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Resumo: A EPE executou até o início de 2015, estudos de Avaliação Ambiental 

Integrada (AAIs) em 13 bacias hidrográficas com potencial hidrelétrico identificado. 

Estes estudos avaliam a situação socioambiental de uma bacia frente um conjunto de 

empreendimentos hidrelétricos e, dentre seus objetivos, destacam-se: realizar uma 

caracterização socioambiental; avaliar os impactos socioambientais, considerando 

cumulatividade e sinergia; analisar os conflitos existentes e potenciais; além de propor 

recomendações para os empreendedores e para a gestão socioambiental da região de 

estudo.   

Da mesma forma, a Portaria Interministerial 198/2012 instituiu as AAAS como 

“processo de avaliação baseado em estudo multidisciplinar, com abrangência regional, 

utilizado pelos Ministérios de Minas e Energia e do Meio Ambiente como subsídio ao 

planejamento estratégico de políticas públicas (...)”, associado às atividades de 

exploração e produção de petróleo e gás natural. A Portaria ainda menciona entre os 

elementos fundamentais da AAAS o diagnóstico socioambiental, a identificação dos 

impactos socioambientais e as recomendações aos processos de outorga de blocos 

exploratórios e ao licenciamento ambiental.  

Apesar de esses estudos terem surgido em contextos diferentes observam-se alguns 

aspectos coincidentes. Sendo assim, considera-se que a experiência adquirida pela EPE 

na execução das AAIs pode subsidiar a elaboração dos estudos de AAAS, 

especialmente pelo fato de ambos os estudos serem de caráter multidisciplinar e 

regional. 
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Introdução 

Em 2004, no âmbito do licenciamento ambiental da Usina Hidrelétrica de Barra Grande, 

situada na bacia hidrográfica do rio Uruguai, surgiu a preocupação com os possíveis 

efeitos cumulativos e sinérgicos resultantes dos impactos ambientais do conjunto de 

usinas hidrelétricas em operação e planejadas para a bacia onde o empreendimento está 

inserido. Para atender a tal inquietação, foi assinado um Termo de Compromisso entre 

Advocacia Geral da União (AGU), Ministério Público Federal (MPF), Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Ministério 

do Meio Ambiente (MMA), Ministério de Minas e Energia (MME) e Energética Barra 

Grande S.A (Baesa) que, entre outras ações, indicava o desenvolvimento do estudo de 

Avaliação Ambiental Integrada (AAI) dos Aproveitamentos da Bacia do rio Uruguai. 

Nesse mesmo período, estava em implantação um novo modelo para o setor elétrico, 

que incluía a exigência de licenciamento ambiental prévio (LP) à licitação de grandes 

empreendimentos hidrelétricos e a reformulação do planejamento energético, inclusive 

com a criação da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), empresa criada com a 

finalidade de realizar estudos e pesquisas para subsidiar o planejamento do setor 

energético (Lei 10.847/04).  

Diante deste contexto, o Ministério do Meio Ambiente produziu o “Termo de 

Referência para o estudo de Avaliação Ambiental Integrada dos aproveitamentos 

hidrelétricos na bacia do rio Uruguai” (MMA, 2005), partindo das premissas de “gestão 

integrada dos usos e conservação dos recursos hídricos e do meio ambiente”, 

“abordagens integradoras acerca dos impactos ambientais” e “desenvolvimento de 

procedimentos que garantam a efetiva participação das partes interessadas e dos 

segmentos sociais envolvidos”. O objetivo da AAI estabelecido no TR foi avaliar a 

situação da bacia com os empreendimentos instalados, considerando seus efeitos 

cumulativos e sinérgicos, além dos usos atuais e potenciais dos recursos hídricos. Os 

objetivos específicos incluíam ainda: delimitar as áreas de fragilidade e de restrições 

ambientais, indicar conflitos de uso do solo e dos recursos hídricos e identificar 

diretrizes para a concepção de novos projetos e para a redução de riscos e incertezas 

para o meio ambiente e para o aproveitamento energético da bacia. Deste modo, a AAI 

foi apontada como um instrumento importante do planejamento energético e que 

poderia contribuir para o licenciamento ambiental, tendo se constituído em um fruto da 

articulação entre os setores energético e ambiental.   

A partir desse trabalho, a metodologia contida na AAI da Bacia do Rio Uruguai foi 

definitivamente incorporada às diretrizes e procedimentos de inventário e de 

planejamento energético. Inicialmente foram realizadas AAIs para seis bacias 

hidrográficas cujo potencial hidrelétrico já estava identificado: Tocantins, Parnaíba, 

Doce, Paraíba do Sul, Paranaíba e Teles Pires. Com a publicação da edição de 2007 do 

Manual de Inventário Hidroelétrico de Bacias Hidrográficas (MME 2007), que 

incorporou a AAI ao Inventário Hidrelétrico, a EPE passou a produzir AAIs para bacias 
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cujo potencial seria inventariado ou revisado: Juruena, Branco, Araguaia, Jari, Aripuanã 

e Tibagi. Assim, até o início de 2015, treze estudos de AAI foram elaborados sob 

coordenação da EPE em conjunto com consultoria contratada por licitação, 

demonstrando que há corpo técnico com experiência em estudos com abordagem 

regional disponível no mercado nacional. 

Mais recentemente, de forma análoga aos projetos hidrelétricos, a preocupação sobre 

cumulatividade e sinergia dos impactos ambientais na implantação dos projetos de E&P 

de petróleo e gás natural culminou na publicação da Portaria Interministerial 198/2012 

(Brasil, 2012) que instituiu a Avaliação Ambiental de Área Sedimentar (AAAS). A 

AAAS consiste em um processo de avaliação baseado em estudo multidisciplinar com 

abrangência regional que deve produzir resultados e recomendações a serem integradas 

aos processos de outorga de blocos exploratórios e de licenciamento ambiental de 

atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural. Na Portaria citada, 

também foram instituídos os instrumentos centrais da AAAS que são os Estudos 

Ambientais de Áreas Sedimentares (EAAS) e os Comitês Temáticos de 

Acompanhamento (CTAs) e ambos se referem a uma área sedimentar específica. O 

comitê é responsável pela elaboração do Termo de Referência do EAAS e pelo 

acompanhamento do desenvolvimento da AAAS, conforme ilustrado na Figura 1 a 

seguir: 

 

 

Figura 1: Fluxo esquemático das principais atividades que definem uma AAAS. 

Sendo assim, em 2014 foram instituídos inicialmente dois CTAs (Brasil 2014a e b), 

referentes, respectivamente, às Áreas Sedimentares do Solimões e de Sergipe-

Alagoas/Jacuípe. Estes CTAs têm trabalhado no desenvolvimento de TRs para a 

elaboração dos respectivos EAAS. Estes TRs serão colocados em consulta pública, 
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conforme os termos da portaria de criação da AAAS e, após sua consolidação, os EAAS 

poderão ser contratados e elaborados, com acompanhamento dos CTAs.  

Considerando esta conjuntura, o objetivo deste trabalho é avaliar como a experiência 

brasileira na realização das avaliações ambientais em escala regional, as AAIs, pode 

contribuir para subsidiar a elaboração dos estudos de AAAS, especialmente pelo fato de 

ambos os estudos serem de caráter multidisciplinar e regional.  

Características principais da AAI 

A partir do TR do MMA para a AAI da bacia do rio Uruguai, e com incorporação de 

alguns aprimoramentos metodológicos ao longo do tempo, as AAIs foram realizadas 

buscando entender o panorama atual e futuro da área de estudo, os prováveis impactos 

do conjunto de aproveitamentos hidrelétricos planejados e propor recomendações para o 

desenvolvimento sustentável da região.  

Considerando essa linha conceitual, as AAIs desenvolvidas pela EPE foram realizadas 

procurando-se “avaliar as condições de suporte dos meios natural e antrópico, do ponto 

de vista de sua capacidade para receber o conjunto dos aproveitamentos hidrelétricos 

que compõem a alternativa de divisão de queda selecionada” (MME 2007). Nesse 

sentido, apresentam-se, a seguir, os principais itens contidos nessas AAIs. A abordagem 

conceitual geral é comum a todos, porém, diferiram a forma de análise e de 

organização/apresentação de cada estudo. 

Nota-se como característica marcante a apresentação das informações em base 

georreferenciada, sempre que possível, e de levantamento de dados secundários 

disponíveis nas mais diversas instituições (universidades e institutos de pesquisa, órgãos 

de governo federais e estaduais, bases de dados públicas, etc).  

A seguir serão apresentados os principais itens tratados nas AAIs. 

1- Caracterização socioambiental da bacia hidrográfica e conflitos 

Diagnóstico socioambiental da área de estudo organizado em três grandes temas-síntese 

resumidos a seguir:  Recursos Hídricos e Ecossistemas Aquáticos, Meio Físico e 

Ecossistemas Terrestres e Socioeconomia. Esta caracterização subsidia os itens 

seguintes e se constitui numa breve descrição das questões socioambientais da bacia 

hidrográfica, destacando-se as mais relevantes. Esta descrição é ilustrada com mapas, 

conforme exemplo apresentado na Figura 2. 

 Recursos Hídricos e Ecossistemas Aquáticos – características da rede 

hidrográfica, ocorrência de ecossistemas de relevante interesse (como ilhas, 

praias, corredeiras, cachoeiras, várzeas), aspectos limnológicos, usos 

múltiplos da água (diferentes usos e demandas), ictiofauna (com destaque 

para as espécies endêmicas, ameaçadas, migratórias, reofílicas e com 
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interesse comercial ou cultural), outras espécies da fauna aquática ou semi-

aquática (mamíferos e aves).  

 Meio Físico e Ecossistemas Terrestres – características físicas do terreno, 

especialmente os compartimentos geológicos e geomorfológicos, 

fitofisionomias existentes na área de estudo, padrões ecológicos marcantes e 

espécies endêmicas da fauna de vertebrados terrestres. Algumas AAIs 

analisaram a Ecologia da Paisagem da área de estudo, ou seja, aspectos da 

fragmentação dos ambientes naturais, como as AAIs da bacia do rio Juruena 

(EPE 2010a) e do rio Tibagi (EPE 2012b), também demonstrando a análise 

de características emergentes não percebidas nos estudos em nível de 

projeto. 

 Socioeconomia – características sobre a ocupação do território, circulação e 

comunicação, organização político-administrativa, dinâmica demográfica, 

condições de vida, organização social, atividades econômicas setoriais, 

funcionalidade regional do sistema de produção e de finanças municipais, 

potencialidades da bacia, e os aspectos etno-históricos, demográficos e etno-

ecológicos, bem como as condições materiais de sobrevivência e da 

organização social, cultural e política dos povos indígenas e das 

comunidades tradicionais, especialmente nas AAIs realizadas em bacias 

amazônicas. 

São identificados e localizados ainda conflitos regionais, apontando os principais atores 

sociais envolvidos. Os conflitos analisados são os atuais, que se agravariam com a 

implantação dos empreendimentos hidrelétricos, e os potenciais. Nessa análise, também 

são apontadas as sinergias com políticas, planos e programas previstos para a região. 

 
Figura 2: Exemplo de mapa produzido para caracterização da bacia hidrográfica – 

Compartimentos Morfoestruturais da Bacia do Rio Juruena – Geomorfologia (EPE 2010a 

– AAI da bacia do rio Juruena). 



 

7 

 

2- Sensibilidades 

Com base nos aspectos relevantes levantados na caracterização, devem ser apresentados 

os indicadores de sensibilidade ambiental e de potencialidade socioeconômica, bem 

como o mapeamento e a classificação das áreas de sensibilidade e de potencialidade em 

cada tema-síntese. 

3- Construção de cenários 

Esta análise é utilizada para subsidiar a compreensão das sensibilidades à época de 

implantação das usinas, em geral estabelecida em 20 anos à frente do ano de realização 

do estudo de AAI. Para isto, são utilizadas projeções de um conjunto de indicadores 

relacionados às condições econômicas, sociais, ambientais e culturais da área estudada, 

as políticas, planos e programas de desenvolvimento da área de estudo compatíveis com 

o horizonte temporal do estudo, os conflitos existentes e potenciais, os padrões de 

qualidade ambiental e os riscos e tendências das condições socioeconômicas e 

ambientais.  

A partir daí, verifica-se a tendência de evolução econômica da área de estudo, 

relacionando com a dinâmica territorial e com o uso dos recursos naturais na bacia. 

Como resultado, mapeia-se a sensibilidade socioambiental e a potencialidade 

socioeconômica no cenário futuro, considerando somente a existência dos 

empreendimentos existentes. 

Cabe ressaltar que foram adotadas diferentes metodologias para a construção de 

cenários e para a análise de sensibilidade. Por exemplo, nas AAIs das bacias do rio 

Doce (EPE 2006b) e do rio Araguaia (EPE 2011a), foi utilizada modelagem 

matemática; enquanto na AAI da bacia do rio Juruena (EPE 2010a), optou-se por uma 

análise qualitativa da tendência da conversão do uso do solo, associada a ferramentas de 

geoprocessamento. A seguir, na Figura 3, encontra-se um exemplo dos cenários de 

sensibilidade atual e futura para da AAI da bacia do rio Araguaia. 



 

8 

 

             

 

Figura 3: Sensibilidade atual (“Cenário atual” – esquerda) e futura (“Cenário de Longo 

Prazo – 2026” – direita), aplicando as premissas estabelecidas pela análise do cenário 

macroeconômico (AAI da bacia do rio Araguaia – EPE 2011a). 
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4- Impactos dos empreendimentos 

A partir do conhecimento dos processos impactantes relacionados à tipologia dos 

empreendimentos estudados e da descrição das características dos aproveitamentos 

hidrelétricos planejados para a bacia, são estabelecidos indicadores que são ponderados 

e mapeados, com ênfase para os efeitos cumulativos e sinérgicos e para as áreas da 

bacia em que podem ocorrer. Os indicadores devem permitir a quantificação ou 

qualificação dos impactos nos diferentes cenários temporais.  

Entre as alterações avaliadas podem-se citar os efeitos dos empreendimentos sobre a 

conectividade dos ambientes terrestres, na alteração do regime hídrico (como na AAI da 

bacia do rio Tibagi - EPE 2012b) e na retenção de sedimentos pelos aproveitamentos 

em cascata, como exemplo da avaliação realizada na AAI da bacia do rio Juruena (EPE 

2010a). Estes exemplos demonstram questões em que a abordagem regional permite a 

consideração de características emergentes não percebidas nos estudos em nível de 

projeto. 

250

300

350

400

450

500

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

V
a
z
ã
o

 (
m

³/
s
)

Rio Natural Rio Desenvolvido (Alternativa Selecionada)

 
Figura 4: Alteração no regime hídrico (AAI da bacia do rio Tibagi – EPE 2012b). 

Nessa avaliação busca-se mapear os impactos, de forma a identificar, numa análise 

regional, as áreas em que ocorrerão sobreposição das alterações de diferentes 

aproveitamentos. 

5- Análise de fragilidades e potencialidades 

São identificadas e mapeadas as “áreas de fragilidade” de cada tema-síntese, ou seja, as 

áreas classificadas como sensíveis onde ocorre a presença de processos impactantes 

mais significativos relativos aos aproveitamentos planejados. As áreas de fragilidade 

podem ser obtidas pelo cruzamento do mapeamento das áreas de sensibilidade 

identificadas em cada tema-síntese, com a espacialização dos impactos decorrentes do 

conjunto de aproveitamentos por tema-síntese. Devem também ser identificadas as áreas 

de potencialidade socioeconômica. Como exemplo, a Figura 4, a seguir, representa o 

procedimento adotado na AAI da bacia do rio Doce (EPE 2006b) para mapeamento das 

fragilidades. 
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Figura 4: Combinação da Sensibilidade negativa da socioeconomia (A) com os Impactos 

negativos sobre a socioeconomia (B) para obtenção das Fragilidades da Socioeconomia (C) 

(AAI da bacia do rio Doce – EPE 2006b). 

6- Diretrizes e Recomendações 

Na AAI, as diretrizes são compostas por indicações de coleta de dados e de medidas 

inseridas numa perspectiva de um planejamento global (e não individualizado por 

empreendimento), assim como por anseios emanados por representantes da sociedade 

em geral ou das comunidades locais. São direcionadas ao setor elétrico e aos órgãos 

intervenientes ao licenciamento ambiental e a outorga do uso da água, como ANA, 

Comitês de Bacias, órgãos ambientais, Funai, entre outros.  

As recomendações são constituídas por orientações e sugestões voltadas a outros atores 

da gestão ambiental da bacia, como Comitês de Bacias Hidrográficas, órgãos públicos e 

entidades privadas atuantes na bacia. Referem-se a aspectos que extrapolam a 

competência do setor elétrico e inserem-se em outros âmbitos, públicos e privados, 

responsáveis ou envolvidos, direta ou indiretamente, com a implementação de medidas 

e ações que apoiarão ou contribuirão para o desenvolvimento sustentável da bacia.  

Segundo essa concepção, os resultados da AAI permitem definir as questões chave, ou 

opções estratégicas, para que a bacia possa contar com um processo de desenvolvimento 

sustentável, considerando os aproveitamentos propostos no contexto de uma dinâmica 

socioambiental existente e futura. 

7- Seminário Público 

Em todas as AAIs desenvolvidas pela EPE foram realizados seminários públicos em 

pelo menos uma cidade da região de estudo. Estes locais foram selecionados 

considerando a existência de infraestrutura mínima, quantidade de estados da federação 

incluídos na área de estudo e a localização dos órgãos atuantes na bacia hidrográfica. A 

depender do tamanho da bacia, foram realizados dois (ex: Cuiabá e Manaus – AAI da 

bacia do rio Aripuanã, EPE 2012a) e até três seminários públicos (ex: Marabá, Palmas e 

Goiânia – AAI da bacia do rio Araguaia, EPE 2011a). Para a realização dos eventos, foi 

feita uma divulgação prévia em diversos meio de comunicação, com intuito de abrir os 

seminários para toda a sociedade. Além disso, foram convidadas as instituições públicas 

e privadas com atuação na região, incluindo secretarias estaduais e municipais, 

universidades e outras instituições de pesquisa e organizações não governamentais. Os 
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eventos foram filmados ou gravados, para permitir o registro das contribuições e 

aquelas factíveis de serem incorporadas ao estudo foram utilizadas para a formatação 

final da AAI, que incluía um item descrevendo de forma geral o andamento do 

seminário.  

As contribuições puderam ser incorporadas em diferentes partes da AAI. Por exemplo, 

no Seminário Público da AAI da bacia do rio Tibagi (EPE 2012b) o público demonstrou 

preocupação de que a implantação dos aproveitamentos planejados pudesse interferir no 

abastecimento público e em outros usos da água, gerando uma nova Diretriz de “Gestão 

da qualidade da água na área de influência dos aproveitamentos”. Outro exemplo foi a 

sugestão apresentada em Seminário Público da AAI da bacia do rio Araguaia (EPE 

2011a) de inclusão do remanso do reservatório de um empreendimento hidrelétrico com 

eixo a jusante da bacia de estudo. Esse remanso foi incluído nas análises e mapeamento 

dos impactos. 

 

 

 

Possíveis contribuições da AAI para a AAAS 

Segundo a Portaria 198/12, o Estudo Ambiental de Área Sedimentar (EAAS) “deverá 

ter como resultados, entre outros: 

I - proposição de classificação da Área Sedimentar quanto à sua aptidão para outorga 

de blocos exploratórios, dividindo-se em áreas aptas, não aptas ou com indicação de 

moratória, caso seja pertinente; 

II - diagnóstico ambiental regional, contemplando a caracterização regional dos meios 

físico, biótico e socioeconômico; 

III - elaboração de uma base hidrodinâmica de referência, a ser disponibilizada aos 

empreendedores, implementada por meio de modelagem numérica com o uso de dados 

históricos atualizados, como subsídio à modelagem de dispersão de óleo e poluentes na 

região, quando couber; 

IV - proposição de recomendações ao licenciamento ambiental, para toda a área 

sedimentar ou para subáreas, tais como: medidas mitigadoras específicas, exigências 

tecnológicas e de estudos e monitoramentos específicos; 

V - proposta de prazo para revisão do EAAS.” 

Ainda segundo a Portaria, o diagnóstico socioambiental e a identificação dos potenciais 

impactos são os principais subsídios à classificação de aptidão da área sedimentar em 

estudo. 
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Comparando as características da AAI apresentadas anteriormente com os resultados 

exigidos no EAAS percebe-se que alguns temas são coincidentes. Sendo assim, foram 

identificados possíveis contribuições da AAI para a AAAS nos seguintes itens: 

 O item I, classificação de aptidão, representa um desafio metodológico ao 

executor do estudo e ao CTA. Nas AAIs elaboradas pela EPE, os 

aproveitamentos hidrelétricos possuíam alternativa locacional definida na bacia 

hidrográfica em estudo. No caso da AAAS, parte-se de uma área de potencial 

energético difuso de grande extensão, na qual dever-se-á chegar ao resultado da 

classificação de aptidão que subsidiará a licitação de blocos na área sedimentar 

estudada. Esta diferença está relacionada às diferentes naturezas entre os 

recursos energéticos e das atividades de exploração e produção. Apesar da 

diferença, pode-se aproveitar o modelo de análise de sensibilidade realizado na 

AAI, desde que adaptado à realidade da AAAS, para a identificação de áreas 

compatíveis ou não aos impactos e riscos associados à exploração petrolífera, 

subsidiando, assim, a classificação de aptidão. 

 O item II está pouco detalhado na Portaria e neste item poderá estar a maior 

contribuição da abordagem da AAI, tendo em vista a importância do diagnóstico 

para a classificação de aptidão, que inevitavelmente está associada ao conceito 

de sensibilidade ambiental. A caracterização da área de estudo da AAI 

contempla os meios físico, biótico e socioeconômico, mostrando abordagem 

similar ao diagnóstico previsto na Portaria para o diagnóstico do EAAS.  

 O item IV também poderá contar com contribuições da AAI, pois coincide com 

um dos aspectos tratados no item de Diretrizes e Recomendações.  

A Portaria estabelece ainda dois processos de consulta pública, sendo o primeiro para 

consolidação do Termo de Referência do EAAS e o segundo para consolidação do 

estudo, com reunião presencial na região de estudo. Os procedimentos utilizados para 

realização do Seminário Público da AAI também podem orientar a realização desta 

consulta pública presencial da AAAS.  
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Conclusões 

Conforme exposto, no âmbito do conteúdo dos estudos, podem ser destacadas 

semelhanças dentre os itens abordados, como: a caracterização socioambiental da área 

de estudo; as análises de sensibilidade; as análises de impactos socioambientais e as 

cumulatividades e sinergias; a proposição de diretrizes e recomendações; e a realização 

de seminários públicos. Por outro lado, cabe citar uma diferença marcante entre ambas, 

uma vez que a AAAS tem como um dos resultados a classificação de aptidão da área de 

estudo, item que foge do escopo da AAI, mas que ainda assim pode obter contribuições 

das análises de sensibilidade. 

Em uma análise mais geral, ressalta-se que ambas avaliações surgiram a partir de 

questionamentos relacionados aos efeitos cumulativos e sinérgicos da implantação de 

um conjunto de empreendimentos em uma determinada região de análise. Nesta linha, 

cita-se a abordagem multidisciplinar, regional e estratégica que os estudos de AAI e a 

AAAS compartilham, proporcionando uma visão mais abrangente do que os estudos 

ambientais vinculados ao licenciamento ambiental, cujas análises são focadas apenas 

em um empreendimento. Portanto, são considerados instrumentos relevantes para o 

planejamento energético e ambiental do país, integrando os dois setores e buscando 

compatibilizar os objetivos de conservação ambiental e de geração de energia, além de 

subsidiar o processo de licenciamento ambiental.  

Diante disso, é possível identificar diversas similaridades entre os estudos de AAI e 

AAAS o que leva a pressupor que a experiência adquirida na elaboração de AAIs é 

extremamente enriquecedora para as AAAs. 
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