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Normas Gerais Lei n. 6.938/1981 (PNMA), art. 225 CF 88, Resoluções CONAMA n. 01/1986 (EIA) e 237/1997 , Lei Complementar n. 140/2011, Decreto n. 
8.347/2015 (art. 3, VII,a)

Competência
(LC n. 140/11) 

Os empreendimentos e atividades serão l icenciados em um único nível de competência.
 As três esferas do governo (União Art. 7º, XIV, Estados Art. 8º, XIV  e Municípios Art.9º, XIV ) estão habil itadas a l icenciar 
empreendimentos impactantes, de cordo com suas competências.
O prazo será de 6 meses a contar do protocolo de requerimento do empreendedor.
 Nos casos de l icenciamento de atividades potencialmente causadoras de significativa degradação ambiental (normamente mais 
complexos), o órgão ambiental competente poderá estabelecer prazo de até 12 meses. (art. 14)
Prazo de validade da Licença Prévia (LP) : não pode ser superior a 5 (cinco) anos.
 Prazo de validade da Licença de Instalação (LI): não pode ser superior a 6 (seis) anos.
 Prazo de validade da Licença de Operação (LO): será de, no mínimo, 4 (quatro) anos e, no máximo, 10 (dez) anos. (art. 18)
Renovação 120 dias antecedência (art 14, §4º, LC n. 140/11)
Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou 
serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais 
e regulamentares pertinentes:
 Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Art. 66. Fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnico-científicos em 
procedimentos de autorização ou de l icenciamento ambiental:
 Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.

Art. 67. Conceder o funcionário público l icença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais, para as atividades, 
obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do Poder Público:
§ ú: Se o crime é culposo, a pena é de 3 (três) meses a 1 (um) ano de detenção, sem prejuízo de multa. 
 Pena - detenção, de um a três anos, e multa.
Art. 69. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões ambientais. 
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no l icenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo 
ou relatório ambiental total ou parciamente falso ou enganosos, inclusive por omissão: 
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
§1º Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três)
§2º A pena é aumentada1/3 a 2/3, se há dano significativo ao meio ambiente, em decorrência do uso da 
informação falsa, incompleta ou enganosa.  

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Prazos de 
 validade 

 das licenças
 ambientais

(Resolução CONAMA n. 237/97)

Crimes
 relacionados ao 
 licenciamento 

 ambiental
(Lei 9.605/98)
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ÓRGÃOS IN TERVENIENTES | LEI COMPLEMEN T AR
N o 140, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2011

Art. 11. A lei poderá estabelecer regras próprias para atribuições relativas
à autorização de manejo e supressão de vegetação, considerada a sua
caracterização como vegetação primária ou secundária em diferentes
estágios de regeneração, assim como a existência de espécies da flora
ou da fauna ameaçadas de extinção.

Art. 13. Os empreendimentos e atividades são licenciados ou
autorizados, ambientalmente, por um único ente federativo, em
conformidade com as atribuições estabelecidas nos termos desta Lei
Complementar.

§ 1o Os demais entes federativos interessados podem manifestar-
se ao órgão responsável pela licença ou autorização, de maneira não
vinculante, respeitados os prazos e procedimentos do licenciamento
ambiental.

§ 2o A supressão de vegetação decorrente de licenciamentos
ambientais é autorizada pelo ente federativo licenciador.



PARTICIPAÇÃO DE ÓRGÃOS INTERVENIENTES NO 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

O que é e quem são órgãos intervenientes? 

São órgãos externos e entidades públicas não licenciadores, tais
como: FUNAI/SAF, FUNDAÇÃO PALMARES, INSTITUTO CHICO
MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE – ICMBio.

* IBAMA
Esses órgãos podem se manifestar no licenciamento?

SIM

Essas manifestações podem obstar o processo decisório do órgão
licenciador? Por quê?
Não. Pois além dos empreendimentos e atividades serem
licenciados por um único ente federativo, as manifestações de
órgãos externos não são vinculantes, são apenas opinativos. (art.
13, §1º, da Lei Complementar n. 140/2011)



Supressão de Vegetação x Anuência IBAMA

MATA ATLÂNTICA
Decreto n. 6.660/2008Lei n. 11.428/2006

Art. 14. A supressão de vegetação primária e secundária no estágio 
avançado de regeneração somente poderá ser autorizada em caso de 

utilidade pública, sendo que a vegetação secundária em estágio médio de 
regeneração poderá ser suprimida nos casos de utilidade pública e 
interesse social, em todos os casos devidamente caracterizados e 

motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir 
alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, ressalvado 

o disposto no inciso I do art. 30 e nos §§ 1o e 2odo art. 31 desta Lei.
 § 1o A supressão de que trata o caput deste artigo dependerá de 

autorização do órgão ambiental estadual competente, com anuência 
prévia, quando couber, do órgão federal ou municipal de meio ambiente, 

ressalvado o disposto no § 2o deste artigo.
 § 2o A supressão de vegetação no estágio médio de regeneração situada 
em área urbana dependerá de autorização do órgão ambiental municipal 
competente, desde que o município possua conselho de meio ambiente, 

com caráter deliberativo e plano diretor, mediante anuência prévia do 
órgão ambiental estadual competente fundamentada em parecer técnico.

Art. 19. Além da autorização do órgão ambiental competente, prevista no art. 
14 da Lei nc 11.428, de 2006, será necessária a anuência prévia do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, de 
que trata o § 1c do referido artigo, somente quando a supressão de vegetação 

primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração 
ultrapassar os limites a seguir estabelecidos:

  I - cinqüenta hectares por empreendimento, isolada ou cumulativamente; ou
II - três hectares por empreendimento, isolada ou cumulativamente, quando 

localizada em área urbana ou região metropolitada. 

 § 1c A anuência prévia de que trata o caput é de competência do Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes 

quando se tratar de supressão, corte ou exploração de vegetação localizada 
nas unidades de conservação instituídas pela União onde tais atividades sejam 

admitidas.
§ 2c Para os fins do inciso II do caput, deverá ser observado o disposto nos arts. 

30 e 31 da Lei nc11.428, de 2006.

 Estabelece critérios e procedimentos para anuência prévia à supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios médio ou avançado de 
regeneração na área de aplicação da Lei Federal n. 11.428/2006, bem como o monitoramento e avaliação de suas condicionantes.            
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Plan1

		MATA ATLÂNTICA

		Lei n. 11.428/2006				Decreto n. 6.660/2008

		Art. 14. A supressão de vegetação primária e secundária no estágio avançado de regeneração somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública, sendo que a vegetação secundária em estágio médio de regeneração poderá ser suprimida nos casos de utilidade pública e interesse social, em todos os casos devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, ressalvado o disposto no inciso I do art. 30 e nos §§ 1o e 2odo art. 31 desta Lei.
 § 1o A supressão de que trata o caput deste artigo dependerá de autorização do órgão ambiental estadual competente, com anuência prévia, quando couber, do órgão federal ou municipal de meio ambiente, ressalvado o disposto no § 2o deste artigo.
 § 2o A supressão de vegetação no estágio médio de regeneração situada em área urbana dependerá de autorização do órgão ambiental municipal competente, desde que o município possua conselho de meio ambiente, com caráter deliberativo e plano diretor, mediante anuência prévia do órgão ambiental estadual competente fundamentada em parecer técnico.				Art. 19. Além da autorização do órgão ambiental competente, prevista no art. 14 da Lei nc 11.428, de 2006, será necessária a anuência prévia do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, de que trata o § 1c do referido artigo, somente quando a supressão de vegetação primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração ultrapassar os limites a seguir estabelecidos:

  I - cinqüenta hectares por empreendimento, isolada ou cumulativamente; ou
II - três hectares por empreendimento, isolada ou cumulativamente, quando localizada em área urbana ou região metropolitada. 

 § 1c A anuência prévia de que trata o caput é de competência do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes quando se tratar de supressão, corte ou exploração de vegetação localizada nas unidades de conservação instituídas pela União onde tais atividades sejam admitidas.
§ 2c Para os fins do inciso II do caput, deverá ser observado o disposto nos arts. 30 e 31 da Lei nc11.428, de 2006.

		Instrução Normativa IBAMA nº 9/2019

		 Estabelece critérios e procedimentos para anuência prévia à supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios médio ou avançado de regeneração na área de aplicação da Lei Federal n. 11.428/2006, bem como o monitoramento e avaliação de suas condicionantes.            





						           

						            







Caso Prático – MPF x IMA e IBAMA
Ação Civil Pública nº 50006900-65.2015.4.04.2701/SC, 6ª VF de Joinville, j. em
12.03.2019

“Confirmo os efeitos da antecipação de tutela deferida, extinguindo o processo
com julgamento de mérito (artigo 487, I, do CPC), julgando parcialmente
procedentes os pedidos para o fim de determinar ao IMA (atual denominação da
FATMA) que:

a) se abstenha de emitir qualquer espécie de autorização de corte de vegetação
em procedimentos de licenciamento ambiental de empreendimentos/atividades de
utilidade pública e interesse social localizados em área de remanescente de Mata
Atlântica, dentro dos limites territoriais da Subseção Judiciária de Joinville, nos
quais haja previsão de supressão de vegetação primária ou secundária em
estágio médio ou avançado de regeneração que ultrapasse os limites previstos
nos incisos I e II do artigo 19 do Decreto n. 6.660/08, conforme disposto no art. 14
da Lei n. 11.428/06, submetendo tais expedientes ao IBAMA e voltando a
impulsioná-los após a respectiva devolução pela autarquia federal com
manifestação; e

b) acate ou fundamente de forma pormenorizada eventual discordância
relativamente a cada um dos pontos abordados na manifestação do IBAMA
sobre a anuência prévia prevista no artigo 14, § 1º, da Lei n. 11.428/2006,
regulamentada atualmente pelo artigo 19 do Decreto n. 6.660/2008 e INs
IBAMA ns. 22/2014 e 04/2015.”



ICMBio
RESOLUÇÃO CONAMA No 428, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010, 
regulamenta o §3º, art. 36 da Lei  9.885/00.

Art. 1o O licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental
que possam afetar Unidade de Conservação (UC) específica ou sua zona de
amortecimento (ZA), assim considerado pelo órgão ambiental licenciador, com
fundamento em Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto
Ambiental (EIA/RIMA), só poderá ser concedido após autorização do órgão
responsável pela administração da UC ou, no caso das Reservas Particulares de
Patrimônio Natural (RPPN), pelo órgão responsável pela sua criação.

§ 1o Para efeitos desta Resolução, entende-se por órgão responsável pela
administração da UC, os órgãos executores do Sistema Nacional de Unidade de
Conservação - SNUC, conforme definido no inciso III, art. 6o da Lei nº 9.985, de 18
de julho de 2000.

§ 2o Durante o prazo de 5 anos, contados a partir da publicação desta
Resolução, o licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental,
localizados numa faixa de 3 mil metros a partir do limite da UC, cuja ZA não
esteja estabelecida, sujeitar-se-á ao procedimento previsto no caput, com exceção
de RPPNs, Áreas de Proteção Ambiental (APAs) e Áreas Urbanas
Consolidadas.

http://www.rcambiental.com.br/Atos/ver/LEI-9985-2000/


Funai/Sec. Assuntos Especiais (MAPA) 
art. 15, 2 da OIT 169 e art. 231, §3º da CF 
Decreto Legislativo 143/02 e Decreto 5.051/04

A “consulta livre, prévia, informada” é vinculante ou não? 
TRF1 – MPF x União (AgRG na SLS N. 0012025-21.2016.4.01.0000/AM



Intervenientes – Arcabouço legal de 
procedimentos
• Portaria Interministerial MMA/MJ/MS n. 60/2015 
Estabelece procedimentos administrativos que disciplinam a atuação dos órgãos e

entidades da administração pública federal em processos de licenciamento
ambiental de competência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. (FUNAI, FCP, IPHAN, MS, ICMBio)

- existência de intervenções em terra indígena, quilombola, bens
culturais acautelados... (art. 3º, 2º)
- Prazos: (i) Para definição do conteúdo do TR: 15 dias a partir da
solicitação de manifestação, com possibilidade de prorrogação em
até 10 dias, caso justificado (art. 5º).

(ii) Estudos Ambientais: EIA - IBAMA 30 dias/ OI 90 dias
ES – IBAMA 15 dias / OI 30 dias

* excepcionalmente, + 15 dias (art. 7º)
(iii) Condicionantes LI e LO: IBAMA 15 dias cons/ OI 60 dias



Quadro Resumo 
Po rtaria In te rm in iste rial MMA /MJ/MS n . 

60/2015 (24.03.2015)

F U N A I F C P IPH A N MS IC M Bio

Instrução 
Normativa 
FUNAI n. 
2/2015(27
.03.15)

IN  FCP n. 
01/2018 
(31.10.18)
, revoga a 
IN  
01/2015

IN IPHAN
nº 1/2015
(25.03.15)
(revoga a
IN IPHAN
230/2002)

Resolução 
CONAMA n. 
428/2010 
(17.12.10)

Portaria 
IPHAN n. 
28/2003  
(reservató
rios)

IN  ICMBio n. 
07/2014 
(05.11.14), 
revoga a INE 
ICMbio n. 
05/2009)

Portaria MMA 
55/2014 
(17.12.2010) 
(428/2010)

Projeto Lei da Lei Geral de Licenciamento 
Ambiental
(PLS 168/2018 / PL 3.729/2004)

Art. 30 e 31 – quando ocorrerá a 
manifestação e em quais prazos. 



O que é Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) e qual é a diferença entre AAE e AAI?
 A AAE é definida como todas as formas de avaliação de impactos ambientais mais
abrangentes do que as realizadas para projetos individuais. Segundo o IBAMA, a AAE é gênero que
engloba a espécie AAI. Ambas se distinguem apenas pelo escopo: enquanto a AAE é geral (aplica-se a
diversas atividades), a AAI é específica (ex: aproveitamento hidroelétrico) (1). É um instrumento de
planejamento de políticas públicas.
 A justificativa utilizada para se exigir a AAE ou AAI é a de que esses seriam os instrumentos
adequados à mensuração dos impactos sinérgicos e cumulativos. Contudo, a Resolução CONAMA 01/86
prevê expressamente em seu art. 6º, II, a análise sinérgica e cumulativa dos impactos ambientais do
projeto e de suas alternativas.
Parecer n. 00007/2017/COJUD/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

H á previsão legal para se exigir a realização desses estudos?
Não há previsão legal em âmbito federal, porém Estados como Minas Gerais, Bahia, Santa

Catarina, Goiás, Pará possuem normatização.
ENTRETANTO,

Projeto da Lei Geral de Licenciamento Ambiental – Arts. 38 e 39 – AAE / Art. 39, § 2º - “ A A AE
nã o p o d erá ser exigida c o m o requisit o p ara o li c e n c ia m e n t o a m b iental e sua
in e xistê n c ia não o b stará o u d ific u ltará o p ro c e sso d e lic e n c iam e n to am b ie n tal”.

Avaliação Ambiental Integrada (AAI)



Caso Prático – MPF x União Federal e outros  
Agravo de Instrumento n. 0005872.20.2013.4.03.0000/MS, TRF3º, j. em 03.05.2013 (MS)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONSTITUCIONAL - PROCESSUAL CIVIL - DANO AMBIENTAL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LICENCIAMENTO AMBIENTAL - PEDIDO DE INTERVENÇÃO -
ASSISTENTE SIMPLES - NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES, NOS TERMOS DO
ARTIGO 51 DO CPC.
[...]
A Constituição Federal estabelece no art. 225, o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.
Na hipótese dos autos, observa-se que os estudos previstos em lei foram realizados e à exaustão, eis
que se trata de um procedimento ambiental em que vários órgãos devem se manifestar, sendo certo
que nesse aspecto é importante ressaltar a realização da AIA- Avaliação de Impacto Ambiental.
Não deve ser exigido dos empreendedores e das esferas de poder local, regional e federal,
outros instrumentos fora daqueles previstos na lei e nas Resoluções ambientais expedidas pelo
CONAMA.
Decretar-se a invalidade de licenciamento ambiental exercido dentro das determinações legais
com foco na preservação do meio ambiente pantaneiro é afastar a competência administrativa
do Poder Público e dos órgãos licenciadores da manutenção responsável do meio ambiente, em
todas as suas vertentes, no qual se situa o empreendimento, e outorgar ao autor da ação bem
assim ao Poder Judiciário um poder normativo legiferante que não lhes pertence.
Agravo de instrumento provido.

> Suspensão dos efeitos da decisão do juízo de primeiro grau, que proibiu a concessão de
LAPs e Lis até que fosse concluída AAE da bacia do Alto Paraguai.



Lei 14.652/2009 - Institui a avaliação ambiental 
integrada da bacia hidrográfica para fins de

licenciamento ambiental e estabelece outras 
providências

Lei 16.344/2014 - Altera os arts. 2º e 5º da Lei 14.652/2009
Lei 17.451/2018 - Altera o art. 2º da Lei 14.652/2009 e 

revoga o art. 3º.

Art. 2º: O licenciamento ambiental das Pequenas 
Centrais Hidroelétricas no Estado fica dispensado da 
obrigação prevista no art. 1º, exceto quando houver:
I - necessidade de desmatamento da vegetação nativa em 
estágio avançado de regeneração superior a 150 
hectares; e 
II - área alagada superior a 300 hectares.

Art. 2º O licenciamento ambiental das Pequenas Centrais 
Hidroelétricas no Estado de Santa Catarina, definidas nos estudos de 
inventário hidroelétrico e nos projetos básicos aprovados pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica, fica dispensado da obrigação prevista no 
art. 1º desta Lei, exceto quando houver:
I – necessidade de desmatamento da vegetação nativa em estágio 
avançado de regeneração superior a 100 (cem) hectares; ou
II – área total alagada superior a 200 (duzentos) hectares.” 

Art. 2º: O licenciamento ambiental das Pequenas Centrais 
Hidroelétricas no Estado de Santa Catarina, definidas nos 
estudos de inventário hidroelétrico e nos projetos básicos 
aprovados pela Agência Nacional de Energia Elétrica, fica 
dispensado da obrigação prevista no art. 1º desta Lei, exceto 
quando houver: 
I - necessidade de desmatamento da vegetação nativa em 
estágio avançado de regeneração superior a 100 (cem) 
hectares, por empreendimento; ou
II - área total alagada superior a 200 (duzentos) hectares, por 
empreendimento.”

Art. 5º: A avaliação integrada da bacia hidrográfica 
constituirá documento único, a ser apreciada pelo órgão 
ambiental licenciador estadual, após prévia aprovação de 
termo de referência.
Parágrafo único. O estudo referido no caput poderá ser 
feito pelo empreendedor obrigado a apresentá-lo, por 
associação legitimamente interessada ou pelo Poder 
Público. 

Art. 5º: A avaliação integrada da bacia hidrográfica constituirá 
documento único, a ser apreciada pelo órgão ambiental licenciador 
estadual, após prévia aprovação de termo de referência.
Parágrafo Único: A avaliação referida no caput deste artigo deverá ser 
elaborada pelo empreendedor, que a submeterá à análise e aprovação 
pela Fundação do Meio Ambiente (FATMA), precedida de audiência 
pública.

_

Art. 7º: Todo empreendimento de geração de energia 
elétrica situado no território catarinense pagará 
mensalmente royalty equivalente a um por cento (1%) de 
seu faturamento líquido. 
Parágrafo Único: Os recursos oriundos desta cobrança 
deverão ser utilizados para a recuperação da mata ciliar, 
recuperação de áreas degradadas, programas de 
educação ambiental, compensação e pequenos 
agricultores situados na bacia hidrográfica onde estão 
situados os empreendimentos hidrelétricos. 

_

Art. 3º: Fica revogado o art. 7º da Lei nº 14.652, de 13 de 
janeiro de 2009. 

Alterações da Lei nº 14.652/2009 - Institui a avaliação ambiental integrada da bacia hidrográfica para fins de licenciamento ambiental e estabelece outras 
providências  

Art. 1o As usinas hidrelétricas no Estado dependem, para fins de emissão de licença ambiental prévia, de avaliação integrada da bacia hidrográfica.
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Caso Prático – Santa Catarina

Ação Civil Pública n. 
0900674-
11.2018.8.24.0023, 3º 
VFP | MPSC x IMA e 
Estado 

- suspensão da 
aplicabilidade do art. 2º da 
Lei Estadual n. 
14.652/2009, com a 
alteração dada pela Lei 
Estadual n. 17.451/2018, 
por contrariar normas 
federais.



Segurança de Barragem | PL n. 550/2019
Principais alterações da Lei 12.334/2010 

 Art. 2, inclusão dos incisos VIII e IX, definição de acidente e desastre.

 Art. 4, inclusão do inciso VI, com previsão de responsabilidade objetiva
(independe de culpa) ao empreendedor no caso de danos decorrentes de falhas
da barragem.

 Art.8, acrescenta no conteúdo mínimo do Plano de Segurança de Barragem,
tornado obrigatório a todos os empreendimentos o Plano de Ação de Emergência
e os Relatórios das Inspeções de Segurança regular e especial.

 Art. 16, inclusão da exigência ao empreendedor de (i) contratação de seguro ou
garantia financeira para danos a terceiros e ao meio ambiente, em caso de
acidente ou desastre nas barragens, (ii) elaboração, anual, de Plano de
Fiscalização das Barragens, (iii) os órgãos fiscalizadores poderão restringir ou
proibir a ocupação e a realização de atividades em áreas situadas em zonas de
autossalvamento, cabendo ao empreendedor arcar com as indenizações.

 Inserção de um Capítulo de “ Infrações Administrativas e Sanções” pelo
descumprimento das obrigações do PAE (art. 12) e gerais (art. 17) sem distinção
de empreendimentos. Multa varia de R$ 10.000,00 (dez mil) a R$
10.000.000.000,00 (dez bilhões)



Principais Diferenças entre Barragens

Elementos de análise Barragem de Rejeitos –
Alteamento para 

montante

Barragem de Terra  
Homogênea – Geração 

Hidrelétrica

Fundação Sobre o rejeito Consolidada sobre rocha tratada 
com injeções

Barramento Construída Material de 
rejeito compactado

Construída com solo argiloso, de 
jazida escolhida, com controle de 
qualidade geotécnico

Drenagem Drenagem interna Drenagem interna com super-
filtros verticais e horizontais

Proteção superficial Cobertura vegetal Cobertura vegetal e enrocamento

Ciclo de vida Construção dinâmica, 
alteado continuamente

Construída em única etapa, 
estrutura não alterada

Instrumentação Reduzida e com pouca 
variedade

Ampla, com medidores de 
pressão, vazão, deslocamento e 
etc

Dimensionamento de 
vertedouros

Drenagem superficial Dimensionamento para alta 
recorrência =1:10.000 Anos

Classificação de risco 
quanto a instabilidade

Alto Baixo

Risco de ruptura por 
liquefação

Alto Baixo

Impacto ambiental Alto Baixo

Barragem de Rejeitos
Método Alteamento para Montante 

Barragem de Hidroelétrica
Método Barragem de Terra Homogênea



So lu ç õe s

1) Seja proativo

2)   Conheça as nuances de seu 
projeto/empreendimento

Qual é a tipologia do seu empreendimento? Onde pretende 
instalá-lo? A área tem algum passivo? Há alguma UC 
próxima? Comunidades? Conheça as normas?! ...
3) Monte uma equipe de consultores especializada
(técnica/institucional/jurídica)

4) Priorize o bom relacionamento com os stakeholders



“Enquanto os leões não tiverem 
seus próprios historiadores, as 
histórias de caça continuarão a 
glorificar os caçadores”

Eduardo Galeano



OBRIGADA
Gleyse Gulin

Diretora de Assuntos Ambientais
gleyse@abrapch.org.br

(61) 3045-4359 | (41) 4101-3156; 
Associe-se : www.abrapch.org.br
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