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Quem Somos

• Sede em Curitiba/PR

• Especializado nas áreas de direito
ambiental e fundiário de projetos
de infraestrutura

• Profissionais com ampla
capacitação e conhecimento
prático em seus setores (mais de
18 anos de atuação)
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1 – Reserva Legal



Reserva legal - Histórico

• Conceito: Incialmente instituída visando à exploração econômica de área de floresta no
interior das propriedades (imóveis rurais) - utilização da madeira no consumo de energia,
construção civil e naval e indústria bélica

Código Florestal de 1935: 
Dec. 23.793/35. “Art. 23. Nenhum proprietário de terras cobertas de matas poderá abater 

mais de três quartas partes da vegetação existente, salvo o disposto nos arts. 24, 31 e 52.”

A RL era uma reserva madeireira e não tinha, portanto, caráter de proteção ao meio 
ambiente!



Reserva legal - Histórico
• Com a evolução do movimento ambientalista, em 2001, a função da RL passou a ser a

conservação e a reabilitação dos processos ecológicos, da biodiversidade e o abrigo e
proteção da fauna e flora nativas em imóveis rurais

• No “Novo Código Florestal”, a RL foi conceituada, no art. 3º, III, da Lei nº 12.651/12:

“área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, (...), com a função de assegurar
o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a
conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da
biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa.”

• A Nova lei, retomou o berço de sua criação permitindo a exploração econômica aos tempos
atuais de forma sustentável!



Reserva legal - Histórico
De onde Surgiu a pressão pela cobrança da RL?

• Decreto nº. 6.514/08, de 22 de Julho de 2008 - Regulamentou a Lei de Crimes Ambientais,
dispondo sobre infrações e sanções administrativas ambientais

• Alguns resultados:
- Tornou mais rígidas sanções: ex. Cria espécie de perda de primariedade para o caso de
imposição da penalidade de advertência, vedando sua reaplicação pelo período de 3 anos;
- Majoração das multas a serem aplicadas;
- Novas tipificações de condutas, antes não consideradas infrações administrativas, ex.
Previsão de penalidade para aquele que deixar de averbar área de reserva legal em
propriedade rural;
- Possibilidade de conversão de multa simples em serviços de preservação, melhoria e
recuperação da qualidade ambiental...



Reserva legal
• Destacamos a tipificação da infração administrativa “deixar de averbar reserva

legal”, que sujeita o infrator à multa diária de R$ 50,00 a R$ 500,00 por hectare ou
fração da área de reserva legal que não estiver devidamente averbada na matrícula
do imóvel rural

• Prazo para regularização (Decreto 6.686/08) da averbação da RL finalizava em
dezembro de 2009

• Decreto 7.029/09 - “Programa Mais Ambiente” – Termo de Adesão e Compromisso
– prorrogou 4 x para 11 junho de 2012

• Após este prazo, os proprietários rurais estariam sujeitos as multas diárias pelo
descumprimento da averbação da RL



Esta tipificação de infração pela não 
averbação refletia no Setor Elétrico...

• Para o SEB antes do Decreto, a RL era uma obrigação sem previsão legal
imposta no licenciamento

• Após o Decreto = Risco do empreendedor ser qualificado como infrator

• Oneração DUPLA ao SEB:
1 - Cobrança ilegal da Reserva legal e
2 – Sujeito a penalização de multa

• Muitos foram os questionamentos administrativos e judiciais desta imposição
indevida no processo de licenciamento...



Reserva legal

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO – CERCEAMENTO DE
DEFESA – INEXISTENTE – INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA À POPULAÇÃO E AO MEIO
AMBIENTE PELA PRIVAÇÃO DOS ECOSSISTEMAS INUNDADOS – DESCABIMENTO –
EXIGÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA AVERBAR RESERVA LEGAL – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO IMPROVIDO. (...) Pelo que se observa, não se verifica a possibilidade de
exigir da apelada adquirir área e averbá-la como reserva legal, já que, não bastasse
o alagamento se dar em razão de concessão da União para a prestação de serviço
essencial e não exploração agropecuária, não se cogita a hipótese de exigir reserva
legal fora da área da qual se tem a posse ou propriedade.” TJMS, processo
n°.2008.037122-6, 5ªTurma Cível, Rel. Desembargador Vladimir Abreu da Silva,
julgado em 17.12.09.



Reserva legal - Histórico

“Nessa ordem, a reserva legal é prevista para aqueles que exploram atividade
rural e devem ter um percentual da área preservado para tal fim. Essa situação
não se estende à requerida que, devidamente autorizada, implantou o lago da
usina hidrelétrica e a área perdeu sua natureza de propriedade rural
economicamente explorada por particular. Voto da relatora. TJMS, autos
n°.030.08.000084-3, Rel. Juíza Rosângela Alvez de Lima Fávero, julgado em
19.05.2008.



Reserva Legal
Situações Práticas - Condicionantes 

impostas para Novos e Antigos:

• Criação de RPPN como compensação à RL

• Linhas de Transmissão - quando há supressão de vegetação para constituição da faixa
de segurança

• Averbação da área de RL na matrícula dos imóveis, como condição das Licenças mesmo
com a DUP

• Aquisição de área equivalente a 20% ou mais da área total do reservatório para
compensação específica da Reserva Legal



Os agentes do 
Setor Elétrico questionaram

?É obrigação legal das 
concessionárias/autorizadas/registradas arcar 
com os custos de compensação da RL situadas 

nos imóveis necessários aos seus 
empreendimentos?

Deixando a propriedade de ter 
destinação rural – pela utilidade pública –

ainda cabe a obrigação da RL?

Reserva legal



• A Reserva Legal é um instituto aplicável ao solo com vocação agrícola/pecuária
somente “localizada no interior de propriedade rural” não incidindo para imóveis
urbanos e outros tipos de bens como os públicos de uso especial

• O conceito de imóvel rural – Estatuto da Terra (Lei 4504/64): “é o prédio rústico, de
área contínua qualquer que seja a sua localização que se destina à exploração
extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial...”

• Os serviços de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica não se
caracterizam como exploração agrícola, pecuária ou agroindustrial, são atividades de
índole eminentemente industrial

Reserva legal



Reserva legal

• O alagamento de áreas para a construção de reservatórios
modificam a natureza do solo, transformando-a em bem público
federal

• Não é lícito presumir que o legislador tenha a intenção de atribuir à
RL uma abrangência maior do que a que consta na lei



Reserva legal

Concluímos ser inaplicável o conceito de RL às propriedades vinculadas à geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica

“A reserva legal não se aplica às áreas de empreendimentos industriais, localizados
em área rural, em especial os destinados à geração, transmissão, distribuição e
subestações de energia elétrica, e aos reservatórios de água que tenham entre seus usos o
abastecimento público, explorados mediante registro, permissão, concessão ou autorização
do poder público”

• Todas as tipologias e quaisquer fontes
• Qualquer regime jurídico de exploração



Reserva legal

Não será exigido Reserva legal relativa às áreas adquiridas ou desapropriadas por
detentor de concessão, permissão ou autorização para exploração de potencial de
energia hidráulica, nas quais funcionem empreendimentos de geração de energia
elétrica, subestações ou sejam instaladas linhas de transmissão e de distribuição
de energia elétrica

• Foco na ação expropriatória (faltou servidão)
• Não contemplou o regime de registro (CGHs)
• 1º interpretação: Foco nas hidrelétricas e sistemas associados (exclui outras

tipologias)
• 2º Interpretação: Aplica-se às áreas onde funcionem qualquer empreendimento

de geração, subestações, LTs e LDs



Reserva legal

• É preciso firmar o entendimento com relação a não exigência da RL para
qualquer tipologia (G/T/D), fonte ou regime jurídico de exploração
(alteração da natureza do solo e proprietário/possuidor)

• No momento oportuno corrigir a redação da Lei Federal visando
segurança jurídica e alinhamento entre as normas Estaduais



2 - Áreas de Preservação Permanente

Além da Reserva Legal já abordada, outra polêmica se dava 
com relação a obrigatoriedade de constituição de APPs

2.1 – Na implantação de novos empreendimentos

2 .2 – Para empreendimentos licitados anteriormente a MP 2166/2001



Conceito - APP – Lei 4.771/65
• Espécies de APP: as legais, instituídas por lei e as administrativas, instituídas por ato administrativo

Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais
formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de outro qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja
largura mínima será:
(...)
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais; (desde 1965)
(...)
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na linha de maior
declive;
(...)
h) em altitude superior a 1.800 metros, qualquer que seja a vegetação. (...)



APP – Lei 4.771/65 – Até 2001, de quem a 
obrigatoriedade de constituir a APP?

Art. 4o A supressão de vegetação em área de preservação permanente somente
poderá ser autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse social,
devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio,
quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto

(...)
§ 6o Na implantação de reservatório artificial é obrigatória a desapropriação ou
aquisição, pelo empreendedor, das áreas de preservação permanente criadas
no seu entorno, cujos parâmetros e regime de uso serão definidos por
resolução do CONAMA
 Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001



APP CONAMA 302/02 e 303/02

• Dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de APPs de
reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno (15, 30, 100m)

• Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de APPs



Dificuldades das APPs no entorno dos Reservatórios

• Qual o efetivo tamanho das áreas?

• Qual instrumento adequado para definição?

- os estudos ambientais no âmbito do licenciamento

- o PACUERA

- os Planos Diretores de Recursos Hídricos?

Os critérios e padrões para definição das faixas de APPs não estavam definidos em lei:

• Restrição ao direito de propriedade/função social

• Situações de excesso de exigências (casos onde são impostas extensas faixas de APP sem razão que
justifique)

•Situações de reduzida proteção ambiental (casos onde as faixas das APP são demasiadamente reduzidas
deixando de cumprir sua função ambiental)



APP – LEI 12.651/12 – NOVO CÓDIGO FLORESTAL

Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou
urbanas, pelo só efeito desta Lei:
(...)

III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais,
decorrentes de barramento ou represamento de cursos
d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do
empreendimento

Aplicam-se as regras definidas no art. 5º para os
reservatórios artificiais destinados à geração de
energia.

Entre a regra geral e específica, vale esta última!



APP – LEI 12.651/12 – NOVO CÓDIGO FLORESTAL

Art. 5º Na implantação de reservatório d’água artificial destinado a geração
de energia ou abastecimento público, é obrigatória a aquisição,
desapropriação ou instituição de servidão administrativa pelo
empreendedor das Áreas de Preservação Permanente criadas em seu
entorno, conforme estabelecido no licenciamento ambiental, observando-se
a faixa mínima de 30 (trinta) metros e máxima de 100 (cem) metros em área
rural e a faixa mínima de 15 (quinze) metros e máxima de 30 (trinta) metros
em área urbana

* Servidão adm:
- não representa perdas à função ambiental da APP
- possibilita o computo à RL



APP – LEI 12.651/12 – NOVO CÓDIGO FLORESTAL

• Previsão em lei/ segurança jurídica

• Discricionariedade do Órgão ambiental na definição da metragem

• Competência concorrente dos estados para definição de
metodologias

- real necessidade
- manutenção das funções ambientais
- APP variável x linear



• Ex: Norma Estadual do Paraná

- Portaria IAP nº 69/15: Definição de Metragem de APP de empreendimentos de Geração

Art. 3o. Caberá ao IAP, além da metragem apontada na aplicação da metodologia,
observar ainda os seguintes critérios:
VI – uso e ocupação do solo no entorno
(...)
§ 1o - Para as situações específicas de tributários afetados pelo reservatório e que o
nível de alagamento seja mínimo ou insignificante, onde se afetem pequenas
propriedades rurais, o IAP poderá reavaliar a APP desde que comprovado a manutenção
da família e a produção da propriedade

APP – LEI 12.651/12 – NOVO CÓDIGO FLORESTAL



2 - Áreas de Preservação Permanente

Polêmica com relação a obrigatoriedade de constituição de 
APPs

2.1 – Na implantação de novos empreendimentos

2 .2 – Para empreendimentos licitados anteriormente a MP 2166/2001



Áreas de Preservação Permanente
APPs – reservatórios antigos: Na 10 versão
aprovada na Câmara, deverião ser indenizadas
(15 m para áreas urbanas e 30 m para áreas
rurais)

Reservatório de Salto 
Osório e Represa Billings



Uso do Entorno do Lago da UHE Paranoá



Áreas de Preservação Permanente

Cálculo do custo da exigência das “novas APPs ao Setor Elétrico”

• Estimado:

- custo de R$ 7 bilhões, para a aquisição, recomposição e cercamento
de cerca de 100.000 km de perímetro em 130 Grandes Usinas Hidrelétricas
no Pais

- indenização de cerca de 60.000 edificações = 15 bi



Áreas de Preservação Permanente

• Outros custos:
- reassentamentos;
- aquisição de terras residuais que se tornam economicamente inviáveis;
- planos e programas sociais;
- declaração de utilidade pública (especulação imobiliária);
- elaboração de cadastro socioeconômico (número de famílias na época da concessão e 
atualmente);
- impactos em atividades econômicas, culturais e de laser nas áreas do entorno (indenizações);
- demolição das edificações;
- criação de conflitos pelo uso da água; e
Estes custos foram estimados em até R$ 8 bilhões

• Total para o SEB = R$ 30 bilhões 



Áreas de Preservação 
Permanente

Cálculo do custo da 
exigência das “novas APPs

ao Setor Elétrico”

Estimado em 30 bilhões!



Áreas de Preservação Permanente

FMASE-MMA-MME

Art. 62 - Para os reservatórios artificiais de água destinados a
geração de energia ou abastecimento público, que foram
registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou
autorização assinados anteriormente à Medida Provisória nº
2.166-67, de 24 de agosto de 2001, a faixa de Área de Preservação
Permanente será a distância entre o nível máximo operativo
normal e a cota máxima maximorum.



Áreas de Preservação Permanente

• Solução do impasse entre concessionárias X proprietários
urbanos e rurais

Responsabilidade da conservação da APP resolvido pois a faixa
da APP encontra-se dentro da faixa de desapropriação do
reservatório



Áreas de Preservação Permanente

Respeito aos princípios constitucionais:

- Direito adquirido (lei não previa desapropriações X usos dos
lindeiros)

- Legalidade
- Direito à propriedade
- Irretroatividade das leis e
- Ato jurídico perfeito



3 – INOVAÇÕES

ASV (DUP)
CAR (ASV)



ASV - DUP
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM APP

Art. 8º A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de
Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade
pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas
nesta Lei. (Art. 3º, VIII, b – concessões e serviços públicos de energia)

§ 1º A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e
restingas somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública

 Problema específico para CGH e eólicas que não possuem DUP?



CAR - ASV
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO E CAR

Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo
do solo, tanto de domínio público como de domínio privado,
dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata
o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual
competente do Sisnama

Art. 3, VI - substituição de vegetação por outras coberturas do solo, como atividades de geração e
transmissão de energia



CAR - ASV
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO E CAR

• Novos Projetos - supressão de vegetação nativa, será
necessário o CAR

• Conflito de Competência para ASV, caso licenciamento seja
federal, pois exige autorização Estado



CAR E EMPREENDIMENTOS DO SETOR ELÉTRICO



CAR E EMPREENDIMENTOS DO SETOR ELÉTRICO

• O CAR é um registro público eletrônico, ins�tuído pelo “Novo Código
Florestal” no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio
Ambiente (“SINIMA”), e obrigatório a todos os imóveis rurais do país

• Principais objetivos:

i. compor base de dados para controle, monitoramento, planejamento
ambiental e econômico e combate ao desmatamento;

ii. promover e apoiar a regularização ambiental de imóveis rurais, em
especial, as APPs e a Reserva Legal



CAR E EMPREENDIMENTOS DO SETOR ELÉTRICO

• O CAR possui natureza declaratória e deverá contemplar:
i. os dados do proprietário, possuidor rural ou responsável direto pelo

imóvel rural;
ii. as plantas georreferenciadas do perímetro dos imóveis rurais, a

localização dos remanescentes de vegetação nativa, APPs, Áreas de Uso
Restrito, áreas consolidadas e RL

• A inscrição no CAR deverá ser feita nos órgãos estaduais no prazo de 1 ano,
contado da sua implantação (prorrogado até 31/12/19 – MP 867/18 –
Comissão Mista em regime de urgência)



CAR E EMPREENDIMENTOS DO SETOR ELÉTRICO

• CAR foi regulamentado pelo Decreto nº 7.830/2012, que contemplou
no cadastro informações sobre as áreas de interesse social e utilidade
pública, pelo Decreto n. 8.235/2014 e IN MMA n. 02/2014

• A IN MMA nº 02/2014, interpretada em conjunto com o “Manual do
Usuário Cadastro Ambiental Rural – Módulo de Cadastro – Versão
1.0”, prevê expressamente a obrigatoriedade de cadastro das áreas
alagadas e áreas de preservação permanente (APPs) do seu entorno,
a saber:



CAR E EMPREENDIMENTOS DO SETOR ELÉTRICO

Art. 18. A localização e a delimitação sobre imagens georreferenciadas de áreas ocupadas por servidão
administrativa, solicitadas no inciso III dos arts. 13 e 14, desta Instrução Normativa [GEO: planta ou
croqui da área do imóvel], deverão observar a caracterização descrita no art. 3º, incisos VIII, IX e X
[utilidade pública, aqui inclusa a atividade de geração de energia; interesse social e atividades eventuais
ou de baixo impacto ambiental], e art. 5º da Lei n 12.651, de 2012 [APPs de entorno de reservatórios].
(Antigos e Novos Reservatórios)

Art. 20. A localização e a delimitação sobre imagens georreferenciadas das Áreas de Preservação
Permanente, solicitadas no inciso III dos arts. 13 e 14, desta Instrução Normativa, deverão observar

I - as áreas definidas no art. 4º da Lei nº 12.651, de 2012; e
II - as áreas criadas entorno de reservatório d'água artificial, nos termos do art. 5 da Lei no 12.651, de
2012. (Instrução Normativa 02/MMA, de 06 de maio de 2014)
(Antigos e Novos Reservatórios)



CAR E EMPREENDIMENTOS DO SETOR ELÉTRICO

• Desde 2009 as questões relacionadas ao Código Florestal são discutidas pelo SEB

• Sobre o CAR estão sendo realizadas reuniões desde 2014 – NTs, pareceres jurídicos, reuniões
de associações, reuniões no MMA e SFB

• Concluiu o Setor Elétrico que não deve ser exigido o CAR dos proprietários e possuidores de
imóveis destinados exclusivamente à geração, transmissão, distribuição e subestações de
energia elétrica, os quais estão vinculados a atividades industriais, e não rurais

• Situações distintas entre tipologias: UHEs, PCHs, eólicas, linhas de transmissão e subestações



CAR E EMPREENDIMENTOS DO SETOR ELÉTRICO

• Hidrelétricas: exigência. Contudo o SICAR apresenta algumas limitações, as quais
dificultam e até mesmo impedem o cadastramento dos imóveis vinculados aos
empreendimentos do Setor Elétrico

• LTS: Parecer dispõe que a responsabilidade é do proprietário possuidor do imóvel e
não da concessionária

• Eólicas: ratifica a equiparação do arrendamento às servidões administrativas de LTs e,
consequentemente, aloca ao proprietário da terra a responsabilidade pela realização
do CAR

• Subestações: CAR-SP/CETESB manifestou expressamente a não aplicação



CAR E EMPREENDIMENTOS DO SETOR ELÉTRICO

Riscos da Não Adesão ao CAR

Caso o órgão ambiental entenda que os imóveis sob o domínio da Concessionária não estariam dispensados
da inscrição no CAR, poderá:

• Não apreciar os pedidos de emissão/renovação de licenças até a regularização dos imóveis

• Desencadear ações de monitoramento e fiscalização mais intensas

• Sanção Administrativa - Decreto 6.514/08:

Art 80 - Deixar de atender a exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela
autoridade ambiental competente no prazo concedido, visando à regularização, correção ou adoção de medidas
de controle para cessar a degradação ambiental (Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais)



CAR E EMPREENDIMENTOS DO SETOR ELÉTRICO

Riscos da Não Adesão ao CAR

• Não há sanção específica na legislação federal pela não adesão ao CAR, mas no Decreto
Federal 6.514/08, há previsão genérica de sanção de multa para atividades que contrariam
norma legal (artigo 66 – multa de R$ 500,00 a R$ 10.000.000,00)

• Aplicar a Lei de Crimes Ambientais, artigo 68, que prevê pena de detenção de 01 (um) a 03 
(três) anos e multa na modalidade dolosa, e 03 (três) meses a 01 (um) ano, sem prejuízo da 
multa, na modalidade culposa. 

“Art. 68. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação
de relevante interesse ambiental: (...).” 



CAR E EMPREENDIMENTOS DO SETOR ELÉTRICO

Riscos da Não Adesão ao CAR

• O SFB alegou que se não realizado o CAR no prazo, serão perdidos os benefícios
concedidos pelo Código Florestal, tais como: o artigo 61 (áreas consolidadas em APP),
artigo 62 (APPs dos reservatórios anteriores a MP2166.67/2001), e outros que se
encontram nas disposições transitórias

• Cartórios de Registro de Imóveis resistem a averbações e registros, sob o argumento
da ausência do CAR – não realização da transferência ou regularização de imóveis
adquiridos, arrendados ou desapropriados ou instituidas as servdiões adm.

• Insegurança técnica e jurídica



CAR E EMPREENDIMENTOS DO SETOR ELÉTRICO

Que o SFB/MMA:

• Expeça o�cio orientador às Corregedorias dos Tribunais de Justiça Estaduais, para
informarem os Cartórios de Registro de Imóveis que o CAR apenas podera ́ ser exigido como
condição ao registro de transações imobiliárias, quando cabível, depois de expirado o prazo
de cadastramento

• Envie orientação formal aos órgãos ambientais federal, estaduais e municipais, no sentido
de que, embora exista a compreensão por parte do MMA/SFB de que o CAR seja aplicável as
hidrelétricas, o mesmo não podera ́ ser exigido dos empreendimentos para fins de
emissão/renovação de licenças e expedição de autorizações, até que o SICAR esteja
devidamente adaptado às tipologias dos empreendimentos do SEB

• Revogação dos artigos 18 e 20 da IN MMA nº 02/2014



OBRIGADA!

ADRIANA COLI: adriana.coli@coliadvocacia.com.br

(41)  3779.9834  Celular: (41) 99178.1807

Rua Silveira Peixoto, 601, casa 2

Batel – Curitiba - Paraná - CEP 80.240-120

www.coliadvocacia.com.br
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