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Custos soCioambientais:  
redução de impactos ou 
repartição de benefícios?  
A escalada dos custos socioambientais dos empreendimentos de geração de energia, decorrente 
de obrigações não previstas no licenciamento, compromete futuros investimentos necessários 
ao país. Representantes do governo, da academia e do mercado discutem soluções. 
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O Instituto Acende Brasil é um centro de estudos que desenvolve 
ações e projetos para aumentar o grau de Transparência e 
Sustentabilidade do Setor Elétrico Brasileiro. Para alcançar este 
objetivo, adotamos a abordagem de Observatório.

Atuar como Observatório do Setor Elétrico Brasileiro significa 
pensar e analisar o setor com lentes de longo prazo. Com base 
neste modelo, o Instituto foi consolidando progressivamente a 
análise dos principais vetores e pressões econômicas, políticas e 
institucionais que moldam as seguintes dimensões setoriais:
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o setor elétrico brasileiro vive um novo momento decisivo. 
o país assinou recentemente o acordo de paris, na cop 21, 
comprometendo-se voluntariamente a elevar para 89% a 
participação das fontes renováveis na matriz nacional até 
2030 – sendo 66% com hidrelétricas e 23% com usinas eólicas, 
solares e de biomassa. Hoje, essas fontes somam 76% (sendo 
61% de geração hídrica e 15% de eólicas e biomassa).

ao mesmo tempo, o quadro de escassez hídrica prolongada 
em algumas regiões, especialmente no nordeste, evidencia a 
necessidade de contar com a contribuição das termelétricas, 
que hoje representam 17% da matriz, e podem suprir à 
demanda em qualquer época do ano.

portanto, a fim de cumprir seu compromisso ambiental 
assumido mundialmente, e assegurar energia para 
todos, o brasil terá que continuar investindo em grandes 
hidrelétricas nos próximos anos. 

segundo o plano decenal de energia 2024, da empresa de 
pesquisa energética (epe), cerca de 90% das hidrelétricas a 
serem concedidas na próxima década serão instaladas na 
amazônia, uma região de alta complexidade socioambiental.

É interesse do setor elétrico fazer esses investimentos 
com respeito ao meio ambiente e às comunidades locais. 
assim como é importante garantir que as regras para esses 
empreendimentos sejam claras desde o início do processo de 
licenciamento ambiental, permitindo que os projetos sejam 
executados conforme o planejado e aprovado pelos órgãos 
governamentais. 

a fim de contribuir com a consolidação de um ambiente seguro 
para todos (investidores, consumidores, comunidades locais 
e meio ambiente), o X fórum acende brasil, realizado em 
setembro de 2016, teve como tema os “custos socioambientais”.

durante uma manhã, o auditório da bolsa de Valores do rio 
de Janeiro recebeu centenas de profissionais do setor, que 
acompanharam um diagnóstico dos principais desafios nesta 
área, elaborado pelo instituto acende brasil, assim como 
algumas propostas para solucioná-los.

em seguida, problemas e sugestões foram colocados em 
debate entre representantes dos órgãos públicos de controle 
ambiental (ibama) e de contas (tcu), de planejamento (epe), 
da academia (ufrJ) e do mercado.

foi muito instrutivo acompanhar a visão de cada elo 
envolvido com este tema. em que pesem as diferenças de 
pontos de vista, todos concordaram que é preciso buscar um 
consenso para que o brasil possa garantir o fornecimento 
de energia limpa, por um preço justo e com segurança para 
investidores e para toda a sociedade.

acompanhe nas próximas páginas os detalhes desta 
discussão.

Claudio J. D. Sales 
presidente



Estes números foram apresentados no X Fórum Acende 
Brasil, realizado no dia 21 de setembro, no Rio de Janeiro, 
tendo como tema “Custos Socioambientais: redução de 
impactos ou repartição de benefícios?”. 

Foram considerados como custos socioambientais neste 
levantamento aqueles que podem ser incluídos no orça-
mento e incorporados aos custos do projeto. Estão incluídos 
os custos de controle de impactos, mitigação, compensação, 
monitoramento e custos institucionais.

A escalada dos custos socioambientais acompanha a cres-
cente preocupação da sociedade com as questões relacio-
nadas a este tema. A pressão social elevou as exigências do 
processo de licenciamento ambiental de empreendimentos 
do setor elétrico, demandando uma maior participação de 
órgãos intervenientes (como Funai, Fundação Palmares, 
Iphan) e requerendo a coordenação do órgão ambiental – 
no caso federal, o Ibama. 

Em outras fontes de geração de energia, segundo a Empresa 
de Pesquisa Energética (EPE), os custos ambientais também 
são significativos e representam, em média, 5,7% do custo 
total dos parques eólicos, 3,1% das termelétricas, 1,9% das 
usinas solares fotovoltaicas, e 7,0% do custo total das linhas 
de transmissão. 

Causas do aumento do custo socioambiental
O aumento do custo socioambiental se deve à seguinte 
combinação: de um lado, o crescimento das exigências 
ambientais; e, de outro, os estudos de viabilidade dos 

Os custos socioambientais de usinas hidrelétricas saltaram de uma média de 
5,5% do valor de cada empreendimento, na década de 90, para quase 20%, 
entre 2010 e 2014. O levantamento foi feito pelo Instituto Acende Brasil, 
comparando os estudos de viabilidade de 56 projetos no Brasil neste período.

diagnóstico 1 – CustOs 
sOCIOAmBIentAIs de hIdrelétrICAs 
quAdruplICArAm em 20 AnOs

empreendimentos contam com orçamentos menos deta-
lhados do que no Projeto Básico Ambiental (PBA).

Entre sete projetos comparados pela EPE, em 2005, obser-
vou-se um acréscimo entre 4,7% e 22,0% em relação ao 
Orçamento Padrão da Eletrobras (Conta 10), o que sugere 
um viés de subestimação nos gastos orçados.

Mas há outras razões para o aumento dos custos socioam-
bientais. Os custos de relocação (obras de manutenção ou 
reposição da infraestrutura local, como estradas, pontes 
etc.), que não deveriam ser computados como socioambien-
tais, passaram de 0,7% do custo total da usina (na década de 
90) para 0,9% (em 2000) e 1,6% (na atual década). 

Já os custos com desapropriações – que também não deve-
riam estar entre os socioambientais, pois decorrem de uma 
atividade de engenharia – vêm dobrando a cada 10 anos. 
Na década de 90, correspondiam, em média, a 2,1% do valor 
do empreendimento, passando para 4,6% nos anos 2000, e 
para 8,6% na atual década.

A obrigatoriedade de desmatar a área do futuro reserva-
tório – uma atividade complexa, já que parte das áreas se 
encontra em ambientes alagados – representa hoje um 
custo treze vezes maior do que há 20 anos. Na década de 
90 correspondia, em média, a 0,2% do valor do empreen-
dimento, passou para 1,5% nos anos 2000, e para 2,7% na 
década de 2010.

Finalmente, os custos para implantar ou manter Unidades 
de Conservação passaram de 0,3% (década de 90) para 0,6% 
(década de 2000) e 1,4% (década de 2010). 

Aumento dos custos em  
transmissão nos Estados Unidos  
 
O grau de complexidade do processo de licenciamento ambiental de linhas de 
transmissão também aumentou nos últimos anos, assim como o envolvimento 
público e a necessidade de coordenação com as agências governamentais.

Um dos exemplos dos custos socioambientais crescentes em transmissão é a 
reposição de áreas de habitats afetadas pelas linhas, que era feita na proporção 
de 3:1 (reposição de 3 hectares para cada hectare de área abrangida pela linha) 
e passou a ser de 5:1.
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Realizado no auditório da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, 
o diálogo foi mediado por Claudio Sales e Alexandre Uhlig, 
do Instituto Acende Brasil. Apesar das visões distintas em 
alguns temas, houve dois pontos fundamentais de concor-
dância, na avaliação de Sales: (a) a insatisfação de todos 
com o estado atual das coisas; e (b) a necessidade de buscar 
consensos para que se possa avançar no tratamento dos 
custos socioambientais de empreendimentos do setor elé-
trico. Acompanhe os principais momentos do debate.

alexandre Uhlig (instituto acende Brasil): Como tem sido 
a experiência do Ibama na definição das medidas de miti-
gação dos empreendimentos do setor elétrico?

Henrique ribeiro da silva (ibama): Uma questão que 
aprendemos no processo de licenciamento ambiental 
da hidrelétrica de Belo Monte e em outras usinas do rio 
Madeira é a importância de um diagnóstico preciso. O 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) às vezes é compre-
endido como um processo meramente burocrático, mas 
não é. As obrigações que acabaram surgindo nas licenças 
advêm de uma situação muito difícil da região amazônica, 
por uma questão de densidade populacional menor, pela 
ausência do Estado, pela falta de articulação entre os níveis 

previsibilidade garante investimentos e reduz a tarifa

1. Previsibilidade é a palavra-chave para manter a atratividade dos investi-
mentos no setor elétrico e a política de modicidade tarifária. Para tanto, os 
custos socioambientais devem ser definidos com a maior precisão possível 
antes do leilão de cada empreendimento.

2. Uma vez que o aumento dos custos socioambientais decorre principal-
mente de orçamentos pouco detalhados, as obrigações definidas pelos órgãos 
ambientais na Licença Prévia precisam ser claras e exequíveis. E não devem 
surgir novas exigências após a emissão das licenças de instalação e operação.

3. E para controlar os custos socioambientais, é preciso reorganizar os itens 
do orçamento, separando aqueles não são relativos a este tópico, como a 
compra de terras para o canteiro de obras e para o reservatório ou a relocação 
de pontes e estradas.

Após a apresentação do diagnóstico e de algumas propostas para reduzir o impacto dos 
custos socioambientais no setor elétrico, o X Fórum Acende Brasil promoveu um debate entre 
especialistas convidados, representando órgãos de governo, empreendedores e academia. 
participaram da conversa o professor Carlos eduardo Young (uFrJ), daniel maia Vieira (tCu), 
henrique ribeiro da silva (Ibama), Isaura Frega (epe) e tatiana marques (CpFl energia ).

prOpOstAs

debate 1 – CustOs sOCIOAmBIentAIs:  
em BusCA de COnsensOs pArA AVAnçAr 

de governos, e pela presença de populações tradicionais, 
sejam indígenas, ribeirinhas ou quilombolas – e que mui-
tas vezes, quando do diagnóstico, são “invisíveis”. No caso 
de Belo Monte, o impacto de relocação da população ribei-
rinha não foi diagnosticado no início. Portanto, acho difícil 
implantar a proposta segundo a qual “não devem surgir 
novas obrigações na emissão das Licenças de Instalação 
e Operação” porque, de fato, há um dinamismo neste pro-
cesso, há situações que não são previsíveis. Vejo com muita 
preocupação a implantação de outros empreendimentos 
na Amazônia por conta desta condição da região. Quando o 
empreendedor traz um projeto para a análise de viabilidade 
ambiental, geralmente este é amigável ambientalmente. A 
partir do momento que vai para leilão, o projeto começa a 
ser questionado.

Como esse dinamismo do projeto acaba se traduzindo no 
preço-teto de um empreendimento? os custos socioam-
bientais estão adequadamente refletidos neste preço?

isaura Frega (EPE): O órgão ambiental não tem a visão do 
custo socioambiental quando analisa o projeto. O seu foco 
é a mitigação e a compensação dos impactos ambientais e 
sociais na região. Já o empreendedor vê quanto vai custar 
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o projeto e a sua previsibilidade. O caminho para conciliar 
essas duas visões vai ter que ser encontrado. O empreen-
dimento chega em áreas nas quais o poder público nunca 
entrou efetivamente. A carência da população amazônica 
é imensa. Não há saneamento, habitação e energia nem 
para quem está lá. Essa carência cai no colo do empreen-
dedor e a classe política entende que isso será a salvação. 
Os programas que são cobrados na hora do licenciamento 
não são previsíveis porque cada região tem uma demanda 
imensa e, por mais que a EPE tente conseguir uma métrica 
que reflita a realidade, o desafio passa a ser saber quanto 
o empreendedor vai investir na redução dos impactos 
socioambientais. E, se custar muito alto, todos precisam 
saber que quem vai pagar é a população, porque isso vai se 
refletir na tarifa de eletricidade. Na Licença Prévia não há 
informações precisas, e nem haverá, porque há um desca-
samento entre o momento de licenciamento e o momento 
em que essas informações passam a estar disponíveis. 

Há alguma proposta que possa equacionar essa indefinição? 
Prof. Carlos Eduardo Young (UFrJ): O custo socioambien-
tal é um custo para a sociedade. Não é o setor elétrico que 
sofre o custo. Ele tem que compensar o dano que está cau-
sando. O espírito do licenciamento ambiental consiste em 
questionar as consequências que o empreendimento traz 
para todos. Vale a pena? A energia vai ficar mais cara sem 
ele? O processo de licenciamento é a defesa da sociedade 
em relação ao empreendedor. Todo empreendimento tem 
que pagar pelos danos não mitigáveis. Isso foi estabele-
cido na lei que trata do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC). No seu artigo 36, a lei diz que, quando 
o empreendimento causa um dano significativo e que não 
pode ser mitigado, este tem que pagar uma compensação, 
um valor a ser destinado à unidade de conservação. O pro-
blema é que há uma deturpação no que foi implementado 
neste artigo 36. O erro está em calcular o valor deste dano 
como um percentual do valor do empreendimento. Não faz 

sentido ter uma proporcionalidade e um piso de 0,5% do 
valor do empreendimento para a compensação, como diz a 
lei. Não é porque o governo pratica que é correto. O papel da 
compensação deve ser incorporar todos os custos socioam-
bientais não mitigáveis.

Claudio sales (instituto acende Brasil): Eu costumo dizer 
que, na prática, os orçamentos socioambientais não têm 
limite associado ao valor do empreendimento. É impor-
tante que os processos sejam bem feitos, e deve-se chegar 
a um valor dos custos socioambientais, que somado aos 
custos da obra, vai constituir o custo total que a sociedade 
examinará para que decida se vale a pena ou não fazer o 
empreendimento. Nenhum de nós se diz plenamente satis-
feito com a forma com que este processo se dá. Portanto, o 
desafio aqui é avançar nas discussões para que os empre-
endimentos possam ser mais previsíveis e eficientes para 
a sociedade. 

Como o tCU vê essa dificuldade de definição de um 
preço-teto para os empreendimentos, principalmente os 
hidrelétricos?

daniel maia Vieira (tCU): A visão do TCU, como órgão de 
controle, é de que cabe ao Estado prestar o serviço essencial 
e também é um dever preservar o meio ambiente. Quando 
trazemos o empreendedor para prestar este serviço, surge 
a questão da alocação de risco. Isso não exime o Estado da 
responsabilidade de cobrir estes custos socioambientais. 
Pode ser que o empreendedor não seja o responsável por 
cobrir as externalidades, mas certamente o Estado será, 
por meio de impostos. No setor elétrico, conseguimos ver 
claramente o custo para a sociedade de “ter ou não ter” a 
energia. No entanto, muitas vezes, a precificação do custo 
ambiental é difícil, mas não há dúvidas de que transpa-
rência e clareza são fundamentais para a previsibilidade. 
O pior dos mundos é assinar um contrato com obrigações 
que não se sabe quais são. Tem que estar muito claras no 
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a discussão de alternativa locacional de hidrelétricas não 
deveria acontecer na avaliação ambiental integrada, 
quando o Estado estuda toda a divisão de quedas e se faz 
o cruzamento com áreas sensíveis?

isaura Frega (EPE): Quando se faz o inventário e a 
Avaliação Ambiental Integrada de um projeto não se tem 
a precisão de um Estudo de Impacto Ambiental. Porém, 
quando se fala de custos ambientais, o nível de detalhe é 
muito maior, especialmente no que se refere à população 
atingida, ao saneamento básico ou ao número de pesca-
dores. A dificuldade é ter um projeto básico com todas as 
respostas. Quando o projeto vai para a Audiência Pública, 
a sociedade pede respostas mais específicas. Um dos desa-
fios é definir quais são estes custos e, depois, conhecer qual 
o custo de não se fazer aquela hidrelétrica.

daniel maia Vieira (tCU): Neste sentido de avaliar custo 
e oportunidade, em 2012, o TCU determinou que a EPE, em 
conjunto com o Ministério de Minas e Energia, desenvol-
vesse um estudo para identificar qual seria a alternativa a 
Belo Monte: quanto custaria, do ponto de vista econômico 
e ambiental, não ter essa usina. Uma vez concluído este 
estudo, entregamos para os órgãos ambientais, para que 
fizessem essa avaliação também. Nossa tentativa é sair 
dos argumentos terroristas, de que sem Belo Monte o país 
pararia, e discutir se há alternativas, com base em dados. 
Essa queda de braço, entre o ambiental e o setor de energia, 
tem que ocorrer de uma forma minimante equilibrada.

Prof. Carlos Eduardo Young (UFrJ): O passivo ambiental de 
hoje é o passivo fiscal de amanhã. Reafirmo que, de acordo 
com o artigo 36 da Lei do SNUC, todo dano não mitigável 
de responsabilidade do empreendedor tem que ser com-
pensado. Isso não está sendo cumprido. Não podemos 
mais fazer hidrelétricas como se fazia no período militar, 
removendo as pessoas. Não é que o custo socioambiental 
aumentou, é que antes não era cobrado. As fontes de menor 
risco em relação às externalidades apresentam um custo 
ambiental bem menor. Isso não significa que não se pode 

contrato as ações que cabem ao empreendedor. O TCU 
tem se preocupado com a coordenação das políticas públi-
cas entre órgãos do governo, entidades ligadas ao meio 
ambiente e instituições e empresas do setor elétrico. O que 
se quer gerar de energia ou de preservação não pode ser 
definido a partir da disputa de poderes entre órgãos, mas 
sim a partir de uma decisão debatida com a sociedade, e 
que não seja fruto de forças políticas e econômicas. Mas é 
isso o que tem acontecido em boa medida.

Quais são os desafios para o empreendedor quando não 
há clareza na definição das condicionantes ambientais?

tatiana marques (CPFL Energia): O projeto de fato muda 
entre as Licenças Prévia e a de Instalação. Esse fato dificulta 
bastante, mas há uma deturpação sobre o que é a Licença 
Prévia (LP). Na fase de LP, apresentamos as alternativas loca-
cionais e esperamos que os órgãos ambientais nos retor-
nem com indicações de melhorias ou restrições do projeto 
básico para que possamos colocar essas informações na 
Licença de Instalação (LI) de forma mais clara. A LP tem sido 
subvalorizada. A valorização da LP e a conversa com o órgão 
ambiental para que isso aconteça é muito importante. Às 
vezes, o empreendedor apresenta um projeto que não 
atende aos requisitos ou o órgão ambiental não tem equipe 
técnica suficiente para fazer considerações ao projeto, e isso 
transfere para a LI algo que deveria ter sido definido na LP.

Henrique ribeiro da silva (ibama): O Estado não é monolí-
tico, nem o governo. Há vários pensamentos, mesmo na base 
governista. É muito difícil, em um estudo de hidrelétricas, 
haver alguma discussão sobre alternativas locacionais. A dis-
cussão é entre ter ou não ter a usina, e não sobre como redu-
zir impactos. E quando vamos para a Audiência Pública são 
trazidos tantos problemas decorrentes da ausência do Estado 
que muitas vezes não conseguimos ter clareza: a sociedade 
vai querer assumir esses custos? Vale a pena ter 90% das 
próximas usinas na Amazônia? Se não houver Avaliação 
Ambiental Integrada haverá muita dificuldade para aprovar 
essa expansão do ponto de vista do licenciamento.

tatiana marques, Isaura Frega e Henrique Ribeiro da silva. 
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ter mais hidrelétricas, mas apenas que a maneira de pensar 
hidrelétricas muda. A questão da energia vai ser repensada 
em um contexto em que mundialmente o custo ambiental 
é diferente. Não é mais como era no passado. Acho que a 
questão das externalidades precisa ser considerada no seu 
todo. Se eu considerar apenas as externalidades locais ou 
associadas à biodiversidade, as hidrelétricas terão desvan-
tagem em relação às termelétricas, que não compensam a 
externalidade das emissões de gases de efeito estufa.

tatiana marques (CPFL Energia): Estamos falando  de 
alternativas técnico-locacionais. Às vezes o empreende-
dor  vende um empreendimento e na LI o mesmo não é 
ambientalmente viável. Pequenas coisas, que impactam 
muito, são alteradas. A posição do barramento é o menor 
dos problemas. Uma coisa é o aumento do custo, outra coisa 
é a insegurança sobre o custo. Quanto ao aumento do custo, 
concordo que talvez os impactos não fossem corretamente 
mitigados e estamos tentando mitigar corretamente. Mas 
um grande problema é a imprevisibilidade dos custos.

daniel maia Vieira (tCU): O ponto inicial é quais elemen-
tos passamos para o empreendedor entrar no leilão dando 
o preço que quer receber. A que risco ele efetivamente 
está sujeito? Ele tem elementos para precificar esse risco? 
A questão é melhorar as informações para que o empre-
endedor busque precificar todos os riscos. Se o Estado não 
tiver como dar as informações, pode alocar um risco con-
dizente. O aumento do custo é natural em função da pro-
fundidade do estudo que decorre da licitação, com a LP e LI. 
Considerando que este custo seja legítimo, como torná-lo 
mais previsível? Se não for possível dar mais informações, 
o risco do empreendedor deve ser limitado e o Estado pode 
reequilibrar o contrato de concessão, aumentando a tarifa 
ou cobrindo com imposto. O fato é que o custo ambiental 
vai ter que ser superado. Hoje o empreendedor entra com 
excludente de responsabilidade na  Aneel, dizendo que 
foi sujeito a risco que não poderia precificar, e vai pleitear 
aumento da tarifa. O regulador eventualmente tem um 

processo decisório que pode trazer mais riscos, o que em 
leilões futuros afasta o empreendedor. Não é só aumen-
tar o preço. Não há preço que pague um risco que não se 
sabe exatamente qual é. Se o Estado resolver que não é 
o caso de ter informações mais precisas na LP, isso pre-
cisa estar claro na licitação e a sociedade precisa saber 
que, quando o custo for efetivamente calculado, ela vai 
pagar, seja aumentando a tarifa do empreendedor, seja 
por cobrança de tributos. Não há dúvida de que a previ-
sibilidade é necessária.

Henrique ribeiro da silva (ibama): A sociedade 
entende a necessidade de energia elétrica, mas outra 
coisa é entender que isso gera um impacto em um 
pescador, por exemplo, e como compensar essa perda. 
Quando se coloca uma barragem no rio há um impacto 
no fluxo dos peixes, que geram renda para o pescador 
ou servem para subsistência. Um pescador que está há 
20 anos pescando terá que arrumar outra profissão? 
Esse problema ou passa para o Estado ou é judicializado, 
porque o licenciamento não é a arena para se discutir 
esse tipo de externalidade. 

isaura Frega (EPE): A questão não passa só por colocar 
30 usinas na Amazônia. Se não serão todas, quais serão? 
Quais seriam os projetos mais promissores? O maior 
desafio é fazer tudo isso com o ônibus andando, e viabi-
lizar os projetos no curto e médio prazo. Como melhorar 
os custos e dar previsibilidade são coisas de que a gente 
precisa no curto prazo. Há locais, por exemplo, em que 
existem parques eólicos e não se consegue tirar a ener-
gia dali. Est amos discutindo com as prefeituras para 
que entendam a necessidade de linhas de transmis-
são. Quando se tem todo o entorno com restrições não 
adianta haver um parque eólico. Vamos discutir qual o 
mínimo impacto ambiental para que se possa viabilizar 
também essa transmissão. São problemas que não são 
apenas do setor elétrico, mas da sociedade. Senão fica 
cada um na sua caixa e não se consegue ver o todo. 
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Entre as condicionantes abusivas das análises ambientais, 
o empreendedor é “solicitado” a compensar os municípios, 
construindo creches, escolas, hospitais, postos de saúde, 
delegacias, entre outros bens públicos que não fazem parte 
do processo de redução dos impactos provocados pela usina.

Além disso, há exigências que só são conhecidas depois da 
definição das condicionantes e que aumentam a impre-
visibilidade dos custos. Foi o que ocorreu no caso do com-
plexo de hidrelétricas no rio Parnaíba, no Piauí (Cachoeira, 
Castelhano, Estreito e Ribeiro Gonçalves): o empreende-
dor seria obrigado a reconhecer pessoas impactadas após 
o Cadastro Socioeconômico nas comunidades locais e a 
garantir a manutenção da renda destas populações.

No mesmo complexo no Parnaíba, o empreendedor ainda 
teria que assumir o papel do Estado, fornecendo recursos 
técnicos e financeiros para elaboração dos Planos Diretores 
dos municípios da área de influências das hidrelétricas, 
prevendo o aumento populacional e ações para mitigar os 
desafios advindos desse incremento. O resultado de tanta 
incerteza regulatória: estes empreendimentos não recebe-
ram propostas nos leilões em que foram oferecidos.

BelO mOnte Assume pApel dA preFeIturA

Outro caso emblemático de condicionantes abusivas é o da 
usina hidrelétrica Belo Monte. O empreendedor foi obri-
gado a construir o sistema de saneamento básico do muni-
cípio de Altamira e terá que, além de construir o sistema 
de abastecimento de água e coleta e tratamento do esgoto, 
custear a ligação das construções à rede de esgoto e ope-
rar integralmente o sistema até que a Prefeitura local apre-
sente condições financeiras de assumir a atividade.

Ainda em Belo Monte, o empreendedor precisou implantar 
diversas ações de responsabilidade de governo nos muni-
cípios da Área de Influência Indireta, como capacitar equi-
pes das administrações municipais e ampliar a articulação 
entre as prefeituras e outras esferas governamentais.

demAndAs JurídICAs e desVIOs de FInAlIdAde

A construção de empreendimentos do setor elétrico tam-
bém é atrasada por inúmeras demandas jurídicas, mui-
tas vezes desnecessárias e irrelevantes. Uma pesquisa do 
Instituto Socioambiental, em parceria com o Ministério 

Além do aumento dos custos socioambientais, a incerteza regulatória é outro fator que 
eleva o custo total dos empreendimentos do setor elétrico. Esta imprevisibilidade decorre de 
condicionantes abusivas das análises ambientais, de negociações políticas e de demandas 
jurídicas ao longo do processo de implantação de uma usina.

diagnóstico 2 – InCertezA 
regulAtórIA eleVA CustO 
tOtAl dOs empreendImentOs

da Justiça e a Procuradoria Geral da República, revela que 
a probabilidade de que um pedido de liminar paralise um 
empreendimento é de 60%.

Neste contexto, o papel do Ministério Público (MP) no pro-
cesso de licenciamento ambiental tem contribuído para 
elevar o grau de incerteza no setor. O MP, em muitos casos, 
não tem balizado suas ações a partir de uma análise de prós 
e contras das ações de controle ambiental, tampouco pelos 
custos e benefícios do empreendimento. A organização tam-
bém tem ultrapassado sua competência institucional ao 
interferir em questões como a definição da matriz energética 
nacional e a organização territorial do sistema de geração de 
energia, atividades complexas, de alto grau de especialização 
técnica, e para as quais o MP não está qualificado. 

Um dos mecanismos utilizados de maneira cada vez mais 
frequente pelo Ministério Público para obstaculizar os pro-
jetos do setor elétrico é a proposição de Ações Civis Públicas 
(ACPs), cujas soluções são propostas por meio de Termos de 
Ajustamento de Conduta (TACs). Porém, em alguns casos, 
as medidas acordadas não guardam relação com o dano 
ambiental identificado e acabam sendo usadas para solu-
cionar outros problemas atrelados à ausência do Estado.  

1. O Zoneamento Econômico Ecológico (ZEE) e a 
Avaliação Ambiental Integrada (AAI) podem redu-
zir a complexidade do Termo de Referência, ao 
reunir e antecipar as diferentes visões dos órgãos 
participantes do processo de licenciamento, 
concentrando-se nos impactos efetivamente 
observáveis e mensuráveis.

2. Os recursos da Compensação Financeira por 
Uso do Recurso Hídrico (CFURH), corresponden-
tes a 6,75% da receita líquida da venda de energia 

prOpOstAs
Avaliação Ambiental Integrada  
para acelerar licenciamento
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o mapeamento de áreas que deveriam ser evitadas para 
projetos hidrelétricos ajudaria na previsão de custos e 
impactos socioambientais?

Prof. Carlos Eduardo Young (UFrJ): É impossível respon-
der qual é o custo ambiental sem dimensionar a potência. 
Indo para uma área onde eu sei que o empreendimento 
vai gerar uma grande quantidade de energia com baixa 
externalidade, a viabilidade dele será maior. Mas se tento 
abranger a maior quantidade de projetos possível, maior 
a probabilidade de haver riscos que vou perceber depois, e 
o custo vai aumentar. Ou seja, é muito difícil ir com segu-
rança em todos os projetos. Para ir com segurança, tem 
que ser mais seletivo. E nos projetos mais arriscados, pre-
cisa haver mais tempo para esclarecer as questões.

Em que nível o ibama ou o ministério do meio ambiente 
participa dos estudos de projetos do setor elétrico no 
Brasil? não seria este um dos fatores da imprecisão?

Henrique ribeiro da silva (ibama): No dia 13 de setembro, 
foi aprovada a legislação do PPI (Programa de Parcerias 
de Investimento), que prevê reunir os órgãos setoriais de 
governo de forma coordenada para participar dos projetos. 

debate 2 – AnálIse dAs 
dIFerentes FOntes pArA 
gerAçãO termelétrICA 

Neste momento, a questão dos Termos de Referência (TRs) 
está sendo discutida, por Ibama e Funai, com o órgão pla-
nejador. Como isso pode reduzir o custo? Há uma relação 
com o diagnóstico bem feito. No caso de Belo Monte, apesar 
de este projeto ter um dos estudos mais detalhados, diz-se 
que a questão de saneamento básico não seria de respon-
sabilidade do empreendedor. Mas existe um impacto que 
é causado por conta do barramento e da interceptação nos 
igarapés de Altamira. E sem tratamento de esgoto seria 
dada a inviabilidade ambiental. O contorno apresentado 
foi o de implantar a rede de esgoto. No entanto, ao longo 
do projeto, o empreendedor não cumpriu o cronograma 
que ele mesmo colocou no licenciamento. O contorno para 
superar esse impacto não foi feito. No imaginário, o Ibama 
extrapola sua competência e imputa ao empreendedor 
uma obrigação que não é dele. Mas, na verdade, há um his-
tórico por trás. 

Claudio sales (instituto acende Brasil): Ouso dizer que 
está surgindo como consenso a necessidade de se forta-
lecer aqueles instrumentos mais abrangentes e prévios, 
como o da Avaliação Ambiental Integrada. Se fortalecer-
mos esses instrumentos, avançaremos. 

Por que não transformar as obrigações socioambien-
tais do poder público, mas executadas pelo empreen-
dimento, em dedução de impostos para quem executa?

daniel maia Vieira (tCU): O Tribunal fiscaliza o cumpri-
mento da diretriz legislativa, mas não faz sugestões de 
políticas públicas. Não temos dúvidas: quem financia os 
custos socioambientais é o público, seja pagando a tarifa 
ao empreendedor, seja pagando tributos. O privado não 
vai arcar com este custo. Também não tenho dúvida de 
que questões de saúde, segurança e saneamento têm total 
relação com o impacto do empreendimento. E, dado o cro-
nograma da obra, de cinco anos, a cidade não tem como 
se preparar para receber esse tanto de gente. Portanto, é 
necessária uma mitigação que fica a cargo do empreende-
dor ou do contribuinte. A questão é ter clareza sobre como 
se chegou na relação entre a responsabilidade do empre-
endedor e a medida mitigadora. Entramos no mérito sobre 
como são definidas e valoradas as condicionantes socio-
ambientais. E sobre como barrar a tentativa de associar 
ao empreendimento um impacto que seja decorrente da 
ineficiência da gestão pública.

de uma usina, podem ser aplicados na 
melhoria das condições de saúde, educação 
e saneamento das cidades de influência dos 
empreendimentos. Desta forma, evita-se 
que o empreendedor assuma responsabili-
dades do governo. 

3. A criação de Câmaras de Mediação e 
Conciliação de Conflitos Ambientais, no 
âmbito do Poder Judiciário, pode dar mais 
agilidade e eficiência na solução de litígios 
no processo de licenciamento ambiental. 

Como aumentar a previsibilidade dos custos socioambientais? essa é a principal questão no 
segmento de geração de energia. Além da escalada de preços dos projetos, o que mais preocupa 
investidores é a incerteza sobre o valor final dos empreendimentos.
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Qual a viabilidade do empreendimento ir a leilão já com 
a Licença de instalação? isso pode melhorar o processo?

tatiana marques (CPFL Energia): O empreendimento ir a 
leilão com LI demandaria um investimento muito maior ao 
empreendedor, com o risco de não vencer a disputa e, por-
tanto, não vender a energia do projeto. Quando o empre-
endedor calcula o risco dos projetos para vender, tem que 
somar também os que não vai vender. Isso inviabilizaria 
a maioria dos projetos, principalmente os de renováveis, 
que são menores. 

isaura Frega (EPE): Esse é um grande nó do licenciamento: 
a fase onde são cobrados os detalhes do Projeto Executivo. 
Os bancos exigem a Licença Prévia para conceder emprés-
timo, mas não se tem o Projeto Executivo e nem os impac-
tos que o Ibama quer conhecer. Quando as demandas 
passaram a ser mais complexas, começaram a ser introdu-
zidas outras questões no licenciamento, completamente 
legítimas, mas cada vez menos precisas. Isso acaba em 
Termos de Ajustamento de Conduta (TACs), que também 
são onerosos. E o órgão ambiental fica sendo criminali-
zado por não ter visto o detalhe, que só pode ser visto na 
Licença de Instalação. O Termo de Referência (TR) é extre-
mamente importante para diferenciar o que é necessário 
na LP e o que é relativo ao Projeto Executivo. 

Henrique ribeiro da silva (ibama): A gente tem discutido 
muito a necessidade de haver, dentro do Ibama, um banco 
de dados dos projetos. O estudo de uma hidrelétrica pode 
ser agregado aos de outros setores. O banco de dados ser-
viria de base para uma Avaliação Ambiental Estratégica. 
No Ibama, temos buscado ter uma linha de raciocínio que 
possa agilizar o licenciamento ambiental. Acho que a agi-
lidade do licenciamento passa por organizar as informa-
ções já disponíveis.

Como avaliar um impacto intangível? Por exemplo, o 
reservatório de uma usina comprometendo uma árvore 
que faz parte de uma cultura local. 

Prof. Carlos Eduardo Young (UFrJ): Antes de entrar nesta 
questão, ressalto que fica clara aqui a necessidade de 
Estudos de Impacto Ambiental bem fundamentados. Por 
exemplo, no caso da UHE Barra Grande, houve um estudo 
de impacto de péssima qualidade, que seria percebido se 
houvesse o mínimo interesse do contratante em verificar. 
Porque partiu de informação errada, é natural ocorrer uma 
série de problemas decorrentes de um cenário não ade-
quado. Outra questão é o viés político-ideológico na discus-
são dos projetos. Isso todos temos. O que não podemos ter 
é corrupção política. O que me preocupa é dizer que existe 
interesse de usar o Ministério Público, criando uma ques-
tão complicada, para enrolar o processo. Então preparem o 
MP para separar o joio do trigo. Quem arca com o filho da 
barragem é o Estado. Portanto, tem que cobrar do empreen-
dedor, que visa ao lucro. Se a execução disso é difícil, pode-
-se fazer por meio de um fundo, gerido por uma entidade. 
Mas vamos separar o valor do dano e o veículo para fazer 
o pagamento. Pode haver um fundo de compensação para 
desvincular o empreendedor de executar, mas não de pagar. 

de cima para baixo: Isaura Frega, tatiana marques, Henrique Ribeiro da silva, 
Prof. carlos eduardo Young e daniel maia Vieira
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Para concluir, discordo de que haja extrapolação do Ministério 
Público na questão da valoração dos impactos. Acho que a valo-
ração é um caminho de compensação. Um caminho é a análise 
de custo-benefício ambiental. 

os Eias são feitos a partir de termos de referência defini-
dos pelo órgão ambiental. se estes não são claros, o resto da 
cadeia apresentará deficiências ao longo do processo. as con-
sultorias seguem os termos de referência?

Henrique ribeiro da silva (ibama): Discordo de que um 
Termo de Referência impreciso vai gerar um EIA ruim. Quando 
o empreendedor quer fazer um empreendimento, ele mesmo 
apresenta um Termo de Referência. Mas a qualidade do estudo 
é uma dificuldade porque muitos empreendedores entendem 
o licenciamento apenas como um processo administrativo. Em 
2002, ocorreu o primeiro concurso para o Ibama. Nesse perí-
odo também surgiu um boom de investimentos. No começo do 
Ibama, apenas uma coordenação avaliava todos os projetos de 
energia. Hoje temos duas coordenações só para hidrelétricas. 
Já o número de servidores não aumentou na mesma propor-
ção. Realmente havia uma dificuldade de atender à demanda 
de análise dos EIAs, mas muitos dos que recebemos são devol-
vidos por não atender ao Termo de Referência numa simples 
verificação. Se tivéssemos instrumentos fortes, como um 
banco de dados, seria possível construir um mosaico de levan-
tamentos que permitiria uma decisão muito mais acurada, 
celeridade e inteligência agregada. Mas não sei se o país quer 
isto. Outra questão é o fortalecimento das equipes técnicas, 
não só do Ibama. A Funai tem uma função institucional pouco 
relevante no licenciamento, mesmo tendo uma posição extre-
mamente necessária no licenciamento. Porém, ela é acusada 
de parar o licenciamento ambiental. A sociedade também tem 
que entender que a musculatura das instituições é necessária 
à celeridade do licenciamento ambiental.

seria possível trazer os órgãos intervenientes para discus-
são no planejamento?

isaura Frega (EPE): Estamos buscando isso. Mas alguns desses 
órgãos não têm bancos de dados consolidados. Dessa forma, 
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o processo começa com uma falha que só aparece no 
licenciamento. A EPE está trabalhando para divulgar 
o planejamento à sociedade. A diferença entre o pla-
nejado e o realizado é muito grande. Seja por conta 
dos Estudos de Impactos Ambientais, seja pela difi-
culdade de conseguir os dados. Outra questão é que 
o processo de licenciamento virou uma peça judicial. 
Hoje, um EIA de uma hidrelétrica de grande porte 
custa aproximadamente R$ 50 milhões. Os custos 
estão cada vez maiores. 

Como tem sido a experiência da CPFL Energia na 
relação com municípios e estados na implantação 
de empreendimentos eólicos ou solares?

tatiana marques (CPFL Energia): O processo é mais 
simplificado. Os estados não têm estrutura e, para os 
projetos de renováveis, o prazo de execução é muito 
curto, de 1,5 ano. É por isso que o custo de um atraso de 
6 meses é muito alto para esse tipo de fonte.

Quem assumirá os custos da fase de desativação do 
empreendimento?

tatiana marques (CPFL Energia): Uma vez que as 
hidrelétricas são devolvidas ao governo, o custo de 
desmobilização é do Estado. No caso das eólicas, o 
custo cabe ao empreendedor.

Claudio sales (instituto acende Brasil): Este debate 
foi muito rico, na medida em que nos mostrou cami-
nhos, mas principalmente a dificuldade e a insatis-
fação de todos com o estado atual das coisas. Temos 
que fazer um esforço grande na busca de consensos 
para que possamos avançar. O diagnóstico coletivo é 
que a maneira atual está longe de ser perfeita. Temos 
aqui, seguramente, massa crítica para dar continui-
dade ao debate e ao propósito de fazer melhor o que 
precisa ser feito. 
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