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§ 6o Os órgãos e entidades envolvidos poderão exigir uma
única vez, mediante decisão motivada, esclarecimentos, detalhamento
ou complementação de informações, com base no termo de referência
específico, a serem entregues pelo empreendedor no prazo de até 60
(sessenta) dias no caso de EIA/RIMA e 20 (vinte) dias nos demais
casos.

§ 7o A manifestação dos órgãos e entidades envolvidos de-
verá ser conclusiva, apontando a existência de eventuais óbices ao
prosseguimento do processo de licenciamento e indicando as medidas
ou condicionantes consideradas necessárias para superá-los.

§8o As condicionantes e medidas indicadas na manifestação
dos órgãos e entidades envolvidos de que trata o caput, para cum-
primento pelo empreendedor, deverão guardar relação direta com os
impactos identificados nos estudos apresentados pelo empreendedor,
decorrentes da implantação da atividade ou empreendimento, e de-
verão ser acompanhadas de justificativa técnica.

Art. 7o. No período que antecede a emissão das licenças de
instalação e operação, o IBAMA poderá solicitar manifestação dos
órgãos e entidades envolvidos, quanto ao cumprimento das condi-
cionantes das licenças expedidas anteriormente, bem como quanto aos
estudos, planos e programas pertinentes à fase do licenciamento em
curso.

§ 1o O prazo para manifestação será de, no máximo, 60
(sessenta) dias, a contar da data de recebimento da solicitação do
IBAMA.

§ 2o Os órgãos e entidades envolvidos deverão disponibilizar
ao empreendedor, no âmbito de suas competências, orientações para a
elaboração do Projeto Básico Ambiental - PBA ou documento similar,
bem como quaisquer outros documentos exigíveis de acordo com a
fase do licenciamento.

Art. 8o As manifestações dos órgãos e entidades envolvidos
deverão ser encaminhadas ao IBAMA em formato impresso e em
meio eletrônico.

CAPITULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 9o Caberá aos órgãos e entidades federais envolvidos no

licenciamento ambiental acompanhar a implementação das recomen-
dações e medidas relacionadas às suas respectivas áreas de com-
petência, informando ao IBAMA eventuais descumprimentos e in-
conformidades em relação ao estabelecido durante as análises prévias
à concessão de cada licença.

Art. 10. Os órgãos e entidades envolvidos deverão ajustar-se
às disposições desta Portaria, adequando ou estabelecendo normativas
pertinentes no prazo de até 30 dias.

Art. 11. Os casos omissos referentes ao conteúdo desta por-
taria serão decididos pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente,
ouvido o IBAMA.

Art. 12. Os prazos e procedimentos dispostos nesta Portaria
aplicam-se somente aos processos de licenciamento ambiental cujos
Termos de Referência ainda não tenham sido emitidos pelo IBAMA,
na data de sua publicação.

Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

IZABELLA TEIXEIRA
Ministra de Estado do Meio Ambiente

JOSÉ EDUARDO CARDOZO
Ministro de Estado da Justiça

ANA DE HOLLANDA
Ministra de Estado da Cultura

ALEXANDRE PADILHA
Ministro de Estado da Saúde

ANEXO I

LISTA DE BENS REGISTRADOS NOS TERMOS DO DE-
CRETO 3.551 DE 2000

1. Ofício das Paneleiras de Goiabeiras
Localização: município de Vitória-ES
2. Arte Kusiwa - Pintura Corporal e Arte Gráfica Wajãpi
Localização: Amapá
3. Círio de Nossa Senhora de Nazaré
Localização: Belém-PA e incidência em diversas cidades bra-

sileiras
4. Samba de Roda do Recôncavo Baiano
Localização: Bahia e incidência em diversas cidades bra-

sileiras
5. Modo de Fazer Viola-de-Cocho
Localização: Mato Grosso e Mato Grosso do Sul
6. Ofício das Baianas de Acarajé
Incidência: Salvador-BA e incidência em diversas cidades

brasileiras.
7. Jongo no Sudeste
Localização: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e

Espírito Santo.
8. Cachoeira de Iauaretê - Lugar sagrado dos povos in-

dígenas dos Rios Uaupés e Papuri
Localização: Município de São Gabriel da Cachoeira - AM
9. Feira de Caruaru
Localização: Município de Caruaru-PE
10. Frevo
Localização: Pernambuco e incidência em diversas cidades

brasileiras.
11. Tambor de Crioula do Maranhão
Localização: Maranhão e incidência em outros estados bra-

sileiros

12. Matrizes do Samba no Rio de Janeiro: Partido Alto,
Samba de Terreiro e Samba-Enredo.

Localização: Rio de Janeiro e incidência nos demais estados
brasileiros

13. Modo artesanal de fazer Queijo de Minas, nas regiões do
Serro e das Serras da Canastra e do Salitre

Localização: Minas Gerais.
14. Roda de Capoeira
Localização: em todos estados brasileiros e incidência em

diversos países.
15. Ofício dos mestres de capoeira
Localização: em todos estados brasileiros e incidência em

diversos países.
16. Modo de fazer Renda Irlandesa (Sergipe)
Localização: Município de Divina Pastora-SE e incidências

em outras cidades brasileiras.
17. O toque dos Sinos em Minas Gerais
Localização: Minas Gerais e incidência em outras cidades

brasileiras
18. Ofício de Sineiro
Localização: Minas Gerais e incidência em outras cidades

brasileiras
19. Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis (Goiás)
Localização: Município de Pirinópolis-GO
20. Ritual Yaokwa do Povo Indígena Enawene Nawe
Localização: Mato Grosso
21. Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro
Localização: Amazonas
22. Festa de Sant' Ana de Caicó
Localização: Município de Caicó-RN
23. Complexo Cultural do Bumba-meu-boi do Maranhão
Localização: Maranhão e incidência em diversas cidades bra-

sileiras

ANEXO II

Ti p o l o g i a Distância (KM)
Amazônia Legal Demais Regiões

Empreendimentos Lineares (exceto
rodovias):
Ferrovias
Dutos
Linhas de Transmissão

10 km
5 km
8 km

5 km
3 km
5 km

Rodovias 40 km 10 km
Empreendimentos Pontuais (portos,
mineração e termoelétricas):

10 km 8 km

Aproveitamentos Hidrelétricos
(UHEs e PCHs):

40 km
Ou Área de contribuição

direta ou

15 km
Ou Área de contribuição

direta ou

reservatório acrescido de
20 km a jusante

reservatório acrescido de
20 km a jusante

ANEXO III

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RE-
CURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
INTRODUÇÃO E ORIENTAÇÕES GERAIS
1. INTRODUÇÃO

O Termo de Referência - TR tem como objetivo determinar
a abrangência, os procedimentos e os critérios gerais para a ela-
boração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o respectivo Re-
latório de Impacto Ambiental (RIMA), instrumentos do licenciamento
ambiental.

Para requerer a licença prévia para a atividade ou empre-
endimento, primeiro passo do procedimento de licenciamento am-
biental, o responsável legal deverá elaborar o EIA/RIMA pautado em
Termo de Referência, que estipula as diretrizes e fornece subsídios
que norteiam o desenvolvimento dos estudos. O EIA envolve a de-
finição da área de influência da atividade ou empreendimento, o
diagnóstico ambiental dessa área, a identificação e qualificação dos
impactos ambientais decorrentes da atividade ou do empreendimento,
avaliação desses impactos e a proposição de medidas para a mi-
tigação, o controle e, até mesmo, a eliminação dos impactos.

O EIA deve primordialmente identificar os impactos da ati-
vidade ou empreendimento, analisando sua inserção na região, o que
embasará, juntamente com os demais fatores e estudos específicos
incorporados à análise, a tomada de decisão quanto a sua viabilidade
ambiental.

A avaliação integrada dos impactos ambientais deve con-
siderar os impactos ambientais relacionados especificamente com a
atividade ou o empreendimento, bem como considerar efeitos iso-
lados, cumulativos e/ ou sinérgicos de origem natural e antrópica,
principalmente com relação aos eventuais projetos inventariados, pro-
postos, em implantação ou operação na área de influência regional.

O Termo de Referência é elaborado a partir das informações
específicas levantadas na Ficha de Abertura de Processo (FAP) junto
ao Ibama, em reuniões e mapeamento disponibilizados pelo inte-
ressado e em vistoria de campo.

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS
2.1. PROCEDIMENTOS DO LICENCIAMENTO AM-

B I E N TA L
O licenciamento ambiental de empreendimentos potencial-

mente poluidores ou causadores de degradação ambiental foi definido
como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente
(PNMA), Lei No. 6.938/81, que instituiu também o Sistema Nacional
do Meio Ambiente (Sisnama), mantendo a competência concorrente
dos entes da Federação para a sua implementação.

A elaboração do EIA integra a fase inicial do licenciamento
ambiental atestando a viabilidade ambiental da atividade ou do em-
preendimento, a partir do posicionamento técnico do Ibama e emissão
da licença pertinente, permitindo, assim, a continuidade do licen-
ciamento ambiental. As próximas fases, correspondentes às licenças
conseqüentes, envolvem a elaboração do Projeto Básico Ambiental -
PBA e o Inventário Florestal, dentre outros estudos necessários ao

processo de licenciamento ambiental.
A publicidade dos estudos é feita normalmente por meio do

Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, que deve ser apresentado de
forma objetiva, em linguagem acessível, ilustrado por mapas, cartas,
quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de modo
que se possam entender as vantagens e desvantagens do projeto, bem
como todas as conseqüências ambientais de sua implementação. Esta
publicidade é uma exigência da Constituição Brasileira, em seu Art.
225. Para tanto o Ibama poderá promover a realização de audiências
públicas, de acordo com o que estabelece a Resolução Conama No.
009/87, ou outras formas de conuslta pública. O RIMA é fundamental
para o alcance dos objetivos da audiência pública a que deve ser
submetido o EIA.

As manifestações técnicas conclusivas dos diversos órgãos e
entidades da administração pública envolvidos no licenciamento am-
biental, dentre eles: órgãos estaduais de meio ambiente, prefeituras,
FUNAI, SNVS/MS, IPHAN, Fundação Palmares, conforme sua res-
pectiva competência, constituem parte integrante da análise de mérito
prevista no procedimento de licenciamento ambiental, conforme le-
gislação aplicável.

Os órgãos responsáveis pela administração de Unidades de
Conservação deverão se manifestar, previamente à emissão da pri-
meira licença, nos termos da Lei nº 9985/2000 e Resolução CO-
NAMA 428/2010.

2.2. DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
2.2.1. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA
O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) constitui-se em um

documento de natureza técnico-científica que tem por finalidade a
avaliação dos impactos ambientais capazes de serem gerados por
atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais,
considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou daqueles que,
sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, de modo a
permitir a verificação da sua viabilidade ambiental.

O EIA deve determinar o grau de impacto da atividade ou do
empreendimento, propor medidas mitigadoras e de controle ambien-
tal, procurando garantir o uso sustentável dos recursos naturais e
apontar o percentual a ser aplicado para fins de compensação am-
biental, conforme Lei nº 9985/2000.

Deverão ser detalhadas as metodologias adotadas para es-
colha da alternativa mais favorável, delimitação das áreas de in-
fluência, diagnóstico dos fatores ambientais e avaliação dos impac-
tos.

2.2.2. RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA
As informações técnicas geradas no Estudo de Impacto Am-

biental - EIA deverão ser apresentadas em um documento em lin-
guagem apropriada ao entendimento do público, que é o Relatório de
Impacto Ambiental - RIMA, em conformidade com a Resolução
CONAMA nº 001/86. A linguagem utilizada neste documento deverá
conter características e simbologias adequadas ao entendimento das
comunidades interessadas, devendo ainda conter, como instrumento
didático auxiliar, ilustrações tais como mapas, quadros, gráficos e
demais técnicas de comunicação visual, expondo de modo simples e
claro as conseqüências ambientais do projeto e suas alternativas,
comparando as vantagens e desvantagens de cada uma delas.

2.2.3. OUTROS ESTUDOS E DOCUMENTOS A SEREM
O B S E RVA D O S

A legislação atual incorporou outros estudos ao licencia-
mento ambiental, a saber: Avaliação do Potencial Malarígeno (APM);
diagnóstico e prospecção, quando necessário, de bens de interesse
cultural, material e imaterial; e, ainda, estudos etnoecológicos, de
comunidades indígenas, comunidades quilombolas e sobre assenta-
mentos humanos, conforme a pertinência.

Devem ser observados os instrumentos legais e normativos
próprios, alem das diretrizes e orientações específicas emitidas pelos
órgãos e entidades, conforme a competência. Assim, quaisquer au-
torizações ou documentos referentes à elaboração, ou dispensa de
exigibilidade, de estudos ou ações, as suas conclusões, incluindo
pareceres técnicos e avaliações, devem ser encaminhados ao Ibama
para a devida anexação ao processo de licenciamento ambiental.

Assim, os termos de referência e as orientações emitidas
pelos órgãos e entidades competentes são complementares ao TR do
Ibama.

Estudos e Laudo de Avaliação do Potencial Malarígeno
(ANEXO III-A): Sob a responsabilidade da Secretaria de Vigilância
em Saúde - SVS, do Ministério da Saúde - MS, referem-se aos
estudos epidemiológicos e a condução de programas voltados para o
controle da doença e de seus vetores a serem implementados nas
diversas fases da atividade ou empreendimento que potencializem os
fatores de risco para a ocorrência de casos de malária, e devem ser
realizados pelo empreendedor. Modelo de TR com o conteúdo mí-
nimo de tais estudos constituem o Anexo III-A desta Portaria.

Estudos sobre Populações Indígenas (ANEXO III-B): Sob a
responsabilidade da Coordenação Geral de Patrimônio Indígena e
Meio Ambiente - CGPIMA, da Fundação Nacional do Índio - FU-
NAI, do Ministério da Justiça - MJ, o estudo sobre população in-
dígena abrange identificação, localização e caracterização das terras
indígenas, grupos, comunidades étnicas remanescentes e aldeias exis-
tentes na área definida no Anexo II, com avaliação dos impactos
decorrentes do empreendimento ou atividade e proposição de medidas
de controle e de mitigação desses impactos sobre as populações
indígenas. Modelo de TR com o conteúdo mínimo de tais estudos
constituem o Anexo III-B desta Portaria.
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