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RESUMO

Os recursos hídricos servem para uma multiplicidade de funções, além do consumo humano e animal. A Lei 9.433/97 traz em sua dimensão 
objetivos próprios, que têm como escopo a manutenção do desenvolvimento sustentável, como dispõe o art. 225, caput, da CRFB/1988. Bem 
como a utilização racional desses recursos para às presentes e futuras gerações. Sendo a água uma dos elementos do meio ambiente, tratando-se 
de um bem corpóreo, inalienável, pois sua outorga não implica a alienação (art.18 da Lei 9.433/97). É um bem de uso comum do povo. O Poder 
Público é apenas gestor dos recursos hídricos. Legalmente a água é um recurso natural limitado. E compete a União definir os critérios de outorga 
dos direitos de uso dos recursos hídricos (art. 21, XIX, da CRFB/88). Com já mencionado a outorga é o consentimento, a concessão, a aprovação. 
Assim para a outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos faz-se necessário o consentimento do Poder Executivo Federal (art. 29, II da Lei 
9.433/97) e dos Poderes Executivos Estaduais (art. 30, I, da Lei (9.433/97). Dentre os usos múltiplos da água está à produção de energia elétrica, o 
Brasil tem expressivo potencial para explorar esse tipo de energia. Contudo sua maior capacidade encontra-se na Amazônia, e o Estado do Amapá 
se destaca por apresentar em sua dimensão geográfica hídrica privilegiada e apta a exploração de energia. Entretanto, construção de uma Usina 
Hidrelétrica pode trazer danos irreversíveis ao meio ambiente. O assunto é de suma importância que a Constituição federal de 1988, lei maior de 
nosso ordenamento jurídico, exige que seja feito estudo prévio do impacto ambiental a ser exigido antes da implantação do empreendimento, 
quando a atividade for de significativa degradação ao meio ambiente. O presente artigo tem por escopo analisar a efetividade do EIA/RIMA, na 
construção da Usina Hidrelétrica Cachoeira Caldeirão no Município de Ferreira Gomes no Estado do Amapá, verificar quais os bens ambientais 
tutelados e atingidos pelo empreendimento. E identificar quais os princípios constitucionais ambientais que devem ser observados na 
implantação de uma usina hidrelétrica. Para a constatação do devido estudo, a metodologia de pesquisa aplicada ao caso concreto, foram às 
qualitativas e quantitativas, bem como foram utilizados os procedimentos de pesquisa bibliográfica com suporte em análises documentais 
fornecidas pelo Ministério Público Federal e Ministério Público do Estado do Amapá, Termo de Ajustamento de Conduta nº 02/2015 e 
Licenciamento Ambiental da referida empresa além de sítios de internet, doutrinas, jurisprudências e artigos científicos publicados. A Usina 
Hidrelétrica supracitada foi construída com a finalidade de interligar o sistema nacional de energia elétrica, localizando-se no Município de 
Ferreira Gomes no centro-oeste do Estado do Amapá, na BR- 156, KM 346/348 a margem esquerda do Rio Araguari. Após estudos realizados, 
constatou-se a ineficiência do EIA/RIMA, pois este mostrou-se insuficiente para prever a ruptura da barragem, ocasionando uma grande enchente 
do Rio Araguari e alagamento de grande parte do município de Ferreira Gomes, no ano de 2015. Fato que gerou danos materiais e ambientais 
para aquela população. E juridicamente resultou no TAC de nº 02/2015 e a suspensão das obras, para novas perícias e estudos dos impactos 
causados, pedido este feito pelo Ministério Público Federal e Ministério Público do Amapá. A instalação de uma hidrelétrica traz inúmeros 
benefícios, mas também uma somatória de prejuízos, razão pela qual se exige o EPIA/RIMA, antes do licenciamento, com as medidas mitigadoras 
e compensatórias. Devido as inúmeras interferências do homem no meio ambiente, procurando produtos e subprodutos para atender as 
necessidades infindáveis de consumo, sem tomar as precauções, gerando consequências irreparáveis para as populações.
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