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RESUMO 

Com o objetivo de amenizar os impactos causados ao meio ambiente, surge o licenciamento 

ambiental buscando um controle prévio das atividades potencialmente poluidoras. A fim de 

efetivar esse controle, as licenças ambientais são concedidas com condições de validade que as 

tornam um instrumento de controle. Contudo, para que esse controle seja efetivo, a 

condicionante imposta na licença deve estar de acordo com a atividade à qual está sendo 

licenciada. Este trabalho objetiva analisar as condicionantes das licenças de operação para 

subestações de transformação de energia elétrica, com localização no Estado do Rio de Janeiro, 

e a coerência entre as condicionantes atreladas às licenças e à atividade analisada e seu impacto. 

A escolha dessa atividade se deu pela facilidade do autor em ter acesso aos dados de uma 

concessionária proprietária de diversas subestações distribuídas por todo Estado. Com a 

finalidade dessa análise de condicionantes, foi realizado um levantamento de todas as licenças 

de operação emitidas para operação de todas as subestações da concessionária, bem como o 

levantamento das condicionantes presentes nas licenças de operação em vigor para as mesmas 

subestações. Os resultados encontrados mostraram certa precariedade nas exigências feitas 

pelos órgãos ambientais em relação aos impactos negativos significativos causados pela 

operação de uma subestação, relacionando às licenças, na maioria dos casos, condicionantes 

mais abrangentes à diversos tipos de impactos. Embora também tenha sido notável a melhoria 

na implementação das condicionantes, uma continua evolução ainda se faz necessária.  

 

Palavras-chave: impacto negativo, coerência, atividade potencialmente poluidora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

With the objective of mitigating the impacts caused to the environment, environmental 

licensing appears seeking a prior control of potentially polluting activities. In order to carry out 

this control, the environmental licenses are granted with conditions of validity that make them 

an instrument of control. However, for this control to be effective, the condition imposed in the 

license must be in accordance with the activity to which it is being licensed. This work aims to 

analyze the conditionalities of the operating licenses for substations of transformation of 

electric power, located in the State of Rio de Janeiro, and the coherence between the 

conditioners linked to the licenses and the activity analyzed and their impact. The choice of 

this activity was due to the author's ability to access data from a concessionaire that owns 

several substations distributed throughout the State. For the purpose of this analysis of 

constraints, a survey of all the operating licenses issued for the operation of all the substations 

of the concessionaire was carried out, as well as the determination of the constraints present in 

the operating licenses in force for the same substations. The results found showed a certain 

precariousness in the demands made by the environmental agencies in relation to the significant 

negative impacts caused by the operation of a substation, relating to the licenses, in the majority 

of cases, more comprehensive constraints to the different types of impacts. Although the 

improvement in the implementation of the conditions has also been notable, a continuous 

evolution is still necessary. 

 

Key-words: impact, coherence, activity. 
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1. INTRODUÇÃO 

A energia elétrica proporciona trabalho, produtividade e desenvolvimento à sociedade, 

e aos cidadãos, conforto, comodidade, bem-estar e praticidade, de forma que a sociedade acaba 

se tornando mais dependente do fornecimento de energia elétrica. Contudo, essa dependência 

acaba por exigir uma melhor qualidade de serviço e do produto (LEÃO, 2009). 

Para a produção de energia elétrica, o Brasil possui grande potencial aproveitável de 

energia hidráulica, devido às suas características territoriais e pela grande extensão de área 

hidrográfica, sendo um dos maiores países a apresentar esse potencial. Essas características 

permitem que a matriz energética brasileira tenha como base a produção de energia através de 

hidrelétricas desde o século XX, período este em que foram construídas as primeiras usinas 

geradoras de energia (BOEIRA, 2006). 

Em fevereiro de 2019, segundo o último Boletim Mensal de Monitoramento do Sistema 

Elétrico Brasileiro, publicado pelo Ministério de Minas e Energia (MME, 2018), estimou-se 

que a geração hidráulica correspondeu a 78,9% do total gerado no país. A participação da 

geração por fonte eólica na matriz de produção de energia elétrica do Brasil nesse período 

reduziu. Já a participação de usinas térmicas na matriz de produção de energia elétrica, em 

termos globais, aumentou de 10,2% para 15,6%. 

Como componente do sistema de transmissão de energia elétrica, a subestação de 

transformação e distribuição de energia elétrica tem como objetivo melhorar as condições de 

atendimento ao consumidor, por meio de um sistema de operação confiável que busca o 

aumento da eficiência na transmissão, transformação e distribuição da energia elétrica. A 

subestação, resumidamente, é um conjunto de equipamentos interligados que controlam o fluxo 

de potência, modificam as tensões e alteram a natureza da corrente elétrica, garantindo a 

proteção do sistema elétrico (MUZY, 2012). 

Apesar de apresentarem pontos positivos importantes para a sociedade, PIRES (2005) 

ressalta que os sistemas de transmissão de energia elétrica, podem causar distúrbios no meio 

ambiente ao longo de seus percursos e nas áreas que são implantadas. Neste contexto se faz 

necessária uma avaliação de impactos ambientais. Para RODRIGUES (2014), avaliação do 

impacto ambiental é uma estratégia com intuito de garantir a sustentabilidade econômica, social 

e ambiental. 

O licenciamento ambiental das subestações localizadas no estado do Rio de Janeiro é 

realizado com base na Resolução CONAMA nº 237/97 (BRASIL, 1997), que estabelece as 

atividades e empreendimentos que estão sujeitos ao licenciamento ambiental. Também se 



baseia no Sistema de Licenciamento Ambiental, implantado em 2009, com a criação do 

Instituto Estadual do Ambiente (INEA), pelo Decreto nº 42.159/09 (RIO DE JANEIRO, 2009), 

que classifica as atividades e empreendimentos sujeitos ao processo de licenciamento conforme 

o porte e potencial poluidor. Segundo essas normas, os sistemas de transmissão de energia 

elétrica, como as subestações, estão descritos como atividades sujeitas ao licenciamento 

ambiental. 

A concessão de uma licença ambiental está atrelada às exigências feitas pelo órgão 

ambiental responsável, chamadas de condicionantes ambientais, ou condições de validade 

gerais ou especificas, com o objetivo de compensar ou minimizar os impactos ambientais 

gerados por aquela atividade. O seu descumprimento pode acarretar um auto de infração ou até 

mesmo na perda da licença. 

Neste contexto, o presente trabalho visa analisar as condicionantes das licenças1 que 

autorizaram a operação das subestações de transformação e distribuição de energia elétrica de 

uma determinada concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica no estado do 

Rio de Janeiro. Trata-se de um estudo realizado a partir do levantamento dos dados de todas as 

licenças da concessionária de abril de 2002 até abril de 2018. 

Assim, o presente documento foi estruturado em capítulos, a saber: o Capítulo 1 

apresenta uma breve introdução sobre os temas abordados na pesquisa; e o Capítulo 2 trata dos 

objetivos gerais e específicos da pesquisa. No Capítulo 3, expõe-se a justificativa para escolha 

do tema; e no Capítulo 4 é feita uma apresentação geral do referencial teórico sobre as 

principais temáticas do trabalho: o licenciamento ambiental e as subestações. 

No Capítulo 5, trata-se da metodologia utilizada na realização do trabalho e as fontes. 

No Capítulo 6, realiza-se uma análise dos resultados obtidos na pesquisa e, no Capítulo 7, as 

considerações finais sobre as temáticas do trabalho são trazidas. Finalmente, no Capítulo 8, são 

expostas as conclusões obtidas durante a execução do trabalho, que é seguido da lista das 

referências utilizadas. 

  

                                                             
1Licença de operação. 



2. OBJETIVOS 

2.1. GERAL 

O objetivo geral deste estudo é avaliar a semelhança entre as condicionantes das 

licenças de operação de subestações de uma determinada concessionária emitidas pelo órgão 

ambiental estadual do Rio de Janeiro e pelos órgãos ambientais municipais inseridos no Estado. 

2.2. ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos englobam desde uma breve análise da origem das 

condicionantes associadas à subestações, até a análise da coerência das condicionantes com o 

impacto ambiental causado pelo empreendimento na etapa de operação e se a possível falta de 

coerência ocorreu desde as primeiras licenças emitidas até as atuais.  

 

  



3. JUSTIFICATIVA 

Este trabalho foi resultado de uma motivação pessoal do autor que tinha uma 

necessidade de compreender melhor as condicionantes que são impostas nas licenças 

ambientais estaduais e municipais emitidas para uma mesma tipologia de empreendimento em 

um Estado. Ou seja, buscar as relações utilizadas pelo analista do órgão no momento de 

associar determinadas condicionantes ao impacto causado pela atividade de operação da 

subestação. 

Além disso, o trabalho também foi motivado pelo interesse do autor de aprofundar o 

conhecimento da temática (licenciamento ambiental) que foi ministrada na disciplina 

Legislação e Direito Ambiental no segundo período letivo de 2016. O interesse na área vai 

além do presente trabalho de conclusão de curso, sendo o objetivo da área de atuação 

profissional. 

  



4. REFERENCIAL TEÓRICO 

4.1. HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

4.1.1. No Brasil 

Em 1968, na Conferência da Biosfera de Paris, a expressão “desenvolvimento 

sustentável” foi utilizada pela primeira vez com o conceito de que um modelo de 

desenvolvimento não leva em consideração apenas a economia, mas também os fatores de 

caráter social e ecológico. A partir de 1970, essa expressão passou a ser fundamental quando o 

tema era a proteção do meio ambiente. Em 1972, com a Conferência de Estocolmo, a pressão 

social pela criação de instrumentos políticos e legais para a defesa institucional de bens 

ambientais passou a aumentar significativamente (RIOS et al., 2005). Assim, no Brasil, em 31 

de agosto de 1981, é estabelecida a Lei nº 6.938/81 (BRASIL, 1981). 

Esta lei instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA e seus mecanismos de 

aplicação, além de criar o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, bem como o 

Comitê Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, visando proteção e melhoria da qualidade 

ambiental.  

Anterior à Constituição vigente2, a PNMA veio com o objetivo de regulamentar as 

várias atividades que envolvam o meio ambiente, para que haja preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental, tornando favorável a vida, assegurando à população 

condições propícias para seu desenvolvimento social e econômico, esses objetivos para serem 

atingidos, devem ser orientados por princípios, fundamentais na busca da proteção ambiental, 

conforme descrito a seguir (RODRIGUES, 2010). 

Os mecanismos utilizados pela Administração Pública para que os objetivos da política 

nacional sejam alcançados são os Instrumentos da PNMA, descritos no art. 9 da Lei nº 

6.938/81. Definidos nas Resoluções do CONAMA os instrumentos englobam os Padrões de 

Qualidade Ambiental, o Zoneamento Ambiental, a Avaliação de Impacto Ambiental, Estudo e 

Relatório de Impacto Ambiental, o Licenciamento Ambiental e a Auditoria Ambiental. Cabe 

ressaltar a Resolução CONAMA nº 001/86 (BRASIL, 1986) que estabelece definições, 

responsabilidades, critérios básicos e diretrizes para a implementação da Avaliação de Impacto 

Ambiental como instrumento da PNMA. A mesma ainda define as atividades que necessitam 

de Estudo de Impacto Ambiental - EIA e Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, que deve 

ser submetido ao órgão estadual competente, e do IBAMA, em caráter supletivo.   

                                                             
2Vale ressaltar que apesar de ser uma lei anterior à Constituição Federal, a PNMA foi recepcionada por ela. 



Finalmente, com a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), onde movimentos 

sociais e ambientais tiveram influência para que a norma incluísse alguns princípios e conceitos 

sobre a proteção de recursos naturais, o meio ambiente se encontra destacado3 no Capítulo V, 

art. 225 caput, in verbis: 

 

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. 

 

No art. 23 trata-se da competência comum, ou competência material, de todos os entes 

federados (Princípio da Cooperação). Nos incisos VI e VII, como competência comum da 

União, do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios, tem-se: proteger o meio ambiente e 

combater a poluição, preservar floresta, fauna e flora. 

Neste momento, o acolhimento da PNMA pela Constituição fez com que todos os seus 

preceitos fossem elevados a nível Constitucional, tornando os temas relacionados ao Meio 

Ambiente de competência material da Administração Pública em todos os seus níveis. 

Após a Constituição de 1988, algumas leis e decretos se destacaram quanto ao meio 

ambiente, começando pela Lei nº 7.735/89 (BRASIL, 1989), onde foi criado o Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis - IBAMA, exercendo o poder de 

política ambiental, executando ações das políticas nacionais de meio ambiente e entre outros. 

Na Lei nº 7.797/89 (BRASIL, 1989), institui-se o Fundo Nacional de Meio Ambiente, com 

enfoque em desenvolvimento de projetos que visem uso sustentável e racional dos recursos 

naturais. 

Em 1990, o Decreto nº 99.274/90 (BRASIL, 1990) regulamentou a Política Nacional 

de Meio Ambiente, apresentou a estrutura do SISNAMA e determinou as áreas de atuação do 

CONAMA. 

Em 1997, a Resolução CONAMA nº 237/97 (BRASIL, 1997), levando em 

consideração as diretrizes presentes na Resolução CONAMA nº 001/86, complementa os 

procedimentos e critérios necessários para o licenciamento ambiental, efetivando a utilização 

do instrumento previsto na PNMA. A Resolução também expõe a necessidade de integrar a 

atuação dos órgãos competentes do SISNAMA. 

Em 1998, a Lei nº 9.605/98 (BRASIL, 1998), conhecida como a Lei de Crimes 

Ambientais, determinou as sanções penais e administrativas provenientes de condutas e ações 

                                                             
3O meio ambiente pela primeira vez tem um capítulo específico na Carta Magna brasileira. No entanto, é 

importante ressaltar que a temática ambiental não está restrita ao Capítulo V. A interpretação da temática 

ambiental constitucional deve ser analisada de forma integral. 



que de alguma forma causem lesão ao meio ambiente, dependendo da gravidade do ocorrido, 

podendo responsabilizar infratores na esfera administrativa, civil e penal. O Decreto nº 

3.179/99 (BRASIL, 1999) regulamentou a Lei de Crimes Ambientais Posteriormente, foi 

revogado pelo Decreto nº 6.514/08. 

A Lei nº 9.795/99 (BRASIL, 1999) dispõe sobre a educação ambiental, definindo esta 

como um componente essencial à educação nacional. Instituiu a Política Nacional de Educação 

Ambiental - PNEA, incluindo a educação ambiental inter, multi e transdisciplinar. 

Em 2000, regulamentando o art. 225, §1º, I, II, III e VII da Constituição, tem-se a Lei 

nº 9.985/00 (BRASIL, 2000), instituindo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza (SNUC), dando critérios e normas para criação, implantação e gestão de Unidades de 

Conservação. O SNUC apresenta duas categorias de unidades de conservação: Unidades de 

Conservação de Proteção Integral e Unidades de Conservação de Uso Sustentável. 

A Lei nº 11.516/07 (BRASIL, 2007), cria o Instituto Chico Mendes de Conservação de 

Biodiversidade - ICMBio, com finalidade de executar ações políticas nacionais, fomentar 

pesquisas, fiscalizar e entre outras. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) surge em 2010 com a Lei nº 12.305/10 

(BRASIL, 2010), estabelecendo princípios, objetivos e instrumentos, diretrizes e metas para a 

gestão integrada. A PNRS articula com a PNEA e integra a PNMA, prezando, principalmente, 

pela prevenção, precaução e o desenvolvimento sustentável. É importante ressaltar a logística 

reversa, instrumento com objetivo de viabilizar a coleta e restituição dos resíduos sólidos. 

Com o intuito de estabelecer de forma mais clara que a PNMA as competências para 

licenciamento, a Lei Complementar nº 140/11 (BRASIL, de 2011) fixa normas para a 

cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios em ações 

administrativas para a proteção do meio ambiente. Esta enfatiza, ainda na tentativa de 

simplificar o procedimento de licenciamento, que atividades são licenciadas ou autorizadas por 

um único ente federativo, e os demais entes federativos interessados podem se manifestar, de 

maneira não vinculante. 

O Código Florestal, embora tenha sofrido diversas modificações desde o primeiro, de 

1934, e com a reformulação de 1965, ficou estabelecido com a Lei nº 12.651/12 (BRASIL, 

2012). Conhecido como o novo Código Florestal, este dispõe sobre a proteção da vegetação 

nativa, Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, exploração florestal, controle da 

origem de produtos florestais e prevenção de incêndios, com isso, prevendo também 

instrumentos para alcance dos objetivos.  



4.1.2. No Rio de Janeiro  

Em 1975, criou-se o Decreto-Lei nº 134/75 (RIO DE JANEIRO, 1975), dispondo sobre 

a prevenção da poluição do meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro, dando também 

providências. A Comissão Estadual de Controle Ambiental – CECA - fica encarregada de atuar 

na prevenção da poluição ambiental e controle racional de recursos naturais. A Fundação 

Estadual de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA, atual Instituto Estadual do Ambiente -

INEA, atuava como órgão técnico e executor da Política Estadual de Controle Ambiental. 

O Decreto nº 1.633/77 (RIO DE JANEIRO, 1977) regulamentou o Decreto-Lei nº 

134/75, e instituiu o Sistema de Licenciamento de Atividade Poluidoras, com objetivo de 

disciplinar a implantação de equipamentos ou atividades poluidoras ou potencialmente 

poluidoras, ou que combatam a poluição ambiental. 

A Constituição do Estado do Rio de Janeiro de 1989 (RIO DE JANEIRO, 1989) dispõe 

o Capítulo VIII (arts. 261 a 282) específico para o meio ambiente, onde reforça o art. 225 da 

vigente Constituição Federal e a Lei nº 6.938/81. É criado o Fundo Estadual de Conservação 

Ambiental e Desenvolvimento Urbano - FECAM, com foco em preservação do meio ambiente, 

projetos de recuperação, desenvolvimento urbano e entre outros. O art. 268 define quais são as 

áreas de preservações permanentes do Rio de Janeiro, que inclui aquelas declaradas por lei. 

No ano 1990, o Decreto nº 99.274/90 (RIO DE JANEIRO), que regulamenta a Lei nº 

6.902/81 (RIO DE JANEIRO, 1981), dispõe sobre de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção 

Ambiental. 

4.2. LICENÇAS AMBIENTAIS 

O licenciamento ambiental pode ser descrito como um procedimento onde o Poder 

Público, representado por órgãos ambientais, autoriza e acompanha a implantação e a operação 

de atividades, que utilizam recursos naturais ou que sejam consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras (SEBRAE, 2014). O licenciamento ambiental é um dos 

instrumentos da PNMA, que se consolidou como um dos procedimentos mais importantes 

quando se fala em controle de impactos ambientais, buscando um equilíbrio entre a necessidade 

da atividade humana e a preservação dos recursos naturais (TRENNEPOHL et al., 2013). 

Sendo o licenciamento ambiental um complexo de etapas que compõe o procedimento 

administrativo, o objetivo deste é a concessão de uma licença. Nesse contexto, entende-se por 

licença o “ato administrativo unilateral e vinculado pelo qual a Administração faculta àquele 

que preencha os requisitos legais o exercício de uma atividade” (DI PIETRO, 2004, p. 220). 



Em outras palavras, a licença ambiental é um documento, com prazo de validade definido, em 

que o órgão ambiental estabelece regras, condições, restrições e medidas de controle ambiental 

a serem seguidas pelo autor da atividade ou empreendimento (SEBRAE, 2014). A CONAMA 

nº 237/97 (BRASIL, 1997), define licença ambiental como ato administrativo pelo qual o órgão 

ambiental competente, estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que 

deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, 

ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais 

consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam 

causar degradação ambiental. 

Destaca-se que em matéria de Direito Ambiental, Zanuto Junior, Capellari e Ramos 

(2005) afirmam que, o termo “licença” não é empregado em sua definição técnica. 

Complementando os autores, Mukai (2005) assegura que o controle administrativo preventivo 

das atividades, obras e empreendimentos que possam causar impactos negativos ao meio 

ambiente, deve ser efetuado por meio de autorizações, e não através de licenças.  

A diferença entre “licença” e “autorização” é relevante. Uma “licença” remete à ideia 

de direito subjetivo concedido ao titular, desde que preenchidos certos requisitos. Uma 

“autorização” é um ato precário, discricionário e não gerador de direito adquirido, podendo ser 

revogado a qualquer momento. 

No contexto ambiental, portanto, trata-se de uma “autorização” do Poder Público e não 

de uma “licença”, pois a partir do momento em que se cometido qualquer ato lesivo ao meio 

ambiente, a eventual “autorização” dada pelo Poder Público, mesmo que com nome de 

“licença”, deverá imediatamente ser suspensa, cassada ou ao menos revisada (VIANNA, 2004). 

Em relação às espécies de licença do rito ordinário, o art. 8º da Resolução CONAMA 

nº 237/97 apresenta os três tipos de licenças ambientais determinadas de acordo com a fase em 

que o empreendimento se encontra, a saber: 

(i) Licença Prévia (LP): Concedida na fase preliminar de planejamento do 

empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e concepção, atestando a 

viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a 

serem 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; e 



(iii) Licença de Operação (LO): Autoriza a operação da atividade ou empreendimento, 

após a verificação do efetivo cumprimento do que consta nas licenças anteriores, 

com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas para a 

operação. 

O art. 18 dessa resolução estabelece o prazo de validade para cada uma, isto é, cinco 

anos, no máximo, para a licença prévia, seis anos, no máximo, para a licença de instalação e, 

de quatro a dez anos para a licença de operação. Importante ressaltar ainda, a possibilidade de 

as licenças serem prorrogadas ou renovadas. Conforme mencionado nos incisos 1º, 2º, 3º e 4º 

do referido artigo, existe a possibilidade de ser a licença prorrogada ou renovada desde que não 

ultrapassem os prazos previstos na resolução. 

4.3. CONDICIONANTES AMBIENTAIS 

Atreladas à licença ambiental estão as condicionantes ambientais, que podem ser 

apresentadas como requisitos aptos a eliminarem ou reduzirem ao mínimo os impactos 

ambientais negativos (BECHARA, 2007). Em outras palavras, condicionantes ambientais são 

exigências feitas ao longo do processo de licenciamento ambiental, e durante o período de 

validade da licença, com o objetivo de exigir a mitigação ou compensação dos impactos 

ambientais decorrentes de um determinado empreendimento ou atividade (KRULL, 2012). 

As condicionantes ambientais estão previstas no art. 1º, II da Resolução CONAMA nº 

237/97, onde a definição de licença ambiental deixa claro que como condição para obtê-la, o 

empreendedor deve obedecer às medidas de controle ambiental, às condições e às restrições 

estabelecidas pelo órgão ambiental.  

Além disso, ainda na mesma resolução, no art. 8º, os incisos I, II e III reforçam a 

necessidade do acompanhamento das condicionantes para verificar seu cumprimento e, assim, 

poder emitir as LI e LO. Está previsto também no art. 19 que a licença pode ser suspensa ou 

cancelada caso exista violação ou inadequação de qualquer condicionante. Desta forma, em 

cada etapa do licenciamento, são estipuladas, pelo Poder Público, as condicionantes que 

funcionem como requisitos a serem seguidos visando a minimização dos impactos ambientais 

negativos (GENEROSO, 2012). 

Segundo Kammers (2016), os órgãos ambientais verificam o cumprimento das 

condicionantes ambientais através de documentos e vistorias. Estas vistorias influenciam a 

tomada de decisão do órgão quanto à obtenção e manutenção das licenças. Santana et. al (2012) 



trazem a importância do relatório de atendimento às condicionantes, pois este garante que o 

cumprimento das mesmas esteja evidenciado. 

Em se tratando da tipologia das condicionantes, pode-se dizer que estas são cláusulas 

que condicionam o funcionamento do empreendimento e podem ser vistas como um 

procedimento de caráter protetivo. Por possuir natureza protetiva, as condicionantes são 

previstas na legislação.  

Desta forma, as condicionantes evidenciadas na lei são as chamadas de gerais, 

enquanto, as que são de necessidade particular do empreendimento são classificadas como 

específicas. A determinação das condicionantes é feita de maneira discricionária, ou seja, não 

existe uma regra pré-estabelecida. Portanto, o órgão licenciador possui liberdade de decisão 

(RODRIGUES, 2016). 

Assim, as condicionantes gerais são aquelas aplicáveis à maioria dos empreendimentos 

em geral e estão ligadas aos padrões de qualidade ambiental exigidos por lei, enquanto as 

específicas são direcionadas a cada empreendimento. A quantidade de condicionantes exigidas, 

na maioria dos casos, tende a ser proporcional à intensidade, abrangência e significância dos 

impactos causados pela atividade. O número de condicionantes não está ligado à viabilidade 

ou não de um empreendimento, pois elas são uma garantia do poder fiscalizador público 

(FARIA, 2011).  

Desta forma, a problemática das condicionantes consiste na falta de legislação 

específica que direcione a formulação delas, deixando-as à critério dos analistas dos órgãos 

ambientais. Um dos principais problemas da “seleção” das condicionantes ser feita pelos 

próprios analistas sem uma base legal, é a falta de conhecimento sobre a tipologia do 

empreendimento que pode ser causada pela falta de qualidade técnica dos órgãos licenciadores 

ou constante mudança de equipe.  

Essa falta de expertise leva à exigência de condicionantes de difícil cumprimento ou de 

informações e projetos sem aplicação prática. Algumas vezes até mesmo os prazos dessas 

condicionantes não condizem com a realidade (CALDAS, 2006). Desta forma, essas medidas 

compensatórias são as que geram maior preocupação no empreendedor que, em alguns casos, 

as medidas exigidas pelo órgão não condizem com o escopo dos impactos (LEITE, 2011). 

4.4. LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE SUBESTAÇÕES 

As subestações funcionam como pontos de controle e transferência em um sistema de 

transmissão elétrica, onde direcionam e controlam o fluxo energético, transformando os níveis 



de tensão e funcionando como pontos de entrega para consumidores industriais. Durante o 

percurso entre as usinas e as cidades, a eletricidade passa por diversas subestações, onde entram 

os transformadores com a função de aumentar ou diminuir a sua tensão. 

Ao elevar a tensão elétrica no início da transmissão, os transformadores evitam a perda 

excessiva de energia ao longo do caminho. Já, ao rebaixarem a tensão elétrica perto dos centros 

urbanos, permitem a distribuição da energia por toda a cidade. 

A construção de novas subestações e ampliação das instalações existentes são projetos 

comuns em empresas de energia elétrica. Engloba um complexo processo e por isso necessita 

de um grande número de profissionais altamente capacitados, para que o mesmo possa ser 

concluído com êxito. As subestações podem ser classificadas quanto ao nível de tensão:  

(i) Baixa tensão: tensões menores que 1kV; 

(ii) Média tensão: tensões entre 1kV e 34,5kV; 

(iii) Alta tensão: tensões entre 34,5kV e 230kV; e 

(iv) Extra alta tensão: tensões maiores que 230kV. 

As subestações também podem ser classificadas como subestação de manobra, que 

apenas interligam circuitos de suprimento sob o mesmo nível de tensão (MUZY, 2012). Em 

outros termos, as subestações de manobra não possuem transformadores, pois não transformam 

a tensão, apenas servem como conectoras. 

A população do Brasil alcançou a marca de 190.755.799 habitantes na data de referência 

do Censo Demográfico 2010, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

As regiões mais populosas foram a Sudeste (42,1%), Nordeste (27,8%) e Sul (14,4%). Os 

estados mais populosos do Brasil – São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande 

do Sul e Paraná – concentram, em conjunto, 58,7% da população total do País. 

Com esse aumento da população brasileira, o número de habitantes nos centros urbanos 

cresce de maneira proporcional. Com isso, o consumo de energia nessas regiões também 

aumenta, consequentemente, aumentando a carga nas redes já existentes. Para suprir esse 

aumento de carga é necessário que se amplie as subestações já existentes, ou caso essa opção 

não seja viável, é preciso que se instale uma nova subestação de energia. 

De acordo com a Resolução CONAMA nº 237/97, serviços de transmissão de energia 

elétrica são atividades sujeitas ao licenciamento. Logo para instalar, ampliar ou operar 

subestações de transformação, transmissão e distribuição de energia, o empreendimento deve 

passar pelas fases do licenciamento ambiental. 

No contexto do Rio de Janeiro, local do estudo de caso, o licenciamento ambiental das 

subestações é feito conforme o enquadramento pelo INEA, de acordo com a potência total da 



subestação. O enquadramento resulta na classe em que a subestação se enquadra de acordo com 

o porte e potencial poluidor, baseado no Decreto n º 44820/14 (RIO DE JANEIRO, 2014). 

Assim, de acordo com o impacto causado, ou seja, de acordo com a classe de enquadramento 

da subestação, o licenciamento pode ser dar no âmbito municipal, estadual ou federal.  

  



5. METODOLOGIA 

A metodologia do estudo consistiu em um levantamento da base de dados de uma 

determinada concessionária do ramo de energia elétrica, responsável pela transmissão, 

transformação e distribuição de energia elétrica em grande parte do estado do Rio de Janeiro. 

A partir desse levantamento, foram selecionadas 111 subestações de transformação que 

possuem licença de operação válida ou em renovação. 

A concessionária possui subestações de manobra, contudo as mesmas não entraram no 

estudo, visto que este tipo de empreendimento não necessita de licenciamento quando não 

inserido em Unidades de Conservação. Essas 111 subestações selecionadas estão distribuídas, 

não necessariamente de forma igual, entre 53 municípios por todo o estado do Rio de Janeiro. 

Cabe ressaltar que todas as subestações analisadas possuem potência média de 50 MVA 

(Mil Volt-Ampère), não ultrapassam limites de municípios, ou se localizam em mais de um 

estado, sendo classificadas como impacto local, onde são licenciadas pelas secretarias 

municipais de meio ambiente. Somente nos casos em que o município não possuía competência 

para licenciamento na época de abertura do processo, o licenciamento se deu pelo órgão 

estadual: INEA ou FEEMA (antes da criação do INEA). 

Para o levantamento e análise das informações de todas as condicionantes das referidas 

licenças verificadas, foram feitas duas planilhas no Excel. A primeira reúne todas as licenças 

emitidas, contendo o nome da subestação, o número da licença, a data de emissão da licença, 

a data de vencimento da licença e o município de localização da subestação. A segunda planilha 

foi criada de forma que fosse possível agrupar as condicionantes conforme o assunto de que 

elas tratam. 

A divisão da segunda planilha foi realizada da seguinte forma: 

- Nome da subestação: determinado pela concessionária. Em geral é o nome do 

município, bairro ou localidade em que a subestação se encontra; 

- Processo: número do processo de licenciamento ambiental que resultou na licença 

avaliada; 

- Número da licença; 

- Tipo da licença: os tipos de licenças avaliadas variaram entre Certidão Ambiental, 

Licença Ambiental Simplificada, Licença de Operação e Licença de Instalação e Operação. As 

variações foram aceitas com o objetivo de se avaliar as condicionantes que são inseridas em 

todas as licenças/certidões que autorizam a operação das subestações. 



- Assunto: nessa coluna o texto da condicionante foi resumido e uniformizado, de forma 

que os textos diferentes que trouxessem o mesmo assunto, pudessem ser filtrados em conjunto, 

para que fosse possível avaliar quantas licenças tem o mesmo tipo de restrição. 

- Texto da condicionante. 

Desta forma, o trabalho foi divido em duas etapas. A primeira consistiu em uma breve 

pesquisa pelo histórico das condicionantes. Como surgiram as primeiras, a base delas, como 

elas foram sendo alteradas, ou não, com o passar do tempo, quais condicionantes foram 

inseridas, entre outros aspectos importantes.  

O período selecionado para a realização da primeira etapa do estudo começa em 15 de 

abril de 2002, quando foi emitida a primeira licença de operação dentre todas as licenças 

emitidas para as subestações analisadas, e termina em 30 de julho de 2018, no momento do 

levantamento das informações do presente estudo. 

Após essa análise do histórico das condicionantes e da semelhança entre as 

condicionantes estaduais e municipais, a segunda parte do estudo buscou analisar as 

condicionantes que são inseridas nas licenças como um todo e a coerência dessas 

condicionantes com a atividade em questão. 

O período de análise desta segunda parte varia entre 2006 e 2018.  O objetivo da seleção 

desse período foi a análise das condicionantes das licenças que estão em validade, ou em 

renovação.  

Para tal análise foi utilizada como base legal a Resolução INEA nº 136/2016, que lista 

detalhadamente 24 condicionantes que, segundo a resolução, podem ser utilizadas nas licenças 

emitidas para atividades que podem ser submetidas aos procedimentos simplificados de 

licenciamento ambiental. 

 

  



6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1. PRIMEIRA ETAPA: HISTÓRICO DAS CONDICIONANTES 

A primeira licença identificada, nesta primeira etapa, foi emitida pela FEEMA, para 

uma subestação existente no município de Angra dos Reis. Nesta, é possível verificar apenas 

11 condicionantes, conforme Figuras 1 e 2, e dentre elas, 4 são as condicionantes identificadas, 

neste estudo, como “condicionantes base”, que são as condicionantes que aparecem em pelo 

menos 100 licenças de todas as 111 licenças analisadas. Maiores informações a respeito das 

condicionantes base serão apresentadas mais adiante. 

 

Figura 1 - Condicionantes da primeira licença FEEMA recebida pela concessionária. Fonte: Banco de dados da 
concessionária. 

 

Figura 2 – Continuação das condicionantes da licença FEEMA. Fonte: Banco de dados da concessionária. 

A segunda licença emitida para outra subestação, em 2006, já apresentava 13 

condicionantes a mais que a licença de 2002, apresentadas na Figura 4. Dentre elas, pode-se 

perceber que as quatro primeiras condicionantes, conforme Figuras 3 e 4, são iguais, ou tem o 

mesmo objetivo. Bem como as quatro últimas condicionantes da licença de 2002 são 

semelhantes às condicionantes 20, 21, 23 e 24 da licença de 2006, vide Figura 5. 



 

Figura 3 - Condicionantes da segunda licença FEEMA recebida pela concessionária. Fonte: Banco de dados da 

concessionária. 

 

Figura 4 - Continuação das condicionantes da licença FEEMA. Fonte: Banco de dados da concessionária. 



 

Figura 5 - Continuação das condicionantes da licença FEEMA. Fonte: Banco de dados da concessionária. 

Cabe ressaltar que a licença de 2002 é referente à uma subestação instalada no 

município de Angra dos Reis, e a licença de 2006 é referente à uma subestação instalada no 

município de São Pedro da Aldeia.  

Nesse mesmo ano, 2006, foram emitidas 7 licenças de operação. Todas apresentavam, 

em média, 25 condicionantes iguais. Nos anos de 2007 e 2008, as condicionantes 

permaneceram análogas em todas as 11 licenças emitidas pela FEEMA durante esses dois anos.  

Em 2007, foi publicado um Decreto Estadual (nº 40.793/2007) a fim de disciplinar o 

procedimento de descentralização da fiscalização e do licenciamento ambiental. Até então, os 

municípios ainda não possuíam competência para licenciamento, sendo ambas as licenças 

comparadas emitidas pela FEEMA. 

Em 12 de janeiro de 2009, por meio do Decreto nº 41.628, o INEA foi criado pela 

junção entre a FEEMA, a SERLA (Superintendência Estadual de Rios e Lagoas) e o IEF 

(Instituto Estadual de Florestas).  

A numeração das licenças emitidas pela FEEMA consistia no prefixo “FE” antes do 

número propriamente dito da licença. A numeração das licenças emitidas pelo INEA consiste 

no prefixo “IN” antes do número, sendo possível desta forma identificar apenas pela numeração 

quem emitiu a licença.  

Em março de 2009, foi emitida a primeira licença com numeração do INEA, como 

mostra a Figura 6, que, possivelmente, devido à fase de transição, a licença foi emitida com 

numeração do INEA, mas com o logotipo da FEEMA. Como o decreto já havia sido publicado, 

ficou entendido que a licença emitida em março de 2009 para uma subestação instalada no 

município de Campos dos Goytacazes já era uma licença INEA, não FEEMA. Esta mesma 

licença manteve grande parte das condicionantes do acervo das condicionantes utilizadas pela 

FEEMA.  



 

Figura 6 - Licença FEEMA com nova numeração INEA. Fonte: Banco de dados da concessionária. 

Em 2009, foi registrada a emissão de 20 licenças de operação pelo INEA, enquanto até 

2008, o maior número de licenças emitidas foi 9, quando o órgão ainda era a FEEMA. Cabe 

ressaltar que a possibilidade do motivo desse salto no número de licenças foi a criação das 

superintendências do INEA, situadas em diversas regiões do estado, aumentando a equipe 

técnica responsável pelo licenciamento, dividindo os municípios por regiões.  

De 2002 até 2011, foram registradas 38 licenças de operação, todas emitidas pela 

FEEMA ou pelo INEA. Embora o primeiro decreto a citar a delegação da competência para 

licenciamento aos municípios tenha sido publicado em 2007, foi apenas em 2010 que o Decreto 

nº 42.440/2010 estabeleceu a possibilidade do INEA celebrar convênios com os municípios, 

transferindo a eles a atividade de licenciamento ambiental, em casos específicos, nos quais o 

impacto ambiental seja local. Desta forma, a primeira licença de operação municipal para 

operação de subestação foi emitida em 2012, pelo município de Cabo Frio.  

Continuando a análise das condicionantes, as restrições impostas pelo município de 

Cabo Frio se mantiveram semelhantes às condicionantes das licenças emitidas pelo órgão 

estadual. 

Analisando aleatoriamente licenças respectivas a cada ano, foi possível identificar o 

acréscimo de algumas condicionantes, algumas mais específicas em relação aos cuidados com 



óleo e ruído, por exemplo, e outras condicionantes que até mesmo não condizem com o impacto 

da atividade, que serão apresentadas mais detalhadamente na segunda parte do estudo.  

Finalizando a etapa da breve análise do histórico das condicionantes, após uma busca 

realizada pelo website do INEA, na seção “Legislação”, não foi possível identificar qualquer 

resolução anterior à Resolução INEA nº 136/2016 que tratasse de condicionantes, 

especificamente, para o caso de licenças de operação para subestações de transformação de 

energia elétrica. 

A fim de se obter maiores informações, buscou-se contato com alguns analistas 

ambientais do INEA e de duas secretarias municipais de meio ambiente. A informação obtida 

foi que o INEA possui uma base de dados de condicionantes criada pelos próprios analistas, e 

que, de tempos em tempos, essa base é atualizada de acordo com o aumento do conhecimento 

a respeito da necessidade de preservação ambiental. 

Todos os analistas entrevistados foram questionados pelo autor sobre a possibilidade de 

as condicionantes terem origem no licenciamento pelo IBAMA. Nenhum soube responder ao 

certo. Contudo, cabe ressaltar que o IBAMA não licencia empreendimentos de pequeno ou 

médio potencial poluidor e impacto local.   

Quanto à origem das condicionantes das licenças municipais, concluindo a análise feita 

das licenças emitidas para a concessionária em questão, desde 2002, pode-se dizer que estas 

tenham a possibilidade de ter como base as condicionantes determinadas pelo INEA, sendo 

incrementadas com legislações municipais. 

 

6.2. SEGUNDA ETAPA: ANÁLISE DAS CONDICIONANTES ATUAIS 

6.2.1. A validade das licenças 

A maioria das licenças emitida pela FEEMA ou pelo INEA varia entre 4 e 5 anos de 

validade, e algumas um pouco destacadas com validade de até 10 anos. No total, são 7 licenças 

FEEMA/INEA com validade acima de 5 anos. As semelhanças entre essas são: 

- 2 delas foram emitidas pela Superintendência Regional Baía da Ilha Grande 

(SUPBIG); 

- 3 foram emitidas pela Superintendência Regional Dois Rios (SUPRID); 

- 2 são Licenças Ambientais Simplificadas. 

Quando se avalia as validades das licenças municipais, percebe-se uma variação muito 

maior que quando comparadas com as licenças emitidas pelo INEA, mesmo que por diferentes 



superintendências. O número de licenças municipais passou a crescer significativamente em 

2014, quando de 22 licenças emitidas, 19 foram pelos municípios. Vide Figura 7.  

 

Figura 7 - Número de licenças municipais emitidas em 2014 comparado ao número de licenças emitidas pelo INEA em 
2014. Fonte: Arquivo pessoal. 

Contudo, o prazo de validade das licenças seguiu o padrão de 4 ou 5 anos de validade. 

A partir de 2015, os prazos de validade começaram a variar um pouco mais, conforme 

apresentado na Figura 8. 

ÓRGÃO SUBESTAÇÃO DATA DE EXPEDIÇÃO

INEA SE Barra Alegre 14/01/2014

Municipal SE Trombetas 24/03/2014

Municipal SE Ponte Nova 24/03/2014

Municipal SE Teresópolis 24/03/2014

Municipal SE Nova Friburgo 28/03/2014

Municipal SE Iguaba Grande 15/04/2014

Municipal SE Arraial do Cabo 28/04/2014

Municipal SE Barra 26/06/2014

Municipal SE Cabo Frio 11/07/2014

Municipal SE Tamoios 11/07/2014

Municipal SE Liberdade 29/07/2014

Municipal SE Pólo Industrial 29/07/2014

Municipal SE Papucaia 30/07/2014

Municipal SE Palatinato 05/08/2014

Municipal SE Rio da Cidade 05/08/2014

Municipal SE Secretário 05/08/2014

Municipal SE Bingen 05/08/2014

Municipal SE Itaipava 05/08/2014

Municipal SE Entronc. Rio da Cidade 05/08/2014

Municipal SE Cabiúnas 18/11/2014

INEA SE Italva 29/12/2014

INEA SE Baixa Grande 29/12/2014



 

Figura 8 - Variação dos prazos de validade das licenças. Fonte: arquivo pessoal. 

Atualmente, a variação dos prazos de validade das licenças de operação emitidas pelos 

municípios permanece, como apresentado na Figura 9. 

 

Figura 9 - Quadro com continuação dos prazos de validade anteriores. Fonte: arquivo pessoal. 

6.2.2. A Resolução INEA nº 136/2016  

A Resolução INEA nº 136/2016 foi publicada em 15 de janeiro de 2016, e traz o 

procedimento simplificado para o licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos 

de baixo impacto ambiental no âmbito do estado do Rio de Janeiro. No que tange às subestações 

de energia elétrica, a resolução diz que esses procedimentos simplificados somente não se 

aplicam a subestações que utilizam óleo ascarel, subestações de alta tensão (igual ou maior a 



138kV), ou quando o volume de corte e aterro (terraplanagem) for superior a 100.000 m³ na 

etapa de instalação. 

No caso das subestações da concessionária, como está sendo avaliada apenas a etapa de 

operação das subestações, segundo os procedimentos da empresa, não há transformadores que 

utilizem óleo ascarel, bem como as subestações não possuem tensão igual ou superior à 138kV. 

As condicionantes determinadas pela resolução para licenças que autorizem a operação de 

subestação de transformação e distribuição de energia elétrica são: 

1- Esta Licença diz respeito aos aspectos ambientais e não exime o empreendedor do 

atendimento às demais licenças e autorizações federais, estaduais e municipais 

exigíveis por lei; 

2- Esta Licença não poderá sofrer qualquer alteração nem ser plastificada, sob pena de 

perder sua validade; 

3- Requerer a renovação desta Licença, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias antes do 

vencimento do seu prazo de validade; 

4- Não provocar interferência de comunicação, ruídos audíveis, indução eletrostática 

e eletromagnética, elevação do potencial de terra, descarga e outros efeitos elétricos; 

5- Atender à NBR 11.174 - Armazenamento de Resíduos Classes II (não inertes) e 

Classe III (inertes), e NBR 12.235 - Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos 

(Classe I), da ABNT; 

6- Atender à DZ-1310.R-7 - Sistema de Manifesto de Resíduos, aprovada pela 

Deliberação CECA n. 4.497, de 03.09.04, e publicada no D.O.E.R.J. de 21.09.04; 

7- Atender à DZ-215.R-4 - Diretriz de Controle de Carga Orgânica Biodegradável em 

Efluentes Líquidos de Origem Sanitária, aprovada pela Deliberação CECA n. 4.886, 

de 25.09.07, publicada no D.O.E.R.J de 05.10.07 e republicada no D.O.E.R.J. de 

08.11.07; 

8- Atender à NT-202.R-10 - Critérios e Padrões para Lançamentos de Efluentes 

Líquidos, aprovada pela Deliberação CECA n. 1.007, de 04/12/86, publicada no 

D.O.E.R.J. de 12/12/86; 

9- Atender à Resolução nº 001/90 do CONAMA, de 08.03.90, publicada no D.O.U. de 

02.04.90, que dispõe sobre critérios e padrões de emissão de ruídos; 

10- Atender à NBR-13.231 - Proteção contra Incêndio em Subestações Elétricas de 

Geração, Transmissão e Distribuição, da ABNT; 

11- Elaborar e implantar programa de verificação de vazamentos que inclua todos os 

equipamentos que contenham gás SF6 (caso aplicável); 



12- Manter em perfeitas condições de operação e manutenção o sistema separador 

água/óleo, bem como limpas e desobstruídas as canaletas de drenagem; 

13- Treinar periodicamente o pessoal incumbido da operação normal e o de ação em 

emergência, mantendo-o registro dos treinamentos (pessoal treinado, instrutor e 

conteúdo programático) à disposição da fiscalização; 

14- Manter disponíveis e prontos para uso os equipamentos e materiais de atendimento 

a emergências; 

15- Manter atualizado o Plano de Ação de Emergência (PAE), revisando-o no máximo 

a cada 30 meses, encaminhando cópia ao INEA sempre que houver mudança 

significativa, principalmente na equipe de emergência e nos telefones de contato; 

16- Manter em perfeitas condições de manutenção, sistema de drenagem e contenção 

de efluentes na sala de carregamento de baterias, de forma a evitar, em caso de 

eventuais vazamentos de fluidos ácidos contidos nas baterias, o arraste destes à 

galeria de águas pluviais; 

17- Dar destinação final aos resíduos gerados, incluindo as peças, equipamentos e 

dispositivos elétricos inservíveis, assim como óleo mineral isolante, somente a 

empresas licenciadas para tal fim, com o devido acompanhamento de Manifestos 

de Resíduos, submetido através do sistema online; 

18- Adotar medidas de controle durante as operações de retirada e inserção de óleo 

mineral isolante nos transformadores, bem como nos processos de tratamento do 

óleo (recondicionamento e regeneração), de forma a evitar, em caso de eventuais 

acidentes, a contaminação do solo e de águas pluviais, mantendo a disposição da 

fiscalização os registros com as evidências das medidas adotadas; 

19- Apresentar, anualmente ao INEA, relatório com evidências do cumprimento das 

condições de validade desta licença; 

20- Comunicar imediatamente ao Serviço de Operações em Emergências Ambientais 

do INEA, plantão de 24 horas, pelos telefones (21) 2334-7910, 2334-7911 ou 

98596-8770, qualquer anormalidade que possa ser classificada como acidente 

ambiental; 

21- Não realizar queima de qualquer material ao ar livre; 

22- Manter atualizados junto ao INEA os dados cadastrais relativos à atividade ora 

licenciada; 

23- Submeter previamente ao INEA, para análise e parecer, qualquer alteração ou 

ampliação na atividade; 



24- O INEA exigirá novas medidas de controle ambiental, sempre que julgar necessário. 

6.2.3. Condicionantes base 

No presente estudo, foram classificadas como “condicionantes base” todas as 

condicionantes presentes em pelo menos 100 licenças, de todas as 111. O objetivo dessa 

classificação é comparar a uniformidade entre as licenças e relacionar a questão da coerência 

entre as condicionantes inseridas na licença com o impacto ambiental da atividade. 

As condicionantes que estão em mais de 100 licenças são: 

- Atender à Resolução CONAMA nº 001/90, de 08.03.90, publicada no DOU de 

02.04.90 que dispõe sobre critérios e padrões de emissão de ruídos; 

- Atender à DZ-1310. R-07 - Sistema de Manifesto de Resíduos, aprovada pela 

Deliberação CECA n.º 4.497, de 03.09.04, publicada no D.O.R.J. de 21.09.04; 

- Eliminar métodos de trabalho e ambientes propícios à proliferação de vetores (Insetos 

e roedores nocivos); 

- Evitar todas as formas de acúmulo de água que possam propiciar a proliferação do 

mosquito "Aedes aegypti", transmissor da Dengue; 

- Esta Licença diz respeito aos aspectos ambientais e não exime o empreendedor do 

atendimento à demais exigíveis por lei; 

- Não realizar queima de qualquer material ao ar livre; 

- O órgão licenciador exigirá novas medidas de controle, sempre que julgar necessário; 

- Submeter previamente ao órgão licenciador, para análise e parecer, qualquer alteração 

no projeto. 

Nota-se que a uniformidade entre as condicionantes das licenças não se dá exatamente 

pelo tipo de empreendimento, mas parecem “encaixar” em diversos tipos de empreendimentos. 

A exemplo, todas as condicionantes citadas, exceto a relacionada à ruídos e a relacionada ao 

manifesto de resíduos, poderiam servir para qualquer empreendimento. 

Talvez as condicionantes que deveriam constar em todas as licenças, ou em pelo menos 

a maior parte delas, fossem as relacionadas ao óleo do transformador, por exemplo. No entanto, 

as condicionantes a seguir aparecem em menos de 80 licenças: 

- Acondicionar o óleo oriundo de possíveis vazamentos do transformador, em 

recipientes dotados de tampa e estocá-los em local abrigado até o seu recolhimento por empresa 

rerrefinadora especializada e devidamente licenciada pelo órgão de controle ambiental; 



- Acondicionar os resíduos classificados como perigosos Classe I, as baterias 

inutilizadas e a brita contaminada em recipientes próprios até o seu recolhimento por empresas 

Ambientalmente Licenciadas, mantendo os comprovantes disponíveis a fiscalização; 

- Atender à NT-202.R-10 - Critérios e Padrões para Lançamento de Efluentes Líquidos, 

aprovada pela Deliberação CECA nº 1.007 de 04.12.86 e publicada no D.O.R.J. de 12.12.86; 

- Atender a Portaria Interministerial nº 19 de 29/01/1981, quanto à proibição de uso de 

Bifenifas Policloradas — PCBs; 

- Promover a limpeza periódica da fossa séptica, utilizando os serviços de empresas 

licenciadas por órgão ambiental para essa atividade, mantendo os comprovantes à disposição 

da fiscalização; 

- Entre outras. 

Sintetizando, não são todas as condicionantes que tratam do maior impacto ambiental 

da subestação de transformação: o óleo. Talvez essa seja a prova de que, como citado por 

Caldas (2006), os órgãos ambientais realmente não possuem equipe técnica capacitada que 

tenha conhecimento de todos os empreendimentos os quais são submetidos ao licenciamento 

ambiental. 

6.2.4. Condicionantes gerais e específicas 

As condicionantes gerais, de forma resumida, são as que estão descritas na lei, como o 

exemplo da condicionante a respeito do prazo de renovação das licenças. As condicionantes 

especificas são, na teoria, especificas para o tipo do empreendimento e seu impacto. 

De todas as licenças analisadas, 48 foram emitidas pelo INEA, 5 foram emitidas pela 

FEEMA, e o restante pelos municípios. Tomando como base as 48 licenças emitidas pelo 

INEA, 34 delas possuem o mesmo padrão para as chamadas “condições de validade gerais”: 

1 - Esta Licença não exime o empreendedor da obtenção das demais licenças e 

autorizações legalmente exigíveis; 

2 - Esta licença não poderá sofrer qualquer alteração, nem ser plastificada, sob pena de 

perder sua validade; 

3 - Requerer a renovação desta Licença de Operação no mínimo 120 dias antes do 

vencimento do seu prazo de validade. 

Interessante pontuar que a condicionante número 1 estava descrita na Lei n° 6.938/81, 

no seu artigo 10. Contudo, a nova redação dada ao aludido artigo da PNMA, implementado 

pela LC nº 140/2011, não mantém mais a parte “sem prejuízo de outras licenças exigíveis”, o 



que seria a base legal dessa condicionante permanecer nas licenças, principalmente na seção 

das restrições de validade gerais. 

Nota-se que essa condicionante está na primeira licença emitida (Figura 1), e mesmo 

após a LC nº 140/2011, a condicionante não foi atualizada. A licença INEA mais atual avaliada, 

emitida em março de 2018, manteve essa condicionante.  

Para analisar a condicionante número 2, não foi encontrada nenhuma citação 

semelhante nas pesquisas pela legislação ambiental. Ficando o questionamento sobre a origem 

desta condicionante. Enquanto a condicionante número 3 está bem clara na Resolução 

CONAMA nº 237/97. 

As licenças emitidas pela FEEMA possuem esse mesmo padrão, incluindo apenas a 

condicionante que diz respeito à publicação. As licenças INEA não possuem esta 

condicionante, pois a licença só é liberada ao apresentar a publicação de recebimento da 

mesma, o que traz uma leve incoerência em que faz o empreendedor publicar o recebimento 

da licença antes de receber a mesma. 

Já as licenças municipais não trazem um padrão em relação às condicionantes de 

validade gerais. Algumas nem mesmo fazem essa separação entre condicionantes gerais e 

especificas.  

As condicionantes específicas têm pouca variabilidade entre as licenças, onde um 

grande número de condicionantes é semelhante, tanto nas licenças INEA e FEEMA, quanto 

nas municipais. Fazendo um a análise sobre as condicionantes especificas que são incluídas 

nas licenças de operação das subestações, é possível identificar: 

- Cerca de 70 licenças possuem condicionantes que tratam da questão do óleo nas 

subestações, sobre a armazenagem correta, o transporte e destinação final do óleo usado ou 

contaminado; 

- 93 licenças possuem condicionantes que abordam temas relacionados ao 

gerenciamento de resíduos sólidos. Algumas especificam o atendimento ao Plano de 

Gerenciamento de Resíduos, outras citam o atendimento às normas ABNT sobre 

armazenamento de resíduos sólidos perigosos e não perigosos; 

- 60 licenças contêm alguma condicionante que trata da Diretriz de Controle de Carga 

Orgânica Biodegradável em Efluentes Líquidos de Origem Sanitária; 

- 96 licenças têm condicionantes que dizem “Manter atualizados junto ao órgão 

licenciador os dados cadastrais relativos à atividade ora licenciada”. 



O restante das condicionantes varia um pouco mais, de acordo com o município e de 

acordo com o período de emissão da licença (as licenças mais recentes tendem a ser mais 

restritivas). 

Comparando com a Resolução INEA nº 136/2016, muitas condicionantes estão de 

acordo com a resolução, tomando como ponto de partida que a resolução possa ser uma base 

para a criação do banco de dados de condicionantes das secretarias. 

6.2.5. Inconsistências 

Considerando precária a base legal que dispõe sobre condicionantes, é esperado que em 

meio à tantas, possam ter algumas que não são compatíveis com o empreendimento e o impacto 

causado pela atividade. Um exemplo interessante é uma licença emitida pelo município de 

Cabo Frio que contém a seguinte condicionante: “Atender a Lei nº 9.966 de 28.04.00, que 

dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de 

óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras 

providências”. 

Talvez pelo fato de a condicionante tratar de óleo, ela esteja em uma licença para 

operação de subestação. Ocorre que a lei é voltada para portos, plataformas e navios, em que o 

vazamento de óleo estaria afetando diretamente as águas sob jurisdição nacional, como mar 

territorial, portos e baías.  

Para o caso de subestações, e nem mesmo trabalhando de forma geral, a subestação em 

questão não possui rios ou lagos próximos, ou está próxima do mar. Além disso, possui sistema 

de contenção de óleo para o caso de vazamentos. 

Algumas inconsistências estão relacionadas aos prazos que são colocadas nas 

condicionantes. Por exemplo, algumas condicionantes solicitam que seja feita uma análise dos 

efluentes da caixa separadora de água e óleo. Contudo, a DZ-942, que especifica os prazos em 

que essas análises devem ser apresentadas, não determina um prazo específico para o caso de 

subestações. Desta forma, o prazo deveria ser estipulado pelos próprios analistas.  

No entanto, os prazos geralmente exigidos, principalmente nas licenças municipais, são 

para empreendimentos cuja emissão de efluentes oleosos é constante, como indústrias, o que 

não se aplica ao caso de subestações. A exemplo disso, têm-se as licenças emitidas pelo 

município de Niterói que pedem a apresentação das análises dos efluentes semanalmente.  

A emissão de óleo por transformadores em subestações ocorre apenas em casos de 

acidente, de manutenção, quando pode ocorrer o gotejamento, ou em casos de equipamentos 



defeituosos. Em condições normais não há resíduos na caixa separadora, de forma que seria 

desnecessária a apresentação de análises dos efluentes das caixas em um prazo tão curto quanto 

7 dias. 

Ainda, algumas licenças apresentam prazo de validade “indeterminado”. O fato de não 

determinar uma validade da licença de um empreendimento com potencial poluidor, mesmo 

que baixo, conclui uma diminuição na frequência com que o órgão fiscaliza o empreendimento, 

bem como a fiscalização do atendimento às condicionantes. A partir do momento que o 

empreendedor não tem obrigação de requerer uma renovação para a licença que autoriza a 

operação da atividade, este permanece com o direito de operar a atividade sem a devida 

fiscalização do órgão. 

  



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Analisando as condicionantes como um todo, grande parte delas atua de forma a 

minimizar os impactos gerais causados pela atividade. Apesar disso, a precariedade de base 

legal para a associação das condicionantes com a atividade em questão pode fazer com que a 

licença perca a função de controlar os reais impactos negativos ambientais advindos dessa. 

Embora o INEA tenha disponibilizado a Resolução nº 136/2016, ficou nítido que a 

maioria dos municípios utilizam uma base de dados baseada nas condicionantes presentes nas 

licenças emitidas pelo INEA, com pouca complementação com condicionantes relacionadas às 

leis municipais ou aos impactos locais específicos para operação de uma subestação. 

Condicionantes que tratam sobre a proteção efetiva dos equipamentos elétricos, o 

impacto da carga eletromagnética na vizinhança, o descarte de material contaminado com óleo, 

o descarte do óleo advindo do transformador, a manutenção dos transformadores, a exigência 

por empresas licenciadas para realização da manutenção do óleo, as especificações para o kit 

de emergência ambiental, exigência de um plano de gestão ambiental para subestações, 

exigências em relação à segurança da vizinhança são algumas que poderiam estar presentes em 

um maior número de licenças, considerando que estes, entre outros, são os impactos 

significativos da operação de uma subestação.  

No final, acaba ficando subentendido a falta de conhecimento técnico a respeito das 

subestações e seus impactos, ou treinamento, que faz com que os analistas responsáveis pela 

emissão das licenças atribuam a elas condicionantes que não tratam dos impactos ambientais 

efetivos de uma subestação. Assim, esses analistas acabam transformando a licença ambiental 

para operação de uma subestação em uma licença ambiental geral, que poderia ser associada a 

qualquer empreendimento que opere com equipamentos a base de óleo. A partir disso, conclui-

se que, com o conhecimento técnico adequado, os analistas poderiam fazer com que grande 

parte das condicionantes apresentadas nas licenças analisadas poderiam ser apenas 

condicionantes gerais atribuídas, apenas como um complemento, às condicionantes mais 

restritivas e específicas. 

Finalmente, considerando a primeira licença analisada de 2002 e a evolução das 

condicionantes ao longo dos anos até as mais atuais, nota-se uma melhoria considerável nas 

restrições impostas. Apesar disso, é imperioso deixar registrado que a maioria das licenças 

ainda estejam considerando a atividade de operar a subestação como uma simples atividade 

que gera resíduos sólidos e emite ruídos, ao invés de considerar seus reais impactos ambientais 



negativos, sendo necessária uma melhora contínua do controle ambiental desse tipo de 

atividade. 
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