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APRESENTAÇÃO 
 
 
A Avaliação Ambiental Integrada – AAI visa identificar e avaliar os efeitos sinérgicos e cumulativos 
resultantes dos impactos ambientais ocasionados pelo conjunto de aproveitamentos hidrelétricos nas 
bacias hidrográficas do país.  

Dentre os objetivos desse instrumento, destacam-se o desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade 
da bacia; delimitação das áreas de fragilidade ambiental e de conflitos, bem como as potencialidades 
relacionadas aos aproveitamentos; e identificação de diretrizes ambientais para a concepção de novos 
projetos de geração de energia elétrica. 

A Bacia Hidrográfica do rio Doce foi considerada prioritária pelo Ministério de Minas e Energia – MME, 
no âmbito do Convênio nº 013/2004, de 21 de dezembro de 2004, celebrado entre o Ministério e a 
Empresa de Pesquisa Energética – EPE, para elaboração dos estudos de Avaliação Ambiental Integrada. 

Esse Termo de Referência, que norteia a execução das AAI’s, teve sua metodologia desenvolvida pelo 
Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis – IBAMA, após a assinatura do Termo de Compromisso, em 15 de setembro de 2004, entre 
MME, MMA, IBAMA, AGU e Ministério Público, que tinha dentre outros objetivos, estabelecer 
diretrizes gerais para elaboração do Termo de Referência para a Avaliação Ambiental Integrada dos 
Aproveitamentos Hidrelétricos da Bacia do Rio Uruguai. 

Por ter sido amplamente discutida e ter garantido a participação de vários atores interessados na 
incorporação da variável ambiental no planejamento do Setor Elétrico, essa metodologia será utilizada na 
elaboração das demais Avaliações Ambientais Integradas, a cargo da Empresa de Pesquisa Energética – 
EPE, conforme o art. 4º, X da Lei nº 10.847, de 15 de março de 2004. Dessa forma, considerou-se 
desnecessária qualquer alteração no conteúdo técnico do Termo de Referência, apenas adaptações às 
peculiaridades da Bacia Hidrográfica do rio Doce foram introduzidas.     

Na bacia hidrográfica, em questão, existem empreendimentos hidrelétricos em operação e em diversos 
estágios de planejamento, configurando um significativo aporte de energia para a expansão da oferta do 
setor elétrico brasileiro nos próximos anos. O MME tem a responsabilidade de zelar pelo equilíbrio entre 
a oferta e a demanda de energia elétrica no País, observando não somente os princípios da modicidade 
tarifária, mas também aqueles do desenvolvimento sustentável. Neste sentido, o MME reconhece a 
importância de identificar e avaliar os efeitos sinérgicos e cumulativos resultantes dos impactos 
ocasionados pelo conjunto dos aproveitamentos em planejamento, construção e operação situados em 
uma mesma bacia hidrográfica, como uma estratégia de integração da dimensão ambiental ao processo de 
planejamento do setor elétrico. 

Assim, a EPE decidiu promover a realização de estudos de avaliação ambiental integrada dos 
aproveitamentos hidrelétricos, em operação e planejados, para a bacia do rio Doce, adotando a 
metodologia definida para os estudos da AAI da bacia do rio Uruguai como diretriz geral para essa 
avaliação. 
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ELETROBRAS Centrais Elétricas Brasileiras S. A.  

EPE Empresa de Pesquisa Energética 

FEAM Fundação Estadual de Meio Ambiente - MG 

GW Giga Watts 

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

IEMA Instituto Estadual de meio Ambiente e Recursos Hídricos 

INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

ISA Instituto SocioAmbiental 

kM² Quilômetro quadrado 

MMA Ministério de Meio Ambiente 

MME Ministério de Minas e Energia 

MPF Ministério Público Federal 

ONG Organização não-governamental 

PROBIO 
Projeto de Conservação e Utilização Sustentável de Diversidade Biológica 
Brasileira 

SEAMA Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - ES 

SIG Sistema de Informação Geográfica 

SIPOT Sistema de Informação do Potencial Hidrelétrico  

SRH Secretaria de Recursos Hídricos 

TC Termo de Compromisso 

TR Termo de Referência 

UC Unidade de Conservação 



Termo de Referência da Avaliação Ambiental Integrada dos Aproveitamentos Hidrelétricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce 
 

5 

 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

Este Termo de Referência tem como objetivo estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração da 
Avaliação Ambiental Integrada – AAI dos aproveitamentos hidrelétricos da bacia do rio Doce. O 
documento está dividido em 4 capítulos. Neste capítulo, é apresentada a Introdução, Justificativa, 
Objetivos, e Estratégia, Abrangência espacial e local, Cenários e Legislação Aplicável ao Estudo. No 
capítulo seguinte, são caracterizados o Contexto Institucional e os Antecedentes, e os Estudos Anteriores 
de Referência. No terceiro capítulo são tratadas as atividades a serem desenvolvidas (Estrutura 
Metodológica, Caracterização, Avaliação Ambiental Distribuída, Conflitos e a Avaliação Integrada); 
enquanto que, no capítulo quarto, são estabelecidos os Produtos.  

 

1.1 Justificativas  

A matriz energética brasileira depende principalmente de aproveitamentos hidrelétricos, que representam 
mais de 90% da geração média de energia. Nesse contexto e tendo em vista que: 

� o planejamento da expansão da potência instalada tem se baseado na construção de novas usinas 
hidrelétricas;  

� muitos empreendimentos foram licitados antes da obtenção da licença ambiental, e vários desses 
empreendimentos possuem alto potencial de impacto ambiental, afetando ecossistemas, bacias 
hidrográficas, sem avaliação de sinergias e interdependências;  

� programas ambientais são individualizados e específicos, não atendendo satisfatoriamente as 
demandas econômicas e ambientais; 

� o Brasil é signatário, entre outras, da Convenção sobre a Diversidade Biológica de 1992, 
assumindo a obrigatoriedade de desenvolver estratégias, planos e programas nacionais para a 
conservação e a utilização sustentável da diversidade biológica e de seus componentes, e 
signatário da Convenção de Washington de 1940 sobre Belezas Cênicas, que expressa os 
compromissos para a proteção da flora, fauna e das belezas cênicas dos países da América; 

� há necessidade de participação dos agentes envolvidos para garantir acordos que assegurem a 
sustentabilidade. 

Identificam-se principalmente os seguintes problemas: 

� os estudos de inventários, que definem, de forma otimizada, um conjunto de aproveitamentos 
hidrelétricos para a bacia, têm avaliado os impactos ambientais sob o prisma de uma visão 
pontual. Esses estudos  não têm tido caráter estratégico e não há articulação com a área ambiental 
na fase de sua elaboração; 

� o licenciamento ambiental é feito por aproveitamento, sem uma avaliação dos efeitos causados 
pelo seu conjunto e do compartilhamento da análise ambiental, não sendo, então, observados os 
efeitos sinérgicos de vários empreendimentos em uma mesma bacia; 

� a obtenção da concessão para a geração de energia elétrica em época anterior à obtenção da 
Licença Prévia passava a ser mais um elemento de pressão para a liberação das licenças 
ambientais. 

Diante desse quadro e somado à nova política de planejamento do setor elétrico, justificam-se os estudos 
de AAI, uma vez que buscam a redução desses problemas, devendo, para se alcançar seus objetivos, 
contar com um ambiente institucional favorável a sua implementação e quadro técnico capacitado, e 
balizar-se nas seguintes premissas: 
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� desenvolvimento de conhecimento para a melhor gestão integrada dos usos e conservação dos 
recursos hídricos e do meio ambiente, visando compatibilizar a exploração da hidreletricidade 
com a preservação da biodiversidade e manutenção dos fluxos gênicos; 

� abordagens integradoras acerca dos impactos ambientais que a implementação de novos 
empreendimentos hidrelétricos poderá gerar na bacia, considerando os usos e a conservação dos  
recursos naturais; 

� desenvolvimento de procedimentos que garantam a efetiva participação das partes interessadas e 
dos segmentos sociais envolvidos. 

 

1.2. Objetivos e Estratégias 

Este Termo de Referência trata da avaliação ambiental integrada dos aproveitamentos hidrelétricos 
situados na bacia hidrográfica do rio Doce tendo como objetivo:  

Avaliar a situação ambiental da bacia com os empreendimentos hidrelétricos implantados e 
os potenciais barramentos, considerando: (i) seus efeitos cumulativos e sinérgicos sobre os 
recursos naturais e as populações humanas; e (ii) os usos atuais e potenciais dos recursos 
hídricos no horizonte atual e futuro de planejamento, tendo em conta a necessidade de 
compatibilizar a geração de energia com a conservação da biodiversidade e manutenção 
dos fluxos gênicos, a sociodiversidade e a tendência de desenvolvimento socioeconômico da 
bacia, a luz da legislação e dos compromissos internacionais assumidos pelo governo 
federal. 

Os objetivos específicos adicionais do estudo de avaliação ambiental integrada de bacia são os seguintes: 

� avaliar a situação ambiental da bacia com os empreendimentos hidrelétricos implantados e os 
potenciais barramentos, considerando seus efeitos cumulativos e sinérgicos mais prováveis;  

� desenvolver indicadores de sustentabilidade da bacia, tendo como foco os recursos hídricos e a 
sua utilização para a geração de energia; 

� delimitar as áreas de fragilidades e de restrições ambientais;  

� indicar conflitos frente aos diferentes usos do solo e dos recursos hídricos da bacia e as 
potencialidades  advindas da implantação dos aproveitamentos hidrelétricos; 

� a partir de uma visão mais abrangente, identificar diretrizes ambientais para a concepção de novos 
projetos de geração de energia elétrica, visando alcançar o desenvolvimento sustentável da bacia; 

� as diretrizes devem subsidiar: (i) estudos  ambientais na bacia hidrográfica; (ii) eventuais 
readequações de projetos e programas; e a (iii) implantação de futuros aproveitamentos 
hidrelétricos na bacia do rio Doce para os quais não foi outorgada concessão até a elaboração do 
AAI; e 

� estabelecer diretrizes para reduzir riscos e incertezas para o desenvolvimento socioambiental e 
para o aproveitamento energético da bacia. 

Em face dos problemas identificados, as principais estratégias são as seguintes:  

� avaliação ambiental integrada dos aproveitamentos hidrelétricos da bacia hidrográfica, 
considerando os usos dos recursos naturais, as dinâmicas das interações entre fatores ecológicos, 
econômicos e sociais, bem como a identificação das fragilidades ambientais para a área de 
abrangência do estudo;  
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� estudo de alternativas de otimização hidráulica dos aproveitamentos, a partir de uma visão 
integrada dos aspectos ambientais, e considerando a compatibilização do uso e conservação dos 
recursos  naturais; e 

� integração da dimensão ambiental ao processo de planejamento energético, e articulação desse 
processo com o licenciamento ambiental. 

Considerando que grande parte das bacias hidrográficas do país teve seus estudos de inventários 
realizados, existirá um cenário de transição, para empreendimentos de exploração hidroenergéticos com 
concessão e outros que ainda não obtiveram as concessões. 

 

1.3 Abrangência espacial e temporal 

1.3.1 Área de Abrangência 

 

A área de estudos objeto da avaliação ambiental integrada proposta neste Termo de Referência é a porção 
territorial definida como unidade hidrográfica (ou sub-bacia) do rio Doce, integrante da Bacia do 
Atlântico Sudeste. As informações sobre a abrangência espacial deste TR referem-se apenas à unidade 
hidrográfica do rio Doce e a maioria das informações a seguir foram obtidas junto ao Comitê da Bacia 
Hidrográfica do rio Doce – CBH-Rio Doce (www.ana.gov.br/cbhriodoce). A seguir apresenta-se a 
localização da unidade hidrográfica do rio Doce no contexto da bacia do Atlântico Sudeste. 

 

 

A bacia hidrográfica do rio Doce está situada na região Sudeste, entre os paralelos 18°45' e 21°15' de 
latitude sul e os meridianos 39°55' e 43°45' de longitude oeste, compreendendo uma área de drenagem de 
cerca de 83.400 km², dos quais 86% pertencem ao Estado de Minas Gerais e o restante ao Estado do 
Espírito Santo. Limita-se ao sul com a bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, a oeste com a bacia do rio 
São Francisco, e, em pequena extensão, com a do rio Grande. Ao norte, limita-se com a bacia dos rios 
Jequitinhonha e Mucuri e a noroeste com a bacia do rio São Mateus. 

O rio Doce, com uma extensão de 853 km, recebe este nome quando do encontro do rio Piranga com o rio 
do Carmo, seus formadores, cujas nascentes estão situadas nas encostas das serras da Mantiqueira e 
Espinhaço, onde as altitudes atingem cerca de 1.200 m. O rio Piranga nasce nas serras da Mantiqueira e 
do Espinhaço, limites oeste e sul da bacia, no município de Ressaquinha, em Minas Gerais, e o rio do 
Carmo nasce no município de Ouro Preto. Os principais afluentes são: pela margem esquerda os rios 
Piracicaba, Santo Antônio e Suaçuí Grande, em Minas Gerais e Pancas e São José, no Espírito Santo; pela 
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margem direita os rios Casca, Matipó, Caratinga-Cuieté e Manhuaçu, em Minas Gerais, e Guandu, no 
Espírito Santo. Ao longo de seu curso, sobretudo a partir da cidade de São José do Goiabal, o rio Doce 
segue em altitudes inferiores a 300 m. Deságua no Oceano Atlântico, no povoado de Regência, no Estado 
do Espírito Santo. 

A bacia hidrográfica do rio Doce abrange, total ou parcialmente, áreas de 228 municípios, sendo 202 em 
Minas Gerais e 26 no Espírito Santo e possui uma população total da ordem de 3,1 milhões de habitantes. 

A economia da bacia está baseada principalmente nas seguintes atividades: a) agricultura: pecuária de 
leite e corte, suinocultura, café, cana-de-açúcar, hortifrutigranjeiros e cacau; b) indústria: siderurgia, 
metalurgia, mecânica, química, alimentícia, álcool, têxtil, curtume, papel e celulose; e c) mineração: ferro, 
ouro, bauxita, manganês, rochas calcáreas e pedras preciosas. As atividades econômicas mais expressivas 
relacionam-se à mineração e siderurgia. Grandes empresas siderúrgicas, como a Companhia Siderúrgica 
Belgo Mineira, a ACESITA e a USIMINAS, estão estabelecidas na região. Além disso, lá se encontra a 
maior mineradora a céu aberto do mundo, a Companhia Vale do Rio Doce. Tais empreendimentos 
industriais desempenham papel significativo nas exportações brasileiras de minério de ferro, aços e 
celulose. Além deles, a bacia contribui na geração de divisas pelas exportações de café (MG e ES) e polpa 
de frutas (ES). Segundo dados da Fundação João Pinheiro (2001), o PIB da bacia do rio Doce representa 
em torno de 15% do PIB do Estado de Minas Gerais (estimado em 122 bilhões em 2001), sendo que 
somente o município de Ipatinga contribui com 5,4% daquele valor. 

Segundo o Anuário Estatístico do Brasil (IBGE) residem na bacia cerca de 3.100.000 habitantes, com a 
população urbana representando 68,7% da população total. Observa-se que a taxa de crescimento urbano 
na bacia é inferior às verificadas nos dois Estados. O êxodo rural é generalizado na área da bacia. Entre os 
anos de 1970 e 1991, a região perdeu 615.000 habitantes, no estado de Minas Gerais. Na região do médio 
rio Doce, entre Tumiritinga e Aimorés, houve uma redução demográfica da ordem de 40% no mesmo 
período (IBGE).  

Com base nos dados demográficos, constatou-se que o Vale do Aço tem o maior adensamento 
populacional da bacia e o que fluxo migratório direciona-se, sobretudo, para as maiores cidades, como 
Ipatinga e Governador Valadares. Em decorrência, há uma tendência de diminuição populacional nos 
municípios com população de até 20.000 habitantes, que representam cerca de 93% dos municípios da 
bacia do rio Doce. 

Com relação ao clima, segundo a classificação de Köppen, identificam-se basicamente três tipos 
climáticos na bacia, a saber: a) o clima tropical de altitude com chuvas de verão e verões frescos, presente 
nas vertentes das serras da Mantiqueira e do Espinhaço e nas nascentes do rio Doce; b) o clima tropical de 
altitude com chuvas de verão e verões quentes, presentes nas nascentes de seus afluentes; e c) o clima 
quente com chuvas de verão, presentes nos trechos médio e baixo do rio Doce e de seus afluentes.  

A precipitação média anual na bacia varia de 1.500 mm, nas nascentes localizadas nas serras da 
Mantiqueira e do Espinhaço, a 900 mm, na região da cidade de Aimorés-MG, voltando a crescer em 
direção ao litoral. 

 



Termo de Referência da Avaliação Ambiental Integrada dos Aproveitamentos Hidrelétricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce 
 

9 

 

 

Encontram-se na área de estudo quatro grandes unidades geomorfológicas: a) Planaltos Dissecados do 
centro-sul e do leste de Minas, que corresponde a mais extensa unidade geomorfológica, ocupando cerca 
de 70% da área. É constituída predominantemente por formas de dissecação fluvial do tipo colinas, 
cristas, pontões e vales encaixados, elaboradas sobre rochas granito-gnáissicas do embasamento pré-
cambriano; b) Depressão do Rio Doce,  ao longo do rio Doce e seus afluentes, zona rebaixada, com 
altitudes variando de 250 a 500 m, configurando-se como uma depressão interplanáltica. O contato com 
as formas de relevo dos planaltos circundantes é muito bem marcado por desníveis altimétricos abruptos. 
O piso da Depressão é constituído por rochas do complexo Gnáissico-Magmático-Metamórfico, 
predominando biotita-gnaisse, rochas graníticas e graníto-gnáissicas, com algumas ocorrências de rochas 
do complexo Charnoquítico;c) Serra do Espinhaço, é uma unidade morfoestrutural que se caracteriza por 
um conjunto de relevos ruiniformes resultantes da atuação de processos de dissecação fluvial em rochas 
predominantemente quartzíticas do supergrupo Espinhaço e grupo Macaúbas. Localiza-se na extremidade 
ocidental da área, funcionando como o divisor de águas das bacias dos rios Doce, São Francisco e 
Jequitinhonha; d) Quadrilátero Ferrífero, é um conjunto de relevos acidentados, localizados na 
extremidade oriental da área. Apresenta altitudes elevadas, que variam de 1.000 a 1.700 m, sendo que na 
serra do Caraça atingem até 2.064 m. Encontram-se no Quadrilátero Ferrífero as nascentes do rio 
Piracicaba, um dos principais afluentes do rio Doce.  

Originalmente coberta por Mata Atlântica, a intensa devastação da cobertura vegetal restringiu o 
revestimento florístico originário basicamente à área do Parque Estadual do Rio Doce. As demais matas 
correspondem a uma vegetação que sofreu influência antrópica intensa, constituindo-se em vegetação 
secundária. Estima-se que menos de 7% da área possui hoje cobertura vegetal (Fonseca, 1983 e 1985, in 
UFMG/PADCT, 1997). Destes, menos de 1% encontra-se em estágio primário (Mittermeier et alli, 1982; 
Fonseca, 1985 - in UFMG/PADCT, 1997). 

Segundo pesquisas realizadas pela Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC, 95% das 
terras da bacia constituem pastos e capoeiras, demonstrando a predominância da atividade pecuária. As 
espécies mais difundidas na formação de pastagens são o capim gordura (Melinis minutiflora) em áreas 
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situadas acima da cota altimétrica de 800 m e o colonião (Panicum maximum) abaixo dessa altitude. As 
florestas plantadas, constituídas principalmente por espécies do gênero Eucaliptus, são expressivas no 
médio rio Doce. Quase todos os reflorestamentos pertencem às siderúrgicas Acesita e Belgo Mineira ou à 
Cenibra, produtora de celulose. Os campos e áreas cultivadas apresentam-se em menores proporções. 
Devido às características dos solos da bacia do rio Doce e ao manejo inadequado, a erosão tem se tornado 
um dos maiores problemas ambientais na região. 

Uma análise dos processos de ocupação e crescimento econômico da bacia do rio Doce, principalmente 
nos últimos 50 anos, mostra que a ocupação do território aconteceu de forma desordenada. Na zona rural, 
encontram-se vastas áreas em estado avançado de desertificação, lagoas eutrofizadas, nascentes 
desprotegidas e processos erosivos. Da cobertura vegetal original, mais de 90% foi extinta. Do restante, 
menos de 1% encontra-se em estágio primário (Mittermeier et alli, 1982; Fonseca, 1985). 

Nas cidades, existe lançamento de esgoto e lixo nos cursos d'água ou em suas margens. Associadas a 
estes agentes poluidores encontram-se concentrações pontuais de grandes indústrias - siderurgia e 
celulose, no Vale do Aço, suinocultura e beneficiadoras de cana-de-açúcar, em Ponte Nova, e mineração, 
em Itabira, que podem comprometer, tanto qualitativa quanto quantitativamente, os usos múltiplos dos 
recursos hídricos.  

Os problemas de manejo da água - inadequação de captação de águas superficiais para uso industrial e 
humano, ou ainda de interferências nos cursos d”água – podem ser fatores que contribuíram para a 
migração de população da área em estudo. 

No Estado de Espírito Santo, o rio Doce representa o maior manancial de água doce. O rio, que flui ali 
com declividades menores, forma vastas áreas assoreadas em seu leito. Junto à sua foz, suas águas são 
transpostas para o abastecimento de outra indústria de celulose, a Aracruz Celulose. Os sólidos suspensos 
e o lixo em suas águas têm causado sérios danos ambientais em seu estuário, região de desova da 
tartaruga marinha, monitorada pelo projeto Tamar. 

O Quadro a seguir apresenta a demanda de água na bacia do rio Doce.  

 

Em termos de potencial hidroelétrico, a bacia do rio Doce tem uma expressiva capacidade de 
geração de energia elétrica com 1786,5 MW instalados em 73 PCHs e 8 UHEs, com 1133 MW, 
(ANEEL/BIG, agosto de 2005) e cerca de 3600 MW planejados em diversos estágios de 
desenvolvimento dos estudos (CBH –Rio Doce). Além destes, existe um potencial remanescente de 
106 MW, potencialmente aproveitáveis por PCH's. 
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1.3.2 Cenários  

Os cenários estabelecidos para este estudo são os seguintes:  

1. Cenário atual (A): configuração com aproveitamentos, contemplando os empreendimentos em 
operação, em instalação e com estudos de viabilidade aprovados e licenças prévias obtidas, 
considerando o estágio atual do desenvolvimento socioeconômico, incluído os usos e impactos 
existentes. As estimativas deste cenário devem ser realizadas com os dados mais atuais 
disponíveis. 

2. Cenário de médio prazo (B): considerar o cenário A adicionando os empreendimentos 
hidrelétricos em processo de licenciamento prévio e com estudos de inventário hidrelétrico 
aprovados, considerando o desenvolvimento socioeconômico previsto para os próximos dez 
anos (2015). 

3. Cenário de longo prazo (C): considerar o cenário B com o eventual potencial hidrelétrico 
remanescente e o desenvolvimento socioeconômico para os próximos vinte anos (2025). 

1.4 Normas e Legislação aplicáveis  

Na elaboração da AAI deverão ser considerados a Constituição Federal, os dispositivos legais em vigor 
(federal, estaduais de Minas Gerais, do Espírito Santo e municipais), bem como as convenções 
internacionais assinadas pelo Brasil, referentes à utilização, proteção e conservação dos recursos naturais, 
ao uso e ocupação do solo, recursos hídricos e energéticos. O Anexo A apresenta uma lista dos principais 
dispositivos legais que deverão ser considerados, entre outros.  

 
2. ESTUDOS DE REFERÊNCIA   

Deverão ser considerados, no mínimo, os seguintes documentos : 

� estudos  recentes realizados para a região compatíveis com o objetivo do estudo; 

� as bases de informações disponíveis nos vários órgãos técnicos no âmbito federal, estadual e 
municipal que atuam na área de meio ambiente, recursos naturais, recursos hídricos, energia e 
planejamento, bem como os dados disponíveis publicados nos países que integram a bacia;  

� os estudos de viabilidade, ambientais e projetos básicos dos aproveitamentos hidrelétricos em 
planejamento, planejados, em construção e em operação e outras bases de informação.  

Algumas das publicações identificadas sobre a bacia e sobre Avaliação Ambiental Integrada de bacia, que 
se enquadram dentro dos documentos mínimos a serem examinados, estão listadas no Anexo B. 

 
 
3. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 
 

3.1 Estrutura Metodológica 

As atividades a serem desenvolvidas integram uma estrutura metodológica com os seguintes componentes 
principais (Figura 4): caracterização, avaliação ambiental distribuída, conflitos, avaliação ambiental 
integrada e produtos.
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                                                 Figura 4. Estrutura metodológica geral

 
CARACTERIZAÇÃO 

Identificação das principais 
características ambientais, econômicas 

e sociais da bacia 

AVALIAÇÃO AMBIENTAL 
DISTRIBUÍDA 

Identificação dos indicadores e 
caracterização dos efeitos ambientais  
por subdivisão da bacia e sinérgicos 

que extrapolam as subdivisões. 

 
CONFLITOS  

Identificação dos potenciais 
conflitos locais e os que podem 

ocorrer devido a mais de um 
empreendimento 

AVALIAÇÃO AMBIENTAL 
INTEGRADA  

Avaliar efeitos sinérgicos e cumulativos 
resultantes dos impactos ambientais 

ocasionados pelo conjunto dos 
aproveitamentos hidrelétricos em 

planejamento, construção e em operação. 

 
 
 

SEMINÁRIOS 

PARTICIPAÇÃO 
PÚBLICA 

 
PRODUTOS 

Diretrizes para subsidiar futuros estudos e a 
implementação de empreendimentos 
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3.2 Caracterização  

A caracterização deve ser entendida como a identificação no espaço e no tempo dos principais aspectos 
socioambientais que permitem uma visão abrangente dos efeitos cumulativos e sinérgicos dos 
aproveitamentos hidrelétricos e dos principais usos de recursos hídricos e do solo na bacia. Essa 
caracterização visa obter um panorama geral da bacia, de modo a permitir a identificação e espacialização 
dos elementos que mais se destacam na situação atual, bem como suas tendências evolutivas, tais como: 

� as potencialidades da bacia: a base de recursos naturais; as principais atividades 
socioeconômicas associadas; as tendências de desenvolvimento dos setores produtivos; os usos 
dos recursos hídricos e do solo; aspectos cênicos e turísticos (cachoeiras, cânions, corredeiras, 
cavidades naturais e outros aspectos relevantes da paisagem); e os principais conflitos entre os 
usos; e 

� os espaços de gestão ambiental: as áreas mais preservadas com vegetação original; as áreas 
frágeis; as áreas degradadas; e as áreas prioritárias para conservação da biodiversidade, 
identificadas pelo MMA, em função da presença de espécies endêmicas, ameaçadas de extinção 
etc; as áreas com restrições e condicionantes de uso, como por exemplo, Unidades de 
Conservação e Terras Indígenas. 

 

3.2.1 Informações  

A forma de apresentação das informações  deverá seguir as disposições abaixo: 

Fonte de dados: Os estudos a seguir especificados serão desenvolvidos com base em informações 
secundárias disponíveis (bancos de dados oficiais, universidades, centros de pesquisas, entre outros). Os 
temas que não dispuserem de informações suficientes e se referirem aos aspectos indispensáveis para o 
desenvolvimento dos estudos, deverão ser objeto de aferição de campo ou por meio de imagens de 
satélite, fotos aéreas existentes ou outros métodos disponíveis. 

Escala: As variáveis e parâmetros que permitem a caracterização ambiental variam no tempo e no espaço 
numa bacia hidrográfica. Para identificação dos aspectos ambientais e sua visão integrada é necessário 
estabelecer uma escala apropriada para uma representação que englobe a maioria dos indicadores.  

A escala de estudo  deverá permitir uma visão de conjunto dos aproveitamentos objeto da análise.  
Poderão ser utilizadas escalas diferentes destas para a análise temática e aspectos relevantes, a partir das 
cartas oficiais disponíveis, que subsidiarão uma visão de conjunto Os dados e informações deverão ser 
compatíveis com a escala  do estudo, devendo ser elaborados mapas temáticos, na escala adequada,  para 
os aspectos socioambientais relevantes e de avaliação local (subdivisão de bacia, por exemplo).  

Neste sentido a escala a ser adotada para representação das informações ambientais deve ser 1:250.000 
para uma visão de conjunto da bacia.   

As informações espacializadas devem ser compatibilizadas no sistema de informações geográficas 
ARCVIEW e associadas a um banco de dados. 

A seguir, são destacados os principais aspectos, que devem ser analisados dentro de uma visão 
integrada dos processos que envolvem o ecossistema, e não apenas uma descrição desses  aspectos.  

 

 



Termo de Referência da Avaliação Ambiental Integrada dos Aproveitamentos Hidrelétricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce 
 

14 

 

3.2.2 Caracterização dos recursos hídricos e do ecossistema aquático  

Os principais aspectos que devem ser identificados quanto aos recursos hídricos e ao ecossistema aquático 
são:  

a) caracterização física da bacia e suas variáveis principais; 

b) características hidrológicas média, sazonalidade e extremos: precipitação, características 
climáticas, evapotranspiração, escoamento: médio, máximo e mínimo; disponibilidade hídrica 
superficial e subterrânea; 

c) qualidade de água superficial e distribuição dos aquíferos termais; 

d) usos dos recursos hídricos por sub-bacia: usos consuntivos e não-consuntivos, estimativa das 
demandas; e 

e) vegetação marginal; ocorrência de macrófitas; ictiofauna, considerando os aspectos ecológicos 
de suporte para manutenção das espécies na bacia; a existência de espécies de peixes 
migratórios, com informações sobre rotas preferenciais e barreiras naturais. 

 

3.2.3 Caracterização do meio físico e dos ecossistemas terrestres 

A caracterização do meio físico e dos ecossistemas terrestres deverá  contemplar:  

a) as unidades geológicas e geomorfológicas, identificando a dinâmica superficial da bacia, suas 
principais feições, grau de estabilidade e suas formas erosivas e deposicionais; 

b) caracterização do solo da bacia, descrevendo a  aptidão agrícola e silvicultural e diferentes tipos 
e níveis de suscetibilidade à erosão; 

c) caracterização da fauna e flora de áreas representativas da bacia, destacando os aspectos 
relevantes relacionados à biodiversidade ao nível das diferentes formações vegetais e demais  
ecossistemas presentes, seus estados de conservação e os componentes mais comumente 
afetados por aproveitamentos hidrelétricos; e 

d) áreas de sensibilidade ambiental, Unidades de Conservação e demais áreas protegidas por 
legislação específica. 

3.2.4 Caracterização socioeconômica  

A caracterização socioeconômica da bacia deverá contemplar:  

a) demografia (distribuição populacional, taxa de crescimento, breve histórico da ocupação 
territorial urbana e rural), migração, etc; 

b) patrimônios históricos, culturais e arqueológicos;  

c) comunidades étnicas remanescentes, comunidades indígenas;  

d) potencial turístico das atividades que de alguma forma estão ligadas aos recursos hídricos;  

e) infra-estrutura de saneamento ambiental, incluindo abastecimentos de água, esgotamento 
sanitário, drenagem urbana e controle de inundações, coleta e disposição final de resíduos que 
interfiram nos recursos hídricos;  
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f) condições gerais de saúde, com ênfase para as enfermidades relacionadas à transmissão por via 
hídrica e devidas às condições de saneamento básico; 

g) estrutura fundiária, identificação de assentamentos rurais consolidados; atendimento de energia 
elétrica; municípios polarizadores, núcleos urbanos ribeirinhos consolidados; 

h) agentes sociais que atuam na bacia (movimentos sociais, organizações não-governamentais - 
ONGs, associações, etc); 

i) principais atividades econômicas, urbana e rural, extrativismo, atividade pesqueira, e principais 
usuários dos recursos hídricos da bacia; e 

j) articulação político-institucional na bacia hidrográfica: levantar e sistematizar informações sobre 
gestão, leis, políticas, planos e programas de desenvolvimento com interferência sobre a bacia. 

 

3.3 Avaliação ambiental distribuída 

A partir da compreensão das interações e da dinâmica dos processos socioambientais que ocorrem na 
bacia obtida pela caracterização, essa etapa da metodologia tem como finalidade definir as áreas que se 
assemelhem ou que se distingam das demais, de modo a permitir a identificação e avaliação dos impactos 
associados a um ou mais aproveitamentos em cada uma dessas áreas, bem como daqueles que extrapolam 
essas áreas. Os impactos deverão ser avaliados e hierarquizados utilizando indicadores socioambientais, 
que permitam sua quantificação ou qualificação. 
 

A metodologia desta etapa do trabalho consiste no seguinte:  

1. subdividir a área de estudo: a área de abrangência do estudo deverá ser subdividida para a realização 
da avaliação ambiental distribuída. A subdivisão poderá ser realizada de acordo com subáreas 
considerando as características semelhantes dos ecossistemas terrestres e aquáticos e dos aspectos 
socioeconômicos, devendo-se evitar uma grande fragmentação, utilizando no mínimo 3 (três) e no 
máximo 6 (seis) subdivisões. A finalidade desta subdivisão é permitir, a partir do conhecimento mais 
detalhado dos efeitos dos empreendimentos e de sua interação com o uso do solo e dos recursos 
hídricos em cada subárea, obter uma visão de conjuntos de efeitos locais (em uma subárea) e de efeitos 
que extrapolam os limites dessas áreas.  

 

2. Identificar impactos e definir indicadores: Para cada subdivisão deverão ser identificados indicadores 
ambientais que permitam a quantificação e qualificação dos efeitos de pressões sobre os ecossistemas 
terrestre, aquático e sobre as interações socioeconômicas, devido à implementação dos 
aproveitamentos hidrelétricos, considerando os usos do solo e dos recursos hídricos da bacia, como 
por exemplo:  

� áreas degradadas, erosão, assoreamentos, poluição e contaminação de solos e recursos hídricos 
por efluentes  sanitários,  agrícolas e de resíduos sólidos; 

� modificação do regime hídrico e da qualidade da água; 

� alteração do ambiente fluvial; 

� perdas de habitats específicos; 

� alteração da cobertura vegetal; 

� fragmentação de ambientes; 

� interferência em áreas de significante interesse ecológico; e 
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� interferências sobre populações (geração de doenças e remanejamento de famílias), sobre as 
atividades  econômicas e sobre o patrimônio, histórico e cultural.  

3.  Avaliação dos indicadores: Qualificar e quantificar os indicadores no espaço e nos cenários temporais.  

4. Hierarquização dos indicadores e mapeamento: hierarquizar os indicadores das subdivisões (dentro 
delas, rios e sub-bacias) para a análise de conjunto e multi-critério, atribuindo pesos aos indicadores. 
O mapeamento relativo a cada subdivisão deve apontar as áreas mais críticas/frágeis.  

5. Identificação dos potenciais efeitos sinérgicos e cumulativos: avaliar quais os efeitos locais 
identificados  que podem apresentar efeitos sinérgicos e cumulativos ao longo das subdivisões.  

Nesta fase da metodologia, devem-se obter impactos locais hierarquizados pela sua importância nas 
subdivisões. Em seguida, analisam-se esses impactos de maneira integrada, numa seqüência espacial e 
temporal. Por exemplo, a avaliação do efeito resultante do conjunto das ações no uso do solo, na 
produção de cargas industriais e das cidades e o tipo e funcionamento dos reservatórios sobre a qualidade 
da água, em diferentes locais e em diferentes tempos, corresponde a análise integrada da qualidade da 
água da bacia.  

A tabela a seguir apresenta as definições dos termos utilizados ao longo do texto: 

Tabela 2. Definições de termos utilizados  

Efeitos locais: todos os aspectos relacionados com o meio ambiente dentro de uma abrangência limitada 
espacialmente em comparação à subdivisão e toda a bacia. Exemplos: (a) a maior precipitação sobre uma 
parte da bacia é um efeito local ou sua variabilidade ao longo da bacia demonstram a representação 
espacial destes efeitos locais; (b) a produção de sedimentos dentro da subdivisão ou da bacia pode ser 
espacializada e representam os diferentes efeitos locais na bacia. 

Efeitos integrados: são todos os aspectos integrados ao longo da bacia hidrográfica, resultados dos 
diferentes efeitos locais. Exemplos: (a) a vazão de uma seção de um rio é resultante da integração de 
todos os efeitos locais a montante, como a precipitação, características do solo, etc; (b) os sedimentos em 
suspensão num trecho de rio corresponde a integração da precipitação, da produção de sedimentos e uso 
do solo, dos  reservatórios  existentes a montante.  

Subdivisão: é uma forma de partilhar a bacia hidrográfica, buscando obter uma visão espacial dos efeitos 
locais que permita um melhor entendimento das aptidões do uso e da conservação do meio ambiente.  

Variáveis : são entendidas como funções que representam a variação no tempo e no espaço de um 
determinado processo ou fenômeno. Exemplo: (a) a precipitação diária representa o total de água que 
entra numa bacia hidrográfica em um dia; e (b) a concentração de sedimentos em suspensão representa o 
processo de transporte de sedimentos ao longo de um rio ou reservatório. 

Indicadores : é a combinação de uma ou mais variáveis para caracterizar um ou mais efeitos esperados 
para um local ou locais na bacia hidrográfica. Exemplo: O IQA - Índice de Qualidade da Água é uma 
combinação de concentrações de diferentes parâmetros que busca obter uma condição geral da qualidade 
da água na bacia.  

Modelos:  são representações (espaciais, matemáticas) dos processos que ocorrem na bacia hidrográfica e 
nos ecossistemas. Estes modelos são utilizados para prever os efeitos de cenários diferentes dos 
existentes. Exemplos: (a) Modelo Precipitação – Vazão: Calcula a vazão de um rio a partir da 
precipitação e de outras variáveis climáticas e características da bacia; (b) Modelo de Qualidade da Água: 
calcula a concentração de determinadas substâncias ou parâmetros de qualidade da água a partir das 
cargas lançadas nos rios pelo transporte destes poluentes na bacia. 
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3.4 Conflitos 

Neste item devem ser identificados os programas/planos existentes para a região que possam interferir ou 
ser influenciados pela  implantação de hidrelétricas. 

Os potenciais conflitos devem ser entendidos como os problemas que de alguma forma se agravariam  ou 
surgiriam com a introdução dos empreendimentos hidrelétricos e estão relacionados com a 
socioeconomia, e os ecossistemas terrestres e aquáticos.   

Na subdivisão estabelecida devem ser identificados os possíveis conflitos dos usos dos recursos hídricos e 
do solo, existentes e potenciais, a necessidade de conservação da biodiversidade e manutenção dos fluxos 
gênicos, em função da implementação dos novos empreendimentos, tais como: 

� conflitos gerados pela forma de  reassentamento de população urbana e rural; 

� substituição de usos da terra, desarticulação das relações sociais e da base produtiva; 
especulação imobiliária; 

� interferência sobre o patrimônio arqueológico, histórico e cultural; 

� áreas com conflitos pelo uso da terra; 

� interferência sobre a base de recursos naturais para o desenvolvimento; 

� perda de potencial turístico; 

� perda de recursos naturais (minerais, biodiversidade); 

� conflitos em relação ao uso múltiplo dos recursos hídricos  (navegação, geração de energia, 
captação para abastecimento humano, dessedentação de animais, diluição de efluentes, 
irrigação); e 

� interferência sobre Terras Indígenas. 

 

3.5 Avaliação Integrada 

3.5.1 Introdução  

A partir das etapas anteriores do estudo deverá ser desenvolvida uma integração das informações geradas, 
subsidiando a compreensão da dinâmica socioeconômica da bacia e dos padrões culturais e 
antropológicos, dos processos de intervenção antrópica sobre os ecossistemas, explicitando situações 
críticas potenciais e existentes, suas relações de causa e efeito, as potencialidades da região e os requisitos 
básicos para sustentabilidade em relação aos recursos  naturais. 

A análise integrada, sempre numa perspectiva de sustentabilidade, deverá considerar os aproveitamentos 
hidrelétricos em planejamento, construção e em operação na bacia, as áreas mais frágeis em relação aos 
impactos mais significativos decorrentes desses aproveitamentos, os cenários alternativos de 
desenvolvimento da bacia em relação aos recursos hídricos, a biodiversidade e ao uso do solo, 
devidamente inseridos na dinâmica de desenvolvimento inter-regional e nacional. 
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3.5.2 Procedimentos  

O termo “integrado” da expressão avaliação ambiental integrada refere-se à interação dos efeitos dos 
diferentes empreendimentos hidrelétricos e à interação entre as diferentes variáveis que caracterizam os 
impactos ambientais. A avaliação integrada dos aproveitamentos hidrelétricos da bacia quanto aos 
aspectos ambientais nos diferentes cenários envolve preferencialmente a representação dos indicadores 
em modelo espacial e/ou por modelagem matemática das variáveis que possam representar os principais 
aspectos ambientais, na área de abrangência definida neste TR.  

De forma geral, a avaliação integrada envolve as seguintes etapas principais (Figura 5): 

1. aspectos ambientais principais: com base nos resultados das etapas anteriores serão definidos os 
temas prioritários relacionados com os ecossistemas e suas interações que deverão ser abordados na 
avaliação integrada; 

2. identificação das variáveis, indicadores e os modelos: estabelecer as variáveis  representativas e os 
indicadores, que caracterizem os processos e permitam avaliar os impactos sinérgicos e cumulativos. 
A seleção das variáveis representativas está relacionada diretamente à identificação dos principais 
efeitos na etapa anterior do estudo. Por exemplo, identificado que existirão problemas de 
eutrofização, será necessário representar o fósforo e o nitrogênio. Os processos que retratam o 
comportamento dos ecossistemas, representados pelas variáveis e indicadores, devem ser modelados 
de forma qualitativa e quantitativa, considerando toda a área de abrangência do estudo, de acordo 
com o melhor conhecimento científico e tecnológico apropriado à precisão esperada neste tipo de 
estudo; 

3. simulação dos cenários: com base na caracterização dos ecossistemas, dos cenários estabelecidos no 
item 1.3.2 e os modelos teóricos gerados são simulados os futuros cenários  para a bacia, tendo como 
resposta as variáveis e indicadores ambientais. Estas variáveis e indicadores permitirão analisar os 
impactos sinérgicos desses cenários futuros; 

4. avaliação dos cenários e dos aspectos ambientais de forma integrada: os resultados obtidos nas 
simulações devem ser analisados e verificados para avaliar se os mesmos produzem efeitos 
adicionais aos previstos nas fases anteriores. Nessa situação, deve-se retornar a etapa “aspectos 
ambientais principais” e verificar se todos os processos necessários estão representados, 
identificando os aspectos que não tenham sido caracterizados a priori para, então, com base nos 
indicadores e sua variação espacial e entre cenários, identificar as principais fragilidades do sistema 
quanto aos empreendimentos hidrelétricos; 

5. diretrizes: com base nas variáveis e indicadores ambientais e nos resultados dos diferentes cenários 
deve-se construir uma matriz de decisão baseada em metodologia de multi-critério onde será 
analisada a inserção dos diferentes empreendimentos no conjunto da bacia, seus impactos 
cumulativos e sinérgicos. Esta metodologia deverá subsidiar: (i) o estabelecimento das diretrizes 
gerais ambientais para a implantação de futuros aproveitamentos hidrelétricos na área de abrangência 
do estudo; e (ii) a prevenção sobre os efeitos potenciais cumulativos e sinérgicos sobre os recursos 
hídricos e o uso do solo. 

A Figura 5 apresenta as diferentes etapas do procedimento de avaliação ambiental integrada dentro do 
conjunto da metodologia proposta.  

A participação pública não aparece no detalhamento da metodologia (Figura 5), mas faz parte do processo 
através da interação em várias etapas destacadas no item 3.6.  
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Figura 5. Detalhamento da metodologia de avaliação ambiental integrada
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3.5.3 Avaliação ambiental integrada  

Nesta fase deverá ser realizada uma avaliação dos efeitos sinérgicos e cumulativos resultantes dos 
impactos ambientais ocasionados pelo conjunto dos aproveitamentos hidrelétricos em planejamento, 
construção e em operação, considerando o uso e conservação dos recursos naturais, no conjunto das 
subdivisões estudadas. Essa análise deve ser realizada sobre os cenários estabelecidos, item 1.3.2. 

Para o Cenário Atual (A), os resultados obtidos deverão ser utilizados para aprimorar o planejamento do 
uso dos recursos hídricos e do solo na área de abrangência dos estudos, bem como subsidiar a aplicação 
de medidas preventivas, supondo-se a ocorrência de potenciais problemas ambientais. Para os dois outros 
Cenários (B) e (C), os aproveitamentos deverão ser analisados quanto ao impacto sinérgico e cumulativo 
que podem produzir, de forma integrada, subsidiando a revisão de sua viabilidade. 

Os resultados obtidos nesta fase devem orientar a composição da matriz de decisão onde serão analisados 
os efeitos combinados dos diferentes empreendimentos sobre o meio ambiente.  

A partir da análise multi-critério efetuada, deverá ser selecionado aquele resultado que melhor represente 
a realidade da área de abrangência do estudo e as expectativas dos órgãos gestores quanto ao uso e 
conservação da bacia, para então, serem elaborados índices ambientais, dependendo do conhecimento e 
da disponibilidade de dados. A elaboração de índices subsidiará a utilização dos resultados dos estudos 
para a tomada de decisão pelos órgãos licenciadores quanto à viabilidade ambiental de cada 
empreendimento projetado na bacia.  

Com base no modelo adotado deverão: 

1º.  ser identificadas às áreas mais frágeis em relação aos impactos mais significativos decorrentes do  
conjunto dos aproveitamentos hidrelétricos; e 

2º.  ser avaliados os cenários alternativos de desenvolvimento da hidreletricidade da bacia, considerando 
a utilização de recursos hídricos e do solo, a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais, 
incluindo a análise dos potenciais impactos socioambientais cumulativos e sinérgicos, e de critérios 
de sustentabilidade. 

 

3.6 Participação Pública  

Este item trata do envolvimento público ao longo do desenvolvimento do estudo, com participação e 
retorno dos resultados às partes interessadas, onde possam ser ouvidos os principais segmentos sociais da 
região em estudo, destinadas a coletar subsídios e informações para o desenvolvimento dos trabalhos. 
Deverão ser realizados seminários para a apresentação, discussão e aporte de contribuições aos  resultados 
parciais e finais da AAI. Os locais dos eventos serão distribuídos espacialmente na bacia, intercalando 
localidades nos três estados. 

 

3.7 Resultados 

Os resultados consistem de uma consolidação das análises realizadas. O resultado final do estudo deverá 
apresentar:  

� avaliação espacial e temporal dos efeitos integrados dos aproveitamentos hidrelétricos nos 
diferentes cenários; 

� diretrizes gerais para a implantação de usinas hidrelétricas, considerando o resultado dos estudos 
de bacia realizados, as áreas de fragilidades, o uso e ocupação do solo e o desenvolvimento 
regional; 
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� diretrizes técnicas gerais a serem incorporados nos futuros estudos ambientais de aproveitamentos 
hidrelétricos, para subsidiar o processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos em 
planejamento/projeto na área de abrangência dos estudos, a serem licenciados pelos órgãos 
ambientais competentes; 

� base de dados gerada pelo projeto em SIG, contendo todas as informações produzidas e obtidas 
ao longo do estudo para incorporação ao banco de dados georreferenciado.  

O estudo também deverá apresentar  recomendações para: 

� as avaliações que apresentarem grandes incertezas quanto aos dados disponíveis e quanto à 
profundidade e dos estudos, devem ser apresentadas recomendações quanto ao seu detalhamento 
e coleta de dados, para realização de futuros estudos ambientais de aproveitamentos hidrelétricos; 

� as atividades integradoras na bacia para os empreendimentos existentes e planejados que visem à 
redução dos impactos; e 

� os estudos de viabilidade dos futuros empreendimentos.  

 

4. PRODUTOS  

Neste capítulo são especificados os  produtos que devem ser apresentados.  

Os serviços deverão ser executados em um prazo total de 8 meses. O conteúdo dos relatórios com 
resultados são definidos na Tabela 3.  

 
 
Tabela 3. Relatórios e conteúdo 
 

Relatório Conteúdo 

 

Programa de Trabalho 

 

detalhamento de todas as atividades a serem desenvolvidas ao longo do 
estudo. 

 

Caracterização da bacia  

 

apresentação dos dados levantados, revisados e consolidados sobre a 
bacia hidrográfica e seus ecossistemas; a caracterização dos 
ecossistemas deve ser como foi indicado no item 3.1.  

 

Avaliação Ambiental 
Distribuída e Principais 
Conflitos  

 

deverá apresentar os resultados destas duas etapas, identificando os 
principais impactos locais e sinérgicos e seus principais conflitos. 

 

Avaliação Ambiental 
Integrada e diretrizes 

 

a análise integrada deverá apresentar os resultados das simulações e os 
mapas temáticos que retratem todos os impactos identificados e 
revisados. Apresentar as diretrizes. 

 

Relatório final 

 

apresentação de todos os produtos esperados para o estudo e detalhados 
neste TR. 
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ANEXO A: DISPOSITIVOS LEGAIS  
 
 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. 

Lei Federal nº 3.924, de 26 de julho de 1961,                                                                                          
que dispõe sobre os Monumentos Arqueológicos e Pré-Históricos. 

Lei Federal nº 4.771, de 15 de setembro de 1965,                                                                                                   
que institui o novo Código Florestal e as alterações advindas da Lei Federal nº 7.803, de 1989, e da 
Medida Provisória nº 2166-67, de 24/08/2001. 

Lei Federal nº 5.197, de 03 de janeiro de 1967,                                                                                       
que dispõe sobre a Proteção à Fauna. 

Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981,                                                                                                   
que dispõe sobre Política Nacional de Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, 
e dá outras providências. 

Lei Federal nº 9.427, de 1996,                                                                                                                              
que 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,                                                                                                       
que institui 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 9.985, de 18 de julho de 2000,                                                                                              
que 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. 

 

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Resolução CEMAM 07/1990, estabelece critérios, para apresentação de projetos para tratamento de efluentes 
líquidos, disposição dos resíduos sólidos, emissões atmosféricas, ruídos e vibrações, de atividades poluidoras, 
sendo parte integrante do Sistema Estadual de Licenciamento, para instalações e funcionamento destas 
atividades. 

Lei Estadual nº 7.772/1980, dispõe sobre a proteção, conservação e melhoria do meio ambiente no Estado de 
Minas Gerais. 

Lei Estadual nº 9.372/1986, declara de  interesse comum  e  de preservação     permanente      os ecossistemas 
das  Veredas do  Vale do Rio  São Francisco  e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 9.375/1986, declara de interesse comum e de preservação permanente os 
ecossistemas das Veredas do Vale do Rio São Francisco e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 9.655/1988, autoriza o Poder Executivo a criar o Parque Estadual da Serra do Brigadeiro e dá 
outras providências. 
 
Lei Estadual nº 9.743/1988, declara de interesse comum, de preservação permanente e imune de corte o ipê-
amarelo e dá outras providências. 
 
Lei Estadual nº 10.561/1991, dispõe sobre a política florestal no Estado de Minas Gerais. 
 
Lei Estadual 10.583/1992, dispõe sobre a relação de espécies ameaçadas de extinção de que trata o art. 214 da 
Constituição do Estado e dá outras providências. 
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Lei Estadual 10.595/1993, proíbe a utilização de mercúrio e cianeto de sódio nas atividades de pesquisa 
mineral, lavra e garimpagem nos rios e cursos de água do Estado e dá outras  providências. 
 
Lei Estadual nº 10.629/1992, estabelece o conceito de rio de preservação permanente de que trata o artigo 250 
da Constituição  do  Estado de Minas Gerais, declara rios de preservação  permanente  e  dá  outras 
providências. 
 
Lei Estadual nº 10.793/1992, dispõe sobre a proteção de mananciais destinados ao abastecimento público no 
Estado de Minas Gerais. 
 
Lei Estadual n° 10.883/1992, declara de preservação permanente, de interesse comum e imune de corte, no 
Estado de Minas Gerais, o pequizeiro (Caryocar brasiliense) e dá outras providências. 
 
Lei Estadual nº 11.038/1993, regulamenta a participação de empreendimentos potencialmente danosos ao 
Meio Ambiente, em linhas de crédito ou em programas de financiamento patrocinados pelo governo do 
Estado. 
 
Lei Estadual nº 11.504/1994, dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais 
e dá outras providências. 
 
Lei Estadual nº 11.731/1994, reclassifica as  unidades de conservação sob  a administração  do Instituto 
Estadual de  Florestas – IEF, cria o Quadro de Pessoal do referido instituto e dá outras providências. 
 
Lei Estadual nº 12.016/1995, dá nova redação ao artigo 4º da Lei Nº 10.629, de 16 de janeiro de 1992, que 
dispõe sobre rios de preservação permanente e dá outras providências. 
 
Lei Estadual nº 12.265/1996, dispõe sobre a política de  proteção à fauna aquática e  de  desenvolvimento da 
pesca e da  aquicultura no Estado e dá outras  providências. 
 
Lei Estadual nº 12.488/1997, torna obrigatória a construção de escadas para peixes de piracema em barragem 
edificada no Estado. 
 
Lei Estadual nº 12.503/1997, cria  o   Programa   Estadual   de Conservação da Água. 
 
Lei Estadual nº 12.812/1998, regulamenta o parágrafo único do art. 194 da Constituição do Estado, que dispõe 
sobre a assistência social às populações de áreas inundadas por reservatórios, e dá outras providências. 
 
Lei Estadual nº 13.047/1998, dispõe sobre o uso racional do cerrado nativo ou em estágio secundário de 
regeneração. 
 
Lei Estadual nº 13.048/1998, altera dispositivos da Lei nº 10.561, de 27 de dezembro de 1991, que dispõe 
sobre a política florestal no Estado de Minas Gerais. 
 
Lei Estadual nº 13.192/1999, altera a Lei nº 10.561, de 27 dezembro de 1991, que dispõe sobre a política 
florestal no Estado de Minas Gerais. 
 
Lei Estadual nº 13.194/1999, cria o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das 
Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - FHIDRO - e dá outras providências. 
 
Lei Estadual nº 13.199/1999, dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos e dá outras providências. 
 
Lei Delegada nº 83/2003, dispõe sobre a estrutura orgânica básica do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - 
IGAM e dá outras providências. 
 

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

Lei Nº 3.384 Publicada em 28/11/1980 Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano. 

Lei Nº 3.582 Publicada em 08/11/1983  Dispõe sobre as medidas de proteção, conservação e melhoria do 
meio ambiente no Estado do Espírito Santo.  
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Lei Nº 4.126 Publicada em 25/06/1988 Dispõe sobre a implantação da política estadual de proteção, 
conservação e melhoria do meio ambiente.  

Lei Nº 4.701 Publicada em 08/12/1992 Dispõe sobre a obrigatoriedade que todas as pessoas, físicas e 
jurídicas, devem garantir a qualidade do meio ambiente, da vida e da diversidade biológica no 
desenvolvimento de sua atividade, assim como corrigir ou fazer corrigir as suas expensas os efeitos da 
atividade degradadora ou poluidora por ela desenvolvida. 

Lei Nº 4.802 Publicada em 16/08/1993 Dispõe sobre a realização de auditorias periódicas ou ocasionais, a 
serem efetuadas pelos órgãos governamentais estaduais encarregados da implementação das políticas de 
proteção ambiental. 

Lei Nº 5.361 Publicada em 30/12/1996 Dispõe sobre a Política Florestal do Estado do Espírito Santo e dá 
outras providências.  

Lei Nº 5.818 Publicada em 29/12/1998 Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, institui o 
Sistema Integrado de Gerenciamento e Monitoramento dos Recursos Hídricos, do Estado do Espírito 
Santo - SIGERH/ES, e dá outras providências. 

Lei Nº 7.058 Publicada em 22/01/2002 Dispõe sobre a fiscalização, infrações e penalidades relativas à 
proteção ao meio ambiente no âmbito da Secretaria de Estado para Assuntos do Meio Ambiente. 

Decreto Nº 1.519-N Publicada em 16/03/1981 Regulamenta a Lei Estadual Nº 3.384, de 17 de novembro 
de 1980 que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências.  

Decreto Nº 2.299-N Publicada em 12/06/1986 Regulamenta a Lei Nº 3.582, de 03 de novembro de 1983 
que dispõe sobre as medidas de proteção, conservação e melhoria do Meio Ambiente no Estado do 
Espírito Santo.  

Decreto Nº 4.344-N Publicada em 07/10/1998 Regulamenta o Sistema de Licenciamento de Atividades 
Poluidoras ou Degradadoras do Meio Ambiente, denominado SLAP, com aplicação obrigatória no Estado 
do Espírito Santo. 
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ANEXO C: EXEMPLOS DE  INDICADORES E VARIÁVEIS AMBIENTAIS 
 

Elementos de 
Avaliação Indicadores de impactos cumulativos e sinérgicos 

Dimensão Físico-Biótica 

Interferência 
em Aspectos 
Físicos 

• Alteração de microclima. 
• Sismos induzidos. 
• Áreas degradadas e erosão. 
• Contaminação de solos por efluentes sanitários e agrícolas. 

Interferência 
em 
Ecossistemas 
Terrestres 

• Perda e fragmentação de ambientes (devido à formação dos reservatórios e aos 
impactos indiretos, por exemplo, obras como vetor de ocupação em áreas mais 
preservadas). 

• Interferência em áreas de significante interesse ecológico. 
• Alteração da cobertura vegetal. 
• Alterações no uso do solo, fauna e flora, perda de áreas produtivas, recursos 

florestais e recursos minerais. 

Interferência 
em 
Ecossistemas 
Aquáticos 

• Extensão de rio com alteração de regime, inclusive com vazão reduzida. 
• Variação do regime hidrológico, possibilidade de cheias mais intensas. 
• Perda de habitats especiais (corredeiras, remansos, praias e lagoas marginais). 
• Elevação do lençol freático. 
• Contaminação dos lagos devido aumento da carga de efluentes sanitários; utilização 

de insumos pela atividade agrícola (fertilizantes e agrotóxicos), suinocultura. 
• Alteração na produção e transporte de sedimentos a montante e a jusante, erosão de 

margens, sedimentação e alteração de leito do rio. 
• Qualidade da água. 
• Eutrofização. 
• Estoques pesqueiros. 
• Existência de vegetação marginal.  

Dimensão socioeconômica 

Organização 
do Território 

• Alteração na rede urbana (núcleos urbanos atingidos). 
• Infra-estrutura de comunicação e circulação regional e local modificada (extensão 

de estradas, de pontes, travessias de balsas, etc.). 
• Patrimônio histórico, cultural, arqueológico afetado. 
• Especulação imobiliária (aumento do preço da terra). 
• Interferência sobre a base territorial municipal (área dos municípios atingidos; 

reassentamento populacional em municípios diferentes; mudanças político-
administrativas; municípios atingidos por mais de um projeto). 

•  Número de pessoas atingidas/ remanejadas (rural e urbana). 
• Impacto sobre comunidades tradicionais. 

Interferência 
em 
Atividades 
Econômicas 

• Base de recursos naturais afetados: perda de áreas de pastagens, recursos florestais, 
recursos minerais e pesqueiros, perda de fertilidade nas margens. 

• Interferência na capacidade produtiva de grupos sociais, diminuição da renda, 
desemprego. 

• Perda de terras produtivas: diminuição da produtividade agropecuária, diminuição 
de impostos gerados (aumento da dependência de municípios de receita externa). 

• Perda de potencial turístico. 
Pressão sobre 
Condições de 
Vida 

• Alteração do quadro epidemiológico – aumento de doenças devido à formação do 
reservatório, intensificação do fluxo migratório e serviços de saúde sobrecarregados. 

 
Exemplos de Variáveis Ambientais  
• Escoamentos médios, mínimos e máximos ao longo do ano. 
• Profundidade dos rios, perfil e características das seções dos rios. 
• Concentração de sedimentos, pesticidas, DBO, OD, coliformes, N e P produzido pelo uso do solo. 
• Concentração de sedimentos ao longo dos rios e reservatórios, alterações de margens. 

 
 


