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RESUMO 
 
A recuperação de Áreas de Preservação Permanente no entorno dos reservatórios das usinas hidrelétricas 
constitui um tema bastante complexo, considerando os aspectos técnicos, legais e sociais envolvidos com sua 
execução. Uma das maiores complexidades ocorre para empreendimentos antigos, com usos e ocupações já 
consolidados em suas margens e ilhas. Este trabalho apresenta uma proposta metodológica visando restauração e 
recuperação da APP nos reservatórios das UHE Funil e Pedra, de propriedade da Chesf, definindo co-
responsabilidades entre os diversos atores usuários dos reservatórios, tais como, a própria Chesf, o Órgão 
Ambiental, o Ministério Público, os proprietários e usuários das APP, entre outros. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
 
Gestão de reservatórios, Área de Preservação Permanente, Gestão sociopatrimonial, Gestão ambiental  

1.0 - INTRODUÇÃO  

 
O desenvolvimento urbano, a conseqüente busca por lazer e turismo, somados à irrigação e à possibilidade de 
exploração de outras atividades econômicas, levaram as comunidades a se aproximar cada vez mais dos 
reservatórios das usinas hidrelétricas, passando a ocupar suas margens e ilhas, acarretando, na maioria das 
vezes, graves impactos ambientais e ocasionando uma série de restrições à operação desses reservatórios.  
 
Segundo dados levantados pela Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica – Abrage (1) 
em 2007, o perímetro dos reservatórios das usinas hidrelétricas brasileiras tem cerca de 76.000 km de extensão, o 
que representa quase 10 vezes a costa brasileira. Deste montante, algo em torno de oitenta por cento é composto 
por reservatórios de usinas que entraram em operação até o final da década de 80, representando hoje um 
significativo passivo ambiental pelo uso e ocupação irregulares das suas margens e ilhas agravado, tanto pelo 
aprimoramento da legislação ambiental brasileira ocorrido desde então, como pela ausência de uma gestão 
socioambiental e patrimonial adequadas. 
 
De uma maneira geral, a recuperação de Área de Preservação Permanente - APP no entorno de reservatórios 
constitui um tema bastante complexo, considerando os aspectos técnicos, legais e sociais envolvidos com sua 
execução. Uma das maiores complexidades ocorre para empreendimentos antigos, com usos e ocupações já 
consolidados em suas margens e ilhas.  
 
As empresas do Setor Elétrico vêm tentando desenvolver procedimentos técnicos adequados, mas estão 
enfrentando dificuldades legais diante do posicionamento do Ministério Público e dos Órgãos Ambientais que 
insistem na implantação da largura da faixa de APP conforme definido na Resolução do Conama nº 302/2002, 
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mesmo para empreendimentos antigos, com usos e ocupações já consolidados nas margens e ilhas. 
Adicionalmente, também têm enfrentado dificuldades por parte dos proprietários que não abrem mão das APP 
ocupadas com atividades econômicas diversas.  
 
Há cerca de três anos, a recuperação de APP voltou à discussão nacional com a emissão da Resolução CONAMA 
nº 369/2006, levando este Conselho a promover, em 2006, um seminário específico para troca de experiências 
entre as instituições públicas e privadas na implantação de projetos para recuperação de APP. Este evento veio 
ratificar a complexidade deste tema e recomendar que as diretrizes básicas que vierem a ser adotadas devem 
envolver, indiscutivelmente, a participação do Ministério Público. 
 
Este trabalho apresenta uma proposta metodológica para restauração e recuperação da APP nos reservatórios das 
UHE de Funil e Pedra, elaborada considerando os aspectos técnicos e as diretrizes discutidas no citado seminário. 
Tal proposta é composta de oito etapas: Programa de Comunicação; Diagnóstico Socioparimonial e Ambiental do 
entorno dos reservatórios; Programa de Educação Ambiental, com foco na APP; Elaboração e proposição de um 
Plano de Recuperação da APP; Discussão e validação do Plano de Recuperação das APP proposto com os 
agentes envolvidos; Negociação com os proprietários, ocupantes e demais agentes que participarão da execução 
do Plano; Formalização das negociações, através de instrumento legal, e que estabeleça as responsabilidades de 
cada Agente; Implantação e Monitoramento das ações do Plano.  
 
Além do capítulo sobre metodologia (item 4) são apresentados os aspectos legais envolvendo a APP (item 2), uma 
descrição sucinta das UHE de Funil e Pedra (item 3) e as considerações finais que contemplam, não apenas as 
dificuldades para implantação da metodologia proposta, como também os principais desafios para a implantação e 
manutenção da faixa de APP no entorno dos reservatórios das usinas hidrelétricas. 

2.0 - ASPECTOS LEGAIS ENVOLVENDO A APP 

 
Apresenta-se, neste item, uma análise mais detalhada da legislação aplicável às Áreas de Preservação 
Permanente – APP, particularmente aquelas localizadas no entorno dos reservatórios artificiais. 
 
O Código Florestal, instituído pelo Decreto nº 23.793 de 1934 e reformado pela Lei nº 4.771 de 1965 estabeleceu 
que as florestas e demais formas de vegetação natural situadas ao redor dos reservatórios artificiais são 
consideradas Áreas de Preservação Permanente – APP. Registra-se que, tanto o Código Florestal de 1934 como o 
de 1965, foram omissos no tocante à definição da largura da faixa de APP ao redor de reservatórios naturais e 
artificiais.  
 
Somente a partir de 1985, a Resolução do Conama nº 004/85 determinou, pela primeira vez, o valor de uma faixa 
de 100 metros ao redor dos reservatórios, como área de preservação permanente. Com o advento da Constituição 
Federal de 1988, a definição da APP numa faixa de 100 metros ao redor dos reservatórios e determinada por meio 
de uma resolução do Conama, passou a ser questionada em sua legalidade, por se tratar de matéria reservada à 
lei, de competência originária de Poder Legislativo e, por isso, indelegável (2). 
 
Dentro do processo de revisão legislativa, o Código Florestal veio a sofrer sucessivas reformas, por meio de 
Medidas Provisórias. O atual texto resulta da redação dada pela Medida Provisória nº 2.166-67/2001, que incube 
ao empreendedor a responsabilidade pela desapropriação e aquisição das Áreas de Preservação Permanente 
criadas no entorno do reservatório artificial, ao tempo em que remete ao Conama a definição de parâmetros e 
regime de uso dessas áreas. 
  
Os parâmetros, definições e limites da APP de reservatórios artificiais a que se refere a MP 2.166-67 vieram a ser 
definidos na Resolução Conama nº 302/2002, publicada em 20 de março de 2002. De acordo com essa resolução, 
a faixa marginal dos reservatórios não deverá ser inferior a 30 metros na área urbana e 100 metros na área rural, 
deixando a cargo do órgão ambiental a tarefa de ampliar ou não a largura dessa faixa. Com base nesta Resolução, 
os Órgãos Ambientais e Ministério Público estão cobrando das geradoras a implantação da faixa de APP não só 
para novos empreendimentos, como também para aqueles que iniciaram sua operação em período anterior. 
 
A Resolução do Conama nº 303/2002, que dispõe sobre parâmetros, definições e limites de APP de uma forma 
mais abrangente que a de nº 302, que é focada nos reservatórios artificiais, revogou, expressamente, em seu 
Artigo 5º, a Resolução Conama nº 004/85. 
 
Com relação à possibilidade de intervenção nas Áreas de Preservação Permanente, a Resolução do Conama nº 
369/2006 criou mecanismos que viabilizam a possibilidade de intervenção nessas áreas, observando, 
primordialmente, sua localização, situação, finalidade e magnitude do impacto ambiental resultante.  
 
Como a questão legal que envolve as APP continua nebulosa, não havendo ainda segurança jurídica com vistas à 
aplicabilidade da legislação vigente, encontram-se em tramitação no Congresso Nacional uma série de Projetos de 
Lei sobre a matéria, quer no sentido de flexibilizar a dimensão da largura da APP em função das condições do solo, 
topografia e vegetação natural remanescente, quanto no de legitimar ocupações já consolidadas em APP.  
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Adicionalmente, questiona-se a competência do Conama em legislar quando deveria se ater apenas a 
regulamentar o Código Florestal. 

3.0 - AS USINAS HIDRELÉTRICAS DE FUNIL E PEDRA 

 
Neste item apresentam-se as características técnicas das UHE de Funil e Pedra e o processo de exigência de 
implantação das APP ao redor dos reservatórios dessas usinas. 
 
3.1   Características técnicas 
 
As UHE de Funil e Pedra estão localizados ao sul do estado da Bahia, no rio de Contas A UHE Pedra fica 
localizada no município de Jequié-BA, a cerca de 120 km a montante de Funil, que se localiza no município de 
Ubaitaba-BA.  
 
A usina de Funil tem uma capacidade instalada de 30 MW e está em operação desde 1968.  A área total de seu 
reservatório é de 4,1 km² e o perímetro de sua borda tem cerca de 20 km. A UHE Pedra tem capacidade instalada 
de 20 MW e iniciou sua operação dez anos depois de Funil, em 1978. A área total de seu reservatório é de 101 km² 
e o perímetro de sua borda tem cerca de 300 km. 
 
3.2   A exigência de implantação da APP 
 
Ambas as usinas são licenciadas pelo Instituto do Meio Ambiente – IMA/BA que tem exigido a implantação da APP 
no entorno dos reservatórios de Pedra e Funil desde 2001 e 2002, respectivamente, quando da emissão das 
Licenças de Operação – LO dos empreendimentos. Inicialmente foi exigida a implantação da APP numa faixa de 
200 metros para ambas as usinas, bem como a aquisição da APP para a UHE Funil. Em razão das dificuldades 
para implantação de tais condicionantes da LO, a Chesf veio a solicitar sua revisão tendo como fundamento as 
seguintes razões: 
 
• Os empreendimentos são antigos;  
• A Chesf não tem a propriedade nem a posse da APP desses reservatórios;  
• Essas APP constituem propriedades de particulares;  
• Por serem reservatórios antigos, existem povoados e populações estabelecidas nas suas margens que são 

áreas mais férteis e produtivas.    
 
Recentemente tais condicionantes foram revistas, permanecendo apenas a cobrança para implantação da APP 
numa faixa de 100 metros no entorno desses reservatórios.  
 
Diante destas constatações e com o objetivo de estruturar uma solução focada nos conceitos de sustentabilidade e 
de exeqüibilidade, a Chesf apresentou ao IMA uma Proposta de Atendimento às Condicionantes relativas às APP 
de Funil e Pedra (3), cuja metodologia se encontra detalhada no próximo item. 

4.0 - METODOLOGIA  

 
4.1  Fundamentos 
 
Após a publicação da Resolução Conama nº369/2006, este Conselho promoveu, em julho de 2006, um seminário 
específico para troca de experiências entre as instituições públicas e privadas na implantação de projetos para 
recuperação de APP nos biomas da Mata Atlântica e do Cerrado. 
 
A metodologia proposta neste trabalho está baseada nos aspectos técnicos e nas diretrizes discutidas no citado 
seminário, devendo, inicialmente, ser implantada nas UHE de Funil e Pedra, para servirem como projeto piloto 
visando seu aperfeiçoamento e futura implantação nos demais reservatórios da Chesf.  
 
Tem como objetivo estabelecer procedimentos, prazos e definir responsáveis para as diversas ações que envolvem 
a implantação da APP, objetivando resultados sustentáveis, sob os aspectos social, ambiental e legal, 
assegurando, através de definições formais, as responsabilidades dos diversos atores envolvidos, tais como, da 
própria Chesf, do IMA, do Ministério Público, dos proprietários/usuários das áreas de APP, e possivelmente, de 
outras entidades.  
 
Esta metodologia se constitui numa nova estratégia de gestão dos recursos naturais do entorno dos reservatórios 
das UHE Pedra e Funil, diagnosticando, educando e acompanhando as alterações ambientais para subsidiar o 
Órgão Ambiental e a sociedade com informações, sugerindo medidas mitigadoras das ações antrópicas ocorrentes, 
participando de projetos educativos e reestruturadores, visando a conservação das APP e da qualidade da água 
dos reservatórios que servem como manancial de usos múltiplos para a região. 
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Destaca-se que a metodologia proposta será utilizada para implantação das APP em empreendimentos que já 
operam há mais de 30 anos, com usos e ocupações consolidados em suas margens e ilhas, o que dificulta sua 
aplicação.  
 
4.2 Etapas  
 
De acordo com as diretrizes apresentadas no seminário do Conama, a metodologia foi estruturada para ser 
executada, envolvendo as seguintes etapas: 
 
a. Programa de Comunicação; 
b. Diagnóstico Sociopatrimonial e Ambiental no entorno dos reservatórios das UHE Funil e Pedra;  
c. Programa de Educação Ambiental, com foco na APP; 
d. Elaboração e proposição de um Plano de Recuperação das APP, definindo os papéis e as responsabilidades de 

cada agente envolvido;  
e. Discussão e validação do Plano de Recuperação das APP proposto com os agentes envolvidos; 
f. Negociação com os proprietários/ocupantes e demais agentes que participarão em parceria na execução da 

Plano; 
g. Formalização das negociações, através de instrumento legal, que estabeleça as responsabilidades de cada 

agente envolvido; 
h. Implantação do Plano; 
i. Monitoramento das ações do Plano. 
 
a. Programa de Comunicação 
 
Um dos fatores críticos identificados em todas as experiências apresentadas no seminário do Conama é o 
desconhecimento pelas comunidades e proprietários rurais, do que é uma APP, de suas funções ambientais e das 
exigências legais vigentes para sua recuperação, resultando no não envolvimento destes atores nos programas de 
recuperação das APP. 
 
Diante desta realidade, o Programa de Comunicação objetiva levar estas informações a todos os proprietários e 
ocupantes no entorno dos reservatórios e também informar sobre as ações a serem desenvolvidas pela Chesf na 
etapa do Diagnóstico Sociopatrimonial e Ambiental, devendo, portanto, ser executado antes das demais etapas da 
metodologia. Inicialmente, este programa deverá informar sobre a realização futura do Plano de Recuperação das 
APP, preparando a comunidade para as demandas que serão criadas com a execução das atividades previstas. 
 
O Programa de Comunicação deverá levar as informações diretamente ao público alvo e usar a mídia como 
instrumentos de comunicação de maior abrangência na região. 
 
b. Diagnóstico Sociopatrimonial e Ambiental 
 
O Diagnóstico Sociopatrimonial e Ambiental dos reservatórios das UHE de Funil e Pedra será de grande 
importância para a gestão ambiental do entorno desses empreendimentos, pois permitirá conhecer os limites 
físicos de cada propriedade, a estrutura patrimonial, a forma de ocupação das margens e ilhas, as características 
sociais e econômicas, bem como as condições ambientais das propriedades e comunidades localizadas no entorno 
dos reservatórios. Ele deverá ser feito por meio de questionário e envolver todas as propriedades situadas nas 
margens e ilhas dos reservatórios das duas usinas. 

Dentre as informações que serão levantadas, destacam-se: 

• Dados pessoais dos moradores/ocupantes (nome, endereço, estado civil, escolaridade, renda, etc); 
• Informações sobre a propriedade (tipo, área total, origem, titularização, reserva legal, etc); 
• Principais atividades agropecuárias (culturas, animais, irrigação, solo e cobertura vegetal predominantes, etc);  
• Saneamento e descarte de resíduos (abastecimento e tratamento de água, disposição e descarte de resíduos, 

uso de fertilizantes e agrotóxicos, etc); 
• Informações sobre a APP (área, edificação/tipologia, uso do solo, tipologia da vegetação, estado de conservação 

da vegetação nativa, estado de conservação do solo, situação de risco ambiental, etc) 
• Usos do espelho d’água do reservatório (tipo do uso, regulamentação, etc). 
 
c. Programa de Educação Ambiental  
 
Este programa é direcionado para as comunidades do entorno dos reservatórios de Funil e Pedra, e tem como foco 
as Áreas de Preservação Permanente. Através de uma discussão da realidade local com as comunidades, deverá 
abordar, entre outros, os seguintes temas: 
 
• Limites e definições de APP ao redor de mananciais; 
• Importância da manutenção e da conservação das APP; 
• Uso e ocupação do solo; 
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• Usos da água; 
• Uso de fertilizantes e agrotóxicos; 
• Cidadania; 
• Sustentabilidade; 
• Legislações pertinentes às Áreas de Preservação Permanente; 
• Legislações pertinentes aos recursos hídricos e agrotóxicos; 
• Lei de crimes ambientais.  

 
Este Programa poderá ser alterado em alguns pontos em função dos resultados do Diagnóstico Sociopatrimonial e 
Ambiental. 
 
d. Elaboração de proposta para o Plano de Recuperação das APP 
 
Com base nos diagnósticos realizados, será elaborada uma proposta de Recuperação das Áreas de Preservação 
Permanente dos reservatórios de Pedra e Funil, contemplando a participação da Chesf e dos demais agentes 
envolvidos.  
 
Na elaboração deste programa devem ser incorporadas as diretrizes discutidas no seminário realizado pelo 
Conama, envolvendo os seguintes aspectos técnicos: 
 
• Reabilitação; 
• Recomposição; 
• Revegetação; 
• Enriquecimento; 
• Restauração e 
• Sucessão ecológica. 
 
Deverá ser utilizada a experiência desenvolvida em projetos de recuperação de APP que obtiveram sucesso em 
áreas semelhantes às do entorno dos reservatórios de Pedra e Funil. 
 
e. Discussão e validação da proposta do Plano de Recuperação das APP 
 
Considerando a experiência apresentada no Seminário do Conama, a participação do Ministério Público tem sido 
um fator indispensável para a efetividade das ações desenvolvidas nos programa de recuperação de APP. 
Inicialmente, a Chesf deverá conhecer outras experiências de recuperação de APP, a exemplo do Programa SOS 
São Francisco, conduzido pela Promotoria do Rio São Francisco do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e 
promover a troca desta experiência com a Promotoria do Ministério Público do Estado da Bahia, que atua na área 
dos reservatórios de Funil e Pedra e que deverá atuar em parceria na execução do Plano. 
 
Após este nivelamento, deverão ser realizadas reuniões para apresentação da proposta aos proprietários, 
ocupantes e demais agentes envolvidos, visando validação e estruturação final do Plano. 
 
Após os ajustes necessários e sua aprovação pelo IMA e Ministério Público da Bahia, será dado início à fase 
seguinte, de negociação com cada proprietário/ocupante nas áreas de APP, com o objetivo de estabelecer as 
áreas a serem trabalhadas. 
 
f. Negociação com os proprietários/ocupantes e demais agentes 
 
Com base na proposta aprovada e considerando que cada proprietário/ocupante já terá participado dos programas 
de Comunicação e Educação Ambiental, será iniciada a fase de negociação com o objetivo de se definir as áreas 
de APP a serem trabalhadas.  
 
Na hipótese das áreas cedidas pelos proprietários/ocupantes serem inferiores à faixa legal de 100 m (definida na 
Resolução nº 302 do Conama) haverá necessidade, para estes casos, de uma validação formal que será objeto da 
fase seguinte. 
 
g. Formalização das negociações 

 
Com base nas negociações realizadas deverá haver uma formalização entre as partes envolvidas: Chesf, 
ocupante/proprietário, IMA e Ministério Público, onde ficará definida a responsabilidade de cada agente, através de 
instrumento formal, com a assinatura de um Termo de Adesão ou de Compromisso entre as partes envolvidas, 
ficando clara a responsabilidade de cada um dos envolvidos. 
 
h. Implantação do Plano de Recuperação das APP 
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Com base nos acordos formais, devem ser iniciadas as ações correspondentes a cada agente envolvido, de acordo 
com cronograma a ser estabelecido. 
 
i. Monitoramento das ações do Plano de Recuperação das APP 
 
Serão estabelecidos procedimentos de monitoramento, correspondente a cada agente envolvido, que garanta o 
acompanhamento das ações de suas responsabilidades, através de relatórios, reuniões de avaliação e outros 
eventos. 
 
Serão definidos indicadores para a etapa de monitoramento que será realizado em todo o entorno dos 
reservatórios. 
 
Da mesma forma, serão programadas reuniões periódicas entre as instituições parceiras para discutir as não 
conformidades e tomar decisão quanto à execução das medidas corretivas necessárias. 
 
4.3 Definição dos Agentes envolvidos e de suas responsabilidades 

 
Durante o processo será necessário o envolvimento dos seguintes agentes com suas respectivas 
responsabilidades: 
 
• Chesf: Implantar programa de Comunicação, Programa de Educação Ambiental, elaborar o Diagnóstico 

Sociopatrimonial e Ambiental, mobilizar os proprietários, implementar as ações do Plano de Recuperação de 
APP de sua responsabilidade, monitorar as ações, monitorar as APP e repassar informações acerca das 
atividades ao Órgão Ambiental e ao Ministério Público; 

• IMA: Fiscalizar as atividades do Plano de Recuperação de APP, advertir e informar ao Ministério Público sobre 
as irregularidades e descumprimento dos Termos assinados pelos agentes; 

• Ministério Público: mediar os entendimentos entre os agentes envolvidos e tomar as providências necessárias 
nos casos de descumprimento dos acordos assinados; 

• Prefeituras: Apoiar o IMA em suas ações de fiscalização e à Chesf na mobilização dos proprietários/ocupantes;  
• Proprietários/ocupantes: disponibilizar áreas para a recuperação das APP, implementar e manter as ações 

desenvolvidas em suas propriedades. 

5.0 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Apesar dessa metodologia ter sido aprovada pelo Órgão Ambiental da Bahia, entende-se que deverão surgir uma 
série de adversidades que dificultarão a concretização de seus objetivos, não só nas UHE de Funil e Pedra, como 
nas demais UHE da Chesf. Dentre essas, destacam-se:  
 
• Dificuldades para identificação das áreas de propriedade da Chesf no entorno dos empreendimentos, 

principalmente para aqueles construídos há mais de 20 anos; 
 
• Usos das margens consolidados há vários anos; 
 
• Utilização de uma faixa de APP definida “a priori” sem levar em conta as condições do solo, topografia e 

vegetação natural remanescente; 
 
• Efetuar monitoramento das margens dos reservatórios numa extensão de quase 7.000 km de borda de 

reservatórios (perímetro total dos reservatórios em operação da Chesf); 
 
• Urgência de iniciar monitoramento para evitar novas ocupações e usos irregulares; 
 
• Diversidade de interpretações da legislação sobre APP pelos Órgãos Ambientais e Ministério Público e 
 
• Convencimento dos proprietários para liberação de áreas visando implantação das APP. 
 
Finalizando, entende-se que alguns desafios precisam ser superados para a implantação e manutenção das APP 
no entorno dos reservatórios de UHE, destacando-se: 
 
• Atuar junto a outras concessionárias em fóruns específicos (ABRAGE, Sistema Eletrobrás, ABCE, entre outras) 

visando estabelecer um novo marco regulatório para APP, com regras específicas para reservatórios artificiais e 
ocupações consolidadas;  

 
•  Criar mecanismos de incentivo para ações de recuperação; 
 
• Definir procedimentos diferenciados no que diz respeito ao apoio das concessionárias na implantação das APP 

diferenciando os pequenos, médios e grandes proprietários; 
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• Usar o Termo de Compromisso - TC e o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC como instrumentos para firmar 

direitos e deveres entre os diversos agentes envolvidos com a gestão e uso do entorno e das águas dos 
reservatórios; 

 
•  Negociar meios para viabilizar um sistema de fiscalização eficiente das margens e ilhas dos reservatórios 

formando parcerias entre os Órgãos Ambientais, as prefeituras, os proprietários e o Ministério Público. 
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