economia nacional.
No âmbito dessa demanda, o PIN se propunha a financiar obras de infraestrutura
nessas regiões, principalmente na área de atuação da SUDAM e SUDENE.
Nesse período, foram executadas as obras iniciais – implantação em leito natural, das
rodovias Transamazônica e Cuiabá-Santarém. A Transamazônica foi inicialmente
projetada para ser uma rodovia pavimentada com 8 mil km de comprimento,
conectando as regiões Norte e Nordeste do Brasil com o Peru e o Equador. Mais
detalhadamente, os trechos Marabá-Altamira e Altamira-Itaituba foram objeto de
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planejamento e investimentos especiais voltados para a implantação de projetos de
colonização e de um novo sistema urbano, formado por agrovilas e agrópolis.
Os projetos de colonização dirigida implantados pelo Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrário-INCRA estimularam um intenso processo migratório direcionado
especialmente para a Amazônia Oriental – Estados do Pará e Maranhão e para a
porção ocidental, no Estado de Rondônia. Para tanto o governo federal havia tornado
disponíveis para os projetos de colonização uma faixa de terra de 100 km de cada
lado das rodovias federais construídas ou a serem construídas na Amazônia durante a
execução do PIN. Nesse contexto, destaque para o Programa Integrado de
Colonização- PIC, que implantou uma série de colonizações para agricultores
familiares às margens da Transamazônica, sendo de grande importância na área em
estudo o PIC – Itaituba. Foram também concedidos incentivos à iniciativa privada, com
destaque para crédito fundiário subsidiado pelo Programa de Redistribuição de Terras
e Estímulo à Agroindústria do Norte e Nordeste – PROTERRA que tinha como
objetivos promover o mais fácil acesso do homem à terra, criar condições de emprego
da mão de obra e fomentar a agroindústria nas regiões de atuação da SUDAM e
SUDENE.
5.1.1.3 Planos nacionais de desenvolvimento e planos de desenvolvimento da
Amazônia
Em 1971, no âmbito do primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento – PND I, foi
lançado o Plano de Desenvolvimento da Amazônia – I PDA (1972-1974). Esses planos
reiteravam diretrizes do PIN, tais como: (i) a necessidade de complementaridade entre
as economias da Amazônia e do Nordeste, (ii) o incremento da produção para o
mercado externo entendida como indispensável para financiar o processo de
desenvolvimento e, (iii) a continuidade da utilização agrícola intensiva da Amazônia
como forma de ocupação na região.
Com a forte queda no ritmo de crescimento econômico do país no segundo lustro da
década de 1970, que de alguma maneira refletia o esgotamento das estratégias do I
PND, foi elaborado o II PND (1975-1979), que propunha alterar profundamente a
estratégia de integração econômica da região Norte. Como resultado, o II PDA editado
logo a seguir, tinha como principal estratégia de ação a implantação de grandes
projetos voltados à exploração dos recursos naturais, principalmente recursos
minerais. Nessa perspectiva os grandes projetos – a serem desenvolvidos em parceria
com grandes empresas nacionais e internacionais, além de contribuírem para o
equilíbrio das contas externas do país, exerceriam também o papel de núcleos
dinamizadores da economia regional.
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No último ano de vigência do I PDN foi instituído o Programa de Polos Agropecuários
e Agrominerais da Amazônia – POLAMAZÔNIA, com a proposta de implantação de 15
áreas prioritárias de desenvolvimento na região, cada uma delas devendo constituir
um tipo de produção especializada. No Estado do Pará eram preponderantes os polos
de mineração, como por exemplo, o Projeto Grande Carajás.
Em obediência a essa nova política o governo federal passou a desenvolver ações
concentradas (incentivos fiscais e implantação de infraestruturas) em áreas
geograficamente restritas. A premissa adotada era a de que a polarização do
desenvolvimento irradiaria dinamismo pelo conjunto do território. Dentro do mesmo
escopo foi estimulada a atração de parceiros/imigrantes de maior poder econômico,
devendo resultar na expansão das empresas agropecuárias e de mineração. Nesse
contexto o governo federal criou a Centrais Elétricas do Norte - ELETRONORTE, e
arcou com os custos de construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí e das linhas de
transmissão até o município de Barcarena - PA, onde foi montado um polo produtor de
alumina e alumínio.
A partir do PND II as ações estatais passaram a ter como centralidade tanto
investimentos como o provimento de subsídios voltados para a criação de condições
para a implantação de projetos que produzissem em larga escala para o mercado
externo (MATOS, 2002). Desse modo deixaram de ser prioritárias as iniciativas de
colonização dirigida e de incentivo à formação de estruturas camponesas,
anteriormente concebidas como metas. O Programa Grande Carajás e o Projeto Calha
Norte representaram a nova realidade econômica do país e exprimiram as formas de
como o governo remodelou suas ações sobre a Amazônia.
5.1.1.4 III Plano Nacional de Desenvolvimento – III PND, e III Plano de
Desenvolvimento da Amazônia – III PDA (1980-1985)
A década de 1980 foi marcada por forte redução dos investimentos públicos. Nesse
contexto foram revistas as diretrizes estratégicas para a região Norte, com nova
concentração dos investimentos em áreas consideradas capazes de fomentar as
exportações, e que foram registradas no III PND e o III PDA (1980-1985), juntamente
com um novo discurso socioambiental voltado à manutenção do equilíbrio ecológico e
redução das desigualdades sociais. As principais diretrizes permaneceram sendo as
de consolidar o processo de ocupação e orientar a diversificação das exportações
mediante a elevação da participação da Amazônia no processo de desenvolvimento
nacional.
Vale observar que em razão do forte processo de recessão econômica, elevado
endividamento externo, pressões inflacionárias e desemprego, as diretrizes desses
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planos não chegaram a ser implementadas. Dentro do mesmo contexto, verificou-se o
processo de transição política que culminou na promulgação da Constituição Federal
em 1988.
Com o prolongamento da crise econômica, o endividamento público excessivo e a
retomada do pacto federativo, ocorreu uma retração das políticas intervencionistas na
Amazônia. Grande parte dos projetos de expansão da infraestrutura, principalmente a
construção de novas estradas, foi desativada, e a estrutura de apoio financeiro aos
projetos de colonização, público e privado foi sendo paulatinamente desarticulada.
Esse período traz como característica uma substancial redução dos recursos
aportados para a realização de projetos na Amazônia.
Destaca-se, na análise do modelo de intervenção na Amazônia vigente entre 1965 e
1985, o elevado custo social e ambiental. Os projetos executados pelo governo
federal, além de fortes impactos sobre o bioma, mostraram-se incapazes de gerar
níveis satisfatórios de emprego, fazendo com que os fluxos migratórios direcionados
às áreas de colonização, assim como, aqueles atraídos para o entorno dos grandes
projetos, acabassem se dirigindo para os centros urbanos, principalmente em razão da
dificuldade de acesso à terra, a financiamentos, a assistência técnica e infraestrutura
social.
5.1.1.5 Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento – ENIDs: Programas
“Brasil em ação” (1996-1999) e “Avança Brasil’” (2000-2003).
Na década de 1990 a ação do governo federal foi pautada pelo discurso da necessária
redução da intervenção do Estado, o fortalecimento da economia de mercado, com a
redução das barreiras comerciais e a privatização das empresas estatais. Nesse
contexto foi lançado, em 1996, um novo plano de desenvolvimento econômico
estruturado em “Eixos de Integração e Desenvolvimento – ENID’s”. Tais eixos foram
concebidos como corredores de exportação que propiciariam melhor acesso aos
mercados internacionais, bem como o desenvolvimento das economias regionais,
problema não resolvido pelas políticas anteriores.
Os ENID’s foram estabelecidos no âmbito dos planos de desenvolvimento “Brasil em
Ação” (1996-1999) e “Avança Brasil’” (2000-2003), e visavam à integração econômica
regional e continental, tendo sido organizados em torno de grandes eixos viários,
geralmente direcionados a grandes portos exportadores, assumindo, portanto, um
caráter logístico.
Para a região Norte foram previstos projetos de infraestrutura de transporte, energia,
comunicação e exploração de recursos naturais, principalmente nos corredores ArcoVOLUME 2
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Norte, Madeira-Amazonas e Araguaia-Tocantins e Oeste. No caso dos projetos
voltados ao sistema viário, os investimentos deveriam direcionar-se para quatro
corredores multimodais, principalmente em hidrovias (Araguaia-Tocantins e MadeiraAmazonas) e nas rodovias Cuiabá-Santarém (BR-163) e Porto Velho - Manaus - Boa
Vista – Venezuela. A intenção era possibilitar a integração comercial com a Bolívia e a
Venezuela, bem como o escoamento da produção de grãos, particularmente da soja,
que avançava em direção ao sul dos estados amazônicos. Também era previsto o
acesso ao Caribe através da Rodovia BR-174, consolidando paralelamente uma
alternativa de acesso à Zona Franca de Manaus.
Dentro de um escopo mais amplo, os ENID’s também propunham a integração
hidroviária e rodoviária aos portos do Atlântico, proporcionando aos estados do
Centro-Oeste, Acre e Rondônia maior agilidade logística. Também era priorizada a
ligação do Porto de Itaqui com as áreas de produção mineral do Pará e as
agroindústrias localizadas nos cerrados e no semiárido, conectando a hidrovia do
Araguaia-Tocantins, a Ferrovia Norte-Sul e a Ferrovia Carajás.
No campo energético a ênfase era dada para a construção de usinas hidrelétricas,
gasodutos e linhas de transmissão. A Amazônia, face ao crescente esgotamento das
alternativas de elevação da capacidade de produção hidrelétrica nas outras regiões do
país, passou a ser considerada como prioritária, para a hidrogeração e atração de
indústrias eletrointensivas.
Com os programas Brasil em Ação e Avança Brasil, o planejamento do governo
federal retoma a diretriz de crescimento exógeno da Região Norte, contando para isso
com uma nova engenharia institucional e financeira. Os grandes investimentos
deveriam ser viabilizados através de parcerias entre o governo federal, estados,
municípios, organismos internacionais, organizações não governamentais e empresas
privadas. O conceito de programa foi revisto, sendo as ações e os recursos do
governo organizados de acordo com os objetivos a serem atingidos. O novo Plano
Plurianual (PPA) trouxe mudanças no sistema de planejamento e orçamento federais
que passaram a adotar um modelo gerencial voltado para a obtenção de resultados
mais concretos, medidos pelos seus efeitos na sociedade (MATOS, 2002)210. A seguir
são listados os principais projetos do programa desse momento do planejamento

210

Os projetos deveriam necessariamente ser elaborados e implantados de forma integrada com as infraestruturas
energética, viária, e social. A intenção era a de possibilitar o crescimento econômico e estimular o empresário privado a
participar de parcerias com o setor público. Note-se que no Programa Avança Brasil os investimentos previstos
somavam R$ 317 bilhões em projetos nas áreas de energia, transportes, telecomunicações, desenvolvimento social,
meio ambiente, informação e conhecimento, estimando-se que seriam desenvolvidos por meio de parcerias
público/privadas (LEITÃO, 2009).
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federal, sendo que vários deles permaneceram contemplados no PAC, seja para
complementação, ampliação ou mesmo execução.
•
•
•
•
•
•

Pavimentação da Transamazônica BR-230;
Programa Corredor Araguaia – Tocantins;
Ferrovia Norte-Sul;
Alça viária - Sistema Integrado de transporte do Estado do Pará;
Eclusas de Tucuruí e duplicação da Hidrelétrica;
Hidrelétrica Santa Izabel.

Paralelamente foram implantados diversos programas voltados à preservação
ambiental, fruto de fortes pressões internas e externas para a “preservação da
Amazônia”, tendo sido instituído o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. Um dos primeiros programas implementados
com esse sentido foi o “Nossa Natureza” e, em 1991, um mais vultoso, o Programa
Piloto para Proteção das Florestas Tropicais Brasileiras – PP-G7, financiado por
recursos externos, que totalizavam inicialmente US$ 250 milhões (MELLO, 2006). O
Quadro 5.1.1.5/01 a seguir, traz a relação dos principais projetos elaborados pelo PPG7.
Quadro 5.1.1.5/01 - Projetos Elaborados no Âmbito do PP-G7.
Projeto
SPRN - Subprograma de
Política de Recursos Naturais,
PD/A - Projetos Demonstrativos
Tipo A

PROTEGER
PPTAL
RESEX - Projeto Reserva
Extrativista
PROMANEJO
PROVÁRZEA
SPC&T
Negócios Sustentáveis

Objetivo
Descentralizar gestão ambiental integrada.
Contribuir para a preservação e a conservação da
Amazônia, da Mata Atlântica e de seus ecossistemas
associados e apoiar o desenvolvimento sustentável
dessas regiões a partir da participação e das
contribuições das populações locais.
Mobilizar e capacitar em prevenção aos Incêndios
Florestais na Amazônia.
Proteger as Populações e Terras Indígenas
Constituir área de domínio público, com uso concedido às
populações extrativistas tradicionais.
Apoiar o Manejo Florestal.
Apoiar o Manejo dos Recursos Naturais das Várzeas.
Programa de Ciência e Tecnologia.
Ampliar as chances de instalação de atividades que
harmonizem o crescimento econômico e a proteção dos
recursos naturais.

FONTE: http://www.mma.gov.br/port/sca/ppg7/capa/acessado 13/03/2013.

Ressalta ainda que em decorrência dos elevados índices de desmatamento na
Amazônia e às pressões decorrentes, outra medida efetivada no período, com forte
impacto na área em estudo, foi a edição da Medida Provisória 1.511 (25/07/1996), que
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elevou para 80% a área de Reserva Legal dos estabelecimentos rurais na Amazônia
Legal, exceto aqueles localizados em áreas de cerrados.
5.1.2

Programa de Aceleração do Crescimento – PAC

Em 2007 foi lançado o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, que
atualmente encontra-se em sua segunda fase (2011-2014). Centrado num discurso
que priorizava um desenvolvimento social e sustentado, no novo programa foram
mantidas as principais metas dos programas anteriores, especialmente a eliminação
dos principais gargalos logísticos restritivos ao crescimento da economia e o estimulo
ao aumento do investimento privado no país.
Foram incorporados ao PAC os projetos de infraestrutura logística e energética,
previstos na plataforma de governo da nova gestão (e portanto anterior à criação do
programa) e já previstas no Plano Plurianual – PPA 2004, assim como outros
oriundos do portfólio de projetos dos ENID’s.
Ao incorporar esses projetos o PAC manteve, em parte, a abordagem do território
centrada na oferta de infraestrutura para criação de corredores de escoamento da
produção, sobretudo para exportação. Nesse aspecto, reiterou a estratégia de
desenvolvimento territorial fundamentada na inserção competitiva de espaços
regionais do Brasil nos circuitos internacionais da economia (LEITÃO, 2009). Vale
ressaltar, não obstante, que no âmbito do PAC esses projetos assumiram crescente
centralidade, em função de seu potencial de provocar encadeamentos econômicos
capazes de colocar as atividades produtivas em movimento, e consequentemente,
elevar as taxas de crescimento da economia e gerar empregos.
As linhas de ação do PAC foram organizadas em cinco blocos:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

investimento em infraestrutura,
estímulo ao crédito e ao financiamento,
melhoria do ambiente de investimento,
desoneração e aperfeiçoamento do sistema tributário e,
medidas fiscais de longo prazo.

No mesmo contexto, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES passou a oferecer importantes linhas de financiamento, garantindo grandes
volumes de crédito às empresas, tanto para a implantação de novas plantas industriais
como para a participação em investimentos de logística, ao lado dos grandes Fundos
das empresas estatais e empresas transnacionais, especialmente as grandes
consumidoras de energia elétrica.
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A seguir são sumarizados os principais projetos executados ou mesmo previstos no rol
de investimentos do PAC, que de alguma maneira incidem sobre as áreas de
influência do AHE São Luiz do Tapajós. Preliminarmente, para manter a linha de
desenvolvimento histórico dos planos e programas colocalizados, é apresentada uma
breve sistematização dos projetos contidos no portfólio do programa em sua primeira
etapa (2007-2010). Nesse primeiro momento os investimentos previstos pelo PAC se
estruturavam a partir de três eixos: Logística, Energia e Infraestrutura Social. Nesse
último eixo ficava demarcada uma importante alteração de ênfase no planejamento do
governo federal, dentro do objetivo de desenvolver e ampliar a infraestrutura social
com ações voltadas à melhoria das condições de vida das populações locais,
especialmente no que se refere ao saneamento básico, habitação e urbanismo.
Ao serem contabilizados esses investimentos até 2010 totalizavam R$ 463,9 bilhões.
O Quadro 5.1.2/01 a seguir, traz a identificação dos empreendimentos previstos nessa
primeira etapa, muitos deles ainda em execução.
Quadro 5.1.2/01 - Projetos do PAC no Estado do Pará, 2007 - 2010.
Eixo

Projetos
• Porto de Vila do Conde – Ampliação do Píer Principal e Rampa RollOn Roll-Of.
• Terminal Hidroviário de Breves.
• Prolongamento da Ferrovia Norte-Sul.
• Terminal Hidroviário de Monte Alegre.
• Aeroporto de Santarém – Projeto do Terminal de Passageiros.

Logística

• BR-163 – Pavimentação – Divisa PA/MT Santarém.
• Terminal Hidroviário de Santarém.
• Hidrovia do Tocantins – dragagem e derrocamento.
• Eclusas de Tucuruí.
• BR-230 – Construção e pavimentação – Marabá - Altamira –
Medicilândia – Rurópolis.
• BR-230 – Construção de ponte sobre o Rio Araguaia.
• UHE Santo Antônio do Jarí.

Energético

• Interligação Tucuruí - Macapá/AP-Manaus/AM.
• UHE Belo Monte.
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Eixo

Projetos
• Interligação Norte-Sul III Marabá/PA-Colinas/TO.
• Usina Termoelétrica em Barcarena.
• Garantir luz para todos.
•Realizar 236.050 ligações da Meta Original.
•Realizar 112.994 ligações da Meta Adicional.
• Melhorar as condições de vida da população.

Infraestrutura
Social e Urbana

•Ampliação do sistema de abastecimento de água.
•Ampliação do sistema de esgotamento sanitário.
•Drenagem para recuperação de sub-bacias.
•Drenagem para controle da malária.
•Urbanização e reassentamento de famílias localizadas em beiras de
córregos e áreas de risco.

FONTE: Ministério do Planejamento, PAC, 2010.

Em 2010 foi lançada a segunda fase do PAC, com previsão de investimentos da
ordem de R$ 1,59 trilhão, dos quais R$ 958,9 bilhões entre 2011 e 2014. A
centralidade dos investimentos permaneceu a mesma da primeira fase, (logística,
energia e núcleo social-urbano), devendo-se observar, no entanto, que os portfólios
trazem uma nova abordagem, onde os principais projetos, reafirmando a ênfase no
desenvolvimento social sustentado, são divididos em cinco grupos a saber:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Cidade Melhor,
Comunidade Cidadã,
Minha Casa, Minha Vida,
Água e Luz para Todos e,
Energia e Transportes.

O principal enunciado discursivo – matizado pela prioridade do social, continuou sendo
o de manter elevado o ritmo de crescimento da economia, com vistas a promover a
geração de empregos, a distribuição de renda e a inclusão social. Destaca-se também
que nessa segunda etapa permaneceram muitos dos principais projetos - a serem
executados e ou complementados, oriundos do PAC, (2007-2010), ou ainda dos
programas anteriores.
De acordo com o governo federal, até setembro de 2012, o PAC 2 investiu R$ 272,7
bilhões, ou 38,5% das ações previstas para o período 2011-2014. Esse valor é 82%
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maior se comparado ao mesmo período do ano anterior, quando o volume de obras
concluídas foi de R$ 80,2 bilhões. Com a execução global de R$ 385,9 bilhões, o PAC
na data citada já havia executado 40,4% do previsto para 2014.
No Estado do Pará, até 2014, serão investidos R$ 48,5 bilhões de um total previsto de
R$ 95,86 bilhões. Ressalte-se que no primeiro triênio (2011/2014), pretende-se
privilegiar a infraestrutura energética (70% dos recursos), seguindo-se a social e
urbana (20%). Para o período posterior, a previsão é de concentrar os novos
investimentos, com recursos públicos e privados, na infraestrutura energética, tanto
nos projetos localizados no estado como naqueles de âmbito regional. Esses dados
podem ser observados no Quadro 5.1.2/02 a seguir.
Quadro 5.1.2/02 - Investimentos do PAC no Estado do Pará Segundo Eixos (em R$ milhões).
Empreendimentos Exclusivos

Empreendimentos de Caráter
Regional

2011 - 2014

Pós 2014

2011 - 2014

Pós 2014

Logística

3.468,59

1.144,54

378,44

-

Energética

24.701,57

25.805,82

13.056,49

19.002,87

Social e
Urbana

6.897,01

1407,71

-

-

TOTAL

35.067,17

28.358,07

13.434,93

19.002,87

Eixo

FONTE: Ministério do Planejamento, PAC, 2012.

Os projetos de logística previstos no PAC Pará visam principalmente facilitar as
condições de interligação do Estado com o restante da Região Norte e com o CentroOeste, sobretudo favorecendo o escoamento de produtos e a redução dos custos de
transporte. Note-se que os projetos hidroviários e rodoviários do PAC Pará já estavam
previstos no Plano Plurianual (2004-2007), podendo-se destacar a pavimentação das
rodovias federais BR-163 (Cuiabá-Santarém) e BR-230 (Transamazônica) e a
expansão do transporte fluvial, sobretudo de carga, via implantação das Eclusas de
Tucuruí, Hidrovia do Tocantins e dos terminais hidroviários nas cidades de Breves,
Monte Alegre e Santarém e que integram um complexo de 24 terminais amazônicos
de cargas e passageiros.
Somam no mesmo sentido o prolongamento da Ferrovia Norte-Sul e a ampliação do
Porto de Vila do Conde, além da ampliação do terminal de passageiros do aeroporto
de Santarém. Destaca-se como de especial importância no contexto do presente
estudo, o projeto do corredor do rio Tapajós. O Quadro 5.1.2/03 na sequência traz a
relação desses projetos.
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Quadro 5.1.2/03 - Projetos PAC Pará do Eixo Logística, Status de Andamento, 2011 – 2014.
Localidade - Projeto

Andamento

Porto de Santarém – Projeto de ampliação do TMU1
Porto de Santarém – Construção do TMU2 -

Em execução
Ação preparatória

Porto de Vila do Conde

Em execução

Aeroporto de Santarém – Novo TPS

Ação preparatória

BR-230 – Construção e pavimentação PA/TO-Marabá-Ruropolis

Em execução

BR-163 – Pavimentação – Divisa PA/MT- Santarém, incluindo acesso
a Miritituba

Em execução

BR-155 – Adequação – Marabá-Redenção

Ação preparatória

Prolongamento Norte da Ferrovia Norte-Sul

Em execução

Corredor do Rio Tapajós – dragagem e derrocamento - PNMH - MT
PA

Ação preparatória

Corredor do Rio Tapajós – estudos e projetos de terminais de carga MT PA

Ação preparatória

Corredor do Rio Tapajós – Sinalização - PA

Ação preparatória

FONTE: Ministério do Planejamento, PAC, 2012.

As intervenções nas rodovias BR-163 e BR-230 (em execução) são obras que
demandam recursos de maior monta, (R$ 4,2 bilhões) e se prolongam no período pós
2014. Esses empreendimentos tem grande importância na área de abrangência do
empreendimento, e serão apresentados com maiores detalhes mais adiante.
No que se refere ao Eixo Energético, as intervenções previstas no PAC Pará se
propõem a garantir a segurança e a modicidade tarifária para o Estado e o conjunto da
região Norte. Note-se que à exceção da Usina Termoelétrica (UTE) no município de
Barcarena, os outros projetos estavam incluídos no Plano Plurianual 2004-2007. O
Quadro 5.1.2/04 a seguir destaca os principais projetos exclusivos do Estado,
previstos ou em execução. Nesse eixo destacam-se especialmente os projetos
voltados à geração de energia no rio Tapajós, os aproveitamentos São Luiz do
Tapajós, Cachoeira dos Patos, Chacorão, Jamanxim e Jatobá.
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Quadro 5.1.2/04 - Projetos PAC Pará do Eixo Energético, Status de Andamento, 2011 – 2014.
Tipo
Combustíveis
Renováveis

Projeto

Andamento

Planta de biodiesel do Norte

Ação preparatória

Cachoeira dos Patos

Ação preparatória

Chacorão

Ação preparatória

Jamanxim

Ação preparatória

Belo Monte

Em obras

Geração de energia

Transmissão de
energia

Jatobá

Ação preparatória

São Luiz do Tapajós

Ação preparatória

Linha de Transmissão - Integradora
Sossego 230 KV e Xinguara 230/138 KV

Em obras

Linha de Transmissão - Interligação Tucuruí
- Macapá - Manaus (Tucuruí - Jurupari)

Em obras

Subestação - SE Carajás 230/138kV

Em obras

Subestação - SE Miramar II - 230/69 KV
(pátio 230 kV

Em licitação de obra

Subestação - SE Tucuruí 230/138 KV

Em licitação de obra

FONTE: Ministério do Planejamento, PAC, 2012.

Na análise dos recursos previstos (2011- 2014) destacam-se a UHE Belo Monte por
corresponder a mais de 53% do investimento total do PAC no Estado (R$ 18,7
bilhões), a Usina Termoelétrica a Carvão em Barcarena (R$ 1 bilhão) e a construção
de “linhões” para a transmissão de energia (R$ 1,1 bilhão). Ver a Figura 5.1.2/01, a
seguir, onde é apresentado o contexto nacional em que se enquadram esses
investimentos.
Os projetos do eixo de infraestrutura social e urbana centralizaram os investimentos no
triênio 2011–2014, incluindo ações do governo federal (como é o caso do programa
Luz para Todos) e ações das administrações estaduais e municipais, principalmente
nos setores de habitação e saneamento, onde são proponentes e executores das
obras. Conforme já referido, os investimentos direcionados às melhorias na
infraestrutura social e urbana estão divididos entre quatro eixos, como pode ser
observado no Quadro 5.1.2/05 a seguir, com o detalhamento dos investimentos
previstos pelo PAC no Estado do Pará, entre 2011 e 2014.
VOLUME 2
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 185
Revisão: 0

Quadro 5.1.2/05 - Investimentos do PAC em Infraestrutura Social e Urbana no estado do Pará,
2011-2014 (em R$ milhões).
Eixos

2011 - 2014

Pós 2014

Cidade Melhor*

657,70

812,07

Saneamento*

332,53

244,60

Prevenção em Áreas de Risco*

114,07

48,89

Pavimentação

16,68

-

Mobilidade Urbana

194,42

518,58

Comunidade Cidadã

396,86

22,73

UBS - Unidade Básica de Saúde

59,04

-

UPA - Unidade de Pronto
Atendimento

23,60

-

Creches e Pré-escolas

177,81

-

Quadras Esportivas nas Escolas

126,67

-

Praças dos Esportes e da Cultura

9,74

-

Minha Casa, Minha Vida*

3.278,33

812,07

Minha Casa, Minha Vida

1.033,52

-

Financiamento SBPE

1.600,56

-

644,26

227,36

Água e Luz para Todos*

2.564,12

345,55

Luz para Todos

2.234,36

-

329,76

345,55

6.897,01

1.992,42

Urbanização de Assentamentos

Água em áreas urbanas
TOTAL

FONTE dos dados primários: Ministério do Planejamento, PAC, 2012.
NOTA: (*) Valores estimados para distribuição 2011 a 2014 e pós 2014

Ainda no eixo Cidade Melhor, no item saneamento, o Quadro 5.1.2/06 destaca o
projeto proposto pela administração estadual e que beneficia o município de Itaituba.
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Figura 5.1.2/01 - Balanço Nacional dos Investimentos em Geração de Energia – 2011 – 2012.
FONTE: Ministério do Planejamento, Sexto Balanço do Programa de Aceleração do Crescimento.
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Figura 5.1.2/02 - Balanço Nacional dos Investimentos em Transmissão de Energia Elétrica –
2011- 2012
FONTE: Ministério do Planejamento, Sexto Balanço do Programa de Aceleração do Crescimento.

VOLUME 2
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 188
Revisão: 0

Quadro 5.1.2/06 - Investimentos do PAC na Área de Saneamento no Estado do Pará.
Município
Beneficiad
o

Itaituba

Investimento total
Proponente

Tipo

Município

Elaboração do Plano
Municipal de
Saneamento

2010-2014 (R$
milhares)

440,00

Total AII

440,00

Total Pará

626 milhões*

Estágio

Ação
preparatória

FONTE dos dados primários: Ministério do Planejamento, PAC, 2012.
NOTA: (*) inclui o período de 2007 a 2010

Ainda em relação ao saneamento o Quadro 5.1.2/07 apresenta o município da AII, no
caso Trairão, que será beneficiado com recursos do PAC no setor do saneamento,
através da Fundação Nacional da Saúde - FUNASA, com projeto proposto pelo
município.
Quadro 5.1.2/07 - Outros Investimentos do PAC na Área de Saneamento no Estado do Pará,
2010 - 2014.
Investimento total

Município
Proponente

Tipo

Município

Melhorias sanitárias
domiciliares

2010-2014 (R$
milhares)

Beneficiado

Trairão

500,00

Total AII

500,00*

Total Pará

169 milhões*

Estágio

Ação
preparatória

FONTE dos dados primários: Ministério do Planejamento, PAC, 2012.
NOTA: (*) Inclui investimento 2007 a 2010.

Ainda constam investimentos da área de saneamento relativos ao eixo Água e Luz
para Todos. Os Quadros 5.1.2/08 e 5.1.2/09 informam os projetos previstos para
Itaituba e Trairão, com a indicação da alçada proponente, do valor de cada projeto e
do estagio em que ele se encontrava no final de 2012.
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Quadro 5.1.2/08 – Investimentos do PAC no Eixo Águas em Áreas urbanas, na AII 2010 - 2014
Investimento total
Município
Proponente

Tipo

2010-2014

Estágio

Beneficiado
(R$ milhares)
Ampliação do SAA na
sede
municipal - captação,
adução,
Itaituba

Estado

tratamento, reservação
apoiada,

9.994,00

Em obras

elevatória de água
tratada, rede e
ligações domiciliares
Total AII

9.994,00*

Total Pará

571 milhões*

FONTE dos dados primários: Ministério do Planejamento, PAC, 2012.
NOTA: (*) inclui o período de 2007 a 2010

Quadro 5.1.2/09 - Investimentos do PAC no Eixo Águas em Áreas Urbanas (FUNASA), na AII
2010 – 2014.
Investimento total

Município
Proponente

Tipo

Itaituba

FUNASA

Água em áreas
urbanas

204,79

Concluído

Itaituba

Município

Água em áreas
urbanas

1.296,00

Ação
preparatória

Trairão

Município

Água em áreas
urbanas

1.133,01

Em obras

2010-2014 (R$
milhares)

Beneficiado

Total AII

2.633,8

Total Pará

238 milhões
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FONTE dos dados primários: Ministério do Planejamento, PAC, 2012.
NOTA: (*) inclui o período de 2007 a 2010

No que se refere à urbanização, os investimentos previstos pelo PAC no Estado do
Pará, no âmbito do eixo Minha Casa Minha vida, são da ordem de R$ 3,2 bilhões,
destacando-se na sequência os projetos de urbanização e produção habitacional para
a AII (ver Quadro 5.1.2/10 a seguir).
Quadro 5.1.2/10 - Investimentos do PAC na Área de Urbanização de Assentamentos
Precários, AII 2010 - 2014.
Investimento total

Município
Proponente

Tipo

2010-2014 (R$
milhares)

Beneficiado

Estágio

Associação
dos Grupos
Itaituba

Folclóricos e

Assistência
técnica

379,39

Ação
preparatória

Culturais de
Itaituba
Total AII

379,39

Total Pará

1,13 bilhão*

FONTE dos dados primários: Ministério do Planejamento, PAC, 2012.
NOTA: (*) inclui o período de 2007 a 2010

O último grande empreendimento a ser considerado entre as iniciativas do governo
federal que contam com recursos do PAC é a Hidrovia Tapajós - Teles Pires (ver
Figura 5.1.2/03 a seguir), que permitirá ligar o Norte do Mato Grosso com a hidrovia
amazônica através de Santarém (PA) ou de outros portos, facilitando e barateando o
custo do escoamento de soja para o mercado internacional. Em 2005 foi liberada pelo
Ministério Público a realização dos estudos técnicos e ambientais do Rio Tapajós e
seus afluentes. Após vários anos de espera a Hidrovia do Tapajós foi incluída no PAC
2011-2014 de forma que em outubro de 2012 foi elaborado o edital sobre o Estudo de
Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA, do empreendimento.
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Figura 5.1.2/03 - Hidrovia Tapajós -Teles Pires - Detalhe do Trecho Principal do Projeto.
FONTE: http://www.antaq.gov.br/portal/pdf/Palestras/PalestraMichelTachy.pdf

Para o baixo Tapajós, trecho compreendido entre São Luís do Tapajós e Santarém,
navegável em seus 345 km em qualquer época do ano, foram previstos recursos no
PAC para o início das obras de dragagem, derrocagem e sinalização no trecho entre
Santarém a Miritituba e a construção do porto público em Miritituba. O órgão
responsável é o DNIT, os municípios envolvidos são Jacareacanga, Itaituba, Aveiro e
Santarém no Pará e Colíder, Sinop, Sorriso e Juruena no Mato Grosso. A data de
referência é 31 de dezembro de 2012, o estágio é o de ação preparatória e os
recursos não foram especificados.
5.1.3

Outros planos e programas de âmbito federal com incidência na área de
influência do AHE São Luiz do Tapajós

Destacam-se entre os outros programas e projetos de âmbito federal, aqueles de
responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente – MMA, voltados à preservação do
meio ambiente, dentro da perspectiva de amenizar os impactos da aceleração das
atividades antrópicas. Foram selecionados os de maior relevância e aplicabilidade na
área de abrangência do estudo, devendo-se destacar que eles envolvem questões que
afetam diretamente a população local, relacionando-se a problemas frequentes na
região, tais como queimadas, incêndios florestais, entre outros. Desse modo, a seguir
são sumarizados os principais programas executados pelo MMA, que de alguma
maneira incidem sobre a região de abrangência do empreendimento em estudo.
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5.1.3.1 Programa Agenda 21
A Agenda 21 constitui um instrumento de planejamento direcionado à construção de
sociedades sustentáveis nas diferentes bases geográficas. Esse programa procura
conciliar métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica, com
forte ênfase na participação da sociedade. Desde 2008 ele foi integrado no Plano
Plurianual do Governo Federal (PPA) dentro da perspectiva de incentivar a elaboração
e implementação, formação continuada e o fomento a projetos de Agendas 21 locais.
A Agenda 21 local é o processo de planejamento participativo em determinado
território e que envolve a implantação de um Fórum de Agenda 21. O programa é
composto por governo e sociedade civil, cabendo ao Fórum construir um Plano Local
de Desenvolvimento Sustentável. Este deve estruturar as prioridades locais por meio
de projetos e ações de curto, médio e longo prazo. No Fórum são também definidos os
meios de implementação e as responsabilidades do governo e dos demais setores da
sociedade local na execução, acompanhamento e revisão desses projetos e ações.
5.1.3.2 Programa Nacional de Águas Subterrâneas
O Programa Nacional de Águas Subterrâneas foi elaborado no âmbito do Plano
Nacional de Recursos Hídricos. Vale destacar que embora as águas subterrâneas
sejam domínio dos estados, o tema está sendo tratado num programa nacional, haja
vista a necessidade da gestão integrada deste recurso e o fato dos aquíferos quase
sempre extrapolarem os limites das bacias hidrográficas, estados e países, sendo
necessários mecanismos de articulação entre os entes envolvidos. Os municípios
também são considerados na gestão de recursos hídricos, pois são os responsáveis
pela política de uso e ocupação do solo, que tem relação direta com a proteção das
águas subterrâneas.
O programa se propõe a desenvolver mecanismos de articulação entre os entes
envolvidos com as águas subterrâneas e sua gestão integrada, adotando três linhas
de ação ou subprogramas: ampliação do conhecimento hidrogeológico,
desenvolvimento dos aspectos institucionais e legais e capacitação, comunicação e
mobilização social.
A ampliação do conhecimento hidrogeológico é considerada a primeira etapa para
subsidiar a implantação de um sistema de gestão integrado entre as águas
subterrâneas e as superficiais, já que atualmente a gestão é centralizada no
componente das águas superficiais, pelo fato desta ter maior visibilidade e pela maior
disponibilidade de dados e estudos. Por sua vez, a legislação de recursos hídricos
está muito mais avançada em relação às águas superficiais. A maior parte dos
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Estados que possui legislação relativa às águas subterrâneas tem se limitado à
questão da outorga e são poucas as normas que tratam da proteção e conservação
destes recursos e a sua gestão integrada, principalmente a interface com as águas
superficiais. Por fim, de acordo com a justificativa do programa é notória a
necessidade de capacitação em águas subterrâneas, pois as informações, os cursos e
os trabalhos na área de hidrogeologia são esparsos. No que se refere à gestão das
águas subterrâneas as dificuldades e a falta de integração são ainda maiores,
havendo a necessidade de envidar esforços no sentido de promover a inserção da
temática nas ações e atividades relacionadas à Gestão Integrada de Recursos
Hídricos (GIRH).
5.1.3.3 Programa Nacional de Florestas
O Programa Nacional de Florestas foi criado para desenvolver ações abrangentes no
setor florestal, tais como: a promoção e implementação do desenvolvimento florestal
sustentável, a proteção da diversidade biológica associada aos ecossistemas
florestais, à compatibilização do desenvolvimento florestal sustentável com as políticas
setoriais e extra setoriais e o desenvolvimento institucional, sobressaindo o papel do
governo federal na coordenação e articulação das ações.
Inseridos neste programa existem projetos que contemplam a região em estudo como
Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG-7) que, por
sua vez, apoia ações como Projeto Amazônia Fique Legal e Promanejo, sumarizados
ainda neste item.
5.1.3.4 Programa de Áreas Protegidas da Amazônia - ARPA
O Programa Áreas Protegidas da Amazônia - ARPA, foi lançado em 2002 pelo
governo federal e é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente - MMA. Seu
gerenciamento financeiro é realizado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade –
FUNBIO e, seu financiamento é feito com recursos do Global Environment Facility GEF.
O ARPA é tido como um dos maiores programas de conservação de florestas
tropicais, e seus principais objetivos consistem em (i) fortalecer o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação – SNUC, na Amazônia, (ii) proteger 60 milhões de hectares
da Amazônia brasileira, (iii) assegurar recursos financeiros para a gestão destas
áreas, (iv) e promover o desenvolvimento sustentável naquela região. A iniciativa
pretende combinar biologia da conservação com as melhores práticas de
planejamento e gestão, com a intenção de criar, equipar e consolidar unidades de
conservação.
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As unidades de conservação apoiadas pelo programa são beneficiadas com bens,
obras e contratação de serviços necessários para a realização de atividades de
integração com as comunidades do entorno, formação de conselhos, planos de
manejo, levantamentos fundiários, fiscalização e outras ações necessárias ao seu
funcionamento. Importante destacar que o ARPA encontra-se alinhado com as
principais políticas e estratégias do governo brasileiro para a conservação da
Amazônia, tais como:
• Plano Amazônia Sustentável - PAS, cuja integração com o ARPA acontece à partir
da consulta e envolvimento de diversos setores da sociedade regional e nacional,
além de permear os cinco eixos temáticos prioritários do PAS: produção sustentável
com tecnologia avançada, novo padrão de financiamento, gestão ambiental e
ordenamento territorial, inclusão social e cidadania e infraestrutura para o
desenvolvimento,
• Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal PPCDAM, cujas contribuições e interfaces com o ARPA estão na sintonia entre os
objetivos e diretrizes gerais de ambos, incluindo as metas do PPCDAM de
ordenamento fundiário e territorial da região, através da criação e consolidação de
UCs,
• Plano Nacional de Áreas Protegidas - PNAP, com o qual o ARPA colabora para o
cumprimento de diversas diretrizes, como a de assegurar a representatividade dos
diversos ecossistemas e a de promover a articulação de diferentes segmentos da
sociedade para qualificar as ações de conservação da biodiversidade,
• Plano Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC, que tem no ARPA importante
apoio para sua consecução, pois se espera que com a criação de 13 UCs na
Amazônia entre 2003 e 2007 com o apoio do ARPA, poderá ser evitada, até 2050, a
emissão de 0,43 bilhões de toneladas de carbono na atmosfera. Dessa forma, a
expansão futura do SNUC na Fase II do ARPA e a melhoria na gestão das UCs
poderão aumentar a contribuição do Programa para a redução das taxas de
desmatamento na Amazônia Legal.
5.1.3.5 Programa Bolsa Verde
O Programa de Apoio à Conservação Ambiental Bolsa Verde, instituído em 2011 no
âmbito do Programa Brasil Sem Miséria, tem como principal diretriz conceder, a cada
trimestre, um benefício de R$ 300,00 às famílias em situação de extrema pobreza que
vivem em áreas consideradas prioritárias para conservação ambiental. Os objetivos
desse programa são: (i) incentivar a conservação dos ecossistemas (manutenção e
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uso sustentável), (ii) promover a cidadania e melhoria das condições de vida, (iii)
elevar a renda da população em situação de extrema pobreza que exerça atividades
de conservação dos recursos naturais no meio rural, e por fim (iv), incentivar a
participação dos beneficiários em ações de capacitação ambiental, social, técnica e
profissional.
Nesse sentido, a proposta do programa é aliar o aumento da renda da população à
conservação dos ecossistemas e ao uso sustentável dos recursos naturais. Destina-se
àqueles que desenvolvem atividades de uso sustentável dos recursos naturais em
reservas extrativistas, florestas nacionais, reservas de desenvolvimento sustentável de
âmbito federal, assentamentos ambientalmente diferenciados da reforma agrária,
territórios ocupados por ribeirinhos, extrativistas, populações indígenas e quilombolas,
além de outras comunidades tradicionais. De acordo com o governo federal, o Bolsa
Verde representa um passo importante na direção de reconhecer e compensar
comunidades tradicionais e agricultores familiares pelos serviços ambientais que
prestam à sociedade.
5.1.3.6 Projeto Corredores Ecológicos
O Projeto Corredores Ecológicos, iniciado em 1997 no âmbito do Programa Piloto para
a Proteção das Florestas Tropicais no Brasil, tem como foco a atuação em dois
corredores previamente estabelecidos, o Corredor Central da Mata Atlântica - CCMA,
e o Corredor Central da Amazônia - CCA. Os corredores ecológicos são áreas que
possuem ecossistemas florestais biologicamente prioritários e viáveis para a
conservação da biodiversidade na Amazônia e na Mata Atlântica, compostos por
conjuntos de unidades de conservação, terras indígenas e áreas de interstício. A
principal função do projeto é a efetiva proteção da natureza, devendo atuar no sentido
de reduzir ou prevenir a fragmentação de florestas existentes.
Seus principais objetivos são: (i) reduzir a fragmentação mantendo ou restaurando a
conectividade da paisagem e facilitando o fluxo genético entre as populações, (ii)
planejar a paisagem, integrando unidades de conservação, buscando conectá-las e,
assim, promovendo a construção de corredores ecológicos na Mata Atlântica e a
conservação daqueles já existentes na Amazônia, (iii) demonstrar a efetiva viabilidade
dos corredores ecológicos como uma ferramenta para a conservação da
biodiversidade na Amazônia e Mata Atlântica e, por fim (iv) promover a mudança de
comportamento dos atores envolvidos, criar oportunidades de negócios e incentivos a
atividades que promovam a conservação ambiental e o uso sustentável, agregando o
viés ambiental aos projetos de desenvolvimento.
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Para atingir estes objetivos o Projeto Corredores Ecológicos se propõem a
desenvolver uma abordagem abrangente, descentralizada e participativa, permitindo
que governo e sociedade civil compartilhem a responsabilidade pela conservação da
biodiversidade. A intenção é desenvolver parceiras nos diversos níveis: federal,
estadual, municipal, setor privado, sociedade civil organizada e moradores de entorno
das áreas protegidas.
5.1.3.7 Programa Nacional de Educação Ambiental – ProNEA
O Programa Nacional de Educação Ambiental é coordenado pelo órgão gestor da
Política Nacional de Educação Ambiental e tem como eixo orientador a marca
institucional do atual governo: "Brasil, um País de todos". Suas ações destinam-se a
assegurar, no âmbito educativo, a integração equilibrada das múltiplas dimensões da
sustentabilidade - ambiental, social, ética, cultural, econômica, espacial e política - ao
desenvolvimento do País. De acordo com o programa, dessa integração deve resultar
uma melhor qualidade de vida para toda a população brasileira, por intermédio do
envolvimento e participação social na proteção e conservação ambiental e da
manutenção dessas condições a longo prazo. Nesse sentido, assume também as
quatro diretrizes do Ministério do Meio Ambiente: transversalidade; fortalecimento do
SISNAMA; sustentabilidade; e participação e controle social.
De acordo com o MMA, o ProNEA representa um constante exercício de
transversalidade, à medida que cria espaços de interlocução bilateral e múltipla para
internalizar a educação ambiental no conjunto do governo. Nesse sentido, contribui
para a agenda transversal, que busca o diálogo entre as políticas setoriais ambientais,
educativas, econômicas, sociais e de infraestrutura, de modo a participar das decisões
de investimentos desses setores e a monitorar e avaliar, sob a ótica educacional e da
sustentabilidade, o impacto de tais políticas. Pretende-se expandir essa forma de
atuação para outros níveis de governo e para a sociedade como um todo.
Com a regulamentação da Política Nacional de Educação Ambiental, o ProNEA
compartilha a missão de fortalecer o Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA,
por intermédio do qual a PNEA deve ser executada em sinergia com as demais
políticas federais, estaduais e municipais de governo. Dentro das estruturas
institucionais do MMA e do MEC, o ProNEA compartilha da descentralização de suas
diretrizes para a implementação da PNEA, no sentido de consolidar a sua ação no
SISNAMA.
Ao considerar a Educação Ambiental como um dos elementos fundamentais da gestão
ambiental, o ProNEA desempenha um importante papel na orientação de agentes
públicos e privados para a reflexão e construção de alternativas que almejem a
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sustentabilidade. Paralelamente, a participação e o controle social também são
diretrizes que permeiam as estratégias e ações do ProNEA, por intermédio da geração
e disponibilização de informações que permitam a participação social na discussão,
formulação, implementação, fiscalização e avaliação das políticas ambientais voltadas
à construção de valores culturais comprometidos com a qualidade ambiental e a
justiça social, e de apoio à sociedade na busca de um modelo socioeconômico
sustentável.
Note-se que o Departamento de Educação Ambiental, instância que assumiu esse
programa, trabalha suas três linhas de ação de modo articulado: Gestão e
Planejamento da Educação Ambiental no País, Formação de Educadoras e
Educadores Ambientais, Comunicação para Educação Ambiental. Para tanto, atua de
forma integrada com as Secretarias do Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, a
Agência Nacional de Águas e o Instituto Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
5.1.3.8 Programa Mais Ambiente
O Programa Mais Ambiente constitui uma ação do governo federal para regularizar as
propriedades e posses rurais em todo o território nacional. Nesse sentido, visa
regularizar a situação de proprietários e posseiros que eventualmente avançaram no
desmatamento além do que a lei permite, não conseguindo manter os limites da
Reserva Legal (RL) ou Área de Proteção Permanente (APP).
Vale lembrar que a política de apoio à regularização ambiental é executada no âmbito
da Lei nº 12.651 de 25/05/2012 que instituiu o Cadastro Ambiental Rural - CAR, e de
sua regulamentação por meio do Decreto nº 7.830 de 17/10/2012, que definiu a
implantação do Sistema de Cadastro Ambiental Rural - SICAR. Note-se que o CAR é
um instrumento para auxiliar no processo de regularização ambiental de propriedades
e posses rurais. Esse cadastro consiste no levantamento de informações
georreferenciadas do imóvel, com delimitação das Áreas de Proteção Permanente –
APP, Reserva Legal – RL, e remanescentes de vegetação nativa, com o objetivo de
traçar um mapa digital a partir do qual são calculados os valores da área para
diagnóstico ambiental.
De acordo com o MMA o CAR constitui uma ferramenta importante para auxiliar no
planejamento da propriedade e na recuperação de áreas degradadas. Possibilita
também a formação de corredores ecológicos e a conservação dos demais recursos
naturais, contribuindo para a melhoria da qualidade ambiental. Na Amazônia Legal o
CAR já foi implantado em vários estados, constituindo-se em instrumento de múltiplos
usos pelas políticas públicas ambientais e contribuindo para o fortalecimento da
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gestão ambiental e do planejamento municipal, além de garantir segurança jurídica ao
produtor, dentre outras vantagens.
Vale ainda destacar as ações do MMA para a implementação do CAR na região, por
meio de projetos tais como: Projeto de Apoio à Elaboração dos Planos Estaduais de
Prevenção e Controle dos Desmatamentos e Cadastramento Ambiental Rural, Projeto
Pacto Municipal para a Redução do Desmatamento e Projeto de CAR, em parceria
com o The Nature Conservancy -TNC, este último, já finalizado. Além desses, o MMA,
em parceria com o BNDES, desenvolveu um programa específico voltado às
instituições públicas e privadas interessadas em elaborar os projetos de CAR, no
âmbito do Fundo Amazônia, cujo gestor é o próprio banco.
5.1.3.9 Programa Proteção das Florestas Tropicais
O Programa Proteção das Florestas Tropicais - PPG7 é uma iniciativa do governo
brasileiro em parceira com a comunidade internacional. Atualmente, é considerado um
vultoso programa de cooperação multilateral, sendo financiado pelos governos dos
países do G7, Países Baixos e União Europeia. Os recursos foram complementados
com contribuição do governo brasileiro, estados e sociedade civil.
O Programa Piloto já desenvolvido gerou inúmeros estudos técnicos e científicos que
ajudaram a construir políticas públicas ambientais voltadas para o desenvolvimento
sustentável. Ao longo de seus 17 anos de existência o Programa Piloto implantou 26
subprogramas e projetos que contribuíram para ampliar o conhecimento do meio
ambiente da floresta Amazônica e Mata Atlântica brasileiras. Investiu recursos em
cinco linhas de ação, a saber: experimentação e demonstração, conservação de áreas
protegidas, fortalecimento institucional, ciência e tecnologia para o desenvolvimento
sustentável, lições e disseminação de conhecimentos.
A maior parte dos subprogramas e projetos já está encerrada e uma parte pequena
caminha para a consolidação. Segundo os gestores do programa o grande desafio
atual é o dar continuidade ao que foi desenvolvido, seja no âmbito do conhecimento,
seja no que se refere às ações já iniciadas.
5.1.3.10 Programa Revitalização de Bacias
O Programa de Revitalização de Bacias Hidrográficas tem por objetivo recuperar,
conservar e preservar as bacias hidrográficas em situação de vulnerabilidade
ambiental, por meio de ações permanentes e integradas que promovam o uso
sustentável dos recursos naturais, a melhoria das condições socioambientais e a
melhoria da disponibilidade de água em quantidade e qualidade para os diversos usos.
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As ações para a revitalização estão inseridas no Programa de Conservação e Gestão
de Recursos Hídricos (PPA 2012/2015) e que será complementado por outras ações
previstas em vários programas federais do PPA. Atualmente, o Programa atua nas
bacias hidrográficas dos rios São Francisco, Tocantins-Araguaia, Paraíba do Sul e Alto
Paraguai (Pantanal).
Diretamente relacionadas com a implementação do Plano Nacional de Recursos
Hídricos (especialmente com o seu Programa VI: Programa de Usos Múltiplos e
Gestão Integrada de Recursos Hídricos), o processo de revitalização apresenta
dimensões de gestão ambiental da bacia, voltadas ao seu desenvolvimento
sustentável, buscando estabelecer a vinculação tanto com as diretrizes gerais da
Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH, expressas na Lei nº 9.433/97, como
com as diretrizes da Política Nacional de Meio Ambiente – PNMA, Lei nº 6.938/1981 e
da Política Nacional de Mudança do Clima – PNMC, Lei nº 12.187/2009, além de
buscar resguardar coerência com outras Políticas Nacionais.
De acordo com o MMA, este Programa representa um esforço comum de articulação e
integração a ser implementado entre os vários órgãos de governos em todas as
esferas, onde se coloca o conhecimento da realidade e a participação dos múltiplos
segmentos governamentais e da sociedade como instrumentos para a promoção da
revitalização e do desenvolvimento sustentável na Bacia.
5.1.3.11 Projeto BR 163 - Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável da
área de influência da rodovia BR 163
O governo federal lançou em 2006 o Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável
para a Área de Influência da Rodovia BR-163, mais conhecido como Plano BR-163
Sustentável. Esse plano abrange uma área de 1,23 milhão de km2, que inclui 79
municípios dos estados do Pará, Mato Grosso e Amazonas. Com a mobilização de
comunidades e o suporte do MMA foi estabelecido, em 2009, o Projeto BR 163. A
proposta desse plano era alicerçar o seguinte tripé: valorização da floresta em pé,
cadeias produtivas sustentáveis e participação das comunidades locais. Para tanto,
organizou-se por meio de três componentes, a saber: Manejo das Florestas Públicas
no DFS da BR 163, Apoio às Iniciativas de Produção Sustentável e, Fortalecimento da
Sociedade Civil e dos Movimentos Sociais.
O primeiro componente teve como executores o Serviço Florestal Brasileiro – SFB, e o
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio. Entre suas
atividades estão a implantação da Lei de Gestão de Florestas Públicas (nº 11.284 de
2006), que instaurou no Brasil uma nova forma de gestão das áreas florestais, com
vistas a propiciar a melhoria dos indicadores sociais e ambientais. Também tem a
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intenção de tornar acessível o Cadastro Nacional de Florestas Públicas, como um
instrumento para a definição de estratégias. Adicionalmente pretende contribuir na
atualização do Plano Anual de Outorga Florestal - PAOF, que determina as áreas
passíveis de concessão. Note-se que o apoio ao processo de concessões incide na
consolidação das FLONAs, através da elaboração de estudos que constituem a base
para os Planos de Manejo. As concessões, como exigência do processo licitatório,
devem incluir o estímulo ao processamento local da madeira e à geração de empregos
e renda na região.
Já o segundo componente, Apoio às Iniciativas de Produção Sustentável, conduzido
pelo Departamento de Zoneamento Territorial – DZT, da Secretaria de Extrativismo e
Desenvolvimento Rural Sustentável – SEDRS, do MMA, tem como meta estabelecer
sistemas produtivos que contemplem os pilares da sustentabilidade, a saber, inclusão
social, retorno econômico e conservação do ambiente.
Por fim, o terceiro componente, Fortalecimento da Sociedade Civil e dos Movimentos
Sociais, coordenado pelo Grupo de Trabalho Amazônico - GTA, com o
acompanhamento do Departamento de Articulação de Ações na Amazônia – DAAM,
do MMA, tem como objetivos capacitar e desenvolver ações para uma comunicação
mais efetiva entre as comunidades. Outro desafio a ser superado é o de instituir um
sistema de comunicação que inclua a ampliação de telecentros nos polos regionais e o
fortalecimento e a criação de rádios comunitárias na área de influência da BR-163.
Trata-se de ações indispensáveis para alcançar um dos mais importantes resultados
esperados do Projeto, que é o de preparar as comunidades para um debate
qualificado sobre o manejo florestal.
Além dos programas e projetos de responsabilidade exclusiva do MMA, foram
identificados diversos outros que contam com sua colaboração para serem
executados, e que são elencados a seguir.
5.1.3.12 Projeto Fundo Amazônia
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Pará é beneficiária do Projeto Fundo
Amazônia/SEMA, cujos recursos são oriundos do Governo Federal, por meio do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. O Projeto Fundo
Amazônia/SEMA tem o objetivo maior de assegurar que as atividades antrópicas
respeitem à legislação ambiental do Pará, garantindo a redução das taxas anuais de
desmatamento no território paraense. Para tanto, as ações concentram-se
principalmente no fortalecimento do licenciamento ambiental, no apoio à infraestrutura
para emissão do cadastro ambiental rural (CAR), e na desconcentração e
descentralização da gestão ambiental.
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Com o fortalecimento do Licenciamento Ambiental pretende-se assegurar o
cumprimento da legislação ambiental do Estado, bem como dar celeridade à análise
das demandas de licenciamento protocoladas na Secretaria, aumentando, assim, a
regularidade ambiental das atividades de grande impacto no meio ambiente. Para
complementar essa ação, as atividades de descentralização e desconcentração da
gestão ambiental devem garantir o fortalecimento dos Sistemas Estadual e Municipais
de Meio Ambiente, por meio da governança local e articulação interinstitucional entre
estado e municípios. O apoio para montagem da infraestrutura necessária nas
administrações municipais habilitando-as para emissão do CAR é considerado
fundamental para assegurar a generalização dessa ferramenta de ordenamento
ambiental. O enunciado do projeto estima que essa ferramenta permita identificar
áreas degradadas e recompô-las, bem como monitorar queimadas e desmatamentos
ilegais. Paralelamente, com o conhecimento da conjuntura vivida nas diferentes
localidades, estima-se que possam ser fomentadas linhas de crédito aos produtores
rurais com vistas a dinamizar a economia local.
Dentro dessa linha de ação descentralizada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente
do Pará se insere como uma importante instância de promoção da gestão ambiental
integrada, compatível com o desenvolvimento sustentável, estabelecido com o objetivo
de assegurar a preservação, a conservação do meio ambiente e a melhoria da
qualidade de vida das pessoas.
5.1.3.13 Programa PREVFOGO
As queimadas e os incêndios florestais estão entre os principais problemas ambientais
vivenciados no Brasil e, para enfrentá-lo, foi criado em 1989 no âmbito do Sistema
Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, o Programa de
Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais - PREVFOGO. O principal objetivo
desse programa foi criar mecanismo que creditassem ao IBAMA a competência de
coordenar as ações necessárias à organização, implementação e operacionalização
das atividades referidas à educação, pesquisa, prevenção, controle e combate aos
incêndios florestais e queimadas.
O PREVFOGO tem como principais diretrizes: (i) o estabelecimento de mecanismos
emergenciais de proteção contra incêndios nas Unidades de Conservação da União
mais suscetíveis a este tipo de circunstância, e (ii) o desenvolvimento de trabalhos que
organizem a operação do sistema. Ressalte-se que o plano de ação do programa
contempla atividades específicas para diferentes eventos, tais como incêndios
florestais em unidades de conservação, e queimadas na Amazônia e na região dos
Cerrados. A participação de diversos organismos como INPE, INMET e Corpos de
Bombeiros, fornece o suporte para o desenvolvimento do programa.
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5.1.3.14 .Projeto PRODES
O Projeto de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite – PRODES,
conta com a colaboração do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA, e é financiado
pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), através da Ação
"Monitoramento Ambiental da Amazônia".
O objetivo deste projeto, além de monitorar o desflorestamento da Amazônia, é o de
sistematizar o material necessário à elaboração e acompanhamento de um
diagnóstico que possa servir para finalidades administrativas e gerenciais, usando
técnicas de interpretação de imagens de satélite. Entende-se por desflorestamento no
PRODES a conversão de áreas de fisionomia florestal primária por ações
antropogênicas, para desenvolvimento de atividades agrossilvopastoris, detectadas a
partir de plataformas orbitais.
5.1.3.15 Projeto de Apoio ao Manejo Florestal Sustentável na Amazônia - Pro
Manejo
O Pro Manejo, executado pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo IBAMA, tem como
principais objetivos contribuir para que os produtos madeireiros da região sejam
oriundos de unidades de produção onde se pratique o manejo florestal de impacto
reduzido e, por outro lado, gerar experiências piloto que contribuam para o
aprendizado dos diversos segmentos envolvidos com a questão florestal e com a
gestão de unidades de conservação de uso direto.
As ações desse projeto se estruturam a partir de quatro componentes: (i) análises
estratégicas para subsidiar a formulação de políticas públicas, (ii) apoio e promoção de
iniciativas promissoras de manejo florestal, (iii) desenvolvimento e teste de um sistema
piloto de controle e monitoramento da atividade madeira e, (iv) apoio ao manejo dos
recursos florestais, especialmente pelas populações tradicionais na Floresta Nacional
do Tapajós. O Quadro 5.1.3.15/01 a seguir, traz a relação dos principais problemas e
ações dos componentes.
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Quadro 5.1.3.15/01 - Problemas e Ações por Componentes do Pro Manejo.
Componente

Problemas

Ações

• Políticas públicas
fomentando e incentivando o
desmatamento (corte raso).
• Falta de incentivos/créditos
para o manejo florestal (manter a
floresta em pé).
• Disponibilização de
madeira pelo desmatamento.

1

• Falta de exemplos
demonstrativos de manejo florestal.
• Pouca qualidade da mão
de obra.
• Ausência da extensão e
fomento ao manejo florestal.
• Pouca disseminação das
técnicas de manejo florestal de
impacto reduzido.

2

• Ineficiência do atual
sistema de controle da atividade
madeireira.
• Sistema cartorial de
controle.
• Indefinição de
competências e sobreposição de
atividades.
• Sistema de controle pouco
auditado.
• Disponibilização de
madeira pelo aumento da fronteira
agropecuária.
• Acesso ao recurso
madeireiro via autorização de
desmatamento.

3

4

• Falta de exemplos de
manejo em Florestas Nacionais,
com a participação de
comunidades tradicionais.
• Não utilização de técnicas
sustentáveis nos processos
produtivos (exploração de recursos
naturais, agropecuária e
agricultura).

• Realizar estudos estratégicos
sobre os problemas.
• Discutir os resultados com o
envolvimento da sociedade civil.
• Sugerir alterações nas
políticas públicas.
• Apoiar iniciativas promissoras
de manejo florestal madeireiro.
• Realizar dia de campo com
produtores de madeira.
• Apoiar treinamentos em
manejo florestal.
• Realizar oficinas de manejo
comunitário.
• Apoiar Seminários sobre
Manejo Florestal.
• Apoiar a publicação de
material técnico na área de manejo
florestal.

• Realizar estudos sobre o
sistema atual.
• Sugerir novo sistema.
• Discutir o sistema com
parcerias e sociedade civil.
• Testar e disponibilizar o novo
sistema.
• Treinar recursos humanos.

• Apoio a iniciativas de manejo
sustentável da floresta pelas
comunidades da FLONA.
• Apoio à implantação de
sistemas agroflorestais.
• Apoio ao fortalecimento e
organização comunitária.
• Plano de manejo de produtos
não madeireiros a ser elaborado –
copaíba e andiroba.
• Apoio à realização de Plano
de Negócio pelas comunidades.
• Capacitação/aperfeiçoamento
em técnicas de uso dos recursos da
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Componente

Problemas

Ações
floresta
• Intensificação de processos
produtivos utilizando o manejo em
matas de capoeira e sistemas
agroflorestais - SAF´s.

FONTE: Ministério do Meio Ambiente, 2011.

Cabe ainda indicar no âmbito federal alguns planos e projetos executados pelo
Ministério de Minas e Energia – MME, sumarizados a seguir.
5.1.3.16 Plano Nacional de Mineração - PNM-2030
O Plano Nacional de Mineração - PNM-2030 apresenta diretrizes gerais para as áreas
de geologia, recursos minerais, mineração e transformação mineral, inclusive
metalurgia. Uma característica que diferencia esta versão do plano das três anteriores,
a última ainda de 1994, é a inclusão da transformação mineral que é a primeira etapa
de industrialização dos minérios.
O principal objetivo do PNM é nortear as políticas de médio e longo prazo que possam
contribuir para que o setor mineral contribua de forma significativa para o
desenvolvimento sustentável do País nos próximos 20 anos. De acordo com o
governo, a elaboração do PNM – 2030 é resultado de processo participativo baseado
em diversas reuniões, com contribuição de mais de 400 pessoas e de estudos
coordenados pelo MME.
O PNM-2030 está fundamentado em três diretrizes: (i) governança pública eficaz para
promover o uso dos bens minerais extraídos no País no interesse nacional, (ii)
agregação de valor e adensamento de conhecimento em todas as etapas do setor
mineral e, (iii) sustentabilidade em todas as etapas da cadeia produtiva mineral. Ainda
de acordo com o governo federal os objetivos estratégicos e as ações deste Plano
mostram sua necessidade e relevância diante das previsões de produção,
investimentos e geração de empregos durante o período de vigência do PNM – 2030.
A justificativa do plano ressalta que atualmente o setor mineral – que compreende as
etapas de geologia, mineração e transformação mineral – é a base para diversas
cadeias produtivas, participando com 4,2% do PIB e 20% do total das exportações
brasileiras, gerando um milhão de empregos diretos, o equivalente a 8% dos
empregos da indústria. Internacionalmente o país se destaca como produtor de nióbio,
minério de ferro, bauxita, manganês e vários outros bens minerais. Ainda segundo o
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PNM a produção para alguns minerais e produtos de base mineral, com base em
2008, deverá crescer de três a cinco vezes para atender tanto o consumo interno
como as exportações. Os investimentos previstos em pesquisa mineral, mineração e
transformação mineral (metalurgia e não metálicos), quase todos originários da
iniciativa privada, totalizarão US$ 260 bilhões até 2030, além de mais 30% sobre este
valor em infraestrutura e logística. O PNM – 2030 servirá como referência para o
planejamento do setor mineral nos próximos 20 anos, integrado com as políticas
ambientais e industriais, com o objetivo comum de promover o desenvolvimento
sustentável.
5.1.3.17 Programa de Integração Mineral em Municípios da Amazônia
O Programa de Integração Mineral em Municípios da Amazônia – PRIMAZ, apresentase como uma forma de estudos integrados dos recursos minerais, hídricos e
ambientais, com diversos segmentos das áreas sociais, econômicas e de
infraestrutura. Ao mesmo tempo, funciona como um instrumento de divulgação da
gestão ambiental e auxilia nos Planos Diretores Municipais.
Tem como objetivo proporcionar às autoridades municipais elementos necessários à
elaboração de Planos de Desenvolvimento Regional, consolidando as informações de
caráter geográfico, social, econômico e de infraestrutura urbana, ao mesmo tempo que
resgata dados da Geologia, Hidrologia, Mineração, Hidrogeologia e Meio Ambiente.
Desse modo procura fornecer informações que auxiliem as administrações municipais
no controle e fiscalização dos recursos minerais, na regularização das pessoas
envolvidas na atividade mineral, na determinação das potencialidades minerais, nas
oportunidades de investimentos, na formulação de projetos de abastecimento de água,
nas propostas de infraestrutura destinadas à melhoria das condições de vida dos
munícipes, nas propostas de preservação ambiental e no fomento à produção de
minerais de emprego imediato na construção civil, bem como substâncias minerais
para corretivo de solos, além de alternativas para a destinação final e adequada dos
resíduos sólidos.
Trata-se de um trabalho desenvolvido pela Companhia de Pesquisa de Recursos
Minerais – CPRM, contando, no âmbito estadual, com a participação da Secretaria de
Estado do Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN, através do Departamento
de Desenvolvimento Municipal e, a nível municipal, com as Prefeituras onde se
desenvolvem o Programa.
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5.2

Planos, Programas e Projetos de Nível Estadual - Pará

Este item foi desenvolvido principalmente a partir dos programas contidos no Plano
Plurianual (PPA – 2012-2015) do Estado do Pará e que de alguma maneira incidem
sobre a área de abrangência do empreendimento. Vale lembrar que este plano é o
principal instrumento de planejamento de médio prazo das ações do governo estadual,
abrangendo de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da
administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes. Orienta,
portanto, as Leis de Diretrizes Orçamentárias – LDO’s, bem como, a Lei Orçamentária
Anual – LOA’s. Dessa maneira, o PPA estabelece as medidas, gastos e objetivos a
serem seguidos pelo governo ao longo de um período de quatro anos, iniciando-se no
segundo ano de um mandato governamental até o final do primeiro ano do próximo
mandato.
5.2.1

Plano Plurianual do Estado do Pará

O PPA 2012-2015 do Estado do Pará, atualmente em vigência e intitulado “Pacto pelo
Pará”, foi concebido tendo como balizadores três grandes eixos: a transformação pelo
conhecimento, a transformação pela produção e a transformação pela gestão e
governança. Com a intenção de assegurar essa estratégia de desenvolvimento, foram
estabelecidas cinco diretrizes, que embasaram a elaboração dos Programas de
Governo, quais sejam: promover a produção sustentável, a inclusão social, e a
articulação político institucional, bem como a desconcentração do governo; agregar
valor à produção por meio do conhecimento; e fortalecer a gestão do governo com
transparência. As principais metas do PPA se direcionam a diversas áreas,
distribuídas entre 80 programas, dos quais 62 são de responsabilidade do poder
Executivo.
Conforme referido, todos os programas e ações contidas no PPA devem estar inclusos
nos orçamentos anuais. De acordo com o governo do Pará a receita orçamentária
bruta prevista para o período de 2012 a 2015 é de R$ 71,5 bilhões. Quando
comparado ao PPA anterior (2008-2011), o atual registra um crescimento de 11%, (já
que o antecedente teve recursos inicialmente estimados em R$ 38 bilhões, e após a
revisão registrou R$ 45 bilhões). Feita a dedução do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB, cujo montante é de R$ 7,7 bilhões, resulta uma receita
orçamentária líquida de R$ 63,8 bilhões.
Com o acréscimo de receitas extraorçamentárias estimadas em R$ 4,7 bilhões, o total
da receita prevista para o período é de R$ 68,6 bilhões. Note-se que a despesa
prevista para o período de 2012-2015 é de R$ 51,2 bilhões, cabendo ao Executivo o
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montante de R$ 44,7 bilhões, e aos demais poderes, Defensoria Pública e órgãos
constitucionais, o total de R$ 6,5 bilhões. Detalhando essas despesas por áreas, os
valores ficaram distribuídos da seguinte forma: R$ 3,5 bilhões para a área da saúde;
R$ 8,4 bilhões para educação; R$ 1,8 bilhão para segurança pública; R$ 3,2 bilhões
para transporte; R$ 1,2 bilhão para saneamento; R$ 595 milhões para habitação; R$
494 milhões para cultura; R$ 422 milhões para ciência e tecnologia; R$ 394 milhões
para assistência social, e R$ 5 milhões para outros setores.
No que se refere à distribuição territorial desses recursos, de acordo com a agência de
noticias do governo do Pará, serão investidos até 2015 quase R$ 3 bilhões nas
regiões do Baixo Amazonas, Tapajós e Xingu. Estão previstos para a região do
Tapajós (Aveiro, Rurópolis, Itaituba, Trairão, Jacareacanga e Novo Progresso) quase
R$ 100 milhões. Com sede em Itaituba está prevista a construção do Hospital
Regional do Tapajós. A região também receberá, entre outras obras, a construção de
uma Unidade Integrada Pro Paz, a reforma de duas delegacias, a implantação da
Casa do Trabalhador e o asfaltamento de 116 km de vias.
Dentre os 80 programas previstos, foram destacados aqueles que de alguma maneira
incidem sobre a área de influência do empreendimento em estudo, cuja grande maior
parte está voltada para setor de infraestrutura e logística. O Quadro 5.2.1/01 na
sequência lista esses programas, bem como seus objetivos e ações.
Quadro 5.2.1/01 - Programas Estabelecidos pelo PPA (2012-2015) do Estado do Pará.
Programa

Objetivos

Ações
▪ Acompanhamento e gerenciamento de obras.

Caminhos para o
desenvolvimento

Adequar a
infraestrutura e
serviços de
transporte
rodoviário e
aeroviário no
Estado do Pará

▪ Atendimento aos usuários e/ou agentes de
serviços regulados de transporte intermunicipal
de passageiros, conservação de rodovias,
construção da rodovia PA-279.
▪ Construção de infraestrutura Aeroviária,
construção de pontes, construção de rodovias.
▪ Controle dos serviços de transporte público
rodoviário intermunicipal de passageiros.
▪ Implementação do Projeto Asfalto na Cidade.
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Programa

Objetivos

Ações
▪ Adequação das Instalações Portuárias
Públicas.
▪ Construção de Infraestrutura Hidroviária.
▪ Construção de Instalações Portuárias
Públicas.
▪ Controle dos Serviços de Transporte Público
Hidroviário Intermunicipal de Passageiros.

Desenvolvimento
portuário e
hidroviário

Adequar a
infraestrutura e
serviços de
transporte
hidroviário no
Estado do Pará.

▪ Desassoreamento de Vias Navegáveis.
▪ Desenvolvimento de Pesquisas e estudos
Portuários, Hidroviários e de Integração Hidro
Rodoviária.
▪ Fiscalização dos Serviços de Transporte
Público Hidroviário Intermunicipal de
Passageiros.
▪ Implantação do Terminal Hidroviário de Belém.
▪ Melhoramento da Infraestrutura Hidroviária.
▪ Regulação dos Serviços de Transporte Público
Hidroviário Intermunicipal.
▪ Suporte Técnico a Projetos de Infraestrutura
Portuária e Hidroviária.
▪ Atendimento aos Usuários e/ou Agentes de
Serviços Reguladores de Energia Elétrica.

Energia no Pará

Adequar, em
termos qualitativos
e quantitativos, o
atendimento da
demanda de
energia no Estado
do Pará.

▪ Fiscalização e Acompanhamento da Prestação
dos Serviços de
Geração e Distribuição de Energia Elétrica.
▪ Implantação do Serviço de Gás Natural
Canalizado e Veicular.
▪ Participação do Estado no Programa Luz Para
Todos (Universalização).

Saneamento é vida

Assegurar o
acesso e a
qualidade da
prestação dos
serviços de

▪ Ampliação de Microssistemas de
Abastecimento de Água, Ampliação de
Sistemas de Abastecimento de Água.
▪ Apoio a Serviços Públicos de Limpeza Urbana
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Programa

Objetivos
saneamento
básico, nas áreas
urbana e rural no
Estado do Pará.

Ações
e Manejo dos Resíduos Sólidos.
▪ Atendimento aos Usuários e/ou Agentes de
Serviços Regulados de Saneamento Básico.
▪ Elaboração de Planos Diretores Municipais de
Saneamento Básico.
▪ Implantação de Microssistemas de
Abastecimento de Água.
▪ Realização de Obras de Saneamento Básico
em Área Urbana, Regulação dos Serviços de
Saneamento Básico.

Território e
integração regional

Promover a
articulação
institucional entre
Estado e
Municípios nos
diversos espaços
do território
paraense.

▪ Elaboração de Planos de Desenvolvimento
Regional Sustentável (PDRS).

▪ Capacitação para o Manejo de Produtos
Florestais Madeireiros, não Madeireiros e
Serviços Florestais.
▪ Fortalecimento do Sistema de Serviços
Ambientais.

Floresta
Sustentável

Ordenar o setor
florestal do Estado
do Pará

▪ Identificação Cientifica de Madeiras
Exploradas no Território
Paraense.
▪ Implementação das Unidades de
Conservação.
▪ Manejo e Recuperação Ambiental.
▪ Outorga de Florestas Públicas para Produtos e
Serviços Florestais.
▪ Produção Sustentável em Áreas Alteradas.
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Programa

Valorização da
Sociobiodiversidade

Objetivos

Promover o
desenvolvimento
sustentável através
do fortalecimento
das cadeias de
valor da
sociobiodiversidad
e

Ações
▪ Apoio ao Manejo Florestal Comunitário e
Familiar; Elaboração de Planos de Utilização e
de Desenvolvimento Socioeconômico e
Ambiental para as Comunidades
Remanescentes de Quilombos.
▪ Implantação de Planos de Desenvolvimento
Local em Áreas sob Gestão de PCTAF’s.
▪ Promoção das Cadeias de Valor de Produtos e
Serviços Florestais e Ambientais da
Sociobiodiversidade.
▪ Sustentabilidade de Populações Tradicionais e
Indígenas.
▪ Arrecadação e Matrícula de Terras Devolutas
em Áreas sob Jurisdição Estadual.
▪ Cooperação Nacional e Internacional.
▪ Criação de Unidades de Conservação.
▪ Educação Ambiental.
▪ Gerenciamento Costeiro, Marítimo e Estuarino.
▪ Gestão de Recursos Hídricos.

Gestão Ambiental e
territorial

Fortalecer os
sistemas de gestão
ambiental e
territorial do Estado

▪ Implementação de Ações de Tecnologias de
Informação para a
Gestão Ambiental.
▪ Implementação de Ferramentas de
Responsabilidade Territorial.
▪ Licenciamento, Monitoramento e Fiscalização.
▪ Regularização de Áreas Patrimoniais dos
Municípios.
▪ Regularização dos Aforamentos Estaduais.
▪ Regularização Fundiária em Áreas Rurais.
▪ Regularização Fundiária em Projetos de
Assentamentos Estaduais.
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▪ Ações de Regularização Fundiária Municípios Verde.
▪ Apoio à Dinamização da Economia Local em
Bases Sustentáveis.
▪ Apoio à Gestão Municipal de Resíduos
Sólidos.
▪ Apoio à Implementação de Planos Municipais
de Combate ao

Municípios
211
Verdes

Promover o
desenvolvimento
local baseado na
produção
sustentável

Desmatamento.
▪ Apoio à Institucionalização do Programa
Redução de Emissões por Desmatamento.
▪ Degradação e Manejo Florestal – REDD, no
Estado do Pará.
▪ Assistência Técnica e Extensão Rural em
Áreas dos Municípios
Verdes.
▪ Desconcentração e Descentralização da
Gestão Ambiental.
▪ Produção Florestal.
▪ Restauração Florestal.

FONTE: Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças do estado do Pará, SEPOF, 2011.

Entre as iniciativas previstas em nível estadual, merece destaque o Projeto de Gestão
Ambiental Integrada do Estado do Pará - PGAI/PA, cuja proposta é levada a termo,
por um lado pela Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente SECTAM e, por outro, pelo Ministério Público do Pará, visando formular políticas
públicas para o meio ambiente na região, contribuir para a implementação das normas
de proteção ambiental no Estado e exercer com segurança e profissionalismo as
atividades preventiva, repressiva e reparatória dos danos ambientais nos diversos
municípios paraenses. Especificamente este projeto propõe: compatibilizar o
desenvolvimento econômico com a conservação da qualidade do meio ambiente,
respeitadas as peculiaridades e dificuldades locais e implementar o princípio da
imposição do ônus compensatório ao degradador do meio ambiente, tanto pela via

211
Para maiores detalhamentos do programa: http://www.sema.pa.gov.br/download/SEMA-Programa-%20MunicipiosVerdes.pdf
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fiscal, como pela indução de investimentos privados na produção de tecnologias
ambientais ou recuperadoras dos ambientes degradados.
5.2.2

Zoneamento Econômico-Ecológico (ZEE) do Pará

Cabe também fazer referência ao Zoneamento Econômico-Ecológico no Estado do
Pará, instituído pelo governo como instrumento da Política Estadual do Meio
Ambiente, tendo em vista compatibilizar o desenvolvimento com a preservação e a
conservação do meio ambiente. As ações adotadas para implementação do ZEE no
Estado do Pará são coordenadas pela Secretaria Especial de Produção e executadas
pela Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente - SECTAM.
Para tanto, o território do Pará foi dividido em quatro áreas de concentração, com
características básicas identificadas como: Área 1 – Área de Investimento Intensivo
(AII); Área 2 – Área de Transição (AT); Área 3 – Área de Potencial Futuro (APF) e
Área 4 – Área Especialmente Protegidas (AEP). Para cada área são projetados
procedimentos operacionais a serem definidos pela SECTAM, com o intento de
subdividi-las e organizá-las social e economicamente, restringindo, portanto, a atuação
inicial do zoneamento às áreas prioritárias, como as Áreas 1 e 2, e assegurando às
Áreas 3 e 4, o monitoramento, controle e outros mecanismos, para detectar eventuais
atividades predatórias.
O ZEE serve de subsídio à elaboração do Plano Plurianual, à política de investimentos
públicos e incentivos fiscais do Estado, bem como a orientar a iniciativa privada quanto
à alocação de seus investimentos. Conforme já apresentado no capitulo relativo aos
Aspectos Geopolíticos, antecipando o detalhamento do conjunto do Macrozoneamento
do Estado do Pará, foi elaborado um ZEE específico para a região de influência das
rodovias Cuiabá – Santarém e Transamazônica, denominado como ZEE Zona Oeste.
Este zoneamento foi aprovado no ano de 2009 e seu principal produto técnico é o
Mapa de Subsídios à Gestão Territorial (Figura 5.2.2/01), que agrega as informações
indexadas do meio físico natural e do meio socioeconômico e define, com base na
potencialidade social e na vulnerabilidade natural, as zonas ecológico-econômicas.
Vale destacar que a Área de Influência Indireta do empreendimento em estudo
basicamente está integrada na tipologia “Área de Investimento Intensivo”, porém
possui parcelas que pertencem às outras tipologias e sujeitas a alterações em seus
respectivos estatutos por parte da SECTAM.
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Figura 5.2.2/01 - Subsídios à Gestão do Território – ZEE Oeste
FONTE: Embrapa
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5.2.3

Projeto de Gestão Ambiental Integrada do Município de Itaituba

Através do Projeto de Gestão Ambiental Integrada do Estado do Pará - PGAI/PA o
governo estadual se propôs elaborar, testar e implementar um modelo de gestão
ambiental integrada em 31 municípios, entre os quais o de Itaituba. O PGAI/PA é
coordenado pela SECTAM e executado em cooperação com o Ministério Público
Estadual, as Secretarias de Meio Ambiente das Prefeituras das áreas prioritárias,
Polícia Militar, Polícia Civil, IBAMA, SAGRI, SEICOM, SESPA e entidades não
governamentais. Faz ainda parte do Subprograma de Política de Recursos Naturais SPRN, do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais - PP-G7,
coordenado pelo Ministério de Meio Ambiente - MMA e conta com apoio administrativo
do Banco Mundial.
O modelo de gestão ambiental promovido pelo PGAI/PA baseia-se na ação integrada
das instituições ambientais a nível federal, estadual e municipal e tem como foco
principal o melhor controle e monitoramento das atividades rurais com potencial
degradador ou poluidor. O Projeto de Gestão Ambiental Integrada do Município de
Itaituba integra o PGAI/Pará e deu origem ao Plano Diretor de Desenvolvimento
Sustentável de Itaituba (PDDS) que é utilizado como instrumento para orientar o
planejamento de uso dos recursos naturais, além da ocupação das áreas urbanas e
rurais e envolve o Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) e os Planos Diretores
Rural e Urbano.

5.3

Administrações Públicas de Itaituba e Trairão e Iniciativa Privada

Os municípios de Itaituba e Trairão não respondem autonomamente pelo
desenvolvimento ou gestão de planos, programas ou projetos significativos, com
potencial de interferência ou sinergia com o empreendimento em estudo. Vale
ressaltar, pelo contrário, que a presença do poder público municipal nas áreas que
poderão ser diretamente afetadas e respectivo entorno é muito limitada e esparsa.
Entre os empreendimentos privados destaca-se claramente a implantação de um novo
corredor logístico para o escoamento da produção de grãos do Centro Oeste que se
tornou viável com a perspectiva de rápida complementação da pavimentação da BR
163 até Itaituba. Paralelamente, no âmbito do PAC, conforme já observado, foram
consignados recursos para melhoria da hidrovia constituída pelo trecho Itaituba –
Santarém, relativos a derrocamentos, dragagens e sinalização. Atraídas pelas
condições criadas por esses investimentos públicos, diversas empresas – grandes e
médias trades e companhias especializadas em logística, pretendem instalar-se em
Miritituba para a implantação de terminais rodo – hidroviários de carga.
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5.3.1

Estação de Transbordo de Carga – ETC Itaituba

Com a próxima conclusão da pavimentação do trecho da BR-163 entre Guarantã do
Norte (MT) e Itaituba (PA), começa a ser implantado por empresas privadas um novo
sistema logístico, planejado para escoar até 20 milhões de toneladas de grãos
provenientes de Mato Grosso através de portos da Bacia Amazônica. Os cerca de
1.100 km que brevemente estarão totalmente pavimentados ligando os municípios
mato-grossenses de Sinop, Sorriso, Nova Mutum e Lucas do Rio do Verde, grandes
produtores de grãos, com Itaituba, onde se inicia o trecho francamente navegável do
rio Tapajós, abre uma nova rota para a exportação da soja e do milho. Atualmente
mais de 70% da safra do MT é escoada pelos portos de Santos (SP) e Paranaguá
(PR), a mais de 2,3 mil km da origem.
Estima-se, desse modo, uma redução de 600 km no trajeto até o porto mais próximo,
que passaria a ser Santarém (em vez de Santos), o que corresponderia a uma
economia de frete de cerca de R$ 20,00 por tonelada, passando dos atuais R$ 90,00
para R$ 70,00. Apenas esse aspecto significará uma economia de aproximadamente
R$ 90 milhões por safra, devendo-se ainda considerar a redução no custo do frete
marítimo, já que o porto de Santarém está mais próximo da Europa (destino principal
da produção brasileira de soja), além da redução proporcionada pelo menor custo do
frete hidroviário a partir de Miritituba.
Os investimentos para a construção de estações de transbordo, armazéns, terminais
portuários, empurradores e embarcações são estimados em R$ 3 bilhões até o fim da
década, prevendo-se ainda que os primeiros carregamentos passem por esse corredor
a partir da safra 2014/15. Desse modo a sede distrital de Miritituba estará integrada na
estrutura logística multimodal voltada à exportação de grãos provenientes do Centro
Oeste, devendo relacionar-se diretamente com os terminais graneleiros de Itacoatiara
(AM), Santarém, Barcarena, Outeiro (PA) e, Santana (AP), que concorrem entre si
pela demanda internacional.
Os portos serão instalados na margem direita do rio Tapajós, do outro lado da cidade
de Itaituba, computando-se entre as infraestruturas necessárias, além dos
atracadouros, a construção de prédios, balanças rodoviárias, unidades classificadoras
de qualidade de produto, armazéns de estocagem, sistemas de transportadores de
correia para recebimento e expedição de grãos, tombadores de caminhões, rampa
fluvial, pontes de acesso/píer para embarque dos grãos em comboios de barcaças que
vão percorrer as hidrovias dos rios Tapajós e Amazonas (Figura 5.3.1/01).
O número de terminais portuários a serem instalados é estimado entre 10 e 15, sendo
atualmente conhecidas 10 empresas que já adquiriram áreas ribeirinhas em Miritituba
e se encontram em diferentes estágios de avanço na implantação de seus
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empreendimentos. Entre elas encontram-se trades internacionais como Cargill e
Bunge, trades nacionais como a Amaggi Exportação e Importação Ltda (empresa líder
do Grupo André Maggi), empresas com tradição portuária e de navegação no Norte do
país como a Chibatão Navegação e Comércio Ltda e a Reicon Rebelo Indústria
Comércio e Navegação, assim como empresas especializadas em transporte
hidrorrodoviário como o Grupo Unirios e a Brick Logística. A oitava empresa, a
CiaNport (que reúne as comercializadoras de grãos Fiagril - de Lucas do Rio Verde, e
Agrosoja - de Sorriso), foi criada há apenas um ano especificamente com o objetivo de
explorar as oportunidades do corredor logístico BR-163 - Rio Tapajós. A nona
empresa, a Hidrovias do Brasil (controlada pelo fundo P2 Brasil - criado pelos grupos
Pátria Investimentos e Promon) é também de instalação recente, atuando na área de
logística.
A última empresa listada é a Rio Túria Logística Ltda, que desenvolve o projeto
Terminais Portuários Fronteira Norte (Terfron), no qual a ETC/Miritituba está
diretamente vinculada ao Terminal Portuário Graneleiro de Barcarena, sendo ambos
parte integrante de um macro projeto que objetiva construir uma malha interligada de
transportes para atender o agronegócio. Oito dessas empresas estão organizadas
através da Associação dos Terminais Privados do Médio Tapajós – ATAP, que vem
atuando como entidade representativa e articuladora política tendo em vista viabilizar o
novo corredor logístico.
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Figura 5.3.1/01 - Corredor Logístico BR 163 - Tapajós
FONTE: http://amazonia.org.br/2013/01/megainvestimento-abre-nova-rota-para-soja/acessado em 15 de
fevereiro de 2013

De acordo como o noticiário corrente, a CiaNport prevê investimento inicial de R$ 120
milhões em uma estrutura que incluirá, além do terminal portuário, três silos para o
transbordo de até 1 milhão de toneladas. Ao todo é previsto um investimento entre R$
350 milhões e R$ 380 milhões na construção de estruturas de recebimento e
embarque em Miritituba e no Porto de Santana, no Amapá, com capacidade para
transportar até 3 milhões de toneladas de grãos. A Cargill pretenderia investir cerca de
R$ 200 milhões para receber a produção em Miritituba e transportá-la pelo Tapajós,
até Santarém, tendo por objetivo triplicar o volume exportado por este porto, passando
dos atuais 1,9 milhão de toneladas para 4 milhões por ano. O investimento a ser
realizado pela Bunge, por sua vez, é estimado em cerca de R$ 500 milhões a serem
aplicados na construção de uma estação de transbordo em Miritituba e de um terminal
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portuário no porto de Vila do Conde (Barcarena – PA). A capacidade prevista é de
movimentação de até 5 milhões de toneladas.
Notícias veiculadas pela empresa Hidrovias do Brasil dão conta de investimento
semelhante ao da Bunge, para movimentar 4,4 milhões de toneladas de grãos entre
Miritituba e Vila do Conde em 2021. Já na safra 2015/16 o grupo pretende escoar até
1,5 milhão de toneladas de grãos. Em relação às demais empresas não foram
veiculados os valores relativos aos empreendimentos previstos, sendo, no entanto fácil
de constatar que o volume geral de investimentos tende a ser bastante elevado,
podendo de fato alcançar R$ 3 bilhões considerando-se as inversões na hidrovia
amazônica e o material de transporte fluvial.
Desse conjunto de empreendimentos apenas um, o Terfron, até o momento obteve
licença ambiental de instalação por parte da SEMA. Dois outros já realizaram
audiências públicas, tendo ficado evidente a necessidade de integrar as avaliações
ambientais e as medidas mitigadoras. Nesse contexto foi solicitado a cinco outras
empresas que estão desenvolvendo EIA’s RIMA de suas futuras instalações em
Miritituba, que esses estudos sejam unificados. Paralelamente, a partir de
posicionamento da Administração Municipal de Itaituba com apoio das Secretarias
Estaduais de Desenvolvimento e Meio Ambiente, foi criada uma comissão de
planejamento e acompanhamento dos trabalhos, com participação do Município
(Procuradoria Geral do Município e Diretorias de Planejamento e Turismo, Indústria e
Comércio), do governo do Estado do Pará, da empresa Cargill, da Câmara De
Diretores Lojistas de Itaituba e da Associação dos Terminais Privados do Rio Tapajós.
Entre as medidas preliminarmente aventadas destacam-se a criação de um Distrito
Portuário e Industrial e a elaboração de um plano diretor para o conjunto do distrito de
Miritituba, tendo em vista seu ordenamento territorial e ambiental.

5.4

Caracterização dos Principais Planos, Programas e Projetos com
Interferência na Área de influência do AHE São Luiz do Tapajós.

Neste item são analisados em maiores detalhes os principais projetos com
interferência na AII, com o objetivo de identificar sinergias, complementaridades e
eventuais sobreposições. Como pode ser observado no Quadro 5.4/01 a seguir que
apresenta uma síntese dos planos e programas colocalizados, destacam-se
claramente os empreendimentos voltados à logística e à geração de energia elétrica,
bem como um largo plantel de ações voltadas à preservação ambiental e à
normatização de atividades extrativistas desenvolvidas de forma sustentável no
ambiente amazônico.
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Destaca-se, dessa forma, a existência de uma tensão entre os programas e projetos
de cunho desenvolvimentista que são causadoras e/ou acompanhados de fortes
impactos ambientais e a defesa do meio ambiente, já fortemente agredido por agentes
econômicos privados. De um lado a abertura e pavimentação de grandes rodovias,
que se faz acompanhar de intensificação do desmatamento, da grilagem de terras, da
ampliação das áreas antropizadas, etc. De outro, a formação de grandes
reservatórios, cuja implantação deverá afetar importantes ecossistemas, que inclusive
estavam em parte protegidos por terem territórios englobados em unidade de
conservação, e que por isso tiveram de ser desafetadas. Entre os projetos
colocalizados destacam-se, nesse contexto, aqueles relativos à logística e geração de
energia elétrica, sendo que estes últimos são também parcialmente viabilizadores da
navegabilidade permanente de grandes trechos do rio Tapajós.
Quadro 5.4/01 - Síntese dos Principais Planos, Programas e Projetos Colocalizados.
Esfera de
investimento

Propositor

PAC (20112014) Logística
Federal

PAC (20112014) Energia

Nome do projeto ou
programa

Objetivos

Porto de Santarém

Projeto de ampliação do TMU1;
construção do TMU2

Porto de Vila do
Conde

Ampliação

Aeroporto de
Santarém

Novo TPS

BR-230

Construção e pavimentação de
trechos

BR-155

Adequação de trechos

Prolongamento Norte
da Ferrovia NorteSul

Ampliação

Corredor do Rio
Tapajós

Dragagem e derrocamento – PNMH;
estudos e projetos de terminais de
carga; sinalização.

Planta de biodiesel
do Norte

Combustíveis renováveis

Cachoeira dos Patos

Geração de energia

Chacorão

Geração de energia
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Esfera de
investimento

Propositor

MMA

MMA

MMA

Nome do projeto ou
programa

Objetivos

Jamanxim

Geração de energia

Belo Monte

Geração de energia

Jatobá

Geração de energia

São Luiz do Tapajós

Geração de energia

Linha
de
Transmissão
Integradora Sossego
230 kV e Xinguara
230/138 kV

Transmissão de energia

Linha
de
Transmissão
Interligação Tucuruí Macapá - Manaus
(Tucuruí-Jurupari)

Transmissão de energia

Subestação - SE
Carajás 230/138kV

Transmissão de energia

Subestação - SE
Miramar II - 230/69
kV (pátio 230 kV)

Transmissão de energia

Subestação - SE
Tucuruí 230/138 kV

Transmissão de energia

Programa Agenda 21

Planejar a construção de sociedades
sustentáveis em diferentes bases
geográficas, que concilie métodos de
proteção ambiental, justiça social e
eficiência econômica.

Programa Nacional
de Águas Subterrâneas

Programa Nacional de
Florestas

Desenvolver
mecanismos
de
articulação entre os entes envolvidos
com as águas subterrâneas e a
gestão integrada deste recurso.
Articular
as
políticas
públicas
setoriais
para
promover
o
desenvolvimento
sustentável,
conciliando o uso com a conservação
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Esfera de
investimento

Propositor

Nome do projeto ou
programa

Objetivos
das florestas brasileiras.

MMA

MMA

MMA

MMA

MMA

MMA

Programa de Áreas
Protegidas da
Amazônia - ARPA

Programa Bolsa
Verde

Projeto Corredores
Ecológicos

Programa Nacional de
Educação Ambiental
– ProNEA

Proteger 60 milhões de hectares da
Amazônia brasileira. A iniciativa
combina biologia da conservação
com práticas de planejamento e
gestão para criar, equipar e
consolidar unidades de conservação.
Conceder, a cada trimestre, um
benefício de R$ 300 às famílias em
situação de extrema pobreza que
vivem em áreas
consideradas
prioritárias
para
conservação
ambiental.
Proteger a natureza, reduzindo ou
prevenindo a fragmentação de
florestas existentes na Amazônia e
na Mata Atlântica, por meio da
conexão
entre
diferentes
modalidades de áreas protegidas e
outros espaços com diferentes usos
do solo, que possuem ecossistemas
florestais biologicamente prioritários e
viáveis para a conservação da
biodiversidade,
compostos
por
conjuntos
de
unidades
de
conservação, terras indígenas e
áreas de interstício.
Assegurar no âmbito educativo, a
integração equilibrada das múltiplas
dimensões da sustentabilidade ambiental, social, ética, cultural,
econômica, espacial e política - ao
desenvolvimento do país.
Apoiar à regularização ambiental das
propriedades e posses rurais em todo
o território nacional.

Programa Mais
Ambiente

Programa Proteção

Procurar por soluções que combinem
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Esfera de
investimento

Propositor

Nome do projeto ou
programa
das Florestas
Tropicais

MMA

MMA

Sistema
Nacional de
Prevenção e
Combate
aos
Incêndios
Florestais

MMA;
IBAMA

MMA;
IBAMA

Objetivos
a conservação da floresta Amazônica
e da Mata Atlântica com o uso
sustentável de seus recursos
naturais,

Programa
Revitalização
Bacias

de

Desenvolver ações
integradas
e
permanentes para a promoção do
uso
sustentável
dos
recursos
naturais, da melhoria das condições
socioambientais, do aumento da
quantidade e da melhoria da
qualidade da água para os diversos
usos.

Projeto BR 163

Consolidar um novo modelo de
desenvolvimento no qual a Floresta
Amazônica gere renda, promova
qualidade de vida e permaneça em
pé

Programa
PREVFOGO

Criar mecanismo que concedesse ao
IBAMA a competência de coordenar
as ações necessárias à organização,
implementação e operacionalização
das atividades referidas à educação,
pesquisa, prevenção, controle e
combate aos incêndios florestais e
queimadas.

Projeto PRODES

Projeto de Apoio ao
Manejo Florestal
Sustentável na
Amazônia - Pro
Manejo

Monitorar o desflorestamento da
Amazônia,
e
conceder
um
diagnóstico que possa servir para
finalidades
administrativas
e
gerenciais, usando técnicas de
interpretação de imagens de satélite.
Contribuir para que os produtos
madeireiros da região sejam oriundos
de unidades de produção onde se
pratique o manejo florestal de
impacto reduzido.
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Esfera de
investimento

Estadual

Propositor

Nome do projeto ou
programa

Objetivos

SEMA

Projeto Fundo
Amazônia

Assegurar
que
as
atividades
antrópicas respeitem à legislação
ambiental do Pará, garantindo a
redução das taxas anuais de
desmatamento no território paraense.

MME

Plano Nacional de
Mineração - PNM2030

Nortear as políticas de médio e longo
prazo que possam contribuir para
que o setor mineral seja um alicerce
para o desenvolvimento sustentável
do País nos próximos 20 anos.

Programa Caminhos para o
desenvolvimento

Adequar a infraestrutura e serviços
de transporte rodoviário e aeroviário
no estado do Pará.

Programa Desenvolvimento
portuário e
hidroviário

Adequar a infraestrutura e serviços
de transporte hidroviário no estado
do Pará.

Programa - Energia
no Pará

Adequar, em termos qualitativos e
quantitativos, o atendimento da
demanda de energia no estado do
Pará.

Programa Saneamento é Vida

Assegurar o acesso e a qualidade da
prestação dos serviços de
saneamento básico, nas áreas
urbana e rural no estado do Pará.

Programa - Território
e Integração
Regional

Promover a articulação institucional
entre Estado e Municípios nos
diversos
espaços
do
território
paraense.

Programa - Floresta
Sustentável

Ordenar o setor florestal do estado
do Pará.

Programa - Gestão
Ambiental e
Territorial

Fortalecer os sistemas de gestão
ambiental e territorial do Estado.

PPA (20122015)
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Esfera de
investimento

Propositor

ZEE

Governo

Municipal

Privado

Companhia
de Pesquisa
de Recursos
Minerais CPRM

Diversos

Nome do projeto ou
programa

Objetivos

Programa Valorização da
Sociobiodiversidade

Promover
o
desenvolvimento
sustentável de pctaf’s através do
fortalecimento das cadeias de valor
da sociobiodiversidade.

Programa Municípios Verdes

Promover o desenvolvimento local
baseado na produção sustentável.

Zoneamento
EconômicoEcológico (ZEE)

Visa
compatibilizar
o
desenvolvimento com a preservação
e a conservação do meio ambiente.

Projeto de Gestão
Ambiental Integrada
do Município de
Itaituba

Realizar diagnósticos que sirvam
para orientar o planejamento de uso
dos recursos naturais.

Programa
de
Integração
Mineral
em Municípios da
Amazônia

Proporcionar
às
autoridades
municipais elementos necessários à
elaboração
de
Planos
de
Desenvolvimento
Regional,
consolidando as informações de
caráter geográfico, social, econômico
e de infraestrutura urbana, ao mesmo
tempo que resgata dados como
Geologia, Hidrologia, Mineração,
Hidrogeologia e Meio Ambiente.

Estações de
Transbordo de Carga
– ETC Itaituba

Com o asfaltamento da BR 163 até
Itaituba, estabelecer um sistema de
logística de transporte hidrorodoviário
das commodities produzidos no
Centro Oeste, com destino aos
principais portos da hidrovia
amazônica, alcançando significativa
redução no custo do frete.

FONTES: Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças do estado do Pará, SEPOF,
Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Planejamento, PAC, 2012.

Conforme já referido, as rodovias BR-163 e BR 230 tiveram suas obras iniciadas na
década de 1970 e, o fato de terem ficado incompletas, contribuiu de modo significativo
para o agravamento do amplo passivo social provocado pelo fracasso da grande
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maioria dos projetos de colonização dirigida implantados em suas áreas de
abrangência.
O projeto de conclusão do asfaltamento da BR-163 tem com a motivação prioritária o
escoamento da produção de soja do Centro-Norte do estado de Mato Grosso, e que já
começa a ganhar expressão no Sul do Pará. A BR-163 é uma rodovia longitudinal
(sentido Norte – Sul) com 1.780 km de extensão, dos quais 702 asfaltados no seu
tramo Sul, entre Cuiabá e Guarantã do Norte. O trecho em obras, entre este último
município e Santarém, está dividido em 3 segmentos, e vem sendo asfaltado pelo
Exército, pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte - DNIT e pela
Prefeitura de Guarantã do Norte (MT).
Trata-se ao todo de 996 km de estrada, com custo estimado de asfaltamento de R$
1,15 bilhão, com previsão inicial para ser concluída em 2011, embora encontre-se
ainda em obras. Sua implantação vem sendo objeto de constantes críticas por seus
impactos, tais como a intensificação do desmatamento, aumento da concentração
fundiária e das atividades ilegais que ocorrem na região (garimpos clandestinos e
extração de madeira em Unidades de Conservação e Terras Indígenas). O Quadro
5.4/02 a seguir, apresenta a evolução das obras, de acordo com as últimas referências
datadas de dezembro de 2012.
Quadro 5.4/02 – Obras previstas pelo PAC na BR-163.
Empreendimento

Andamento

BR-163/PA/MT - trecho 1 - Pavimentação Rurópolis –
Santarém - PA
BR-163/PA/MT - trecho 1 – subtrecho km 873 - km 789
BR-163/PA/MT – trecho 1 – subtrecho km 893 - km 873
BR-163/PA - trecho 2 – Pavimentação divisa MT/PA Rurópolis e acesso a Miritituba - 3 lotes concluídos
BR-163/PA - trecho 2 – Pavimentação divisa MT/PA Rurópolis e acesso a Miritituba - demais lotes
BR-163/PA/MT - Trecho 3 - pavimentação div MT/PA - Guarantã
do Norte/MT e trav. urb. de Guarantã – MT
BR-163/PA/MT – trecho 3 pavimentação div MT/PA - Guarantã do
Norte/MT – MT
BR-163/PA/MT – Trecho 3 - trav. urbana de Guarantã do Norte –
MT
BR-163/PA - Trecho 2 - pavimentação divisa MT/PA - Rurópolis e
acesso a Miritituba – PA

Em obras

Investimento
previsto 20112014 (R$)
40.470.000,00

Em obras
Concluído

37.470.000,00
3.000.000,00

Concluído

170.524.400,00

Em obras

1.155.920.000,00

Concluído

34.470.000,00

Concluído

20.000.000,00

Concluído

14.470.000,00

Em obras

1.426.440.000,00

FONTE: Ministério do Planejamento, PAC, 2012.

Vale ressaltar que foram considerados os diferentes trechos em obras, mesmo quando
situados à longa distância do AHE São Luiz do Tapajós, em função do previsível
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impacto do grande aumento do fluxo de cargas que deverá atravessar as áreas mais
próximas do empreendimento, e que em sua maior parte se destinará ao porto de
Miritituba, onde é prevista a implantação de diversos terminais portuários, conforme já
mencionado anteriormente.
Com 4.977 km de extensão, a Rodovia Transamazônica começa no município de
Cabedelo (PB) e segue até Benjamin Constant (AM), na fronteira com o Peru, com um
traçado que corta os estados da Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará e
Amazonas. Desse montante, apenas 1.672 encontram-se pavimentados. O trecho
localizado dentro do estado do Pará possui 1.569 km dos quais apenas 225
devidamente pavimentados. Os 907 km restantes tem sua pavimentação em
andamento ou em processo de licitação.
O trecho de interesse apresenta um percurso com 592,7 km, considerando a porção
pavimentada e aquele em processo de pavimentação. O PAC prevê investimentos de
cerca de R$ 391 milhões, para a pavimentação de 340 km entre os municípios de
Novo Repartimento e Medicilândia, ambos no estado do Pará. A obra está divida em 4
lotes, sendo que três já possuem licenciamento ambiental. Destes, o primeiro está
localizado entre os quilômetros 388 e 493 e está orçado em R$ 144 milhões. O
segundo vai do km 493 ao km 643, com investimento de R$ 156 milhões, e o terceiro,
avaliado em R$ 90 milhões, prolonga-se até o km 728. O quarto lote vai do km 283 ao
km 388, mas ainda não recebeu a ordem de serviço para início das obras por falta de
licença.
Desse modo, o DNIT irá coordenar a pavimentação de aproximadamente 700 km da
BR-230 entre a divisa do Tocantins com o Pará, até o município de Rurópolis.
Considerando o trecho Rurópolis – Miritituba incluído na programação do asfaltamento
da BR 163 (trata-se de uma parcela do trecho onde as duas rodovias se confundem)
Itaituba e Trairão terão acessibilidade por via asfaltada tanto para o Norte (BR 163 Santarém) como para Oeste (Transamazônica – Altamira, etc). De acordo com a
última referência relativa ao avanço da obra (dezembro de 2012), sua conclusão é
prevista para 2014, com a dotação de R$ 800 milhões para o período 2011 – 2014, e
de outros R$ 823,8 milhões para após 2014.
Quanto à hidrogeração, os estudos de inventário identificaram um potencial da ordem
de 14,2 mil MW através de 7 aproveitamentos, três no rio Tapajós e outros 4 no seu
tributário Jamanxim, como pode ser observado no Quadro 5.4/03, a seguir.
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Quadro 5.4/03 - Aproveitamentos Identificados nos Estudos de Inventário dos Rios Tapajós e
Jamanxim.
Rio / Aproveitamento

Potência Instalada (em MW)
Rio Tapajós

São Luiz do Tapajós

6.133

Jatobá

2.338

Chacorão

3.336
Rio Jamanxim

Cachoeira do Caí

802

Jamanxim

881

Cachoeira dos Patos

528

Jardim do Ouro

227

Total

14.245

FONTE: www.epe.gov.br/.../2%20-%20AAI%20Branco%20- acessado em 23 de março de 2013.

No PAC, conforme já observado, constam recursos para ações preparatórias para os
aproveitamentos Jatobá e Chacorão no rio Tapajós à montante do empreendimento
em estudo, assim como para os aproveitamentos no rio Jamanxim. O primeiro desses
aproveitamentos já se encontra na fase de estudos ambientais, como pode ser
observado na Figura 5.4/01, a seguir.
Em relação aos projetos hidroenergéticos, há uma clara relação de continuidade entre
o empreendimento em estudo e o AHE Jatobá. A área de “vazão reduzida” deste
aproveitamento (caso ele seja implantado antes) se confunde com a porção final da
área do reservatório do AHE São Luiz do Tapajós. Por sua vez, o remanso deste
último se confunde com o corpo principal do reservatório à montante. Esses aspectos
já se refletem na fase dos estudos ambientais, seja no âmbito do cadastramento
socioeconômico das populações ribeirinhas, seja no âmbito dos diagnósticos
ambientais.

VOLUME 2
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 228
Revisão: 0

Figura 5.4/01 - Situação do AHE Jatobá, no Âmbito do PAC.
FONTE: Ministério do Planejamento.

Observa-se também uma clara relação de complementaridade entre os três
barramentos previstos para o rio Tapajós e aqueles previstos ou em implantação no rio
Teles Pires, com o projeto da hidrovia Teles Pires – Tapajós. Essa hidrovia existe de
fato apenas a partir de Itaituba e o PAC já prevê investimentos importantes na
melhoria do trecho entre esta cidade e a de Santarém. Estima-se que deverá ser
permanente a pressão para a extensão da hidrovia a cada novo aproveitamento
hidroenergético implantado, pois de acordo com o Movimento Pró-Logística, com a
conclusão da BR 163 e a construção dos portos de Miritituba o custo com logística
sofrerá uma considerável redução - R$ 2,00 por saca de soja, por exemplo, e que
poderá chegar a R$ 6,00 com a operacionalização de todo o traçado da hidrovia.
Independentemente dos aproveitamentos hidroenergéticos em implantação, previstos
ou ainda em fase de estudo, encontra-se em fase final de montagem uma nova grande
estrutura logística com impacto significativo para a melhoria da rentabilidade e avanço
do agronegócio em direção ao Norte. As obras de pavimentação das rodovias
anteriormente citadas, especialmente da BR 163, finalmente viabilizam uma saída
para a hidrovia amazônica, de importância estratégica para a exportação de
commodities. Com o conjunto de investimentos previstos para o porto de Miritituba e
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aqueles já citados do PAC, a entrada nessa hidrovia será antecipada em cerca de 350
km.
Em termos econômicos e sociais essa nova estrutura logística em fase final de
montagem e que deverá entrar em operação a partir da safra 2014/15 pode ser vista
como principal vetor de transformações, devendo causar um profundo impacto no
âmbito regional. Para os próximos 10 anos a previsão é a de transitarem anualmente
pela região – partindo do Centro – Norte do Mato Grosso, cerca de 20 milhões de
toneladas de grãos, com um forte potencial no sentido inverso, de entrada de insumos
modernos, maquinários agrícolas e cargas gerais.
É de conhecimento geral a intensificação de impactos ambientais e sociais que vem
acompanhando a pavimentação da BR 163 – tais como queimadas e desmatamentos,
grilagem de terras e expulsão de pequenos produtores, em grande parte provocados
pela elevada valorização da terra e perspectiva de regularização fundiária. Esses
fenômenos que vem ocorrendo no processo de implantação deverão continuar a
manifestar-se na fase de operação, na qual se acrescentarão novos importantes
impactos.
Estima-se que o intenso fluxo rodoviário até Miritituba e que atravessará grande parte
da Área de Influência do empreendimento em estudo, bem como a concentração de
atividades de transbordo para o modal hidroviário, demandará um intenso crescimento
das atividades de apoio ao longo da rodovia, além de criar a massa crítica necessária
para o inicio de atividades agroindustriais de monta no entorno do distrito portuário em
expansão.
É previsível, nesse contexto, um crescimento demográfico significativo através de fluxo
migratório inter-regional, além da intensificação da migração rural – urbana que já se
verifica no âmbito regional, resultando em fortes pressões sobre a estrutura urbana,
especialmente em Itaituba/Miritituba. Vale ressaltar, a esse respeito, que este
agrupamento urbano já apresenta, entre outros aspectos negativos, diversos focos de
adensamento de habitações subnormais, amplos problemas de drenagem e forte
insuficiência de serviços básicos para a população, que tendem a se agravar.
Adicionalmente ainda pode ser citado o fato de que recentemente foi lançada a
medida que reduz a área de reserva legal de 80% para 50% em torno de duas
rodovias (já transformada em Lei Estadual no Pará nº 7.243/2009, mas ainda em
tramitação no Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA), que tenderá a
adensar a ocupação dos respectivos entornos.
É considerando esse prognóstico que na programação do PAC estão previstas ou em
execução inúmeras ações dos eixos Cidade Melhor, Comunidade Cidadã, Minha
Casa, Minha Vida, Água e Luz para Todos e Energia e Transportes, estando a AII em
estudo entre as áreas prioritárias para esses investimentos.
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6 ÁREAS DE INFLUÊNCIA
6.1

6.1.1

Bases Cartográficas Adotadas para a Definição das Áreas de
Influência e o Desenvolvimento dos Estudos Ambientais
Aspectos Gerais

Considerando que:
A Resolução CONAMA Nº 001, de 23 de janeiro de 1986 estabelece as definições, as
responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e
implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da
Política Nacional do Meio Ambiente, e mais especificamente em seu Artigo 2º diz que:
Artigo 2º - Dependerá de elaboração
de estudo de impacto ambiental e
respectivo relatório de impacto
ambiental - RIMA, a serem
submetidos à aprovação do órgão
estadual competente, e do IBAMA
em caráter supletivo, o licenciamento
de atividades modificadoras do meio
ambiente, tais como:
E mais detalhadamente no Item VII desta mesma resolução, é citado:
VII - Obras hidráulicas para
exploração de recursos hídricos, tais
como:
barragem
para
fins
hidrelétricos, acima de 10MW, de
saneamento ou de irrigação, abertura
de
canais
para
navegação,
drenagem e irrigação, retificação de
cursos d'água, abertura de barras e
embocaduras,
transposição
de
bacias, diques;
Considerando também que no Artigo 5º desta mesma resolução, que se encontra
abaixo descrito:
Artigo 5º - O estudo de impacto
ambiental, além de atender à
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legislação, em especial os princípios
e objetivos expressos na Lei de
Política Nacional do Meio Ambiente,
obedecerá às seguintes diretrizes
gerais:
E mais detalhadamente no Item III:
III - Definir os limites da área
geográfica
a
ser
direta
ou
indiretamente
afetada
pelos
impactos, denominada área de
influência do projeto, considerando,
em todos os casos, a bacia
hidrográfica na qual se localiza;
Tendo em vista as ponderações expostas pelo CONAMA Nº 001, de 23 de janeiro de
1986 e conforme o termo de referência para elaboração do estudo de impacto
ambiental do aproveitamento hidrelétrico São Luiz do Tapajós Processo
Nº 02001.003643/2009-77, que considera em seus parágrafos 37 e 38 abaixo
descritos:
37 - A definição das áreas de estudo
objetiva definir a abrangência dos
levantamentos de dados que deverão
ser realizados com fins de identificar
e
espacializar
os
impactos
ambientais em razão da sua
incidência direta ou indireta e,
consequentemente,
delimitar
as
áreas de influência direta e indireta
do empreendimento. Dessa forma,
devem
ser
estabelecidas,
preliminarmente como áreas de
estudo, as áreas que poderão sofrer
influência do empreendimento em
graus variáveis, com foco na
estrutura regional e também na bacia
hidrográfica em que se pretende
inserir o empreendimento.
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38 - Os critérios adotados para as
definições dos limites das áreas de
influência devem ser claramente
apresentados
e
justificados
tecnicamente, podendo variar em
função do meio em análise. Os
elementos determinantes para as
delimitações
deverão
ser
identificados,
caracterizados,
georreferenciados e mapeados.
Visando atender as especificidades da resolução CONAMA Nº 001 e do Termo de
Referência expedido pelo IBAMA referente aos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e
Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), serão apresentados os resultados de
processamento, compilação e consolidação das bases cartográficas utilizadas para a
representação cartográfica das áreas de influência para o desenvolvimento dos
estudos ambientais do AHE São Luiz do Tapajós.
Para os estudos em níveis macro-regional e regional utilizaram-se as cartas
topográficas do IBGE e DSG, dados vetorias vindos do SIVAM/IBGE, escala
1:250.000, imagens de satélite e radar, aerofotos, levantamentos aerofotogramétricos,
modelos digitais de terreno e ottobacias - base hidrográfica ottocodificada seguindo os
padrões estabelecidos pela ANA (Agência Nacional de Águas).
Para os estudos cartográficos de “restituição da área do reservatório e seu entorno” e
“de restituição das comunidades lindeiras ao futuro reservatório” utilizaram-se as
bases disponibilizadas pela Eletronorte (ELN/Geomensura, 2008). O detalhamento
desses levantamentos encontra-se apresentado no Volume 4 - Apêndice A –
Cartografia, Tomos 1/2 a 2/2 do Relatório Final dos Estudos de Viabilidade Técnica,
Econômica e Ambiental do AHE São Luiz do Tapajós (rev. 1), (CNEC WorleyParsons,
novembro de 2011). Na ADA foi realizado o levantamento cadastral dos lotes afetados
e também o cadastro por questionário da população atingida (CNEC WorleyParsons,
2013).
Cabe ressaltar que a definição das áreas de influência é um processo contínuo de
desenvolvimento, onde é preestabelecida uma área inicial, mas conforme são dados
os avanços e análises nos estudos, ela poderá ser alterada dependendo das
atualizações no projeto de engenharia, no diagnóstico e na identificação dos impactos
ambientais.
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6.1.2

Procedimentos Cartográficos

Para a elaboração, consolidação das bases cartográficas das áreas de influência e o
estabelecimento das escalas de trabalho e de apresentação dos mapas temáticos dos
estudos ambientais adotaram-se os procedimentos descritos a seguir.
6.1.2.1 Compilação e Análise dos Dados e
Disponíveis e Levantamentos Realizados

Informações

Cartográficas

Inicialmente foi efetuada uma compilação das cartas topográficas, imagens de satélite
e radar disponíveis para a região de influência do AHE São Luiz do Tapajós, assim
como a avaliação dos produtos decorrentes dos levantamentos de radar e/ou
aerofotogrametria.
A seguir é apresentada a relação do material cartográfico disponível (em papel e/ou
em arquivo digital raster ou vetor) e analisado para a elaboração das bases
cartográficas necessárias para o desenvolvimento dos estudos ambientais do AHE
São Luiz do Tapajós.
•

•

Cartas Topográficas em escala 1:1.000.000.
Código

Nome da Folha

Ano

Entidade

SD – 21
SB – 21
SA – 21
SC – 21

CUIABÁ
TAPAJÓS
SANTARÉM
JURUENA

1960
1960
1960
1960

IBGE
IBGE
IBGE
IBGE

Cartas Topográficas em escala 1:250.000.
Código

Nome da Folha

MIR

Ano

Entidade

SB.21-V-B
SB.21-V-D
SB.21-X-A
SB.21-X-C

INAJA
VILA MAMAE ANA
ITAITUBA
CARACOL

141
166
142
167

1982
1982
1984
1984

DSG
DSG
DSG
IBGE

•

Cartas Topográficas em escala 1:100.000.
Código

SB.21-X-A-I
SB.21-X-A-II
SB.21-X-A-IV
SB.21-X-A- V
SB.21-X-A-VI

Nome da Folha

MI

IGARAPE IPIRANGA
CAPITUA
ILHA MAMBUAI
URUA
RIO ITAPACURA-MIRIM

VOLUME 2
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Ano
715
716
785
786
787

1982
1982
1982
1982
1982

Entidade
DSG
DSG
DSG
DSG
DSG
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•

Imagens de Satélite Landsat 5 TM (coloridas falsa cor, bandas R3G4B5).

Órbitas/Pontos das Imagens

Data de Recobrimento

228/63
228/64
229/64

•

Resolução Espacial (m)

10/08/2011
10/08/2011
29/05/2011

30
30
30

Imagens de Satélite RapidEye (coloridas falsa cor, bandas R4G5B1).
Data de
Recobrimento

Órbitas/Pontos das Imagens
2011-07-27T150338_RE5_3A-NAC_9493053_136820
2011-07-26T150124_RE4_3A-NAC_9637865_137693
2011-07-27T150341_RE5_3A-NAC_9492757_136820
2011-07-26T150123_RE4_3A-NAC_9492792_136820
2011-07-12T150715_RE4_3A-NAC_9492838_136820
2011-09-08T150553_RE5_3A-NAC_9492793_136820
2011-08-20T150722_RE5_3A-NAC_9492949_136820
2011-07-27T150345_RE5_3A-NAC_9493055_136820
2011-07-26T150127_RE4_3A-NAC_9493052_136820
2011-07-27T150344_RE5_3A-NAC_9492957_136820
2011-08-01T150832_RE5_3A-NAC_9492845_136820
2011-07-22T145856_RE5_3A-NAC_9492839_136820
2011-07-22T145856_RE5_3A-NAC_9492945_136820
2011-08-20T150726_RE5_3A-NAC_9493051_136820
2011-06-02T151030_RE2_3A-NAC_9638126_137693
2011-07-27T150349_RE5_3A-NAC_9492950_136820
2011-07-27T150348_RE5_3A-NAC_9492951_136820
2011-08-01T150836_RE5_3A-NAC_9492941_136820
2011-07-22T145900_RE5_3A-NAC_9492835_136820
2011-08-01T150835_RE5_3A-NAC_9492843_136820
2011-07-22T145859_RE5_3A-NAC_9492837_136820
2011-08-20T150730_RE5_3A-NAC_9493056_136820
2011-08-20T150729_RE5_3A-NAC_9492940_137832
2011-07-27T150352_RE5_3A-NAC_9492961_136820
2011-08-01T150840_RE5_3A-NAC_9493011_136820
2011-08-10T145757_RE5_3A-NAC_9492842_136820
2011-08-10T145757_RE5_3A-NAC_9492841_136820
2011-07-22T145903_RE5_3A-NAC_9492836_136820
2011-08-10T145756_RE5_3A-NAC_9492840_136820
2011-08-20T150734_RE5_3A-NAC_9493048_136820
2011-08-20T150733_RE5_3A-NAC_9493010_136820
2011-08-20T150733_RE5_3A-NAC_9638058_137693
2011-07-27T150356_RE5_3A-NAC_9493054_136820
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27/07/2011
26/07/2011
27/07/2011
26/07/2011
12/07/2011
08/09/2011
20/08/2011
27/07/2011
26/07/2011
27/07/2011
01/08/2011
22/07/2011
22/07/2011
20/08/2011
02/06/2011
27/07/2011
27/07/2011
01/08/2011
22/07/2011
01/08/2011
22/07/2011
20/08/2011
20/08/2011
27/07/2011
01/08/2011
10/08/2011
10/08/2011
22/07/2011
10/08/2011
20/08/2011
20/08/2011
20/08/2011
27/07/2011

Resolução
Espacial (m)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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Data de
Recobrimento

Órbitas/Pontos das Imagens
2011-07-12T150730_RE4_3A-NAC_9492954_136820
2011-08-10T145801_RE5_3A-NAC_9492846_136820
2011-08-10T145800_RE5_3A-NAC_9492790_136820
2011-07-22T145906_RE5_3A-NAC_9493116_136820
2011-08-20T150737_RE5_3A-NAC_9493049_136820
2011-08-20T150737_RE5_3A-NAC_9492756_136820
2011-07-26T150142_RE4_3A-NAC_9492939_136820
2011-07-26T150141_RE4_3A-NAC_9493050_136820
2011-07-27T150359_RE5_3A-NAC_9637822_137693
2011-08-10T145804_RE5_3A-NAC_9492958_136820
2011-08-20T150741_RE5_3A-NAC_9492946_136820
2011-08-20T150740_RE5_3A-NAC_9492947_137832
2011-07-27T150403_RE5_3A-NAC_9492956_136820
2011-07-26T150145_RE4_3A-NAC_9493099_136820
2011-07-27T150403_RE5_3A-NAC_9493100_136820
2011-07-27T150402_RE5_3A-NAC_9637866_137693
2011-08-10T145808_RE5_3A-NAC_9492955_136820
2011-07-27T150407_RE5_3A-NAC_9492942_136820
2011-07-27T150406_RE5_3A-NAC_9492759_136820
2011-07-27T150406_RE5_3A-NAC_9638057_137693
2011-07-27T150410_RE5_3A-NAC_9492943_136820
2011-08-10T145815_RE5_3A-NAC_9492789_136820

•

Imagem de Radar SRTM da NASA (B&P).

•

Imagem de Radar

GDEM – JPL/NASA

•

• Data de
Recobrimento
Outubro de 2011

12/07/2011
10/08/2011
10/08/2011
22/07/2011
20/08/2011
20/08/2011
26/07/2011
26/07/2011
27/07/2011
10/08/2011
20/08/2011
20/08/2011
27/07/2011
26/07/2011
27/07/2011
27/07/2011
10/08/2011
27/07/2011
27/07/2011
27/07/2011
27/07/2011
10/08/2011

•

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Resolução Espacial (m)
30

Levantamentos com Radar Interferométrico de Abertura Sintética OrbiSAR-1 até
a cota 70 m (Orbisat).
•
•

Produtos

Modelo Digital de Superfície (MDS)
Modelo Digital de Terreno (MDT)
Ortoimagem da banda X
Ortoimagem da banda P

•

Resolução
Espacial (m)

Data de
Recobriment
o

Outubro a dezembro
de 2006

•

Resolução
Horizontal (m)

2,5 (bandas X e P)

Aerofotos do vôo LASA – AST-10 (USAF), de 1964 a 1966, com cobertura
aerofotogramétrica em escala de 1:70:000.
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•

Levantamento aerofotogramétrico no sítio do barramento em escala 1:8.000
(setembro de 2007) com restituição digital em escala 1:2.000 com curvas de
nível com eqüidistância de 1 m.

•

Levantamento aerofotogramétrico e ortofotocartas (Geomensura, setembro de
2007) no rio Jamanxim a partir do eixo do AHE Cachoeira do Caí para montante
em escala 10.000.

•

Shapefiles - SIVAM/IBGE na escala 1:250.000.

As bases cartográficas foram elaboradas a partir das informações obtidas dos
levantamentos da Orbisat (em formato vetorial), Geomensura (em formato vetorial),
IBGE 1:100.000 (parte em formato vetorial e parte digitalizada a partir de cartas em
raster), e IBGE 1:250.000 (digitalizada a partir de cartas em raster). Todos os dados
foram ajustados/atualizados às imagens RapidEye ou Landsat. As Figuras 6.1.2.1/01,
02 e 03 apresentam as articulações dos levantamentos, satélites e cartas topográficas
utilizadas, para a elaboração das bases cartográficas dos estudos ambientais.
•

Ottobacias - Base Hidrográfica Ottocodificada da ANA

A partir da definição de Ottobacias, vinda da construção de uma base hidrográfica
ottocodificada desenvolvida pela Agência Nacional de Águas (ANA), o procedimento
adotado para definição das áreas de influência pautou-se na utilização das Ottobacias
de nível 7, na escala 1:1.000.000.
Os limites das Ottobacias, originalmente na escala 1:1.000.000 foram reinterpretados
com base na hidrografia do projeto (escala 1:10.000) e no Modelo Digital de Terreno
(MDT) - GDEM da NASA, com resolução de 30m e compatível com a escala 1:50.000,
onde para a AII foram selecionadas todos as Ottobacias de nível 7 que compõem a
bacia hidrográfica entre o barramento e o remanso e para a AID, foram selecionadas
todas as Ottobacias de nível 7 adjacentes ao limite do reservatório e as áreas afetadas
pelas obras. Detalhamentos no contorno da AID foram feitos posteriormente devido a
especificidades localizadas; desta forma, obteve-se uma coerência cartográfica com
os dados mais detalhados.
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Figura 6.1.2.1/01 – Articulação dos Levantamentos.
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Figura 6.1.2.1/02 – Articulação das Imagens de Satélite.
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Figura 6.1.2.1/03 – Articulação das Folhas Topográficas IBGE/DSG.
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6.1.2.2 Definição das Escalas de Trabalho e de Apresentação para as Diferentes
Áreas de Influência
No Quadro 6.1.2.2/01 apresentam-se as escalas de trabalho e de apresentação para
as áreas de influência dos Estudos Ambientais do AHE São Luiz do Tapajós: Área
Diretamente Afetada (ADA), Área de Influência Direta (AID), Área de Influência Indireta
(AII) e a área referente aos Estudos de Abrangência Regional (EAR).
Quadro 6.1.2.2/01 - Escala de Trabalho e de Apresentação.
Área de
Influência

Escala de Trabalho

Escala de Apresentação

Equidistância
Máxima das
Curvas de Nível

ADA

1:10.000 (reservatório e APP)
a 1:5.000 (área urbana)

1:50.000 a 1:3.000

5m

AID

1:100.000

1:100.000 (meios físico,
biótico e socioeconômico)

10 m

AII

1:250.000

1:250.000 (meios físico,
biótico e socioeconômico)

50 m

EAR

1:1.000.000

1:1.000.000

100 m

6.1.2.3 Estruturação da Cartografia Básica e dos Arquivos Digitais
Para a elaboração, consolidação das bases cartográficas e o estabelecimento das
escalas de trabalho e de apresentação dos estudos ambientais foi preparado um
sistema de informações geográficas, a partir da utilização software ArcGIS 10.1, onde
os dados de diversas fontes foram convertidos e compatibilizados, sempre
considerando como referência a informação de melhor escala conforme será
detalhado nos itens relativos à EAR, AII, AID e ADA. Foram realizados os ajustes e
compatibilizações de projeção e datum (SIRGAS 2000) e todos os dados foram
convertidos para um “File Geodatabase” (formato proprietário do ArcGIS). Foi
elaborada uma plataforma SIG (Sistema de Informações Geográficas) onde foi criado
e manipulado um banco de dados consistente topologicamente e compatibilizado
através das diversas formas de aquisição dos dados adquiridos e gerados.
As bases cartográficas foram elaboradas de forma integrada, de modo que as
diferentes escalas tenham concordância entre si.
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Com esse objetivo partiu-se da base mais detalhada da ADA, que foi generalizada e
complementada com dados compatíveis para as outras escalas de trabalho e
apresentação referentes à AID e finalmente à AII.
6.1.2.3.1 Base Cartográfica da Área Diretamente Afetada (ADA)
A base cartográfica da ADA foi elaborada a partir das imagens geradas pela Orbisat
para uma faixa de terreno no entorno do reservatório, que se estende do eixo até o
remanso, e recobre até a cota 70m. O mapeamento cartográfico cobriu o trecho do rio
Tapajós entre as cidades de Itaituba (PA) e Jacareacanga (PA), incluindo, também, o
reservatório do AHE Jatobá. Entre os produtos gerados pelo radar inclui-se o Modelo
Digital de Superfície – MDS e orto-imagens da banda X, o Modelo Digital de Terreno
(MDT) e orto imagens da banda P, as curvas de nível e cartas classificadas. A área de
interesse foi representada em escala 1:25.000, porém com precisão compatível com a
escala 1:10.000, com curvas de nível eqüidistantes de 5 m, e precisão vertical de 2,5
m.
Conforme solicitado no Termo de Referência do IBAMA, para a definição do limite
geográfico da ADA foram considerados os seguintes dados:
a)
Área do reservatório (cota 50 m referente ao nível máximo normal de
operação do reservatório), acrescido do remanso referente à vazão equivalente
à vazão média das máximas anuais e da Área de Preservação Permanente
(APP) de 500 m;
b)

Áreas das estruturas de engenharia componentes do arranjo geral;

c)

Área ocupada pela infraestrutura de apoio às obras; e

d)
Área ocupada pelo bota-fora das escavações obrigatórias e as jazidas
de areia e material de empréstimo.
Os elementos contidos nas áreas das estruturas principais de engenharia, a
infraestrutura das obras, bota-fora de escavações obrigatórias, áreas de empréstimo e
jazidas de areia e cascalho encontram-se sintetizadas e espacializados na Ilustração
6.1.2.3.1/01 – Arranjo Geral das Obras – AHE São Luiz do Tapajós.
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A área de infraestrutura das obras do AHE São Luiz do Tapajós é aquela a ser
ocupada pelo canteiro de obras, vias de acessos a serem ampliadas ou implantadas
para a construção do empreendimento, alojamento, canteiros de obra, linha de
transmissão para suprimento da obra e escoamento da energia com ligação ao SIN e
infraestrutura de apoio ao canal de derivação lateral/transposição de peixes, sempre
tendo como elemento de referência os Estudos de Viabilidade de Engenharia e que
são parte integrantes da ADA.
As Áreas das estruturas principais de engenharia correspondem àquelas ocupadas
pelas estruturas componentes do arranjo geral do AHE São Luiz do Tapajós segundo
os Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE).
A espacialização da Área Diretamente Afetada, comum para os meios físico, biótico e
socioeconômico, encontra-se inserida no Mapa 6.1.2.3/01 - Base Cartográfica da Área
Diretamente Afetada. A superfície da ADA perfaz um total de 2.065 km²
6.1.2.3.2 Base Cartográfica da Área de Influência Direta (AID)
A base cartográfica da AID foi elaborada a partir das imagens da Orbisat,
considerando-se o recobrimento desse levantamento até a cota 70m, e
complementando a área do seu entorno com as cartas topográficas do IBGE em
escala 1:100.000 disponíveis no site do IBGE em formato shapefile e/ou cartas que
foram escanerizadas e vetorizadas, e também da restituição aerofotogramétrica do rio
Jamanxim. As diferentes bases foram complementadas e ajustadas às imagens de
satélite e à base de maior detalhe (ADA e restituições). A densidade de informações
foi adequada à escala de apresentação da AID (1:100.000).
Em atendimento ao TR-IBAMA também foram considerado como elementos
delimitadores da AID:
a)
o conceito das ottobacias, onde os limites geográficos de microbacias
estabelecidos pela ANA (shapefile com otto-bacias até nível 7) foram
retrabalhados, a partir do modelo digital de terreno (GDEM/NASA),
considerando-se a escala de trabalho e densidade de drenagem compatível
com a base cartográfica elaborada para a AID.
b)
o perfil da linha d’água e mapa com os limites georeferenciados do
remanso com o reservatório para a vazão equivalente a vazão média das
máximas anuais e a APP de 500m; e
c)

setores censitários para definição da AID do meio socioeconômico.
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As massas d’água dos rios vieram principalmente da interpretação das imagens
RapidEye, sendo condizente com a base cartográfica da ADA e com a cota de
inundação.
As bases de limites municipais e estaduais e áreas especiais (Terras Indígenas e
Unidades de Conservação) foram adequadas para a hidrografia mais detalhada
sempre que possível. As ocupações urbanas foram atualizadas a partir de
interpretação das imagens RapidEye.
As bases cartográficas da Área de Influência Direta (AID) onde foram incorporados os
dados referentes aos meios físico-biótico encontram-se representada pelo Mapa
6.1.2.3/02 – Base Cartográfica da Área de Influência Direta dos Meios Físico e Biótico.
Em complementação à elaboração da base cartográfica AID do meio socioeconômico
utilizou-se a mesma base cartográfica do meio físico-biótico, acrescida dos elementos
delimitadores referentes aos setores censitários, os limites municipais e estaduais e as
áreas especiais com a desafetação Mapa 6.1.2.3/03 – Base Cartográfica da Área de
Influência Direta do Meio Socioeconômico.
6.1.2.3.3 Base Cartográfica da Área de Influência Indireta (AII)
A base da AII foi gerada a partir da generalização da base cartográfica da AID e
complementada pelas cartas topográficas do IBGE/DSG em escala 1:250.000 e por
pesquisa em campo com a atualização das informações de infraestrutura viária,
comunidades/vilas/nucleações, hidrografia etc. As diferentes bases foram adequadas
às imagens RapidEye e Landsat e ajustadas à base de maior detalhe (AID e ADA). A
densidade de informações foi adequada à escala de apresentação da AII (1:250.000).
As bases cartográficas obtidas de outras fontes ou de outras escalas foram
atualizadas de forma a se uniformizar o padrão para densidade de drenagem
compatível com a escala 1:250.000. Como exemplo estão os limites municipais e
estaduais (UF) e setores censitários, que têm uma escala original menos detalhada
(1:1.000.000 ou 1:500.000), e que foram adequadas aos contornos mais detalhados
da base hidrográfica 1:250.000, onde possível. O mesmo vale para as bases de áreas
especiais (Terras Indígenas e Unidades de Conservação), que têm suas fontes no
MMA/IBAMA/FUNAI, e foram adequadas da mesma forma com a base hidrográfica
mais detalhada.
As UCs foram obtidas considerando-se com a área de desafetação já disponibilizadas
no sítio eletrônico do MMA, com base na LEI Nº 12.678, de 25 de junho de 2012. Os
limites das UCs foram adequados às cotas das curvas de nível da base topográfica
Orbisat e à base de hidrografia compilada para os estudos do empreendimento.
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As ocupações urbanas foram extraídas de Imagens de Satélite Rapideye (detalhes
compatíveis com interpretação em escala 1:50.000) e adequadas à hidrografia em
escala 1:100.000.
Os traçados dos sistemas viários (rodovias, ferrovias, caminhos etc.) além de terem
sido atualizados através de imagens de satélite, foram refinados e reclassificados
através de pesquisas em campo.
A base cartográfica da Área de Influência Indireta (AII) onde foram incorporados os
dados referentes aos meios físico, biótico encontra-se representado pelo Mapa
6.1.2.3/04 - Base Cartográfica da Área de Influência Indireta dos Meios Físico e
Biótico.
Tendo em vista as dimensões territoriais do município de Itaituba, a base cartográfica
elaborada para a AII do meio socioeconômico foi complementada pela rede de
drenagem do IBGE em escala 1:250.000 e dados de vegetação, uso e ocupação
vindos do Inventário da Bacia do Rio Tapajós (CNEC, 2008). A área compreendida
está representada pelo Mapa 6.1.2.3/05 - Base Cartográfica da Área de Influência
Indireta do Meio Socioeconômico.
A área dos estudos de abrangência regional – EAR, teve sua base construída a partir
de dados em escala 1:1.000.000 e quando possível em escala 1:250.000, vindos do
IBGE.

6.2

Estabelecimento das Áreas de Influência

A delimitação das áreas de influência do AHE São Luiz do Tapajós, como em qualquer
empreendimento, relaciona-se aos impactos potenciais a que estão sujeitos os
espaços por ele ocupados e por sua área de abrangência sobre o meio ambiente. No
caso, a área de influência do referido aproveitamento hidrelétrico corresponde aos
limites da região geográfica e da estrutura regional propensa a ser direta e
indiretamente afetada pelos impactos por ele provocados durante seu planejamento,
implantação e operação.
A identificação das áreas de estudo orienta, em um primeiro momento, na etapa do
diagnóstico ambiental, a delimitação do universo de trabalho das disciplinas envolvidas
no estudo de impacto ambiental e, num segundo momento, as áreas estudadas
permitem a verificação da abrangência espacial dos efeitos adversos ou benéficos
associados ao empreendimento.
A delimitação com o estabelecimento das áreas de influência dos estudos ambientais
é readequada e ratificada quando da verificação da abrangência espacial dos
VOLUME 2
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 246
Revisão: 0

impactos do empreendimento, em conformidade com os resultados obtidos no
diagnóstico e prognóstico ambientais. Em decorrência desses resultados se
estabelece a configuração final dos limites das áreas geográficas a serem direta e
indiretamente afetadas pelos impactos decorrentes do empreendimento.
Em conformidade com essa dinâmica de estabelecimento das áreas de influência e de
acordo com o solicitado no Termo de Referência, emitido pelo IBAMA em fevereiro de
2012, referente ao Aproveitamento Hidrelétrico São Luiz do Tapajós –
Processo nº 02001.003643/2009-77 foram estabelecidas as áreas de influência
descritas a seguir.
6.2.1

Área dos Estudos de Abrangência Regional – EAR

O estabelecimento da Área dos Estudos de Abrangência Regional – EAR teve por
objetivo permitir a compreensão do contexto macro regional onde se insere as áreas
de influência indireta (AII), direta (AID) e diretamente afetada (ADA) do AHE São Luiz
do Tapajós, bem como possibilitar o entendimento dos chamados efeitos sinérgicos e
cumulativos.
Os estudos da EAR foram baseados na Avaliação Ambiental Integrada (AAI) da bacia
hidrográfica do rio Tapajós.
6.2.2

Área de Influência Indireta – AII

A Área de Influência Indireta – AII corresponde ao espaço geográfico onde a
implantação de um empreendimento gera impactos indiretos nos componentes físicos,
bióticos, sociais, econômicos e culturais. Encontra-se inserida na Área dos Estudos de
Abrangência Regional (EAR) e envolve a Área de Influência Direta (AID).
Os estudos realizados para o AHE São Luiz do Tapajós, quando passiveis de
representação cartográfica foram espacializados em escala 1:250.000 (escala de
apresentação), tendo-se como referência básica os levantamentos de informações
secundárias, e complementados com informações de campo, quando se consideraram
necessárias.
Para o meio físico o recorte cartográfico estabelecido seguiu a bacia hidrográfica
contribuinte – com fator limitante às ottobacias de nível 7 que compõem a bacia
hidrográfica entre o barramento e o remanso, que envolve a área de implantação do
barramento com as estruturas adicionais à obra e a área do respectivo reservatório ao
longo dos rios Tapajós e Jamanxim com uma área ao redor de 15.735 km².
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Para o trecho a jusante do barramento do AHE São Luiz do Tapajós, considerou-se
como limite a ponta norte da Ilha do Itapucu, no rio Tapajós, o interflúvio dos igarapés
Tajaquara e Capituã na margem esquerda e na margem direita, levou-se em
consideração o trecho da linha de transmissão (LT) entre o barramento até a futura
subestação, acrescido de envoltória de 5km.
No trecho a montante, com base no estudo de remanso, o limite da AII no rio Tapajós
foi considerado no limite sul da ilha Santo Antônio, a montante da confluência com o
rio Ratão (margem direita) e igarapé Mongubal (margem esquerda). No rio Jamanxim,
o limite foi estabelecido no eixo do AHE Cachoeira do Caí, onde ocorre um
significativo desnível topográfico condicionado pela corredeira homônima.
Para o meio biótico o limite cartográfico estabelecido seguiu os divisores da bacia
contribuinte e foi, em sua maior parte, coincidente com aquele do meio físico. Porém, o
recorte adicionou os limites legais das unidades de conservação potencialmente
afetadas dentro da bacia do rio Tapajós e contribuintes. Desse modo, o limite da AII do
meio biótico incorporou todo o território da FLONA de Itaituba I e Flona de ItaitubaII, e
totalizou 18.072 km².
As Áreas de Influência Indireta do meio físico e do meio biótico estão espacializadas
na Ilustração 6.2.2/01 - Áreas de Influência Indireta dos meios Físico e Biótico.
Para o meio socioeconômico e cultural, a Área de Influência Indireta foi estabelecida
considerando-se os municípios que potencialmente venham sofrer impactos indiretos
decorrentes de alterações, que envolvem e extrapolam o conjunto dos territórios dos
municípios que apresentam suas terras alagadas pelo empreendimento (ADA) e que
têm grande porção de sua municipalidade na bacia contribuinte ao reservatório,
constituindo uma área total de aproximadamente 74.000 km².
Dessa forma a AII do meio socioeconômico do AHE São Luiz do Tapajós compreende
os municípios de Itaituba e Trairão, ambos no Estado do Pará, apresentada em escala
1:250.000, em 4 folhas tamanho A0 (Mapa 6.1.2.3/05), aqui representada e
espacializada pela Ilustração 6.2.2/02 - Áreas de Influência Indireta do meio
Socioeconômico.
Cabe salientar que, de acordo com o Termo de Referência do IBAMA, para as Terras
Indígenas,
as
áreas
de
influência
serão
definidas
pelos
Estudos
Socioambientais/Etnoecológicos, conforme solicitado no Termo de Referência emitido
pela FUNAI e proposto no Plano de Trabalho específico para esse tema.
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6.2.3

Área de Influência Direta - AID

A Área de Influência Direta – AID é aquela que circunscreve a Área Diretamente
Afetada – ADA e cuja abrangência dos impactos incide de forma direta sobre os
recursos ambientais, modificando a sua qualidade ou alterando o seu potencial de
conservação ou aproveitamento durante todas as fases do empreendimento. A sua
delimitação deve considerar os aspectos sociais, econômicos, culturais, físicos e
bióticos, além das características e particularidades do empreendimento no que diz
respeito aos meios físico e biótico.
Os dados utilizados no estudo da AID se basearam em informações coletadas em
campo e complementadas, quando necessárias, com base de dados secundários e
tendo sua espacialização cartográfica apresentada em escala 1:100.000.
No tocante aos aspectos físicos, definiu-se a AID com base nos seguintes critérios de
inclusão:
•
A área de inundação do reservatório (cota 50m no nível máximo normal)
acrescida da Área de Preservação Permanente em projeção horizontal (APP)
de 500 metros;
•
Áreas de canteiro de obra, alojamento e implantação das estruturas de
geração, dique, canal de derivação lateral/sistema de transposição de peixes,
linhas de transmissão, áreas de empréstimo e bota fora, acessos e demais
estruturas;
•
Todas as bacias que obedecem ao conceito de ottobacias que têm os
seus cursos d’água afluindo para o perímetro do reservatório. Para a AID foram
selecionadas todas as ottobacias de nível 7 adjacentes ao limite do reservatório
e as afetadas pelas obras.
•
Planícies fluviais e de inundação dos rios, bem como as lagoas
marginais, meandros, charcos e brejos a eles associados;
•
Terrenos sujeitos a alterações significativas do nível do lençol freático
superficial ou a assoreamento, instabilização de margens e surgimento de
processos erosivos associados à formação do reservatório, genericamente
localizados abaixo da cota 55 em toda a extensão do futuro lago;
•
Inclusão de pelo menos dois afluentes de montante em cada tributário
significativo afetado pelo reservatório,
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•
Áreas de remanescentes de vegetação natural significativos, contíguos
aos rios e seus principais afluentes, bem como aqueles afetados ou contíguos
às margens do futuro reservatório;
•
Área a montante do barramento nos rios Tapajós e Jamanxim sujeitas a
efeitos de remanso, tendo como referência a vazão correspondente a vazão
médias das máximas anuais com a presença do reservatório, baseado no perfil
da linha d’água, com a delimitação cartográfica em planta, da mancha de
inundação modelada, em atenção a demanda do Termo de Referência do
IBAMA; e
•
Área de jusante do barramento considerando os impactos potenciais na
qualidade das águas e a erosão do canal e margens do rio Tapajós.
•
Linha de Transmissão pertinente à obra, a partir do eixo da barragem
até a futura subestação, acrescida envoltória de 2,0 km², e faixa de servidão de
1,5 km para cada lado.
Na definição/delimitação das Áreas de Influencia Direta e Diretamente Afetadas, para
área de montante do futuro barramento, também foi considerado o resultado do estudo
de remanso para um fenômeno de vazão equivalente à vazão média das máximas
anuais. O Mapa 6.1.2.3/06 – Influência do Remanso sem Reservatório, mostra os
resultados dos estudos de remanso sem a influência do mesmo e o Mapa 6.1.2.3/07 –
Influência do Remanso com Reservatório, espacializados na escala 1:50.000.
A área total da AID para o meio Físico é de 5.661 km2, já para o meio biótico, além dos
critérios acima, foi considerada a distância média de deslocamento de espécies chave
da fauna (polinizadores, dispersores e predadores de sementes, e grandes
predadores) nos setores de floresta preservada, notadamente UCs. Tal distância, da
ordem de 20 km lineares, contada a partir das florestas inundáveis mais próximas,
relaciona-se aos impactos da perda de hábitats de forrageio incidentes sobre a fauna
que realiza migrações sazonais entre as citadas florestas e a terra firme em função da
disponibilidade de recursos alimentares, tal área tem um total de 7.916 km2.
As Áreas de Influência Direta do meio físico e do meio biótico estão espacializadas na
Ilustração 6.2.3/01 - Áreas de Influência Direta do Meio Físico e do Meio Biótico.
No tocante aos aspectos do meio socioeconômico, de forma geral, podemos definir a
AID com base nos seguintes critérios, sendo eles:
•
Na margem direita, a partir da análise dos setores censitários do IBGE,
2010, foram delimitadas as nucleações daqueles setores que circunscrevem a
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BR-163, desde a localidade de Ariri (Trairão), área de residência de pescadores
do Igarapé Aruri e Jamanxim, estendendo de forma contínua até o distrito de
Miritituba (Itaituba);
•
Na margem esquerda foram considerados os setores censitários que
apresentam possibilidades de adensamento populacional no entorno do distrito
sede de Itaituba, e o trecho do entorno da BR-230 contida entre os igarapés
Montanha e Missão, ficando assim excluído toda a porção de território inserida
no Parque Nacional da Amazônia.
Na margem direita do rio Tapajós, eixo da BR 163 entre Aruri e Trairão, compondo
uma faixa relativamente estreita (fortemente delimitada por uma sequência de
unidades de conservação nas quais as atividades extrativistas legais são muito
esparsas e desenvolvidas por comunidades residentes fora de seus perímetros,
prevalecendo as atividades realizadas de forma clandestina por garimpos e
madeireiras que ocorrem de forma pontual e com alta mobilidade.
Ainda na margem direita, um segundo eixo se estende a partir da sede distrital de
Miritituba seguindo pela BR-230 até encontrar à direita, a BR-163 na sede distrital de
Campo Verde, e à esquerda no limite norte do perímetro da FLONA Itaituba II se
estendendo até o local onde é planejada a implantação da barragem. Trata-se da
porção que apresenta maior densidade de ocupação antrópica – urbana e rural, e que
tende a absorver os principais impactos do empreendimento, afora aqueles que
deverão fazer-se sentir na Área Diretamente Afetada.
Na margem esquerda do rio Tapajós, eixo da BR-230, o segmento mais ao Norte, que
inicia no limite norte do PARNA e se estende até a sede municipal de Itaituba. É nesta
porção de território onde as localidades ribeirinhas são menos esparsas e de maior
porte. E ao sul também no eixo da BR-230, entre o km 220 e o km 170 se estendendo
até as margens do Tapajós.
A Área de Influência Direta do meio Socioeconômico está espacializada na Ilustração
6.2.3/02 - Área de Influência Direta do Meio Socioeconômico.
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6.3

Área Diretamente Afetada – ADA

A Área Diretamente Afetada (ADA) corresponde à área do futuro reservatório (nível
máximo normal fixado na cota 50m), acrescida da linha do remanso com reservatório,
definido pela vazão equivalente a vazão média das máximas, da faixa de 500m
referente à APP e do Trecho de Vazão Reduzida (TVR) à jusante.
Na ADA estão contidas também as áreas que fazem parte do arranjo geral das
estruturas principais do empreendimento, assim com as áreas destinadas às obras de
apoio, tais como alojamento, canteiro de obra (canteiro administrativo, industrial, de
montagem eletromecânica e auxiliar), linha de transmissão para suprimento da obra e
escoamento da energia, canal de derivação lateral / transposição de peixes, áreas de
empréstimo, jazidas de areia, de cascalho e bota fora.
Para os acessos rodoviários a serem implantados ou ampliados considerou-se uma
faixa de domínio de 40 m. Para a linha de transmissão de interligação prevista, bem
como para segurança das obras principais, considerou-se uma faixa de 140 m.
Conforme mencionado, a espacialização da Área Diretamente Afetada, comum para
os meios físico, biótico e socioeconômico, encontra-se inserida no Mapa 6.1.2.3/01 Base Cartográfica da Área Diretamente Afetada.
Para as informações mais relevantes, tais como feições fluviais, lagoas, depósitos
arenosos, pedrais, cadastro fundiário, feições de interesse turístico etc, e que
dependem de escala mais detalhada, as mesmas foram espacializadas na escala
1:50.000 ou maior, quando necessário. A atualização e coleta de dados para esta
base cartográfica foi elaborada a partir de interpretação de imagens Rapideye,
apoiada nas fotos aéreas na escala 1:70.000 e dados de campo.
Para o detalhamento de áreas urbanas da ADA, as nucleações de Pimental e
Tucunaré, terão suas bases cartográficas trabalhadas em escala 1:3.000.
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