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P A R E C E R
AMBIENTAL.  INSTALAÇÃO  DE  USINA  HIDRELÉTRICA  NA  BACIA  DO  RIO  URUGUAI.  
IMPACTO AMBIENTAL. INCLUSÃO DE APONTAMENTOS TÉCNICOS DO MPF NO TERMO  
DE REFERÊNCIA DA USINA HIDRELÉTRICA ITAPIRANGA.
1.  A controvérsia cinge-se à possibilidade de fazer incluir  no Termo de Referência da Usina  
Hidrelétrica Itapiranga as recomendações dos Pareceres Técnicos n. 095/2011, nº 12/2012 e nº 
27/2012.
2. A elaboração de Termo de Referência para orientação dos Estudos de Impacto Ambiental  
encontra-se  prevista  na  Instrução  Normativa  IBAMA  n°  184/2008,  a  qual  se  baseia  nas  
Resoluções CONAMA nº 1/1986 e nº 237/1997.
3. As alterações pretendidas pelo MPF não constituem ingerência nas atividades administrativas  
do IBAMA, tratando-se, pois, de fiscalização desenvolvida dentro das atribuições conferidas ao  
“Parquet”,  com o objetivo de assegurar o cumprimento da legislação, buscando-se o regular  
desenvolvimento dos estudos impacto ambiental e tratamento justo às famílias atingidas.
4. Desprovimento do apelo do IBAMA.

Dos fatos

Trata-se de apelação em ação civil pública ajuizada pelo MPF em face do IBAMA 
na qual é buscado que “o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA) inclua no Termo de Referência da Usina Hidrelétrica Itapiranga as 
alterações  sugeridas  pelos  analistas  periciais  do  Ministério  Público  Federal,  nos 
Pareceres Técnicos n. 095/2011, n. 12/2012 e n. 27/2012, uma vez que a autarquia não 
acatou os termos da Recomendação PRM/SMO 035/2012”,  pois o MPF pretende ver 
incluídos “os estudos de impacto ambiental  possam atender  à legislação ambiental  e 
assegurar os direitos da população atingida” (Evento 1). 

Na sentença, o Juízo “a quo” julgou procedente o pedido “para condenar o Réu a 
obrigação de fazer consistente em incluir no Termo de Referência da Usina Hidrelétrica 
Itapiranga (no atual, objeto da ação, ou em qualquer outro que venha a substituí-lo) todas 
as  sugestões  constantes  dos  Pareceres  Técnicos  nº  095/2011,  nº  12/2012-ASSPER 
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PR/RS  e  ASSPER  PRRS/PRSC/PRR4  nº  27/2012,  sobretudo  aquelas  ainda  não 
acatadas (Parecer Técnico nº 072/2012)” (Evento 126).

O IBAMA,  em seu apelo,  refere  que: i) “não há sequer  previsão legal  para  a 
participação do Ministério Público Federal no processo de licenciamento, sendo absurda 
a exigência de que o Termo de Referência adote todas as conclusões elaboradas pela 
área técnica daquele órgão. Se fosse assim, não haveria razão de ser para a existência 
do instituto ambiental, o qual possui quadro técnico especializado para a realização de 
tais estudos”; e ii) “Admitir que os analistas e técnicos ambientais  servidores do IBAMA 
devam  obediência  técnica  aos  servidores  técnicos  do  Ministério  Público  Federal 
configura algo tão absurdo quanto absurda é a soberba do órgão Ministerial, ao imaginar 
que seus  servidores  sejam melhores  ou mais  competentes  do que  os  servidores  do 
IBAMA. Ora, a equipe que compõe a SUPES/SC, que trabalha há anos com a atividade 
de licenciamento,  por  certo  possui  experiência  e conhecimento  dos  meandros  desse 
processo que nenhum técnico do MPF possui, o que lhe dá a segurança e convicção ao 
refutar algumas das 'recomendações' efetuadas pelo órgão ministerial” (Evento 133). 

Dos fundamentos

A controvérsia cinge-se à possibilidade de fazer incluir no Termo de Referência 
da  Usina  Hidrelétrica  Itapiranga  as  recomendações  dos  Pareceres  Técnicos  nº   n. 
095/2011, n. 12/2012 e n. 27/2012, com o seguinte conteúdo (Evento 1 – INIC):

“Parecer Técnico n. 095/2011 referente ao meio biótico, elaborado pelos analistas periciais da 
Procuradoria da República em Santa Catarina:
'As deficiências indicadas nos Pareceres Técnicos n912/2011 e 25/2011 foram satisfatoriamente 
abordadas no TR em comento, com exceção de alguns aspectos que são explicitados a seguir, 
Juntamente com sugestões complementares: 
•  Portaria  Conjunta  nº  297,  de  09  de  agosto  de  2010  (MMA/IBAMA):  a  referida  Portaria 
estabelece diretrizes a serem observadas pelo MAMA no licenciamento de empreendimentos 
hidrelétricos  na  bacia  do  médio  e  alto  Rio  Uruguai,  ou  seja,  inclui  a  área  pretendida  para 
Instalação do AHE Itapiranga.  Em vista disso, o IBAMA deverá observar  o atendimento  aos 
incisos  II  dos  artigos  3º  e  4º,  os  quais  estabelecem  os  estudos  adicionais  e  as  medidas 
mitigadores e compensatórias que deverão ser exigidas para os empreendimentos hidrelétricos 
situados  a  jusante  da  UHE Foz  do  Chapecó.  Dentre  os  aspectos  mencionados  por  aquela 
Portaria,  destaca-se:  'avaliação  dos  impactos  sobre  os  peixes  migradores  e  cadeia  trófica 
associada, bem como sobre as comunidades de pescadores, Incluindo aspectos de qualidade da 
água, vazão ecológica, conectividade e extensão dos corredores ecológicos'. Cópia da Portaria 
consta em anexo.
 •  Alternativas locacionais no item 2.3.4, que trata das alternativas locacionais e tecnológicas, 
alguns  aspectos  já  são  abordados  da  seguinte  forma:  'Apresentar,  para  o  sítio  definido  no 
inventário,  alternativas  de  arranjo  do  empreendimento  e  Iocacionais  de  eixo,  levando   em 
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consideração  tanto  os  aspectos  relacionados  à  engenharia  (fundação,  volume  de  material, 
mecanismos  de transposição  e  produção  de  energia)  quanto  aos  fatores  físicos,  bióticos  e 
humanos.' (pg. 11/74) Com intuito de evitar que a definição dessas seja simplesmente para o 
cumprimento das exigências legais, sugere -se que a escolha das alternativas ainda contemple 
diferença significativa entre elas no que se refere aos seguintes aspectos: 
- sítios arqueológicos e históricos que serão afetados pela alternativa; 
-  número  de  (famílias  que  dependem da produção  agrícola  familiar  e  que  necessitarão  ser 
realocadas por ocasião da implantação da alternativa; 
- comunidades indígenas e quilombolas existentes na área afetada pela alternativa; 
-  recursos ambientais impactados pela alternativa. 
       Acrescentamos, ainda, que a tabela comparativa das alternativas locacionais e tecnológicas, 
sugeridas no item 2.3.4 do Termo de Referência em questão, também deverá contemplar todos 
os aspectos supramencionados. 

•  Vazão ecológica:  o  Item que trata dessa questão  (pg.  19/74),  salvo melhor  entendimento, 
determina  que  seja  estabelecida  metodologia para  determinação  da  vazão  ecológica,  sem, 
contudo, exigir que a mesma seja  aplicada na ocasião da elaboração do EIA/RIMA, conforme 
transcreve-se abaixo: 
'Deve ser proposta, com a devida fundamentação, metodologia a ser aplicada para definição de 
vazão ecológica para o trecho da bacia. As vazões remanescentes para atender as condições 
sanitárias e ecológicas mínimas deverão ser avaliadas considerando a fase de enchimento do 
reservatório e de operação, bem como se o arranjo das obras é com ou sem derivação (ANA, 
2009). 
     A vazão ecológica, conforme definição apresentada pela instrução Normativa n°4, do MMA, 
de 21/06/2000, relativa aos procedimentos administrativos para a emissão de outorga de direito 
de uso de recursos hídricos,  em corpos d'água de domínio da União,  corresponde à 'vazão 
mínima necessária para garantir a preservação do equilíbrio natural e a sustentabilidade dos 
ecossistemas aquáticos'.
Dada  sua  relevância  e  a  determinação  constante  na  Portaria  Conjunta  nº  297/2010,  acima 
citada,  não  é  aceitável  que  a  quantificação  dessa  vazão  seja  postergada  para  etapas 
subsequentes  no  processo  de  licenciamento,  visto  que  está  diretamente  relacionada  aos 
Impactos potenciais da instalação e operação do empreendimento. Ademais, quanto ao método 
a  ser  empregado,  sugere-se  que  esse  envolva,  o  quanto  for  possível,  características 
geomorfológicas, hidrológicas, hidráulicas e biológicas do rio. 
•  Áreas  de  Preservarão  Permanente: no  TR  revisado,  embora  haja  menção  às  Áreas  de 
Preservação Permanente, não explicita o seu destaque, como preconiza, o art. 6º, I, b. 
• Entomofauna: o TR informa que será estudado um grupo de entomofauna. Tal indefinição não 
atende o indicado nos pareceres precedentes desta Assessoria Pericial. Isto porque existem dois 
grupos de Insetos ameaçados de extinção, a saber:  lepidópteros (borboletas e mariposas) e 
coleópteros  (besouros).  Logo,  além de  'um'  grupo,  por  si  só,  ser  insuficiente  (existem dois 
ameaçados), a Indefinição possibilita que nem mesmo um destes seja estudado. Portanto, deve 
estar claro no TR que os coleópteros e lepidópteros sejam objetos de diagnóstico. • Modelagem 
matemática: o TR indica (fls. 20/74) que os modelamentos matemáticos da qualidade da água 
deverão considerar, minimamente, os sistemas: reservatório o trecho à jusante da casa de força. 
Caso  alguma  das  alternativas  do  arranjo  do  empreendimento  preveja  um  trecho  de  vazão 
reduzida  entre  o  barramento  e  o  canal  de  fuga,  recomenda-se  que  esse  trecho  entre  o 
barramento e a restituição da água ao rio também seja objeto de modelagem da qualidade da 
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água. Tal modelagem deverá considerar, ao menos, a simulação da vazão mínima prevista para 
aquele  trecho.  Além  disso,  sugere-se  a  simulação  hidráulica  ao  longo  do  trecho  de  vazão 
reduzida, de forma que possa-se verificar os perfis de nível d'água nas seções topobatimétricas 
simuladas. 
A respeito das condições de qualidade da água no reservatório da UHE tapiranga, destaca-se a 
constatação  apresentada  no  Relatório  Final  da  'Avaliação  Ambiental  Integrada  dos 
Aproveitamentos Hidrelétricos da Bacia do Rio Uruguai' (2007): 
'As simulações também sugerem a ocorrência de anoxia em alguns reservatórios e em cenários 
distintos. Essa anoxia tende a resultar pelo consumo mais rápido de DBO em reservatórios mais 
profundos em relação à baixa intensidade de reaeração nestes,  sem se considerar  a carga 
poluidora  que  neles  aflui.  Considerando-se  a  frequência  projetada  de  ocorrência  de  anoxia, 
pode-se verificar que os reservatórios mais problemáticos tendem a ser Quebra Queixo, São 
José e Passo de São João, Monjolinho e  Itapiranga (sendo bastante afetado pelas descargas 
simuladas para Quebra Queixo)' (grifo nosso. AAI Uruguai, pg. 374) 
• Sedimentologia: sugere-se para os Itens 'e' e 'f' do item 5.1.9 a acresção do termo 'ou seixos', 
quando se refere aos 'bancos de areia',  considerada a provável  predominância  desta fração 
granulométrica naquele trecho de rio. 
•  Planos Municipais de Saneamento: no item 5.3.1 'Aspectos Geopolíticos e Institucionais' (fls. 
33/74), em que consta 'Identificar os municípios que possuem Planos Diretores e, dentre estes, 
aqueles em que está prevista a obrigação de elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança 
(EIV)', sugere-se que seja acrescentado ao texto: Identificar os municípios que possuem Planos 
Municipais de Saneamento e avaliar a relação entre o empreendimento e aqueles Planos na 
área de influência do projeto. 
• Prognóstico Ambiental Global: sugere-se que nos cenários elencados à fl. 44/74 (alíneas 'a', 'b' 
e 'c'), o texto 'a implantação do projeto seja substituído por 'a implantação de cada uma das 
alternativas de projeto', com vistas ao atendimento do Art. 6º, Inciso II da Resolução CONAMA nº 
01/86. 
3.  Por  fim,  oportuno  destacar  algumas  das  conclusões  apresentadas  no  Relatório  Final  da 
'Avaliação Ambiental Integrada da Bacia Hidrográfico do Rio Uruguai': datado em abril de 2007, 
o qual faz menção às implicações da Implantação da UHE Itapiranga. Vejamos: 
'O empreendimento Itapiranga pode ser considerado o mais preocupante, no que se refere á 
ictiofauna da região como um todo. Isto devido à sua localização (cerca de 50 km a montante do 
Salto Yucumã) e, também, pelo fato de interceptar a rota dos peixes que atualmente se dirigem 
ao rio Chapecó que, conforme já mencionado, é importante para a manutenção desta fauna. 
Além do mais, este trecho do rio Uruguai encontra-se atualmente livre de barramentos, o que 
provavelmente tem contribuído para a diversidade de espécies típicas de ambientes ióticos. 
As mudanças nas propriedades físicas da água (menos turvas) no trecho a jusante de Itapiranga 
poderão resultar  numa maior  predação de peixes,  além de interferências  na composição do 
plâncton. Esses efeitos poderão, Inclusive, propagar-se para jusante, com reflexos na área do 
Parque do Turvo e, até mesmo, no segmento Inferior do setor Noroeste' (AAI Uruguai, pg. 379). 
4.  Há de se apontar também as considerações especificas tecidas pela Avaliação Ambiental 
Integrada da bacia do Rio Uruguai sobre a ictiofauna: 
'Dada a Importância da ictio fauna neste setor [setor noroeste, no qual  está Inserido o AHE 
Itapiranga,  recomenda-se a realização de estudos de avaliação genética  das populações de 
peixes  migradores  antes  do  licenciamento  do  empreendimento  de  !tapiranga.  Igualmente 
importantes  são  os  levantamentos  de  ictioplancton,  Para  que  as  áreas  de  desova  e  de 
criadouros sejam identificadas e devidamente preservadas' (MI Uruguai, pg. 424) 
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'Os levantamentos ictiofaunísticos deverão contemplar o segmento a jusante do reservatório de 
Itapiranga,  especialmente  no  Parque  do  Turvo,  para  que  a  previsão  de  Impactos  nesta 
localidade seja realista e, se possível, que estes impactos sejam mitigáveis.' (AAI Uruguai, pg. 
424)
'(...)  recomenda-se que sejam realizados programas de inventário e monitoramento de longo 
prazo de flora aquática na área de influência desses empreendimentos, com ênfase em espécies 
reófitas (Dycikia e espécies acompanhantes), durante as fases de pré e pós-enchimento.' (AAI 
Uruguai, pg. 425)
Também neste setor, aplicam-se as recomendações (...) referentes ao monitoramento de longo 
prazo  de  onça  parda  (Puma  concolor).  Adicionalmente,  sugere-se  que  seja  realizado 
monitoramento  de  longo  prazo,  através  de  radiotelemetria,  de  indivíduos  de  onça-pintada 
(Panthera  anca)  e de  anta  (Tapirus  terrestres),  bem como coleta  de  material  genético  para 
avaliação do grau de consangüinidade da População de diferentes Unidades de Conservação. 
(MI Uruguai, pg. 427)
5.  Ainda  sobre  a  UHE  Itapiranga,  o  Parecer  Final  emitido  pelo  MMA  (Parecer 
n°017/2007/GAIA/DLAPJSMCQ) sobre a AAI do Uruguai alerta para os seguintes aspectos:
'Em que pese essa tendência de comprometimento acentuado dos setores Canoas e Inhandava, 
em função de suas fragilidades, deve-se ter especial atenção com o Setor Noroeste, visto, que 
para  o  mesmo,  os  impactos  negativos  têm  maior  expressão  em  função  dos  aspectos 
relacionados  aos  recursos  hídricos  e  aos  ecossistemas  aquáticos,  que  poderão  sofrer 
significativas  alterações  ambientais  em  decorrência  de  uma  possível  implantação  da  UHE 
Itapiranga com repercussões sobre  o Parque do Turvo.  Acrescente-se a isto as fragilidades 
ambientais do Setor' (pg. 102).
'Sobre  os  Impactos  cumulativos  sinérgicos,  com base nas  conclusões  do Estudo,  além dos 
aspectos  sociais  evidenciados,  que  demonstrem  a  necessidade  de  se  abordar  melhor  a 
temática,  tendo  em vista  a  recorrência  de  impactos  sociais  em áreas  já  afetadas,  pode-se 
identificar uma situação de alerta para os Setores Canoas, Inhandava e  Noroeste, em função da 
passível  implantação  de  novos  empreendimentos  hidrelétricos,  destacando-se  o 
comprometimento  dos  ecossistemas  aquáticos  e  terrestres,  de  maneira  irreversível,  com 
consequências mais severas sobre o Setor Noroeste, com a Implantação da UNE de Itapiranga, 
no cenário de Medio Prazo(...)' (pg. 103) 

-  Parecer  Técnico  n.  12/2012 -  ASSPER PR/RS referente  ao  meio  biótico,  elaborado  pelo 
analista  de  biologia  da  Procuradoria  da  República  no  Rio  Grande  do  Sul,  especialista  em 
diversidade e conservação de fauna: 
4. CONCLUSÕES 
As  diretrizes  para  análise  de  viabilidade  ambiental  de  hidrelétrica  no  rio  Uruguai,  embora 
Importantes, ainda são preliminares, podendo tornar-se mais restritivas com a finalização das 
etapas faltantes do Projeto Frag-Rio e terem efeito decisivo sobre o licenciamento prévio da UHE 
Itapiranga.  Quanto  ao  TR  elaborado  pelo  Ibama,  o  atendimento  das  diretrizes,  tal  como 
formuladas,  resultará  num EIA/Rima  tecnicamente  deficiente  -  no  diagnóstico  ambiental,  na 
avaliação dos impactos e até na organização organização das Ideias no texto -, favorecendo a 
negligência  a  graves  Impactos  irreversíveis  e  prejudicando  a  escolha  da  melhor  alternativa 
tecnológica e locacional. 
5. SUGESTÕES DE ENCAMINHAMENTO
É recomendável que o Ibama corrija o TR (tanto seu conteúdo como a estrutura de títulos) de 
modo que incorpore os seguintes requisitos para O EIA/Rima:
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5.1. Realizar amostragem de campo para o componente biótico que permita a identificação de 
todas  as  espécies  ameaçados  de  extinção  constantes  nas  listas  estaduais,  nacional  ou 
Internacional  (IUCN)  -  ocorrentes  na  área  de  influência  da  UHE  5.2.  Avaliar  os  Impactos 
ambientais da UHE e de cada alternativa tecnológica e locacional considerando os seguintes 
itens:
a) o diagnóstico ambiental;
b) os impactos sobre todas as espécies ameaçadas de extinção com distribuição (confirmada ou 
potencial) na área de Influência 
c)  os  resultados,  análises  e  recomendações  do  Projeto  Frag-Rio  disponíveis  na  data  de 
execução do EIA; 
d) os efeitos cumulativos e sinérgicos dos impactos sobre o meio biótico decorrentes de 
todos os tipos de empreendimentos situados (mesmo que em projeto) junto ao rio Uruguai na 
área de Influência e junto aos afluentes desse trecho do rio;
5.3.  Utilizar,  no  mínimo,  todos  os Itens  acima para  fundamentar  a  recomendação  quanto  à 
alternativa mais favorável e a conclusão acerca da viabilidade ambiental do projeto. 

- Laudo  Técnico  ASSPER  PRRS/PRSC/PRR4  n.  27/2012,  referente  ao  meio  antrópico, 
elaborado pelos analistas de antropologia da Procuradoria da República em Santa Catarina, 
Procuradoria da República no Rio Grande do Sul e Procuradoria Regional da República no Rio 
Grande do Sul: 
2.3  ITENS  NO  TERMO  DE  REFERENCIA  Este  tópico  trata  dos  aspectos  que  merecem 
apreciação por parte do órgão ambiental acerca do Termo de Referência. Serão respeitados os 
itens adotados pelo órgão no TR.
 - B.c.a. Audiências Públicas 
Em relação às audiências  públicas,  partimos das recomendações do Relatório  da Comissão 
Especial 'Atingidos por Barragens' (p.39-40), que destaca o seguinte: 

que, ao conduzirem as audiências pudicas, os Órgãos ambientais assegurem igualdade de 
condições ate as empresas interessadas no licenciamento ou operação da barragem, de um 
lado, e cacifros, sociedade civil organizada e instituições cientificas independentes, de outro 
lado, contemplando distribuição equânime de tempo de exposição que estes orgia ambientais 
assegurem ampla participação do g(d7907 interessado nas audiências, promovendo-as em 
das e horários propícios, em ima acessíveis e com oferta de transporte gratuito;
que,  obrigatoriamente,  realizem-se  as  audiências  necessárias  para  a  assegurar  a 
possibilidade de participação - acesso - a todos quantas sejam atingidos potenciais; 
que, no caso de projetos de interesse regional e nacional, seja assegurada a realização de 
audiências  públicas  nas  capitais  estaduais  ou  no  Distrito  Federal,  mediante  o  prévio 
requerimento  de  entidades  de  âmbito  estadual  ou  nacional;  que  as  regras  de 
encaminhamento  de  cada  audiência  pública  sejam  objeto  de  acordo  prévio  com 
representantes  da  sociedade  civil,  esclarecidas  e  divulgadas  no  início  da  respectiva 
audiência; 

Com foco nesses critérios de garantia da participação, que seja estabelecido um planejamento 
consistente para cada uma das audiências públicas a serem realizadas. O tempo e o espaço 
físico que for consignado para a audiência tem que estar proporcionalmente condizente com a 
apresentação do conteúdo completo do RIMA, bem como das demais etapas que incluem a 
Inteira panificação do publico em audiência, de modo a garantir que seja alcançado o principal 
objetivo da realização de audiências públicas. Neste sentido, oportuno citar a recente audiência 
pública referente à Usina Hidrelétrica de Paiquerê, realizada em Porto Alegre, no dia 23/03/2012 
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com inicio às 19hs e término em tomo das 3hs da madrugada. Essa condição de exposição e 
realização  da  audiência,  seja  por  falta  de  tempo  ou  por  exaustão  dos  participantes,  é 
Inadequada para garantir o pleno andamento dos trabalhos. A falta das condições de assistência 
e  partidarização  compromete  sobremaneira  o  aspecto  da  efetividade  da própria  meta  a  ser 
alcançada, ou seja, garantir aos Interessados as Informações sobre o processo de licenciamento 
ambiental, a exposição do conteúdo completo do RIMA e a discussão participativa da audiência 
para dirimir dúvidas, apresentar criticas e sugestões. As condições que garantam a capacidade 
de  recepção  de  todas  as  etapas  e  o  atendimento  ao  objetivo  final  de  audiências  públicas 
consiste numa falta que deve ser sanada pelo planejamento que considere a especificidade de 
tratar-se  de  complexa  atividade  que  envolve  o  licenciamento  ambiental  de  uma  Usina 
Hidrelétrica. 
Além disso, a realização de audiências públicas devem garantir ampla participação da sociedade 
como  um  todo,  entre  os  quais  os  atingidos,  as  representações  municipais  e  estaduais,  os 
institutos e universidades de pesquisa,  bem como dos órgão competentes responsáveis pelo 
acompanhamento e fiscalização do processo de licenciamento. A exigência de realização de 
audiências  a  todos  os  interessados  se  coaduna também com a exigibilidade de que sejam 
realizadas audiências também em localidades poios regionais nos estados correspondentes, por 
possibilitarem reunir os Interessados em todos os âmbitos de participação, seja da comunidade 
em geral, seja da comunidade cientifica. 
- B.b.c Outros estudos e documentos a serem observados 
Diante  da  fundamentação  do  Relatório  da  Comissão  Especial  do  Conselho  de  Defesa  dos 
Direitos da Pessoa Humana, que identificou 16 violações aos direitos humanos de atingidos por 
empreendimentos  hidrelétricos  já  implantados,  sugerimos  que  sejam observadas  e  tomadas 
como  parâmetros  no  desenvolvimento  do  Estudo  de  Impacto  Ambiental,  também  as 
recomendações expedidas enquanto resultado do documento aprovado em 2010. 
- 4. Definição das áreas de influência
Consta  no  TR (p.13-14)  que a  definição preliminar  dos  limites  das  três  diferentes  áreas  de 
Influência - Área de Influência Indireta (AAI, Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente 
Afetada (ADA) - precisa ser justificada. Nesta direção apontamos que a justificativa deverá ser 
apresentada também em função do critério de impacto social que foi conceituado no Relatório da 
Comissão  Especial  do  Conselho  de  Defesa  dos  Diretos  da  Pessoa  Humana,  conforme  o 
seguinte: 

Impactos e perdas podem incidir  sobre indivíduos,  famílias,  comunidades,  grupos sociais 
específicos, e podem interferir  nos meios e modos de vida material.  Também podem ser 
comprometidas  tradições  culturais,  laços  e  redes  sociais,  locais  de  valor  simbólico  e 
religioso,conformando um conjunto de perdas que se pode designar como perdas imateriais 
ou Intangíveis. A definição de impactos sociais deve pois incluir esta dimensão cultural ou 
simbólica  da  vida  social.  'Por  impactos  sociais  entende-se  as  consequências  para 
populações humanas de qualquer ação pública ou privada que altera modos com que urna 
população vive, trabalha, diverte-se, relaciona-se com outras populações, organiza-se para 
atender suas necessidades e, de modo geral,. comporta-se como integrante da sociedade. O 
termo  turbem  inclui  impactos  culturais  que  envolvem  mudanças  de  normas,  valores  e 
crenças que guiam e racionalizam seu reconhecimento de si mesmos e de sua sodedede1 
(The  Interorganizational  Committee  on  Principies  and  Guidelines  for  Social  Impact 
Assessment  of  Principles  and  guidelines.  Principies  and  guidelines  for  social  Impact 
Assessment in the USA. In: Impact Assessment and Project Appraisal, volume 21, number 3, 
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September  2003,  pagos  231-  250,  Beech  Tree  Publishing,  10  Watford  Cose,  Gulldtbrd, 
Surrey GU1 2EP, 11K) (p 30)
Na  Identificação  dos  tipos  de  impactos,  devem  ser  considerados,  entre  outros:  a)  o 
deslocamento compulsório (de proprietários e não proprietários): b) a perda da terra e outros 
bens; c) perda ou restrição de acesso a recursos necessários à reprodução do modo de vida; 
d)  perda ou redução de fontes de ocupação,  renda ou meios de sustento;  e) ruptura de 
circuitos  económicos.'  (p.30)  Em certas  circunstâncias  também  devem  ser  consideradas 
como  atingidas  as  comunidades  e  populações  anfitriãs,  Isto  é,  que  receberam 
reassentamentos de deslocados pelo empreendimento. (1). 30) 

- 5.3 Meio Socioeconômico Como a classificação em áreas (ADA, AID,AII) está servindo de base 
ao  que  deve  constar  na  caracterização  e  diagnóstico  do  meio  socioeconômico,  deve-se 
considerar que esta distinção traz consequências para as comunidades, uma vez que não está 
garantido neste item que sejam consideradas as precauções aos atingidos, conforme salienta o 
Relatório da Comissão Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana: 

Uma caracterização restritiva ou limitada do que sejam os atingidos, ou sela. do que sejam 
os prejuízos  e os prejudicados pelo planejamento,  implantação e operação da barragem 
acaba por desconhecer  uma série de direitos,  bem como desqualificar  famílias e grupos 
sociais que deveriam ser considerados elegíveis para algum tipo de reparação. Alguns dos 
casos eleitos pela Comissão para análise Ilustram que o conceito de atingido adotado tem 
propiciado e justificado a violação de direitos a uma justa reparação ou compensação, entre 
outros,  de  ocupantes  e  posseiros,  pequenos  comerciantes,  garimpeiros  artesanais, 
pescadores e outros grupos cuja sobrevivência depende do acesso a determinados recursos 
naturais (p.14). 

Com o objetivo de respeitar a devida caracterização de atingido, na frase do TR (p. 32) "Para a 
AID realizar pesquisas com dados secundários acrescidos de Pesquisa Amostrai e Entrevistas 
Qualificadas, de maneira a caracterizar as atividades e relações socioeconômicas dos grupos 
domésticos  presentes,  alterar  para  'Para  a  AID  realizar  pesquisas  com  dados  secundários 
acrescidos  de  Pesquisa  Amostra!,  com  metodologia  devidamente  justificada,  e  Entrevistas 
Qualificadas, de maneira a caracterizar as atividades e relações socioeconômicas dos grupos 
domésticos presentes.'
Esta providência se reflete na necessária metodologia sobre a coleta dos dados pala as três 
áreas de Influência sem descartar o que pode assegurar a fundamentação em dados primários. 
Com  Isso,  além  de  somente  possibilitar  o  estabelecimento  de  tendências  e  cenários,  a 
caracterização poderá trazer aspectos do meio socioeconômico em relação à ocupação territorial 
de grupos sociais na área atingida, bem corno dos princípios das organizações socioculturais 
comunitárias  que  podem  apontar  para  diferentes  territorialidades.  Sugerimos  ainda  que  os 
estudos qualitativos sobre as territorialidades processadas no local englobem a apresentação de 
mapas etnográficos, Inclusive com relação a pesca, bem como de estudos de migração.
O  diagnóstico  que  considera  diferentes  aspectos  dos  atingidos  nas  áreas  de  influência 
corresponde à conclusão do próprio TR (p. 45), pois permite a avaliação do impacto global do 
empreendimento no que refere ao meio socioeconômico. 
- 5.3.5 Caracterização Socioeconômica 
Na  expressão  do  TR  'Apresentar  os  critérios  de  Indenização  à  população  atingida  pelo 
empreendimento  nos  termos  da  legislação  em  vigor  e  procedimentos  utilizados  em  outros 
empreendimentos do gênero', substituir por: 'Apresentar os critérios de reparação, entre os quais 
de indenização, à população atingida pelo empreendimento nos termos da legislação em vigor e 
procedimentos  utilizados  em  outros  empreendimentos  do  gênero.'  Tal  indicação  decorre  da 
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recepção  da  recomendação  realizada  pela  Comissão  do  Conselho  de  Defesa  da  Pessoa 
Humana: 

Ainda que, em vários casos, os reassentamentos demostrem desempenho Insuficiente, o que 
se  verifica  é  que  a  aplicação  de  políticas  estritamente  Indenizatórias  tende  a  levar  a 
processos de empobrecimento e marginalização ainda mais acentuados. 
(..)  Indenizações  muito  raramente  permitem  aos  atingidos  -  populações,  grupos  sociais, 
comunidades,  famílias ou indivíduos - recomporem suas vidas. Assim, por exemplo, uma 
indenização a pescadores pela diminuição do potencial pesqueiro a jusante de barragem não 
recompõe nem substitui  o  meio  de  subsistência  anta  existente:  em consequência   após 
consumirem,  literalmente,  suas indenizações,  estes atingida se vêm atirados á miséria e 
marginalização. (p.34) 
(p.34)
O mesmo se refere a frase subsequente (p. 38 do IR), que merece alteração para o seguinte: 
'Apresentar a proposta metodológica, que evite que haja tratamento não isonômico, tanto 
para  a  qualificação  de  propriedades  remanescentes  viáveis,  quanto  para  a  proposta  de 
negociação dos critérios de reparação (que Inclui a indenização) com a população atingida 
pelo empreendimento.'
Essa  dimensão  de  reparação  se  estabelece  também  como  uma  precaução  quanto  à 
diferenciação  que  poderia  ocorrer  caso  não  haja  uma equanimidade  de  tratamento  aos 
atingidos em todas as áreas de influências. 
- 5.3.10 Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico 
Na  Vistoria  foram apresentadas  demandas  sobre  garantir  um conhecimento  e  avaliação 
prévia  do  patrimônio  sociocultural  e  arqueológico  ameaçado  na  região,  inclusive  mm 
referência aos vínculos comunitários com seus bens arqueológicos e históricos. Isto posto, 
Indica-se a necessidade da realização de estudos imediatos quanto ao patrimônio histórico, 
cultural e arqueológico ameaçado, mediante metodologia cientifica Que assegure tanto uma 
perspectiva  de  interdisciplinariedade  entre  o  conhecimento  antropológico,  histórico  e 
arqueológico, quanto a confecção de cartas, mapas e outros Instrumentos de apresentação 
dos resultados. 
- 5.6 Medidas e programas ambientais 

Na  página  44  do  TR,  que  referenda  a  implementação  das  medidas,  em  especial 
àquelas vinculadas ao meio socioeconômico, é apontado a necessidade da participação 
da  'comunidade  diretamente  afetada'.  No  entanto,  para  haver  uma  participação 
adequada será necessário retificar a expressão 'comunidade diretamente afetada' para 
comunidade  atingida  conforme  já  explanamos  no  item  5.3  (sobre  meio 
socioeconômico),  em  que  apontamos  ser  fundamentai  a  consideração  da 
caracterização  de  atingido.  Ainda,  como  Implicação  do  uso  da  caracterização  de 
atingido, em termos das medidas e programas, ternos a seguinte recomendação da 
Comissão Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa humana: 

Assim; no presente trabalha por mitigação entende-se a minimização do Impacto, 
dano  ou  das  perdas  deles  decorrentes.  uma  vez  imposta,  voluntária  ou 
involuntariamente,  perda  ou  prejuízo,  entende-se  por  reparação  toda  e  qualquer 
forma  de  satisfação  dada  ao  prejudicado/atingido.  podendo  acorrer  sob  várias 
formas, a saber:  reposição, restituição ou recomposição,  quando o bem ou infra-
estrutura são destruídos, ou ainda a situação social prejudicada, são repostos ou 
reconstituídos;  indenização,  quando  a  reparação  assume  a  forma  monetária; 
compensação,  quando se oferece outro bem ou outra situação que, embora não 
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reponham o bem ou situação perdidos,  são considerados como satisfatórios  em 
termos materiais ou morais. (p.31-32) 
As perdas de natureza afeava, simbólica e cultural, imateriais e intangíveis, e por 
isso mesmo não passíveis de quantificação e, a fortiori, de monetarização, devem 
ser consideradas e objeto de ampla e aberta discussão e negociação. (p.31) 

Perante essas recomendações indica-se que a expressão:  "Com base na avaliação 
ambienta, deverão ser identificadas as medidas de controle e os programas ambientais 
que possam minimizar, compensar, e eventualmente, eliminar os impactos negativos da 
Implementação do empreendimento, bem como as medidas que possam maximizar os 
impactos benéficos do projetor, seja reavaliada no sentido de Incorporar as definições 
acima expostas , referente ao melo socioeconômico, nas medidas de controle e nos 
programas ambientais propostos pelo empreendedor. 

3. CONCLUSÃO 
O  trabalho  de  indicar  as  necessidades  de  retificação  e  aprimoramento  do  Termo  de 
Referenda da Dana Hidrelétrica de 'tapiranga se completa a partir da nossa análise sobre um 
aspecto  que  indicamos  fundamental  à  elaboração  de  um  Termo  de  Referência  para 
empreendimentos de grande porte. 
Com base na vistoria realizada na região, observamos que a transmissão das informações a 
respeito dos aspectos de projeto e do processo de licenciamento não estava adequadamente 
conduzida.  É exatamente neste ponto que a demanda local  é para que haja uma real  e 
concreta presença e acompanhamento dos órgãos públicos responsáveis, com atribuição na 
matéria.
Na direção de implementar  um processo democrático do direito  informação e expressão, 
entre os estudos que consultamos temos a recente Tese de doutorado de Locatelli (2011). 
Em  sua  tese  o  autor  alerta  para  a  comunicação  assimétrica,  sobretudo  entre  estado  e 
sociedade civil, na construção do empreendimento hidrelétrico da Foz do Chapecó, no no 
Uruguai. Neste trabalho, o autor alerta para as diferentes visões de espaço e território dos 
diferentes grupos envolvidos neste tipo de empreendimento. Essa constatação do referido 
autor,  nos  alerta  sobre  os  cuidados  e  cautelas  que  precisamos  garantir  no  sentido  de 
assegurar  uma  comunicação  suficiente  em  todas  as  etapas  do  processo.  Face  a  esta 
consideração  detectada  ao  caso  concreto  e  em  observância  à  complexidade  do 
empreendimento,  sugerimos  que  seja  realizada  a  discussão  do  Terno  de  Referência  no 
âmbito de audiências públicas devidas, de modo que o IBAMA e outros órgãos competentes 
transmitam as informações de que necessitam as comunidades, evitando uma ausência e 
mesmo deterioração em termos de um adequado processo de escuta e comunicação que 
esteja coadunado aos direitos fundamentais de toda população. 
Essa proposta vai  ao encontro também das recomendações já realizadas pela Comissão 
Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (p. 39): 

No que diz respeito ao acesso à Informação: 
2. que os órgãos ambientais de âmbito federal (IBAMA) ou estadual acompanhem, 
fiscalizem  e,  sempre  que  necessário,  Intervenham  diretamente  no  processo  de 
comunicação social, de maneira a assegurar o seu caráter público;
No que diz respeito às audiências públicas e aos licenciamentos: 
1. que  o  Conselho  Nacional  de  Meio  Ambiente  estabeleça  normativa  corre 
procedimentos determinando que todos os órgãos responsáveis pelo licenciamento 
adotem  mecanismos  de  participação  democrática  em  todas  as  etapas  do 
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licenciamento do projeto, incluindo aquelas consagradas à elaboração de tenros de 
referências, concessão de licenças de instalação e operação; Além do aspecto de 
comunicação  e  esclarecimentos  à  comunidade,  a  realização  de  uma  audiência 
pública  nesse  momento  é  também  um  meio  de  promover  a  participação  da 
comunidade  na  elaboração  do  Termo  de  Referência,  podendo  agregar  novos 
elementos ainda não contemplados na análise Essa abordagem garantiria que não 
se incorresse somente em visões unilaterais, Incorporando a visão da comunidade 
no  debate  acerca  da  propriedade  do  Termo  de  Referência.  Providências  de 
realização de audiências e reuniões previamente à realização do EIA-RIMA já foram 
asseguradas  em  outros  processos  de  fiscalização  e  acompanhamento  de 
licenciamento ambiental de grandes projetos.”

Como  o  IBAMA  atendeu  em  parte  as  recomendações  do  MPF,  o  objeto  da 
demanda restringe-se aos Pareceres Técnicos 095/2011 e 12/2012: 

Parecer Técnico n. 095/2011 (evento 1 – INC1 – p. 23):
- Alternativas locacionais no item 2.3.4, que trata das alternativas locacionais e tecnológicas, 
alguns  aspectos  já  são  abordados  da  seguinte  forma:  'Apresentar,  para  o  sítio  definido  no  
Inventário,  alternativas  de  arranjo  do  empreendimento  e  locacionais  de  eixo,  levando  em 
consideração  tanto  os  aspectos  relacionados  à  engenharia  (fundação,  volume  de  material,  
mecanismos  de transposição  e  produção  de  energia)  quanto  aos  fatores  físicos,  bióticos  e  
humanos.”'(pg. 11/74) Com intuito de evitar que a definição dessas seja simplesmente para o 
cumprimento das exigências legais, sugere-se que a escolha das alternativas ainda contemple 
diferença significativa entre elas no que se refere aos seguintes aspectos: -sítios arqueológicos e 
históricos que serão afetados pela alternativa; -número de famílias que dependem da produção 
agrícola familiar e que necessitarão ser realocadas por ocasião da implantação da alternativa; 
-comunidades indígenas e quilombolas existentes na área afetada pela alternativa;  -recursos 
ambientais impactados pela alternativa. Acrescentamos, ainda, que a tabela comparativa das 
alternativas  locacionais  e tecnológicas,  sugeridas  no item 2.3.4  do Termo de Referência em 
questão, também deverá contemplar todos os aspectos supramencionados (p.23).
– Planos municipais de saneamento: no item 5.3.1 'Aspectos Geopolíticos e Institucionais” (fls.  
33/74), em que consta “Identificar os municípios que possuem Planos Diretores e, dentre estes,  
aqueles em que está prevista a obrigação de elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança  
(EIV)', sugere-se que seja acrescentado ao texto: Identificar os municípios que possuem Planos 
Municipais de Saneamento e avaliar a relação entre o empreendimento e aqueles Planos na 
área de influência do projeto (p.25).

Parecer Técnico n. 12/2012 – ASSPER PR/RS (evento 1 – INIC1 – p. 26): 
- 5.1. Realizar amostragem de campo para o componente biótico que permita a identificação de 
todas  as  espécies  ameaçados  de  extinção  constantes  nas  listas  estaduais,  nacional  ou 
internacional (IUCN) – ocorrentes na área de influência da UHE (p. 26); 
- 5.2. Avaliar os impactos ambientais da UHE e de cada alternativa tecnológica e locacional 
considerando os seguintes itens: 
a) o diagnóstico ambiental; 
b) os impactos sobre todas as espécies ameaçadas de extinção com distribuição (confirmada ou 
potencial) na área de influência
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c)  os  resultados,  análises  e  recomendações  do  Projeto  Frag-Rio19  disponíveis  na  data  de 
execução do EIA; 
d) os efeitos cumulativos e sinérgicos dos impactos sobre o meio biótico decorrentes de todos os 
tipos de empreendimentos situados (mesmo que em projeto) junto ao rio Uruguai na área de 
influência e junto aos afluentes desse trecho do rio (p. 26); 

Parecer Técnico ASSPER PRRS/PRSC/PRR4 n. 27/2012 (evento 1 – INIC1 – p. 26 ):
3.  CONCLUSÃO O trabalho  de  indicar  as  necessidades  de  retificação  e  aprimoramento  do 
Termo de Referência da Usina Hidrelétrica de Itapiranga se completa a partir da nossa análise 
sobre um aspecto que indicamos fundamental à elaboração de um Termo de Referência para 
empreendimentos de grande porte. Com base na vistoria realizada na região, observamos que a 
transmissão das informações a respeito dos aspectos de projeto e do processo de licenciamento 
não estava adequadamente conduzida. É exatamente neste ponto que a demanda local é para 
que haja uma real e concreta presença e acompanhamento dos órgãos públicos responsáveis, 
com atribuição na matéria.  Na direção de implementar um processo democrático do direito à 
informação e expressão, entre os estudos que consultamos temos a recente Tese de doutorado 
de Locatelli (2011). Em sua tese o autor alerta para a comunicação assimétrica, sobretudo entre 
estado e sociedade civil, na construção do empreendimento hidrelétrico da Foz do Chapecó, no 
rio Uruguai. Neste trabalho, o autor alerta para as diferentes visões de espaço e território dos 
diferentes grupos envolvidos neste tipo de empreendimento. Essa constatação do referido autor, 
nos alerta sobre os cuidados e cautelas que precisamos garantir no sentido de assegurar uma 
comunicação suficiente em todas as etapas do processo. Face a esta consideração detectada ao 
caso  concreto  e  em  observância  à  complexidade  do  empreendimento,  sugerimos  que  seja 
realizada a discussão do Termo de Referência no âmbito de audiências públicas devidas, de 
modo que o IBAMA e outros órgãos competentes transmitam as informações de que necessitam 
as comunidades, evitando uma ausência e mesmo deterioração em termos de um adequado 
processo de escuta e comunicação que esteja coadunado aos direitos fundamentais de toda 
população.  Essa  proposta  vai  ao  encontro  também  das  recomendações  já  realizadas  pela 
Comissão Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (p. 39): No que diz 
respeito ao acesso à informação: 2. que os órgãos ambientais de âmbito federal (IBAMA) ou 
estadual  acompanhem,  fiscalizem  e,  sempre  que  necessário,  intervenham  diretamente  no 
processo de comunicação social,  de maneira a assegurar  o  seu caráter público; No que diz 
respeito  às audiências  públicas  e  aos  licenciamentos:  1.  que o Conselho  Nacional  de  Meio 
Ambiente  estabeleça  normativa  com  procedimentos  determinando  que  todos  os  órgãos 
responsáveis pelo licenciamento adotem mecanismos de participação democrática em todas as 
etapas do licenciamento do projeto, incluindo aquelas consagradas à elaboração de termos de 
referências, concessão de licenças de instalação e operação; Além do aspecto de comunicação 
e esclarecimentos  à comunidade,  a realização de uma audiência  pública  nesse momento  é 
também  um meio  de  promover  a  participação  da  comunidade  na  elaboração  do  Termo de 
Referência,  podendo  agregar  novos  elementos  ainda  não  contemplados  na  análise.  Essa 
abordagem garantiria que não se incorresse somente em visões unilaterais, incorporando a visão 
da comunidade  no debate  acerca  da propriedade  do Termo de Referência.  Providências  de 
realização  de  audiências  e  reuniões  previamente  à  realização  do  EIA-RIMA  já  foram 
asseguradas  em  outros  processos  de  fiscalização  e  acompanhamento  de  licenciamento 
ambiental de grandes projetos (p. 30)
 – B.b.c - Outros estudos e documentos a serem observados 
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Diante  da  fundamentação  do  Relatório  da  Comissão  Especial  do  Conselho  de  Defesa  dos 
Direitos da Pessoa Humana, que identificou 16 violações aos direitos humanos de atingidos por 
empreendimentos  hidrelétricos  já  implantados,  sugerimos  que  sejam  observadas  e  tomadas 
como  parâmetros  no  desenvolvimento  do  Estudo  de  Impacto  Ambiental,  também  as 
recomendações expedidas enquanto resultado do documento aprovado em 2010 (p.28) 
– 4. Definição das áreas de influência
Consta  no TR (p.13-14)  que a  definição preliminar  dos  limites  das  três  diferentes  áreas  de 
influência - Área de Influência Indireta (AII), Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente 
Afetada (ADA) - precisa ser justificada. Nesta direção apontamos que a justificativa deverá ser 
apresentada também em função do critério de impacto social que foi conceituado no Relatório da 
Comissão  Especial  do  Conselho  de  Defesa  dos  Diretos  da  Pessoa  Humana,  conforme  o 
seguinte: 
Impactos  e  perdas  podem  incidir  sobre  indivíduos,  famílias,  comunidades,  grupos  sociais 
específicos,  e  podem  interferir  nos  meios  e  modos  de  vida  material.  Também  podem  ser 
comprometidas  tradições  culturais,  laços  e  redes  sociais,  locais  de  valor  simbólico  e 
religioso,conformando um conjunto de perdas que se pode designar como perdas imateriais ou 
intangíveis.  A  definição  de  impactos  sociais  deve,  pois,  incluir  esta  dimensão  cultural  ou 
simbólica da vida social. 'Por impactos sociais entende-se as consequências para populações 
humanas de qualquer ação pública ou privada que altera modos com que uma população vive, 
trabalha,  diverte-se,  relaciona-se  com  outras  populações,  organiza-se  para  atender  suas 
necessidades e, de modo geral, comporta-se como integrante da sociedade. O termo também 
inclui impactos culturais que envolvem mudanças de normas, valores e crenças que guiam e 
racionalizam seu reconhecimento de si mesmos e de sua sociedade' (The Interorganizational 
Committee  on  Principles  and  Guidelines  for  Social  Impact  Assessment  US  principles  and 
guidelines.  Principles  and  guidelines  for  social  impact  assessment  in  the  USA.  In:  Impact 
Assessment and Project Appraisal,  volume 21, number 3, September 2003, pages 231– 250, 
Beech  Tree  Publishing,  10  Watford  Close,  Guildford,  Surrey  GU1  2EP,  UK)  (p.30)  Na 
identificação dos tipos de impactos, devem ser considerados, entre outros: a) o deslocamento 
compulsório (de proprietários e não proprietários); b) a perda da terra e outros bens; c) perda ou 
restrição de acesso a recursos necessários à reprodução do modo de vida; d) perda ou redução 
de fontes de ocupação, renda ou meios de sustento; e) ruptura de circuitos econômicos.” (p.30)
Em certas circunstâncias também devem ser consideradas como atingidas
as comunidades e populações anfitriãs, isto é, que receberam
reassentamentos de deslocados pelo empreendimento. (p. 28) ;
- 5.3.5 Caracterização Socioeconômica
– Na expressão do TR 'Apresentar os critérios de indenização à população atingida pelo 
empreendimento  nos  termos  da  legislação  em  vigor  e  procedimentos  utilizados  em  outros 
empreendimentos do gênero', substituir por: 'Apresentar os critérios de reparação, entre os quais 
de indenização, à população atingida pelo empreendimento nos termos da legislação em vigor e 
procedimentos  utilizados  em outros  empreendimentos  do  gênero.'  Tal  indicação  decorre  da 
recepção  da  recomendação  realizada  pela  Comissão  do  Conselho  de  Defesa  da  Pessoa 
Humana:  Ainda  que,  em  vários  casos,  os  reassentamentos  demonstrem  desempenho 
insuficiente, o que se verifica é que a aplicação de políticas estritamente indenizatórias tende a 
levar  a  processos  de  empobrecimento  e  marginalização  ainda  mais  acentuados.  (…) 
Indenizações  muito  raramente  permitem  aos  atingidos  –  populações,  grupos  sociais, 
comunidades,  famílias  ou  indivíduos  –  recomporem  suas  vidas.  Assim,  por  exemplo,  uma 
indenização a pescadores pela diminuição do potencial pesqueiro a jusante da barragem não 
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recompõe  nem  substitui  o  meio  de  subsistência  antes  existente;  em  consequência,  após 
consumirem,  literalmente,  suas  indenizações,  estes  atingidos  se  vêm  atirados  à  miséria  e 
marginalização.  (p.34)  O  mesmo  se  refere  a  frase  subsequente  (p.38  do  TR),  que  merece 
alteração para o seguinte: 'Apresentar a proposta metodológica, que evite que haja tratamento 
não isonômico, tanto para a qualificação de propriedades remanescentes viáveis, quanto para a 
proposta de negociação dos critérios de reparação (que inclui a indenização) com a população 
atingida pelo empreendimento.' Essa dimensão de reparação se estabelece também como uma 
precaução quanto à diferenciação que poderia ocorrer  caso não haja uma equanimidade de 
tratamento aos atingidos em todas as áreas de influências (p. 29).”

A elaboração de Termo de Referência para orientação dos Estudos de Impacto 
Ambiental encontra-se prevista na Instrução Normativa IBAMA n° 184/2008, a qual se 
baseia nas Resoluções CONAMA  nº1/1986 e nº 237/1997:

Instrução Normativa 184/2008 Ibama
Art. 8º Instaurado o processo, o empreendedor deverá providenciar o envio pelo Serviços on line 
- Serviços – Licenciamento Ambiental de proposta de Termo de Referência - TR para elaboração 
do Estudo Ambiental,  com base no Termo de Referência  Padrão da tipologia  específica  do 
empreendimento, disponibilizado no site do Ibama/Licenciamento.

Art.  10  O Ibama providenciará  agendamento  para  a  apresentação  do  empreendimento  pelo 
empreendedor, convidando os órgãos intervenientes quando necessário;
(...)
§ 3º Os órgãos intervenientes deverão manifestar-se na estruturação do TR em 15 dias e da 
seguinte forma:
OEMAs - indentificar os levantamento necessários para a avaliação do projeto, seus impactos e 
medidas de controle e mitigadoras, em consonância com plano, programas e leis estaduais;
Órgãos  federais  intervenientes  -  identificação  de levantamentos  e  estudos  necessários  para 
subisidiar manifestação no âmbito de suas competências.
Art. 11 O prazo de elaboração de TR é de 60 dias corridos a partir da instauração do processo; 
Art. 12 o Ibama providenciará o envio ao empreendedor do TR definitivo, o qual terá validade de 
2 (dois) anos, e será disponibilizado no site do Ibama/Licenciamento.

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 1, de 23 de janeiro de 1986
Artigo  5º  -  O  estudo  de  impacto  ambiental,  além  de  atender  à  legislação,  em  especial  os 
princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, obedecerá às 
seguintes diretrizes gerais:
I - Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto, confrontando-as 
com a hipótese de não execução do projeto;
II  -  Identificar  e  avaliar  sistematicamente  os  impactos  ambientais  gerados  nas  fases  de 
implantação e operação da atividade ;
III - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, 
denominada área de influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica 
na qual se localiza;
lV - Considerar os planos e programas governamentais, propostos e em implantação na área de 
influência do projeto, e sua compatibilidade.
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Parágrafo Único - Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental o órgão estadual 
competente, ou o IBAMA ou, quando couber, o Município,  fixará as diretrizes adicionais que, 
pelas peculiaridades do projeto e características ambientais da área, forem julgadas necessárias, 
inclusive os prazos para conclusão e análise dos estudos.
Artigo 6º - O estudo de impacto ambiental  desenvolverá, no mínimo, as seguintes atividades 
técnicas:
I  -  Diagnóstico ambiental  da área de influência do projeto completa descrição e análise dos 
recursos ambientais  e suas interações,  tal  como existem, de modo a caracterizar a situação 
ambiental da área, antes da implantação do projeto, considerando:
a) o meio físico -  o subsolo,  as águas, o ar e o clima,  destacando os recursos minerais,  a 
topografia,  os tipos e aptidões do solo,  os corpos d'água,  o regime hidrológico, as correntes 
marinhas, as correntes atmosféricas;
b) o meio biológico e os ecossistemas naturais – a fauna e a flora,  destacando as espécies 
indicadoras  da qualidade ambiental,  de  valor  científico  e  econômico,  raras e  ameaçadas de 
extinção e as áreas de preservação permanente;
c) o meio sócio-econômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água e a sócio-economia, 
destacando os sítios e monumentos  arqueológicos,  históricos  e culturais  da comunidade,  as 
relações de dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização 
futura desses recursos.
II - Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de identificação, 
previsão  da  magnitude  e  interpretação  da  importância  dos  prováveis  impactos  relevantes, 
discriminando:  os impactos  positivos  e negativos  (benéficos  e adversos),  diretos  e indiretos, 
imediatos e a médio e longo prazos, temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade; 
suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais.
III - Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os equipamentos de 
controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de cada uma delas. 
lV - Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento (os impactos positivos e 
negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados.
Parágrafo Único - Ao determinar a execução do estudo de impacto Ambiental o órgão estadual 
competente; ou o IBAMA ou quando couber, o Município fornecerá as instruções adicionais que 
se  fizerem necessárias, pelas peculiaridades do projeto e características ambientais da área. 

RESOLUÇÃO Nº 237 , DE 19 DE DEZEMBRO DE 1997
Art. 10 - O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às seguintes etapas:
I  -  Definição  pelo  órgão  ambiental  competente,  com  a  participação  do  empreendedor,  dos 
documentos, projetos e estudos ambientais, necessários ao início do processo de licenciamento 
correspondente à licença a ser requerida;
II  -  Requerimento  da  licença ambiental  pelo  empreendedor,  acompanhado  dos  documentos, 
projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se a devida publicidade;
III  -  Análise  pelo  órgão  ambiental  competente,  integrante  do  SISNAMA,  dos  documentos, 
projetos  e  estudos  ambientais  apresentados  e  a  realização  de  vistorias  técnicas,  quando 
necessárias;
IV  -  Solicitação  de  esclarecimentos  e  complementações  pelo  órgão  ambiental  competente, 
integrante do SISNAMA, uma única vez, em decorrência da análise dos documentos, projetos e 
estudos  ambientais  apresentados,  quando  couber,  podendo  haver  a  reiteração  da  mesma 
solicitação caso os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios;
V - Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação pertinente; 
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VI  -  Solicitação  de  esclarecimentos  e  complementações  pelo  órgão  ambiental  competente, 
decorrentes  de audiências públicas,  quando couber,  podendo haver  reiteração da solicitação 
quando os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios;
VII - Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico;
VIII - Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida publicidade.”

O MPF em 1ª Instância analisou de modo percuciente a controvérsia por ocasião 
da apresentação das contrarrazões ao apelo, da lavra do Procurador da República,  Dr. 
Mario Roberto dos Santos (Evento 119):

“No que tange às alternativas locacionais, embora tenha concordado com o posicionamento do 
MPF (evento 19 – PARCERTEC3, p. 4), a parte ré não esclareceu se serão discutidas no Estudo 
de Impacto Ambiental. Isso porque, segundo o disposto no termo de referência e Parecer IBAMA 
015/12, as alternativas previamente tratadas no inventário elétrico seriam apenas apresentadas 
na fase do EIA/RIMA. Além disso, a localização do eixo da UHE Itapiranga já foi definido no 
mencionado inventário, preterindo alternativas de localização do projeto, restando para a fase de 
EIA/RIMA  apenas  as  alterações  de  arranjo  e,  talvez,  alternativas  locacionais  muito  restritas 
geograficamente. 

Os  analistas  periciais  também  identificaram  que  foram  utilizados  alguns  critérios  alheios  à 
Resolução do CONAMA n. 01/86, registrando a necessidades do órgão reavaliar as alternativas 
locacionais ou fundamentar tecnicamente o posicionamento. 

Ressalte-se  que,  conforme  destacado  pelos  analistas  do  MPF,  as  diversas  formas  do 
posicionamento geográfico dos elementos que compõem a hidrelétrica formam reservatórios com 
características diferenciadas, podendo-se, assim, de acordo com o localização, evitar impactos 
em trechos do rio com funções relevantes, bem assim preservar algumas comunidades. 

A par desse entendimento, importante destacar que, em decorrência da necessidade do país 
produzir mais energia para evitar um colapso no sistema de fornecimento, o Poder Executivo, por 
muitas vezes, pretere o meio ambiente e a própria população, visando maior celeridade e menos 
gastos na construção do empreendimento. 

Não  se  quer  dizer  com  isso  que  as  usinas  hidrelétricas  não  sejam  necessárias  para  o 
abastecimento  de  energia  no  país.  Todavia,  é  relevante  que  o  empreendedor  apresente 
alternativas viáveis não só à área econômica, mas também ao meio ambiente. Além disso, as 
alternativas locacionais carecem de discussão para serem verdadeiras “ALTERNATIVAS”, não 
se resumindo a imposição de uma única proposta. 

Diante disso, reitere-se a necessidade de modificação do termo de referência, para a inclusão da 
possibilidade de se discutir as alternativas locacionais prováveis, conforme Parecer Técnico n. 
072/2012. 

A  forma  de  participação  comunitária  no  processo  de  licenciamento  ambiental  do 
empreendimento é outro ponto que merece destaque. Nesse aspecto, muito embora tenha sido 
realizada audiência pública com a presença do IBAMA e população atingida, é importante a 
previsão,  no termo de referência,  de reuniões periódicas,  a fim de que a população atingida 
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participe  das  decisões  que  envolvam  diretamente  seus  interesses,  bem  como  para  que  o 
empreendedor  esclareça  cada  etapa  do  processo  de  licenciamento,  especialmente  as 
relacionadas às desapropriações e indenizações. 

Sobre esse assunto, destaque-se a seguinte passagem de Leonardo Pereira Rezende acerca da 
participação da comunidade no processo de licenciamento ambiental de usinas hidrelétricas: 

Apesar dos momentos de participação garantidos institucionalmente no licenciamento ambiental, 
esta tem ocorrido tardiamente, quando o estudo de impacto ambiental já se encontra elaborado. 
A  participação  da  população  na  fase  de  planejamento  e  considerações  de  alternativas  de 
desenvolvimento,  que  deveria  ocorrer  antes  da  Licença  Prévia,  fica  prejudicada,  já  que  as 
discussões, em sua grande maioria, ficam em torno das questões técnicas do projeto. De acordo 
com um representante da Alcan responsável pela negociação,² “o atingido aumenta, mas não 
inventa”.  Esta  frase  demonstra  claramente  não  só  a  divergência  de  interesses  entre 
empreendedor e atingido, como também a importância de que haja uma participação do atingido 
na  fase  de  planejamento  e  avaliação  de  alternativas  do  procedimento  de  licenciamento 
ambiental,  tendo em vista que este conhece a realidade que sera impactada de uma forma 
melhor e diversa do que os técnicos de empreendedor 

Relevante também que os réus considerem as manifestações dos representantes da população 
atingida apresentadas na audiência pública, como forma de efetivar participação no processo de 
licenciamento (evento 112). 

Saliente-se, nessa linha, que o termo de referência é a fase do processo de licenciamento em 
que  se  elaboram diretrizes  para  a  elaboração  dos  estudos  de  impacto  ambiental,  os  quais 
subsidiarão a expedição da licença prévia.  Em razão disso, é de fundamental  importância  a 
participação da população em todas  as fases  dos estudos ambientais,  com a  realização de 
reuniões periódicas,  a fim de garantir  um mínimo de reconhecimento,  uma vez que,  citando 
novamente Leonardo Pereira Rezende: 
(…) apenas antes da Licença Prévia a comunidade atingida tem um potencial de gerar impactos 
procedurais, tendo em vista que apenas neste momento do licenciamento ambiental os espaços 
de  participação  são  institucionalmente  garantidos.  Por  seu  turno,  os  impactos  substantivos 
dificilmente  ocorrem  nesta  fase,  porque  os  espaços  de  participação  instituídos  não  são 
adequados ao exercício do poder de veto e discussão de medidas mitigadoras, já que o exercício 
destas vontades políticas é contraditório e deve acontecer em um mesmo momento e espaço de 
participação, qual seja, a audiência pública 

Ainda quanto ao aspecto social, revela-se primordial destacar o tópico referente à delimitação da 
área de influência para o meio socioeconômico, mais especificamente o impacto social,  que, 
segundo os analistas periciais do MPF, deve corresponder à dimensão do meio socioeconômico, 
não do físico ou biótico, com o objetivo de evitar que famílias e grupos sociais afetados pelos 
danos da obra não recebam a devida reparação. 

O  IBAMA,  nesse  ponto,  indicou  a  execução  de  projetos  ambientais  para  mitigar  “os  vários 
impactos difusos”.  Todavia,  observe-se que tal medida, como bem destacado pelos analistas 
periciais, é insuficiente para fins de impacto social afetos a dimensão cultural.  Para tanto, os 
analistas do MPF indicaram a incorporação do patrimônio imaterial e intangível na dimensão de 
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impacto social correspondente ao meio socioeconômico, o que é de fundamental  importância 
para  a  aplicação  das  respectivas  medidas  de  mitigação dos  impactos  sofridos,  haja  vista  a 
ruptura  dos  vínculos  culturais  e  de  amizade  mantidos  no  decorrer  de  anos  pelas  famílias 
atingidas, que terão que ser realocadas distantes uma das outras. 
Sob esse enfoque, destaca-se a seguinte passagem extraída do documento apresentado pelo 
Sr. Valdeci Steffen, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vicente Dutra/RS, na 
audiência pública realizada: 

'Peço que nos ajudem a permanecer nessa nossa terra que muito trabalhamos para 
colher frutos que hoje colhemos, terras que são tratadas desde da época dos nossos 
antepassados, nossos avos, bisavos, nossos pais, terra que hoje o que plantarmos nela 
produz Sr. Juiz ajude-nos a continuar nossas vidas nos lugares onde construímos, junto 
a nossa comunidade, nossas igrejas, nossos campos de futebol, nossos campings de 
lazer a beira do rio Uruguai”(evento 112 – OUT 1). 

Importante  também  as  palavras  do  Sr.  Ulisser  Luis  Britz,  representante  do  Município  de 
Pinheirinho do Vale/RS: 

'Vossa  Excelência,  Meritíssimo  Senhor  Juiz,  conheceu  nosso  Município  há  poucos 
dias...  e  nós,  amamos  aquele  lugar.....  nós,  nossos  pais,  avós,  vizinhos  e  amigos, 
nasceram,  estudaram,  constituíram famílias  e laços  profundos de amizade,  vínculos 
indestrutíveis e imensuráveis, num pequeno município de interior, onde o acesso ainda 
é difícil, não temos asfalto que nos leva a lugar algum, mas..., é o que solidifica os laços 
de irmandade entre as pessoas que lá vivem. Meritíssimo, senhoras e senhores, para 
onde iria  nossa gente?!  Para  onde iriam os  nossos  idoso,  nós  que temos grandes 
índices de pessoas na terceira idade pela qualidade de vida social que em nosso meio 
possuem?! Ouvi de alguns, que preferem serem soterrados nos escombros e entulhos 
da construção da barragem do que sair do local onde estão, a recomeçar uma nova 
vida em outro lugar e, Meritíssimo, Senhoras e Senhores com que condições sem esses 
laços de vizinhança onde todos se conhecem, se ajudam, compartilham das alegrias e 
tristezas uns dos outro?! (evento 112 - OUT8). 

Depreende-se  dos  comentários  acima  que  não  há  somente  uma  ligação  cultural  entre  as 
famílias, mas de todas elas com o próprio Rio Uruguai, que proporciona lazer e sustento para 
algumas delas, razão pela qual, repisa-se, o ponto ora abordado merece ser alterado nos termos 
dos pareceres apresentados pelos analistas do MPF. 

Seguindo  nesse entendimento,  outra  inconsistência  apontada  pelo  parecer  é  a  utilização de 
dados prioritariamente secundários relativos ao meio socioeconômico na definição da área de 
influência indireta. Ou seja, de acordo com o termo de referência disponibilizado pelo IBAMA, o 
levantamento de dados será realizado por meio de bibliografias e estatísticas, sem existir uma 
análise direta, como, por exemplo, vistoria in loco. Tal situação dificulta a identificação real dos 
impactos  causados  pelo  empreendimento  e,  consequentemente,  a  atenuação  dos  danos 
indiretamente causados 

Portanto, necessária também a modificação do método apontado pelo IBAMA, a fim de garantir a 
efetiva reparação dos danos indiretamente produzidos pela hidrelétrica. 
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Pretende-se, ainda,  que o IBAMA inclua no documento ora em análise a definição do termo 
“reparação”  estabelecido  no  Relatório  da  Comissão  Especial  “Atingidos  por  Barragens”  do 
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. 
Como bem explicitado  no  Parecer  072/2012,  o  termo “reparação”  engloba vários  formas de 
retribuição, dentre elas a indenização. Assim, para que não haja possibilidade do empreendedor 
limitar-se  à  reparação  em  valores  monetários,  o  que  possivelmente  não  será  satisfatório  à 
sociedade  atingida,  que  muito  perde  além  do  aspecto  material,  reitera  a  necessidade  de 
alteração do termo de referência,  para a inclusão da definição de “reparação”  proposta pelo 
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. 

Ademais, a possibilidade do mencionado conselho ser ouvido, no processo de licenciamento, 
também foi olvidada pelo IBAMA, bem como a observância do relatório por ele elaborado acerca 
das  populações  atingidas  por  barragens.  Destaque-se  a  análise  realizada  pelos  analistas 
periciais do MPF, a fim de demonstrar a importância da participação dessa instituição na garantia 
dos direitos da população atingida: 

'A  partir  dos  documentos  disponíveis  no  site  do  IBAMA,  relativos  ao  processo  de 
licenciamento da UHE Itapiranga, observa-se que foram solicitadas contribuições para a 
elaboração do Termo de Referência à diferentes instituições do poder público, como por 
exemplo  à  Secretaria  de  Vigilância  em Saúde  (Ministério  da  Saúde),  ao  INCRA,  à 
FATMA,  à  FEPAM  e  ao  IPHAN.  Resta,  entretanto,  no  nosso  entendimento,  a 
interveniência necessária, dentre outras instituições que ainda possam se identificadas 
como  pertinentes  pelo  IBAMA,  do  acompanhamento  do  Conselho  de  Defesa  dos 
Direitos  da  Pessoa  Humana,  haja  vista  a  contundente  contribuição  na  matéria,  por 
intermédio da publicação do Relatório da Comissão Especial dos Direitos da Pessoa 
Humana,  'Atingidos  por  Barragens'.  Inclusive,  cabe  ressaltar  que  o  Laudo  Técnico 
ASSPER PRRS/PRSC/PRR4 nº 27/2012 já havia proposto que as recomendações do 
referido  relatório  para  garantir  e  preservar  os  direitos  humanos  dos  atingidos  por 
barragens  fossem observadas  e  tomadas  como parâmetros  no  desenvolvimento  do 
Estudo de Impacto Ambiental (…)' (evento 34 – PAREC_MPF2). 

Merece destaque, também, o fato de que todos os pareceres  apresentados por este parquet 
relativos ao aspecto socioeconômico foram elaborados por antropólogo que visitou a região de 
abrangência da Usina de Itapiranga e identificou as preocupações e inseguranças da sociedade 
afetada.  Ao contrário  da parte ré que, segundo é de conhecimento  deste órgão, não possui 
sequer antropólogo em seu quadro de funcionários, o que, de um certa forma, contribuiu para a 
elaboração de um termo de referência inconsistente. 

No que se refere à questão ambiental, restam ainda dois pontos de impasse: planos municipais 
de  saneamento  e  lacunas  quanto  ao  diagnóstico  de  invertebrados  terrestres.  As  alterações 
solicitadas  em ambos são bem justificadas  nos  pareceres  técnicos  que instruem a  presente 
demanda, aos quais se remete (Parecer Técnico n. 12/2012 – ASSPER PR/RS - evento 1 – 
INIC1 –  p.  26  e  Parecer  Técnico  n.  095/2011 -  evento  1  –  INC1 –  p.  23),  a  fim de evitar 
repetições, tendo em vista a tecnicidade do assunto. 
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No mais, realce-se que as modificações requeridas por meio desta ação são de fundamental 
importância  para  a  proteção  do  meio  ambiente,  bem  assim  para  resguardar  os  direitos  da 
população atingida, que já se encontra sofrendo as consequências da possível instalação da 
usina,  como  se  observa  da  exposição  realizada  pelo  Sr.  Silvano  Faccin,  vice-prefeito  do 
Município de Caiçara/RS, na audiência pública realizada no dia 02/04/2014: '(...) a comunidade  
já se encontra sofrendo as consequências da suposta construção do empreendimento, há um  
fenômeno de negociação de terrenos e abandono da região'. 

Nesse aspecto, não é demais lembrar que as alterações pretendidas não constituem ingerência 
deste órgão ministerial nas atividades administrativas do IBAMA. Trata-se, pois, de fiscalização 
desenvolvida  dentro das atribuições conferidas ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com o 
objetivo de assegurar o cumprimento da legislação, buscando-se o regular desenvolvimento dos 
estudos impacto ambiental e tratamento justo às famílias atingidas.”

Da conclusão

Diante o exposto, o Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do apelo 
do  IBAMA,  pois  as  alterações  pretendidas  pelo  MPF não  constituem ingerência  nas 
atividades  administrativas  do  IBAMA,  tratando-se,  pois,  de  fiscalização  desenvolvida 
dentro  das  atribuições  conferidas  ao  Parquet,  com  o  objetivo  de  assegurar  o 
cumprimento da legislação, buscando-se o regular desenvolvimento dos estudos impacto 
ambiental e tratamento justo às famílias atingidas.

Porto Alegre/RS, 25 de maio de 2015.
Procurador Regional da República WALDIR ALVES.
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