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RESUMO 

 

O estudo aponta para a análise de todo o processo de licenciamento ambiental do açude público 

do município de Itapajé, submetido ao órgão estadual de meio ambiente responsável. A 

investigação foi fundamentada tanto nas legislações federais e estaduais existentes quanto em 

guias, normas, resoluções e termos de referência alusivos aos órgãos ambientais das esferas 

reportadas, já que o município não dispunha de legislações ambientais específicas. A pesquisa 

incluiu revisão bibliográfica acerca dos procedimentos de licenciamento existente e estudos 

ambientais geralmente solicitados para aprovação desses documentos. Para aquisição de 

material a ser analisado, foi solicitado à Superintendência Estadual do Meio Ambiente a cópia 

de todos os processos que se reportavam ao licenciamento ambiental do açude público de 

Itapajé, dessa forma a pesquisa se desdobrou em duas etapas. A primeira referente a análise 

geral dos processos, no que diz respeito a prazos, documentos exigidos pelo órgão, tempo de 

tramitação e aplicação das legislações pertinentes, a segunda etapa alusiva à análise em 

específico do estudo ambiental solicitado, levando em consideração principalmente os planos e 

medidas mitigatórias envolvidas dentro do estudo, dessa forma transcorrendo para a verificação 

da situação em que se encontravam atualmente estes planos. Diante disto, foi possível verificar 

que o estudo ambiental solicitado era bem mais simples do que o estudo que realmente deveria 

ter sido solicitado, as tramitações dos processos seguiram tempos muito diversificados e que 

apesar de todos os procedimentos adotados a construção da barragem se efetuou em um período 

após a validade das licenças expedidas. 

 

 

 

Palavras-chaves: Licenciamento ambiental. Estudo ambiental. Açude público. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The study points to the analysis of the entire process of environmental licensing of the public 

waterworks in the municipality of Itapajé, submitted to the responsible state environmental 

agency. The investigation was based on existing federal and state legislations as well as guides, 

standards, resolutions and terms of reference alluding to the environmental bodies of the areas 

reported, since the municipality did not have specific environmental legislation. The research 

included a literature review of existing licensing procedures and environmental studies 

generally required for the approval of these documents. For the acquisition of material to be 

analyzed, the State Superintendence of the Environment was requested to copy all the processes 

that related to the environmental licensing of the Itapajé public dam, in this way the research 

was deployed in two stages. The first one refers to the general analysis of the processes, with 

respect to deadlines, documents required by the body, time for processing and application of 

the pertinent legislation, the second stage referring to the specific analysis of the requested 

environmental study, taking into mitigating measures involved within the study, thus 

proceeding to verify the current situation of these plans. In view of this, it was possible to verify 

that the requested environmental study was much simpler than the study that really should have 

been requested, the procedures followed very diverse times and that despite all the procedures 

adopted the construction of the dam was carried out in a period of validity of the licenses issued. 

 

Key-words: Environmental licensing. Environmental study. Public debt. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

As cidades nordestinas, em sua maioria, sempre enfrentaram problemas de convívio 

com a seca, entretanto sabe-se que os períodos de estiagem fazem parte do nosso clima natural, 

devido estarem inseridos no semiárido. Assim, o município de Itapajé se incluiu dentre esses 

locais, sofrendo por muito tempo com abastecimento de água precário. 

Dessa forma, ao longo dos anos o homem usou de estratégias e tecnologias para 

reservação de água no intuito desse convívio, sendo uma das mais eficazes para o coletivo a 

construção de açudes públicos. 

Portanto o estado do Ceará, juntamente com o governo federal investiu muito nesse 

tipo de empreendimento. Entretanto esse seguimento de obra, apesar de ser uma das melhores 

estratégias para o coletivo no semiárido, requer uma série de políticas públicas e atendimento a 

várias legislações que foram institucionalizadas devido ao grande porte desses 

empreendimentos, custo e relevante capacidade de modificação no meio ambiente (SOUZA, 

2017). 

Entretanto, embora os açudes sejam de suma importância para as populações é de 

significativa relevância também que se tenha um olhar cuidadoso em relação aos impactos 

ambientais que essas obras podem causar, pois para se ter um açude é preciso inundar uma 

grande área, modificando de um ecossistema terrestre para um aquático, podendo causar 

desequilíbrios ecológicos. 

Dessa maneira percebe-se a importância dos cuidados que devem ser tomados nas 

etapas de licenciamento ambiental proposto antes da construção de barragens, principalmente 

nos estudos ambientais prévios referentes a localização e identificação dos ecossistemas 

existentes nesses locais. 

Além disso, após o início das obras é de grande importância a execução de planos 

de controle e monitoramento ambiental (CONAMA 01/2016), visto que as obras são 

necessárias, mas o cuidado com o meio ambiente antes, durante e após as construções são 

verdadeiramente necessários para evitar grandes desequilíbrios ecológicos. 

 Nesse sentido os processos de licenciamento ambiental gerenciados tanto pelos 

órgãos ambientais municipal, estadual ou federal, dependendo do seu grau de complexidade, se 

fazem importantes que sejam analisados, para que seja possível averiguar a eficiência dos 

procedimentos adotados por estes.  
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Vale destacar a importância dos estudos ambientais propostos nesses processos, no 

sentido de averiguar os planos de controle e monitoramento ambiental, assim como investigar 

as ações enfatizadas na conservação do meio ambiente que os órgãos públicos de fato 

concretizam em decorrência desses estudos e da institucionalização de normas legais nesse 

setor, no sentido de que impactam diretamente à vida dos moradores da região (SOUZA, 2017). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

Analisar o processo de licenciamento ambiental do açude público de Itapajé. 

 

2.2 Específicos 

 

a) Analisar a documentação do processo de licenciamento ambiental; 

b) Analisar o Estudo Ambiental solicitado para aprovação da licença; 

c) Verificar a situação dos planos de controle e monitoramento do açude; 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Recursos Hídricos 

 

O acesso a água potável é hoje um assunto de estrema urgência, já que é algo tão 

básico, mas que mesmo assim, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), um bilhão 

de pessoas carece do acesso a quantidade de água necessária à sobrevivência humana digna. No 

Brasil, principalmente as famílias nordestinas e de maior vulnerabilidade socioeconômica 

sofrem com essa questão. Além disso, a importância dessa temática recai não apenas por se 

caracterizar como um direito humano fundamental, mas também se configura no objetivo de 

desenvolvimento sustentável número seis produzido pela ONU, que se propõe a assegurar a 

disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos (ONU, 2015). 

Considerando que o Nordeste é a região que mais sofre com um precário 

abastecimento de água potável, fundamentado sobre  a realidade da má gestão política,  observa-

se também que esse problema perdura por uma questão geográfica, no qual essa região do país 

vivencia a escassez de chuvas devido seu enquadramento no semiárido, onde se configura como 

um clima que apresenta grandes intervalos de tempo entre os períodos de chuva, além de grande 

incidência solar, dessa forma exibindo altas temperaturas e baixa umidade. A maior parte do 

nordeste brasileiro se encontra nesta faixa de clima e segundo mapa da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, (BRASIL, 2017) o Ceará está em quase toda a sua 

totalidade inserido no semiárido. 

Dessa forma, há anos o Nordeste ficou conhecido como uma região caracterizada 

pela escassez de água, onde se tenta de todas as formas combater a seca, entretanto hoje sabe-

se que a escassez no Nordeste é um fenômeno natural, por isso não se deve tentar detê-la, mas 

sim aprender a conviver com essa realidade. Tendo esse entendimento, o governo atua com uma 

série de Políticas Públicas como estratégia para essa convivência. Contudo durante muitos anos, 

a solução dada pelo Estado, para as famílias do sertão nordestino enfrentarem os períodos de 

estiagem, eram os famosos “carros pipas”, que consiste em caminhões acoplados a eles um 

reservatório onde há o transporte de água dos mananciais até as famílias carentes. Entretanto, 

essa é uma solução paliativa, onde muitas vezes a água que chega ao homem do campo não é 

de boa qualidade, fomentando a “indústria da seca”, termo utilizado para designar conjunto de 

medidas provisórias ao abastecimento de água com intuito de promover políticos de 

determinada região devido não terem como enfoque a melhoria de vida das famílias no que diz 
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respeito ao aspecto econômico e social, mas servem para atender os desejos dos líderes 

políticos, aumentando a popularidade dos mesmos (CAMPOS E STUART, 2001). 

Entretanto, vem-se avançando muito no que diz respeito a convivência com a seca, 

muitas políticas públicas para estocagem de água foram implantadas pelo governo federal, onde 

muitos órgão foram essenciais para esse desenvolvimento,  como a SUDENE e o Departamento 

Nacional de Obras Contra as Secas (DNOC) que após uma série de reestruturações ao longo 

dos anos, pôde ser um fator decisivo na construção de açudes, estradas, pontes entre outras 

obras para o desenvolvimento (VELLOSO, 2000; DANTAS, 2017). 

 

3.1.1 Tecnologias de convívio com a seca 

 

Políticas públicas voltadas para a construção de poços são muito adotadas como 

estratégias de convívio com a seca, entretanto sabe-se que o Ceará tem litologia 

predominantemente cristalina, sendo um aspecto negativo para esse tipo de obra, tanto pela 

vazão baixa encontrada nesses recursos subterrâneos quanto pela qualidade da água salobra 

(SILVA, ARAÚJO, SOUZA, 2007), mas mesmo assim o governo federal, segundo Ministério 

da Defesa - MD (BRASIL, 2016) garante mais de dois mil poços na região nordeste, segundo 

a mesma notícia também há aumento no investimento em soluções através de “carros pipas”. 

A construção de cisternas é uma tecnologia que vem sendo muito adotada nas 

famílias do interior nordestino, segundo a Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) no início 

dos anos 2000, foi desenvolvido um programa, com foco no homem do campo, para atender a 

necessidade da “água de beber”, que em 2002 foi aprimorado e criado o programa Um Milhão 

de Cisternas (AP1MC), visando a captação e estoque da água pluvial nesses tipos de pequenos 

reservatórios construídos pelo governo, nas casas da zona rural, que desde 2003, segundo o 

Ministério de Desenvolvimento social – MDS começou a ser financiado pelo mesmo. 

Entretanto, quando se fala em soluções para abastecimento de água, uma das 

principais tecnologias lembrada é a transposição do Rio São Francisco, que visa trazer as águas 

desse rio por meio de um imenso canal, para as regiões desprovidas de abastecimento, contudo 

sabe-se que é uma obra antiga e inacabada que gerou também muitas controvérsias com relação 

a sua efetividade, principalmente com relação a capacidade real de abastecimento (SUASSUNA 

2000a; SUASSUNA, 2000b). O mesmo autor disserta abertamente que essa obra não terá 

condições, por questões hidrológicas, de suprir todos os objetivos que lhe foram propostos. 
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Além dessas estratégias de convívio com a seca, uma das mais utilizadas por sua 

comprovada efetividade, principalmente quando se trata do abastecimento de água coletivo 

como nas grandes e pequenas cidades, é a construção de açudes ou barragens para represar água 

nos períodos de estiagem. Por isso, houveram uma série de investimentos através do governo 

federal nesse segmento, fortalecido por políticas públicas e documentos como o “Diretrizes 

ambientais para projeto e construção de barragens e operação de reservatórios” Ministério da 

Integração Nacional – MIN (BRASIL, 2005) estimulando a construção sustentável de obras 

nesse nível. 

 

3.2 Legislação Ambiental  

 

3.2.1 Legislação Ambiental Federal 

 

Nota-se que a construção de empreendimentos é de grande importância para 

garantir as necessidades humanas básicas e promover o desenvolvimento da sociedade, 

entretanto deve ser feito de forma sustentável, certificando o uso consciente do meio ambiente. 

Diante disto, as legislações ambientais são garantidas pela Constituição Federal onde, de acordo 

com Brasil (1988, p.93) 

[...] Artigo 225 Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações. § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

[...] IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 

ambiental, a que se dará publicidade, [...]. 

Dessa forma, como integrante da garantia do licenciamento ambiental, temos 

também a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), que tem por objetivo a “preservação, 

melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, 

condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à 

proteção da dignidade da vida humana”  (BRASIL, 1981, p.1), tendo como instrumento o 

licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. 

Diante disso, é importante ressaltar que a PNMA institui em seu artigo segundo, 

que compete ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) mediante proposta do 
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Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), normas 

e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. 

Portanto o CONAMA, exercendo o poder que lhe foi atribuído, publica a resolução 

237 de dezembro de 1997 que vem nortear e dar diretrizes ao licenciamento ambiental, que por 

sua vez, é definido nessa resolução como, segundo CONAMA 237/97 (1997, p.1)  

Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a 

localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades 

utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente 

poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação 

ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas 

aplicáveis ao caso. 

A referida resolução classifica, no decorrer de seus artigos, a competência de 

licenciar dos órgãos ambientais a nível federal, estadual e municipal, dentre essa associação é 

importante citar que é de interesse do órgão federal resumidamente, empreendimentos 

localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em outro país, por mais de um estado 

brasileiro, no mar, terras indígenas, unidades de conservação do domínio da União, 

empreendimentos associados a material radioativo e bases militares. 

Ainda segundo a Resolução do CONMA 237/97, compete ao órgão ambiental 

estadual resumidamente, empreendimentos localizados ou desenvolvidos em mais de um 

município, florestas ou vegetação que forem consideradas estaduais ou municipais, quando os 

impactos ambientais diretos englobem os limites territoriais de um ou mais municípios ou ainda 

apenas por terem sido delegados pela União. Com relação aos órgãos ambientais municipais, 

compete o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades que produzam impactos 

locais e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado. 

Prosseguindo com a mesma resolução, é importante ressaltar os procedimentos que 

são estabelecidos para a aprovação como um todo do empreendimento ou atividade, dessa 

forma o Licenciamento Ambiental é dividido em três licenças sequenciais citadas no artigo 

número oito, segundo CONAMA (1997, p.3) 

I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do 

empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a 

viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 
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atendidos nas próximas fases de sua implementação; II - Licença de Instalação (LI) - 

autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as 

especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as 

medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo 

determinante; III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou 

empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das 

licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes 

determinados para a operação. 

Entretanto, “as licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou 

sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fase do empreendimento ou 

atividade” (CONAMA, 1997, p.3). 

É importante salientar também que em seu artigo número três é frisado que 

empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de 

significativa degradação ambiental deverão conter o prévio estudo de impacto ambiental 

atrelado ao seu respectivo relatório (EIA/RIMA), entretanto o órgão ambiental competente, 

constatando que a atividade ou empreendimento em questão não representa potencial causador 

de degradação expressiva, definirá os estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de 

licenciamento. 

Diante disso, a Resolução do CONAMA 237/1997 classifica em seu anexo número 

um, as atividades ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, dentre eles é 

importante citar o tópico “Obras Civis” e dentro deste a subdivisão “barragens e diques” onde 

se encaixa a construção de açudes. 

 

 

3.2.2 Legislação Ambiental Estadual 

 

As legislações ambientais do Estado do Ceará se solidificam a partir da lei 11.411 

de 1987, que além de se caracterizar como Política Estadual de Meio ambiente, cria o Conselho 

Estadual do Meio Ambiente (COEMA) onde lhe é atribuído, dentre outras atividades, o poder 

de avaliar e aprovar os planos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE), 

além de colaborar com este mesmo órgão e outros órgãos públicos e particulares na solução de 

problemas ambientais no Ceará, assim como sugerir medidas para preservar o meio ambiente 
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do estado e estabelecer normas, critérios e padrões com relação ao controle e à manutenção da 

qualidade do Meio Ambiente (CEARÁ, 1987). 

Do mesmo modo, foi atribuída a SEMACE dentre outros deveres, a função de 

executar a Política Estadual de Controle Ambiental do Ceará, estabelecer os padrões estaduais 

de qualidade ambiental, administrar o licenciamento de atividades poluidoras do Estado do 

Ceará, estabelecer o zoneamento ambiental do Estado e controlar a qualidade ambiental 

(CEARÁ, 1987). 

Dessa forma, após a criação da Política Estadual de Meio Ambiente, o estado do 

Ceará começou a lançar diversas resoluções através do COEMA, legislações e decretos para 

garantir a preservação e controle ambiental. A partir desse conjunto de normas, tem-se que a 

legislação mais completa no aspecto do licenciamento ambiental é a COEMA 01/2016 que 

destaca nitidamente as atividades e obras passíveis de serem licenciadas. 

Com relação aos licenciamentos mais antigos, existiram COEMAS específicas para 

vários tipos de atividades em específico, principalmente a COEMA08/2004 que disserta sobre 

os estudos ambientais exigidos em alguns licenciamentos. Em janeiro de 2018 foi dada 

publicidade a COEMA que trata sobre o Licenciamento Ambiental Simplificado, modalidade 

já existente para algumas atividades, visando a aprovação com mais agilidade das obras para 

convivência com a seca nos municípios declarados em estado de calamidade pública com 

relação a distribuição de água, inclusive segundo esta COEMA em alguns casos as licenças 

devem sair em até dez dias. 

 

 

3.3 Estudos Ambientais 

 

Os estudos ambientais são ferramentas utilizadas principalmente no licenciamento 

ambiental para caracterizar, avaliar e propor ações mitigatórias para os impactos ambientais 

causados por determinado empreendimento ou atividade. Os mais conhecidos são o Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA) e seu respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente 

(RIMA), pois desfrutam de uma norma específica (CONAMA 01/86) que lista todos os 

empreendimentos que necessitam destes documentos. 
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Entretanto, apesar de muitos empreendimentos não estarem listados na CONAMA 

01/86, resolução que especifica todas as construções que dependem de EIA/RIMA para serem 

licenciadas, outros tipos de estudos mais simples surgiram para resguardar empreendimentos 

que causem menores impactos ao meio ambiente. 

A SEMACE lista em sua página eletrônica todos os estudos que podem ser 

solicitados pelo órgão, além de EIA/RIMA são pedidos também, de acordo com a Resolução 

COEMA 08/2004 Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), Plano de Controle e 

Monitoramento Ambiental (PCMA), Relatório de Controle e Monitoramento Ambiental 

(RCA), Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA), Relatório Ambiental Simplificado (RAS), 

Plano de Contingência/Emergência, Plano de Manejo Florestal, Plano de Desmatamento 

Racional, Relatório de Auditoria Ambiental (RAA), Análise de Risco / Gerenciamento de 

Risco. 

 

3.3.1 Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) 

 

Esse estudo é determinado, segundo termo de referência da SEMACE (2010a), 

como sendo a caracterização de áreas degradadas e os artifícios que serão assumidos para a 

recuperação das mesmas, no intuito de alcançar sua recomposição ambiental, topográfica e 

paisagística, por meio de procedimentos que serão adotados para as recuperações das áreas 

degradadas, além de apresentação de cronogramas para execução das tarefas, com custos parcial 

e global das operações de recuperação. 

 

3.1.2 Plano de Controle e Monitoramento Ambiental (PCMA) e Relatório de Controle e 

Monitoramento Ambiental (RCA) 

 

De acordo com termo de referência da SEMACE (2010b), o Plano e o Relatório, 

que estão interligados, devem ter além da caracterização do empreendimento com relação a sua 

localização e atividades, análise dos impactos ambientais contendo uma identificação, 

avaliação, descrição e valoração dos mesmos, além do plano de controle ambiental 

propriamente dito, com proposição de medidas mitigadoras e de controle dos impactos 

ambientais a serem adotadas nas fases de implantação e operação do projeto, Cronograma de 

execução do Plano, Reabilitação das Áreas e Monitoramento Ambiental. 
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3.1.3 Relatório Ambiental Simplificado (RAS) 

 

Este estudo, segundo BRASIL (2018), é utilizado no licenciamento ambiental do 

estado do Ceará como documento alternativo ao EIA, ao se tratar de um empreendimento com 

menor grau de complexidade. Tendo por base termo de referência o Conselho de Meio 

Ambiente do Distrito Federal (2014), esse tipo de estudo deve conter a caracterização do meio 

onde o empreendimento está inserido, com descrição das medidas de controle ambiental a serem 

adotadas para minimizar os impactos ambientais, classificando-as quanto à natureza (preventiva 

ou corretiva), ao meio a que se destinam (biótico, socioeconômico e físico), à fase do 

empreendimento (implantação ou operação), à responsabilidade de implantação 

(empreendedor, Poder Público, outros) e a à duração (curto, médio ou longo prazo). Devendo 

conter também programas de monitoramento, recuperação, educação ambiental e controle da 

poluição, distinguindo aqueles da fase de instalação dos da fase de operação e informar se será 

necessária a recuperação de área degradada, caso positivo apresentar o plano de recuperação da 

área degradada (PRAD), de acordo com a legislação vigente. 

 

3.1.4 Plano de Manejo Florestal 

 

A SEMACE (2010c) classifica este estudo em manejo de Fauna silvestre com 

relação à salvamento e monitoramento, devendo ter em seu corpo a identificação e 

diagnóstico da área, levantamento da fauna, inventário e reposição florestal, além de 

monitoramento da fauna. 

 

3.1.5 Plano de Desmatamento Racional 

 

O documento refere-se a um estudo mais simples que o plano de manejo florestal e 

se constitui, além da identificação do local em que será modificado, de um inventário Florestal, 

levantamento de Fauna e reposição florestal SEMACE (2010d). 

 

3.1.6 Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA 

 

De acordo com o MMA, dentro do Guia de Procedimentos do Licenciamento 

Ambiental Federal (2002), o estudo de viabilidade ambiental baseia-se em um documento que 
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explicita a fase de viabilidade do empreendimento considerando um aspecto técnico-

econômico, tendo o intuito de obter de forma geral a concepção de uma obra e seus 

condicionantes técnicos, além de avaliar as melhores possibilidades na visão técnica e 

econômica, constatando a viabilidade do empreendimento. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Área de Estudo  

 

A área estudada neste trabalho refere-se ao município de Itapajé, com enfoque na 

barragem que atualmente abastece a cidade. O município está localizado, segundo o IPECE 

(2016), na mesorregião do Norte Cearense e na microrregião geográfica de Uruburetama, em 

relação as regiões de planejamento, se enquadra no Litoral Oeste/Vale do Curu. Além disso, 

segundo Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – COGERH (2009) a cidade está inserida 

na bacia do Curu. A localização da cidade de Itapajé é ilustrada pela figura 1. 

Com base no último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

(2010) a população desse mesmo ano era de 48.350 e a previsão estimada para 2018 era de 

52.240 habitantes. A extensão territorial ainda segundo o Instituto é 430,565 km².  

A cidade de Itapajé sempre sofreu com a carência no abastecimento de água, pois 

anteriormente a construção do seu próprio açude, a água que abastecia o município era 

proveniente do reservatório Jerimum localizado em Irauçuba, onde proporcionava esse recurso 

tanto para os habitantes dessa cidade quanto para municípios adjacentes.  

Dessa forma, conforme a Secretaria de Recursos Hídricos (SRH, 2014), apesar o 

contrato para construção do açude público ter sido assinado no ano de 2008, no ano de 2010 a 

Figura 1: Localização de Itapajé em relação ao Estado do Ceará. Fonte: Google Earth 
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obra foi iniciada. Após a construção do Açude de Itapajé, a cidade pôde ter um melhor 

desenvolvimento e qualidade de vida para seus habitantes, segundo FUNCEME (2018) o 

percentual do volume de água do açude de Itapajé em Outubro de 2018 encontrava-se com 

84,7% da sua capacidade, enquanto o reservatório que antes era utilizado pelo município 

encontrava-se com pouco mais de 7,9% de seu volume total. A imagem da localização do açude 

pode ser observada pela figura 2, a área da barragem antes da obra ser iniciada está representada 

na figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Imagem da Localização da barragem  de Itapajé em setembro de 2017. Fonte: Google Earth Pro 
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4.2 Etapas da Pesquisa 

 

A pesquisa definiu-se em duas etapas principais, a primeira referente à análise 

bibliográfica e documental dos processos de licenciamento da barragem e a segunda 

determinada por investigação das medidas ambientais que foram ou estão sendo adotadas com 

base nos processos. 

Para a concretização da primeira etapa fez-se necessário a aquisição de cópia dos 

processos no órgão responsável. Partindo do conhecimento de que o município de Itapajé ainda 

não dispõe de habilitação para atuar com Licenciamento ambiental em seu próprio território, 

procurou-se o órgão estadual (SEMACE) para extrair as informações necessárias. 

Dessa forma, obteve-se a cópia digital de todo o processo, ao analisá-lo verificou-

se a necessidade de investigar uma autorização de supressão vegetal, que serviu como 

condicionante para uma das licenças da barragem, tramitada também pelo mesmo órgão 

estadual, assim foi solicitado cópia desse processo de autorização na SEMACE. 

Figura 3: Local do açude antes do início das obras em agosto de 2010. Fonte: Google Earth Pro. 
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A etapa seguinte caracterizou-se por investigação, fundamentada no estudo 

ambiental proposto no licenciamento e considerando como parâmetro o termo de referência 

disponibilizado, das medidas que foram adotadas para conservação do meio ambiental na 

construção do açude, assim como as medidas previstas para serem adotadas continuamente em 

relação não somente a água, mas também o açude como um todo e seus arredores. 

Essa etapa foi concretizada pela verificação de programas existentes, a respeito da 

conservação do açude público, estabelecidos dentro dos órgãos responsáveis, Secretaria de 

Recursos Hídricos, Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, Superintendência Estadual 

do Meio Ambiente e Prefeitura de Itapajé. 

O fluxograma demonstrando as etapas da metodologia estão ilustrados pelas figuras 

4 e 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Fluxograma representando primeira etapa da metodologia. Fonte: Autor 
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Figura 5: Fluxograma representando segunda etapa da metodologia. Fonte: Autor 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Análise documental 

 

5.1.1 Licenciamento Ambiental do Açude Público de Itapajé 

 

O licenciamento de açudes está previsto pela CONAMA 237/97 que descreve em 

seu anexo primeiro os empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, neste caso se 

enquadrando no tópico obras civis e subtópico barragens e diques. 

O açude público da cidade de Itapajé foi submetido à análise de seu licenciamento 

pelo órgão estadual de meio Ambiente do Ceará, SEMACE, motivado pela falta de estrutura de 

um órgão ambiental municipal, assim como é previsto pela CONAMA 237/97. 

O processo de licenciamento foi dividido em três etapas, Licença Prévia, Licença 

de Instalação e Renovação de Licença de Instalação, esta última determinada pelo não início da 

obra até o final da validade da LI. 

 

5.1.2 Licença Prévia 

 

O processo de licenciamento prévio do açude foi submetido no mês de novembro 

do ano de 2016, contendo os documentos da prefeitura e projeto básico da obra hídrica, 

juntamente com plantas e estudo geotécnico, além disso foi submetido também um documento 

atestando a solicitação da Licença para a construção da barragem junto à Secretaria dos 

Recursos Hídricos do Estado de Ceará. 

No decorrer do processo de LP, foi requerido a apresentação da anuência da 

prefeitura, que por sua vez não constava dentre os documentos inicialmente conferidos, dessa 

forma foi anexado tanto a anuência quanto a Licença emitida pela SRH, concedida durante a 

tramitação do processo na SEMACE, para construção da obra. 

Dessa forma, três meses após a solicitação de LP, em 12 de fevereiro do ano de 

2017, a SEMACE emitiu um parecer técnico favorável à Licença Prévia para construção da 

barragem, devendo a prefeitura cumprir as seguintes condicionantes: Apresentar Estudo de 

Viabilidade Ambiental de acordo com termo de referência proposto; Solicitar Autorização de 

Desmatamento junto à SEMACE; Parecer da SRH para o empreendimento proposto. Assim, 
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dez dias após o parecer favorável, a Licença Prévia foi expedida com as referidas 

condicionantes, tendo validade por um ano. 

Vale ressaltar que o Estudo de Viabilidade Ambiental não foi um fator decisivo 

para emissão da LP, sendo pedido apenas como documento obrigatório após a emissão da 

licença, entretanto, segundo o Guia de Procedimentos do Licenciamento Ambiental Federal 

(2002), recomenda que esse tipo de estudo seja analisado na fase preliminar e seja decisivo para 

emissão da LP. 

Além disso, segundo o documento publicado pelo MMA, Procedimentos de 

Licenciamento Ambiental do Brasil (2016), onde aponta a sequência dos procedimentos de 

licenciamento de todos os estados brasileiros, na seção do Estado do Ceará menciona que na 

sua metodologia para a concessão da Licença Prévia, é requerida (não apenas como uma 

condicionante) em casos de maior complexidade a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental 

com seu Relatório, ou  para casos de complexidade intermediária Relatório Ambiental 

Simplificado (RAS), ou ainda em casos de menor complexidade o Estudo de Viabilidade 

Ambiental (EVA) e do Estudo Ambiental Simplificado (EAS). Assim como pode ser 

visualizado pela figura 6, fluxograma retirado do próprio documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6:Procedimento Licenciamento Ambiental do Ceará. Fonte: Ministério Meio Ambiente 
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5.1.3 Licença de Instalação 

 

A licença de Instalação foi solicitada na SEMACE no dia 23 de março de 2007, um 

mês após a concessão da Licença Prévia. Dentre os documentos burocráticos anexados, foi 

necessário apresentar a execução das condicionantes da LP (Estudo de Viabilidade Ambiental; 

Autorização de Desmatamento; Parecer da SRH para o empreendimento). 

Nesta etapa os itens solicitados como condicionantes para LP foram verificados. 

Assim, o EVA foi analisado de acordo com termo de referência proposto, dentro do processo 

de Licenciamento de Instalação, desta forma quatro dias após a entrega dos documentos 

agregados à solicitação da LI, um parecer técnico favorável ao estudo ambiental foi emitido.    

A Autorização de Desmatamento também foi anexada e analisada, entretanto ela se 

trata de um procedimento diferente. Dessa forma, avaliando no geral este outro processo 

individualmente verificou-se que esse tipo de autorização geralmente faz-se necessário de 

estudos específicos, por se tratar, de acordo com a COEMA 04/2012 de uma área de porte 

excepcional, caracterizada por 62 ha, mas para este caso, provavelmente por ser um 

empreendimento anterior a referida COEMA,04/2012 somente o EVA solicitado nas 

condicionantes da LP foi suficiente. 

O Parecer favorável da SRH referente à construção do açude já havia sido emitido 

durante o processo de Licenciamento Prévio, entretanto como este documento foi designado 

como condicionante da LP, também foi anexado ao processo de Licenciamento de Instalação. 

Dessa forma, o cumprimento e a análise das condicionantes da LP foram fatores 

imprescindível para concessão da Licença de Instalação, assim juntamente com o EVA, a LI 

teve parecer favorável. Dessa maneira, após seis dias da solicitação, a Licença de Instalação foi 

emitida com validade por um ano. 

 

5.1.4 Renovação Licença de Instalação 

 

Apesar da Licença de Instalação ter sido rapidamente emitida pela SEMACE, as 

obras não iniciaram no período de sua validade, desta forma foi necessário dar entrada em um 

processo de Renovação de Licença de Instalação, que foi protocolado em 29 de fevereiro de 

2008, um mês antes do vencimento da LI. 
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Para a renovação da LI foram necessárias analises de todos os documentos exigidos 

para concessão das licenças anteriores, juntamente com comprovação da realização das 

respectivas condicionantes. 

Assim, no mês seguinte ao de entrada no referido processo, obteve-se um parecer 

técnico favorável da SEMACE. Entretanto, apenas no mês de junho a nova Licença de 

Instalação foi expedida, tendo validade de um ano após sua emissão. 

Após análise dos três processos foi possível verificar que os tempos de tramitação 

dos processos na SEMACE foram consideravelmente diferenciáveis. A Licença Prévia com 

todos os projetos básicos a serem analisados, levando em consideração que foi a única vez que 

o órgão solicitou mais documentos do que os que tinham sido inicialmente entregados, perdurou 

por três meses, já o procedimento para Licença de Instalação, onde o EVA foi avaliado, 

manteve-se por apenas seis dias, enquanto a Renovação de Licença de Instalação, que se 

caracterizou apenas por documentos já apresentados nas licenças anteriores demorou um total 

de quatro meses para ser emitida. A linha do tempo com os acontecimentos mais importantes 

para a construção da barragem pode ser observada através do Apêndice A.  

 

5.2 Estudo Ambiental 

 

O estudo ambiental solicitado pela SEMACE, referente ao licenciamento do açude 

público, foi o EVA, entretanto de acordo com a CONAMA 01/86 em seu artigo segundo 

descreve as atividades modificadoras do meio ambiente que dependerão de elaboração de EIA 

e RIMA, entre elas no inciso VII são citadas obras hidráulicas para exploração de recursos 

hídricos, tais como barragem de saneamento ou de irrigação. 

O EVA protocolado pela prefeitura de Itapajé foi organizado, de acordo com termo 

de referência cedido, nos seguintes tópicos: Identificação do empreendedor e empreendimento; 

Diagnóstico ambiental; Avaliação dos impactos ambientais; Mitigação e planos de controle e 

monitoramento; Prognóstico ambiental; Conclusões e Recomendações; Equipe Técnica. 
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5.2.1 Identificação Empreendedor e Empreendimento 

 

Na identificação, o empreendedor (município de Itapajé) e o empreendimento 

(açude público) foram caracterizados, ressaltou-se que existiram duas possibilidades de 

localização para a construção do açude, mas que a área escolhida se destacou principalmente 

pela sua formação geográfica apresentar maior capacidade de retenção de água que a outra 

alternativa, onde teria que haver um desprendimento bem maior de recurso para obter o mesmo 

volume de retenção.  

Além disso, foi demonstrado uma síntese dos estudos geológico e hidrológicos já 

anexados anteriormente na Licença Prévia e se restringiu a Área de Influência Direta (AID) e 

Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento, que serviram como direcionamento para 

determinar a avaliação dos impactos ambientais. Entretanto a AID foi muito reduzida, se 

restringindo apenas ao local da construção, desse modo se caracterizando como a Área 

Diretamente Afetada (ADA). Do mesmo modo a AII se voltou apenas para o município de 

Itapajé, todavia uma barragem com intuito de abastecimento de determinada população 

influencia na dinâmica migratória de toda uma região. 

 

5.2.2 Diagnóstico ambiental 

 

Como metodologia para o diagnóstico ambiental para a AID, delimitada 

anteriormente pelo elaborador, o estudo fez uso de mapeamento onde a cartografia foi gerada 

por levantamento topográfico, já para a AII usou-se as folhas da SUDENE e carta imagem de 

radar. O diagnóstico foi dividido entre o meio físico, biológico e socioeconômico. 

No meio físico o estudo se apresentou bem completo, apresentando informações 

referentes à atmosfera, parâmetros meteorológicos como precipitação da própria cidade, 

temperatura, painel climático, resumo da geologia já apresentada anteriormente, 

geomorfologia, pedologia, recursos hídricos e regime de chuvas. 

Já em relação ao meio biológico o estudo foi mais sucinto, englobando 

primeiramente uma caracterização geral seguido de configuração da fauna e flora existente no 

loca a partir de levantamento de campo, tendo como resultados um meio muito diversificado 

que nele continha a caatinga, meio antrópico (famílias que residiam no local) e zona ribeirinha 

(plâncton, bento e vegetação de margem). 



 

 

35 

 

O meio socioeconômico foi fortemente explorado, sendo descrito com relação à 

caracterização geral do município de Itapajé, localização e geografia, além de aspectos 

demográficos e sociais, infraestrutura física e econômica, ressaltando pontos importantes para 

o empreendimento como saneamento básico e especificamente a distribuição de água para as 

famílias, além das dificuldades que a cidade enfrenta principalmente com relação a 

infraestrutura. 

 

5.2.3 Avaliação dos Impactos Ambientais 

 

A avaliação de impactos ambientais do estudo se deu através de estrutura matricial 

relacionando causa e efeito do projeto, estruturados a partir dos componentes do sistema 

ambiental identificados no diagnóstico a partir da identificação das ações do empreendimento 

e análise crítica das suas características e evolução, em face da possibilidade de gerar impactos 

adversos ou benéficos. A avaliação de impactos foi dividida em três matrizes, uma avaliando o 

meio físico, outra o meio biológico e a última o meio antrópico. 

A avaliação dos impactos ambientais aconteceu na área de influência funcional e 

seguiu o modelo conhecido como matriz de Leopold. No eixo (Y) da matriz (colunas) estavam 

os componentes do empreendimento em todas as suas fases, já o eixo (X) apresentava (linhas) 

o componente do sistema ambiental da área de influência. Assim no cruzamento de cada 

componente impactante com cada componente impactado, correspondendo a uma célula da 

matriz representando o impacto identificado ou previsível. A célula foi dividida em duas 

metades diagonais, uma em vermelho representando o impacto negativo e outra em verde 

representando o impacto positivo. 

A matriz de avaliação de impacto teve sua coluna, representada pelos componentes 

de fases do empreendimento, subdivididos em quatro etapas: Estudo e projetos; Implantação; 

Operação; Monitoramento. Entretanto, em geral as matrizes de avaliação de impactos 

ambientais são mais comuns adotarem apenas as fases de estudo, instalação e operação, já que 

o monitoramento, referente aos planos e programas ambientais, são comumente confeccionados 

após a caracterização dos impactos, justamente para ameniza-los. Desta forma, as colunas 

referentes aos planos de monitoramento sempre tiveram apenas impactos positivos, 

assemelhando essa avaliação à uma matriz tendenciosa. 
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A pontuação para cada célula variava do número um ao oito, (ou nove se o impacto 

fosse permanente) tanto para os resultados benéficos com adversos. Ao final a pontuação era 

somada, tendo os pontos vermelhos como números negativos, houve um balanço ao final de 

cada matriz. 

A matriz referente ao meio físico teve um saldo final de 102 pontos negativos, já 

em relação ao meio biológico o resultado foi de 44 pontos negativos, enquanto o meio 

socioeconômico obteve um saldo de 332 pontos positivos, resultando assim em um balanço 

final de 186 pontos benéficos. 

 

5.2.4 Mitigação e Planos de Controle e Monitoramento 

 

As medidas e os planos foram considerados para atenuar os impactos negativos ou 

maximizar os positivos. As medidas foram descritas em forma de tópicos, de maneira muito 

sucinta, relativos aos componentes da fase de implantação, tendo em vista que os estudos e 

projetos (já concluídos) pouco interferiram no nas áreas de influência. Os planos de controle e 

monitoramento foram determinados como instrumentos de mitigação de impactos, na fase 

operacional. 

É interessante ressaltar que nas medidas mitigatórias há sempre uma preocupação 

com a comunidade, visto que há muitas medidas para manter a população informada, prestar 

esclarecimentos, manter documentos arquivados, além de informação aos moradores sobre vias 

que seriam utilizadas, dentre outros cuidados abordados. 

Os planos de controle e monitoramento técnico, segundo o estudo, objetivaram 

melhor organizar as ações relativas a construção e operação do açude para que as adversidades 

fossem minimizadas e os impactos positivos fossem maximizados. Diante disto, seis programas 

ambientais foram formulados, sendo os modelos de controle ligados à fase de implantação 

sendo voltados diretamente aos recursos hídricos e erosão, e os modelos de controle e 

monitoramento com maior ligação na fase operacional, sendo de responsabilidade da prefeitura. 

Dessa forma, os seis planos apresentados foram: Plano de proteção e recuperação 

do Ambiente Público; Plano de Manejo de Fauna e Flora; Plano de controle dos Recursos 

Hídricos; Plano de Controle da erosão; Plano de educação ambiental; Plano de gestão do 

manancial. 
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O plano de proteção e recuperação do Ambiente Público compreendeu ações 

corretivas e principalmente preventivas buscando adequar as obras ao sistema existente em seu 

entorno, buscando propiciar máximo de condição iguais ou superiores em termos qualidade 

ambiental referentes ao ambiente antes do início das obras. 

O Plano de Manejo de Fauna e Flora se apresentou bem resumido, apenas 

caracterizando a área estabelecida e citando medidas vagas para resgate e destinação da fauna 

e os cuidados de forma geral que devem ser adotados com relação a vegetação do loca. O plano 

estabeleceu a mesma duração da implantação da obra. 

O Plano de controle dos Recursos Hídricos estabeleceu a inclusão do 

monitoramento da qualidade das águas, dos processos de eutrofização e combate a vetores de 

doenças, delimitando os pontos de amostragem baseando-se para padrões de potabilidade da 

água nas resoluções CONAMA vigentes. 

Com relação a este plano, pode-se destacar como protagonistas as atividades tanto 

do SAAE existente no município, responsável por monitorar a qualidade da água e trata-la antes 

da distribuição pela cidade, quanto da COGERH, representada pela regional de Pentecoste, 

responsável pelo monitoramento da bacia do Curú. 

O Plano de Controle da erosão se mostrou simplificado, resumiu na caracterização 

da área a ser implantada a obra e citou, de forma geral, medidas preventivas para controle e uso 

do solo durante o processo de instalação, se entendendo pelo período de duração da obra. 

O Plano de educação ambiental envolveu diversas ações a serem aplicadas à 

população diretamente afetada, de forma integral e também modulada, sendo divididas em duas 

partes. A primeira referindo-se à fase de construção física do empreendimento necessitando de 

uma abordagem tanto para a população no sentido de esclarecimentos quanto aos operários da 

obra. A segunda parte voltada a operacionalização, direcionada para a preservação do ambiente 

de entorno e conservação da área interna do manancial. 

Este plano de educação ambiental se mostrou o mais completo no que diz respeito 

a clareza de seus métodos e ao que se refere a medidas concretas. Também se apresentou muito 

diversificado na sua abordagem com a população, propondo palestras, cartilhas, vídeos, dentre 

outros métodos de disseminar conhecimento. Além disso, a apresentação deste plano 
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preocupou-se não somente com a conscientização de preservação por descarte correto de 

resíduos, mas também buscou transmitir conhecimentos com relação ao gerenciamento de 

recursos hídricos. 

O Plano de gestão do manancial apresentou-se de forma bem sucinta. Em suma, 

ressaltou a importância de se apresentar através da prefeitura, um gestor público na função de 

gestor do manancial, para que seja garantido os múltiplos usos do açude, primeiramente para o 

abastecimento de água, mas também para criação de peixes e proteção da comunidade aquática, 

assim como as áreas marginais de preservação em consonância com a manutenção e melhoria 

da qualidade ambiental das águas represadas. Assim, este plano apenas citou cenários que 

deveriam ser alcançados, sem destacar a sua implementação, nem ações concretas, pontuais ou 

prolongadas que seriam desenvolvidas. 

 

5.2.5 Prognóstico Ambiental 

 

O prognóstico ambiental apresentado no estudo incluiu considerações da qualidade 

da área com e sem a implantação do projeto. Dessa forma, foi ressaltado que sem o 

empreendimento a tendência de evolução seria uma continuação dos padrões de ocupação da 

época, sujeitas a atividade agropecuária e exploração agrícola. Entretanto, esse futuro 

acarretaria na continuidade de problemas com escassez hídrica sofridos pela cidade e até mesmo 

no desgaste ambiental pela produção agropecuária continuada próximo ao recurso hídrico. 

Para um cenário da efetiva implantação do empreendimento a previsão no estudo é 

de que houvesse uma maior ocupação da população na cidade acarretada devido a 

disponibilidade de abastecimento regular de água, além de aumento na umidade relativa do ar. 

Entretanto, há também a previsão dos impactos adversos, principalmente no ecossistema 

terrestre do local, já que será substituído por um ecossistema marinho, todavia se ressaltou o 

impacto econômico com a produção de pescados. 

Dessa forma, foi destacado com maior enfoque os impactos ambientais 

mencionados no tópico de avaliação de impactos, mas desta vez eles foram contextualizados 

em situações cotidianas do município. O prognóstico demonstrou as adversidades da construção 

do empreendimento, mas principalmente, como esperado, valorizou os benefícios do açude 

predominantemente no meio antrópico, como já era esperado, e ressaltou a continuação da boa 
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qualidade ambiental existente no que se refere o estudo como AID. Assim, o prognóstico teve 

uma boa abrangência no que tange localização de áreas, meios físico, biológico e antrópico e 

cenários com e sem a construção do açude. 

 

5.2.6 Conclusões e Recomendações do EVA 

 

Na conclusão do estudo é abordado mais uma vez as dificuldades enfrentadas pelo 

município por conta da escassez hídrica, além de fazer um resumo da bacia e rios que 

influenciam a área da barragem a ser construída. Além disso, é feito novamente uma síntese das 

características técnicas do projeto.   

Ademais foi feita uma síntese dos componentes físicos, biológicos e antrópicos 

referentes ao projeto e os impactos positivos e negativos que seriam recaídos sobre esses meios. 

Por fim, foi concluído através do EVA apresentado que o empreendimento seria viável e deste 

modo foram prestadas recomendações quanto ao prosseguimento do licenciamento e 

relembrou-se as medidas já descritas durante o estudo. 

 

5.2.7 Equipe Técnica  

 

A equipe técnica do estudo foi formada por três pessoas, número satisfatório de 

acordo com a COEMA 08/2004, as formações desses profissionais eram em geografia, geologia 

e Engenharia Agrônoma, caracterizando uma equipe multidisciplinar, entretanto poderia ter 

sido mais diversificada. O meio físico no estudo, principalmente em relação a solos foi muito 

bem abordado, colidindo com o fato da equipe ser constituída por geólogo e geógrafo, 

entretanto o meio biológico foi apresentado de maneira bem mais retraída, que poderia ser sido 

diferente se a equipe contasse com um profissional biólogo. 

Ademais, houve um registro fotográfico da Área Diretamente afetada, ressaltando 

a vegetação, o recurso hídrico e o solo referido durante todo o estudo. 
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5.3 Situação dos Planos de Controle e Monitoramento Ambiental 

 

Ao analisar os planos de controle e monitoramento ambiental propostos pelo 

estudo, constatou-se que a responsabilidade da execução dos planos foi atribuída para a 

prefeitura municipal. 

Através de questionamentos à prefeitura, foi possível identificar que os planos de 

monitoramento ainda em vigência são, o Plano de Educação Ambiental executado através da 

Secretária de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente e o Plano de Controle dos Recursos 

Hídricos juntamente com o Plano de Gestão do Manancial, executados através do SAAE de 

Itapajé e gerência da COGERH responsável pela região, onde por meio dele são feitas as 

análises e controle de qualidade da água. Os outros planos não se fazem presentes atualmente 

na prefeitura, assim como também não puderam ser verificados sua anterior existência pelo 

motivo de não existir nenhum tipo de relatório ou arquivo sobre os referidos planos na prefeitura 

municipal. A tabela 1 apresenta uma síntese da situação atual dos Planos Ambientais propostos 

pelo EVA diferenciando-os entre em vigência ou não. 

 

PLANOS EM VIGÊNCIA 

Plano de Proteção e Recuperação do Ambiente Público NÃO 

Plano de Manejo de Fauna e Flora NÃO 

Plano de Controle dos Recursos Hídricos SIM 

Plano de Controle da Erosão NÃO 

Plano de Educação Ambiental SIM 

Plano de Gestão do Manancial SIM 

Tabela 1: Situação dos Planos Ambientais propostos no EVA. Fonte: Autor 
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Os três planos previstos pelo EVA que não se encontram em vigência também não 

foram possíveis de averiguar se algum dia já existiram, entretanto analisando o conteúdo desses 

planos pode-se afirmar que os ainda executados são relativamente mais simples de se efetivar, 

visto as atividades estabelecidas, como a gestão do manancial, interagem com a atuação de 

órgãos específicos como a COGERH, dessa forma se tornando mais fácil tanto sua execução 

como perpetuação.  

Através da prefeitura municipal e COGERH foi possível identificar as atividades 

exercidas nesses planos. O plano de educação ambiental compreende uma diversificada 

variedade de atuação dentro da cidade, tendo atividades voltadas a conscientização e 

preservação do açude público abrangendo visitas ao empreendimento. A prefeitura 

disponibiliza relatório dessas atividades, registros fotográficos e faz algumas publicações em 

seu sítio online. 

O plano de controle dos recursos hídricos atua principalmente através do SAAE 

municipal que faz diariamente a análise de água bruta e tratada, assim como a COGERH 

acompanha essas análises e faz visitas ao açude para observar os níveis de água, grau de 

eutrofização, dentre outros parâmetros de qualidade de água. Esses relatórios estão 

disponibilizados na central do SAAE e no sítio online da COGERH. 

O plano de gestão do manancial agrega tanto a educação ambiental quanto o 

controle dos recursos hídricos, entretanto o plano contido no estudo deixa claro que uma das 

principais atividades é estabelecer, através da prefeitura, uma pessoa chamada de gestor do 

manancial, contudo não existe nenhum funcionário delegado para esta função. Este plano 

culmina em coordenar, através da prefeitura, as atividades relacionadas ao açude. Com relação 

a COGERH não se tem uma visão em especial para as áreas do entorno do empreendimento, 

quando foi requerido relatórios de monitoramento da área, o órgão alegou não ter esses dados, 

entretanto para outros açudes a coordenadoria apresenta relatórios ambientais em seu sítio 

online. 

Dessa forma, pode-se inferir que os planos que constam no estudo e ainda estão 

vigentes só estão sendo realizados por apresentarem grande semelhança com atividades 

obrigatórias de outros órgãos ambientais. Entretanto vale ressaltar a importância dessas 

atividades, mesmo que realizadas por estarem inclusas a outros setores da gestão pública. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Após a análise do processo de licenciamento do açude público, verificou-se que, a 

prefeitura de Itapajé foi eficiente na entrega de todos os documentos solicitados pela SEMACE, 

entretanto a Superintendência apresentou algumas inconsistências ao longo dos processos. 

Constatou-se que o procedimento de Licenciamento Ambiental da barragem do 

município de Itapajé se dividiu entre licença Prévia, Instalação e Renovação de Licença de 

Instalação. A licença prévia foi emitida com agilidade, contudo após verificação nas legislações 

pertinentes (CONAMA 01/86 e CONAMA 237/97) concluiu-se que para emissão da LP a 

SEMACE deveria ter solicitado e analisado um EIA/RIMA, a partir disso obtendo um parecer 

técnico concedendo ou não a licença, todavia foi solicitado apenas um Estudo de Viabilidade 

Ambiental como uma das condicionantes da LP, tendo sido analisado apenas no processo de 

solicitação de Licença de Instalação.  

O Estudo de Viabilidade Ambiental apresentado, apesar de não ter sido tão 

completo quanto um EIA/RIMA, exibiu os pontos mais importantes como caracterização da 

área, avaliação de impactos e medidas mitigatórias, juntamente com planos de controle e 

monitoramento ambiental, contudo o estudo da área tinha maior enfoque nos aspectos físicos 

como solo e menor para o meio biológico, se devendo ao fato da graduação da equipe 

elaboradora do estudo ser mais voltada para esse contexto. 

Além disso, os planos de monitoramento e controle ambiental apresentados se 

caracterizaram muito resumidos, sem medidas concretas e texto vago, exceto o plano de 

educação ambiental que se destacou por seu volume e conteúdo, além de simples também 

assertivo. 

Apesar de os planos de controle e monitoramento ambiental terem sido 

apresentados de forma resumida e difusa, as medidas de mitigação se mostraram muito voltadas 

para a disseminação de informação e conhecimento para a população. Da mesma forma, 

observou-se também que o prognóstico efetuado demonstrou um grande enfoque nos impactos 

sentidos não somente pelo meio ambiente, mas também pela comunidade em relação aos 

cenários com e sem a construção do açude. Já a avaliação de impactos, representada pela Matriz 

de Leopold, apesar de destacar diversos impactos negativos teve uma construção muito 

tendenciosa para os resultados de impactos positivos. 
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É importante destacar que, segundo SRH (2016) apesar da assinatura do contrato 

para início da obra ter sido no ano de 2008, a construção do açude foi iniciada apenas no ano 

de 2010 e terminada no ano de 2012, atestando assim que a obra foi construída de maneira 

irregular, visto que a Renovação de Licença de Instalação já havia sido expirada no ano de 

2009. 

A partir das análises foi possível perceber também que os planos propostos pelo 

estudo ambiental se apresentaram de maneira vaga e que a continuação deles seguiu um 

caminho de proteção aos recursos hídricos atrelado à educação ambiental e ligação essencial 

destes planos ao SAAE municipal e gerência regional da COGERH, além disso percebeu-se 

uma descontinuidade em informações sobre o açude no que diz respeito a prefeitura de Itapajé, 

podendo atrelar esse fato aos problemas devido as quebras de gestão. 

A construção do açude público apesar de todos os impactos ambientais causados, 

foi de extrema necessidade ao município de Itapajé. Entretanto é necessário que se tenha um 

cuidado especial com os recursos hídricos e se mantenha os planos de monitoramento. 
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