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1 - INTRODUÇÃO

Boletim 158 – ICOLD:

Barragens estão entre as conquistas humanas que
geram grandes benefícios e também criam riscos
potenciais para a população das redondezas, para
propriedades e meio ambiente.
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2 - REDUÇÃO DE RISCOS

USINAS 
PCH’s e 
CGH’s

PROJETO CONSTRUÇÃO/
EQUIPAMENTOS

MONITORAMENTO

INTERPRETAÇÃO 
ADEQUADA

CAUSA

CONSEQUÊNCIA

OPERAÇÃO 

DA USINA
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3 - Instrumentação - Objetivo

Todo o instrumento em um empreendimento deve ser instalado
para responder a questões específicas: se não há perguntas
não deve haver instrumentação (João Francisco).

Barragem de Salto (GO) – Margem Direita

PZ

A questão a ser respondida deve ser: quais são os parâmetros
mais importantes para monitoramento?
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3 - INSTRUMENTAÇÃO - PROPRIEDADES MONITORADAS

Temperatura 

Carreamento de finos 

Deslocamentos 
Especiais (trincas, 

diaclases)

Deslocamentos 
Especiais (interface 
com as estruturas de 

concreto)

Percolação - corpo e 
fundação

ESTRUTURAS DE 
CONCRETO FUNDAÇÃO BARRAGEM DE 

TERRA

Parâmetros Importantes para Monitoramento 

Percolações e 
surgências de água

Deformação estrutural

Movimentos Especiais 
(trincas, juntas)

Subpressão na 
Fundação 

Níveis Piezométricos, 
subpressões e níveis 

freáticos

Percolação - corpo e 
fundação

Deformações e 
movimento das 

ombreiras

Deformação do Corpo 
da barragem

Níveis piezométricos - 
fundação e aterro
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Medidas de Deformação 
 Marcos Superficiais 

4 – INSTRUMENTOS – ALGUNS CONVENCIONAIS

PCH MOSQUITÃO
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Medidas de Pressões Piezométricas
 Piezômetros

Medidas de Percolação e Carreamento
 Medidores de Vazão

4 – INSTRUMENTOS – ALGUNS CONVENCIONAIS

MEDIDORES DE VAZÃO
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Medidas de Pressões Piezométricas
 Piezômetros

B

PIEZÔMETROS ELÉTRICOS

PCH SERRA DOS CAVALINHOS II

4 – INSTRUMENTOS – ALGUNS CONVENCIONAIS
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Barragem de Chaglla 

5 – INTERPRETAÇÃO DO COMPORTAMENTO - EXEMPLO
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6 - Valores de Controle da Instrumentação – Classificação das     
Situações

Ref. ANA – Manual do 
Empreendedor sobre 
Segurança de Barragens

Normal – Situação que não afeta a estabilidade. Exemplo: 
zonas com taludes ravinados.

Atenção – situação dentro do padrão de segurança e 
dimensionamento – por exemplo estabilidade com FS de 1,5 
(limite da segurança). 

Alerta – situação em que o FS atingiu um valor limite para a 
realização de ações corretivas ou mitigadoras. Nesse caso, por 
exemplo estamos tratando de uma estabilidade com FS de 1,3. 
necessário restabelecer o FS mínimo. 

NORMAL

ATENÇÃO

ALERTA 

EMERGÊNCIA

VERDE

AMARELO

LARANJA

VERMELHO

Nivel de 
Resposta Situação 

Emergência – situação de pré-ruptura – situação de catástrofe 
inevitável – deverão ser tomadas medidas para prevenção e 
redução de danos humanos e materiais. 
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Linha 
Freática

Linha 
Freática

Situação de Atenção

Situação de Alerta

6 - Valores de Controle da Instrumentação - Exemplo
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1. Necessidade de elaboração de projeto, da execução da
construção e fornecimento de equipamentos eletromecânicos
com empresas experientes e confiáveis.

2. Necessidade de contar com dispositivos e ações para o
monitoramento das estruturas da Usina – Instrumentação e
inspeções visuais. Eventual realização de leituras de
instrumentação com sistema remoto.

7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS – NECESSIDADES PARA REDUÇÃO

DO RISCO DE INCIDENTES/ACIDENTES
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3. Necessidade de contar ao menos com um técnico local que
tenha a capacidade de detectar eventuais anomalias.
Elaboração de relatórios frequentes de inspeção.

4. Elaboração de relatórios de desempenho das estruturas com
profissional ou empresa com conhecimento em projeto e em
segurança de barragens.

7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS – NECESSIDADES PARA REDUÇÃO

DO RISCO DE INCIDENTES/ACIDENTES
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MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

e-mail: amc@Intertechne.com.br
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SEGURANÇA DE BARRAGENS:  
Política Nacional e Contexto Atual
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POR QUE FALAR DE SEGURANÇA DE BARRAGENS HOJE?

SEGURANÇA DE BARRAGENS:  Política Nacional e Contexto Atual 

8%

87%

6%

Percentual de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) 
em Operação* que se enquadram na Política de 

Segurança de Barragens**

Não
Sim
Não consta no SNISB

* Segundo BIG - Banco de Informações de Geração, da ANEEL, atualizado em 07/05/2019.

** Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (2017).
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* Segundo BIG - Banco de Informações de Geração, da ANEEL, atualizado em 07/05/2019.

** Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (2017).

1%

10% 

89%

Percentual de Centrais Geradoras Hidrelétricas 
(CGHs) em Operação* que se enquadram na Política 

de Segurança de Barragens**

Não
Sim
Não consta no SNISB

POR QUE FALAR DE SEGURANÇA DE BARRAGENS HOJE?
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QUEM SE ENQUADRA NA POLÍTICA NACIONAL DE 
SEGURANÇA DE BARRAGENS (PNSB)?

Lei Nº 12.334/2010 – Estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB)

SEGURANÇA DE BARRAGENS:  Política Nacional e Contexto Atual 
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QUAIS OS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA NACIONAL?

Instrumentos da Lei Nº 12.334/2010:
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COMO SE DÁ A CLASSIFICAÇÃO DAS BARRAGENS?

“As barragens serão classificadas pelos agentes fiscalizadores, por categoria

de risco, por dano potencial associado e pelo seu volume, com base em

critérios gerais estabelecidos pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos

(CNRH).” (Lei Nº 12.334/2010)

Resolução CNRH Nº 143/2012 - CNRH define padrões de classificação de

barragens em função do risco, dano e volume.
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CLASSIFICAÇÃO - EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS

Resolução ANEEL Nº 696/2015 - Define critérios de classificação das

barragens, padrões para Plano de Segurança de Barragem (PSB) e para Revisão

Periódica de Segurança de Barragem (RPSB).
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Resolução ANEEL Nº 696/2015 – Anexo II – Critérios para Classificação de Barragens
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Menor 
que 200 

m (3)

Entre 15 
e 30 m 

(1)
Terra 

homogênea / 
terra –

enrocamento (3)

Rocha 
Alterada dura 

com 
tratamento 

(2)
Entre 5 e 
10 anos 

(3)

CMP ou 
Deca-

milenar (3)

Casa de 
Força a pé 

da barragem 
(5)

20
Resolução ANEEL Nº 696/2015 – Anexo II – Critérios para Classificação de Barragens

Altura Compri-
mento

Material da 
Barragem

Tipo de 
Fundação

Idade da 
Barragem

Vazão de 
Projeto

Casa de 
Força
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Resolução ANEEL Nº 696/2015

Estruturas civis e 
hidroeletrome-

cânicas em pleno 
funcionamento (0)

Estruturas civis e 
hidroeletrome-

cânicas em pleno 
funcionamento (0)

Percolação 
controlada pelo 

sistema de 
drenagem (0)

Inexistente 
(0)

Inexistente 
(0)

Não possui 
eclusa (0)

0

Confiabilidade 
das estruturas 
extravasoras

Confiabilidade 
do sistema de 

adução

Percolação Deformações e 
Recalques

Deterioração 
dos Taludes / 
Paramentos

Eclusa
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Possui estrutura 
organizacional com 

técnico responsável pela 
segurança da barragem 

(0)

Projeto executivo e 
como construído (0)

Possui e aplica 
procedimentos de 

inspeção e 
monitoramento (0)

Sim ou vertedouro 
tipo soleira livre (0)

Emite 
regularmente 
relatórios (0) 

0

Resolução ANEEL Nº 696/2015 – Anexo II – Critérios para Classificação de Barragens

Existência de 
documentação do 

projeto

Estrutura da equipe 
de Segurança de 

Barragem

Procedimentos de 
inspeção e 

monitoramento

Regra operacional 
dos dispositivos de 

descarga

Relatórios de 
inspeção com análise 

e interpretação
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Resolução ANEEL Nº 696/2015 – Anexo II – Critérios para Classificação de Barragens
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EXISTENTE 
(existe população 
vivendo perma-

nentemente) (12) 

Pequeno 
< = 5 hm³ (1)

SIGNIFICATIVO 
(Área atingida não é 

protegida por 
legislação específica) 

(3)
BAIXO (pequena 
concentração de 

instalações 
residenciais e 

comerciais) (4)

20

Resolução ANEEL Nº 696/2015 – Anexo II – Critérios para Classificação de Barragens

Volume do 
Reservatório

Perda de Vidas 
Humanas Impacto Ambiental

Impacto 
Socioeconômico
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Resolução ANEEL Nº 696/2015 – Anexo II – Critérios para Classificação de Barragens

20

20
0
0

20
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QUAL A CLASSE DO EMPREENDIMENTO?

Resolução ANEEL Nº 696/2015 – Anexo I – Matriz de Classificação de Barragens

O que implica em:

• Elaborar Plano de Segurança (PSB);

• Elaborar Plano de Ação de Emergência (PAE);

• Elaborar Revisão Periódica (RPSB) a cada 7 anos;

• Realizar Inspeção de Segurança Regular (ISR) anualmente.



abrapch.org.brSEGURANÇA DE BARRAGENS:  Política Nacional e Contexto Atual 

ESTRUTURA DO PLANO DE SEGURANÇA (PSB)

Plano de Segurança de Barragens (ANA/17*)
• Volume I - Informações Gerais;
• Volume II - Documentação Técnica do Empreendimento;
• Volume III - Planos e Procedimentos;
• Volume IV - Registros e Controles;
• Volume V - Revisão Periódica de Segurança de Barragem;
• Volume VI - Plano de Ação de Emergência, quando exigido.

*A Resolução ANEEL Nº 696/2015 estabelece que o conteúdo mínimo do PSB é o que está

definido na Lei Nº 12.334/2010, mas não propõe itemização do PSB. Em 2016, a Agência Nacional

de Águas (ANA) propôs uma itemização no “Manual do Empreendedor sobre Segurança de

Barragens”, que foi atualizada em 2017, através da Resolução ANA Nº 236/2017.
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ESTRUTURA DO PLANO DE SEGURANÇA (PSB)

Volume III - Planos e Procedimentos – INSPEÇÕES

• Rotineiras – do cotidiano do empreendimento;
• Regulares – conforme periodicidade estabelecida pela ANEEL (ver abaixo);
• Especiais – após abalos sísmicos, galgamentos, cheias e operações extremas,

etc.

Resolução ANEEL Nº 696/2015
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ESTRUTURA DO PLANO DE SEGURANÇA (PSB)

Volume V – Revisão Periódica de Segurança de Barragem (RPBS)

• Revisão dos dados do empreendimento à luz das normas técnicas e boas
práticas vigentes, com periodicidade estabelecida pela ANEEL (ver abaixo).
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ESTRUTURA DO PLANO DE SEGURANÇA (PSB)

Volume VI – Plano de Ação de Emergência (PAE)

• Obrigatório para barragens classe A e B;

• Consiste em:
• Análise dos cenários de ruptura, definição das rotas de fuga,

procedimentos de notificação, classificação das situações de
emergência, entre outros.
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Dados 
Topográficos

SEGURANÇA DE BARRAGENS:  Política Nacional e Contexto Atual 

ESTUDO DE RUPTURA DA BARRAGEM

Dados 
Hidrológicos 
e Hidráulicos

Simulações 
Matemáticas

Manchas de 
Inundação 

para 
Diversos 
CenáriosAnálise dos 

possíveis 
cenários de 

ruptura
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Mancha de 
inundação 

Seção P1

Profundidade Máxima (m) 7.5

Altura da onda (m) 4.1

Tempo de chegada da onda (min) 14

Velocidade do fluxo antes da ruptura (m/s) 0.9

Velocidade máxima do fluxo (m/s) 2.4

Elevação do nível de água máxima (msnm) 378.9

Linha d’água 
antes da ruptura
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CONTEXTO ATUAL

Após o rompimento da Barragem do Córrego Feijão (Brumadinho), em 2019:

• Foi criado o Conselho Ministerial de Supervisão de Respostas a Desastres;

• Foi criado o Subcomitê de Elaboração e Atualização Legislativa, para

atualização da PNSB;

• Foram realizadas fiscalizações pelas entidades fiscalizadoras (ANEEL

pretende fiscalizar 335 empreendimentos em 2019*);

• Foi apresentado ao Senado Federal o Projeto de Lei 550/2019, para

atualização da PNSB.

*Conforme consta em http://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa/-/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/id/18174032

http://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa/-/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/id/18174032
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PROJETO DE LEI PL 550/2019
Projeto de autoria da Senadora Leila Barros, que altera sete leis em vigor, foi 

aprovado por comissão específica no Senado Federal e atualmente aguarda 

constituição de comissão específica na Câmara dos Deputados. 

Alterações propostas na Lei nº 12.334/2010 (Lei de Segurança de Barragens)

• Barragens com dano potencial associado alto – poderá ser exigido que o PSB
seja validado por profissional independente;

• PAE obrigatório para todas as barragens enquadradas na PNSB;
• Antes do início do enchimento da barragem, o empreendedor deverá:

o instalar equipamentos do sistema de alerta;
o realizar audiência pública para apresentação do PAE;
o promover treinamento da população potencialmente atingida;
o divulgar contato dos canais de denúncias relacionadas à segurança da

barragem.
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Alterações propostas na Lei nº 12.334/2010 (Lei de Segurança de Barragens)

• O empreendedor da barragem obriga-se a:
o instrumentar a barragem para o monitoramento remoto, acionamento

automático de alarmes em caso de emergência e o envio automático
de alerta às entidades envolvidas;

o armazenar os dados de instrumentação da barragem e fornecê-los ao
órgão fiscalizador quando requerido.

• Órgão fiscalizador poderá restringir ou proibir a ocupação e a realização de
atividades em áreas situadas na zona de autossalvamento, cabendo ao
empreendedor arcar com as indenizações devidas;

• Obrigatoriedade de seguro ou garantia financeira para a cobertura de danos
a terceiros e ao meio ambiente em caso de acidente ou desastre nas
barragens;

• Definição de multas e, em alguns casos específicos, pena de reclusão.

PROJETO DE LEI PL 550/2019
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Alterações propostas na Lei nº 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos)

• Passa a ser considerado hediondo o crime de poluição ambiental com
resultado morte.

Alterações propostas na Lei nº 9.605/1998 (Lei dos Crimes Ambientais)

• Destinação integral dos recursos da multa por infração ambiental para
ações de resposta e de reconstrução da área afetada;

• Previsão de recurso para recomposição do erário municipal, caso o acidente
ambiental cause queda na arrecadação do Município atingido.

Alterações propostas na Lei nº 12.608/2012 (Lei de Defesa Civil)

• Criação de canal de comunicação para o recebimento de denúncias e
informações relacionadas à segurança de barragens.

PROJETO DE LEI PL 550/2019
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• Relevância do tema para o público de PCHs e CGHs;

• A Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) aplicada à
empreendimentos hidrelétricos;

• Como classificar uma barragem?

• Plano de Segurança;

• Contexto Atual.

CONCLUSÕES
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“Em se tratando de segurança de barragens, 
a experiência mostra que é melhor prevenir 

do que remediar.”
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Obrigada pela atenção!

SEGURANÇA DE BARRAGENS:  Política Nacional e Contexto Atual 
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Formação Acadêmica
• Engenheira Civil, formada na Universidade Federal do Paraná (UFPR);
• Especialista em Gerenciamento de Projetos, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Atividades Profissionais
• LACTEC (CEHPAR) - Estudos hidráulicos em modelo reduzido;
• INTERTECHNE CONSULTORES

• Estudos multidisciplinares de novos empreendimentos;
• Gerente adjunta dos projetos das UHEs Baixo Iguaçu, Santo Antônio e SINOP;
• Gerente de Projeto:

• Plano de Segurança de Barragem (PSB) e Plano de Ação de Emergência (PAE)
da UHE Tucuruí;

• Diagnóstico de 56 empreendimentos da BRK Ambiental em relação à Política
Nacional de Segurança de Barragens (PNSB);

• Plano de Segurança de Barragem (PSB) da UHE Baixo Iguaçu;
• Revisão Periódica de Oito Barragens da CODEVASF (Bico da Pedra, Boacica,

Ceraíma, Cova da Mandioca, Estreito, Mirorós, Poço do Magro e Zabumbão).

A PALESTRANTE

SEGURANÇA DE BARRAGENS:  Política Nacional e Contexto Atual 
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MODERNIZAÇÃO DE 
EMPREENDIMENTOS 

HIDRELÉTRICOS

CASSIANA KENDRA DE SOUZA MAIA
Gerencia e Supervisão Projetos Eletromecânicos
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POR QUE 
MODERNIZAR?
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VIDA ÚTIL DE EMPREENDIMENTOS DE GERAÇÃO

Adaptado de Voith Siemens Hydro (2001)
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TIPOS DE MODERNIZAÇÃO

• REFORMA OU REABILITAÇÃO

• REPOTENCIAÇÃO

• AUTOMAÇÃO E OTIMIZAÇÃO
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REFORMA OU REABILITAÇÃO

• Voltar a condição original;
• Diminuir a indisponibilidade de máquina;
• Extensão da vida útil;
• Aumento de segurança;
• Melhorias para a manutenção.
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• Uso ao tempo;
• Falhas de manutenção;
• Projeto não adequados;
• Obsolescência dos sistemas de controle e 

comando.

REFORMA OU REABILITAÇÃO
Equipamentos Hidromecânicos e Içamento
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Vedação de Comporta Ensecadeira Sucção

Comporta Ensecadeira Vertedouro
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Talha comporta ensecadeira Tomada d´Água

Pórtico Vertedouro
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REPOTENCIAÇÃO

Aumento da Geração da Usina

• Reforma da unidade geradora para aumento 
de potência e rendimento;

• Adequação de máquina as condições reais do 
empreendimento;

• Ampliação.
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REPOTENCIAÇÃO
Reforma unidade geradora

Turbina

• Uso de tecnologias novas

• Troca do rotor

• Reforma rotor (cavitação)

• Troca sistemas de regulação
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REPOTENCIAÇÃO
Reforma unidade geradora

IEC 62256 - Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines – Rehabilitation and performance improvement
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REPOTENCIAÇÃO
Reforma unidade geradora

Gerador

• Atualização tecnológica de materiais

• Isolação classe B para classe F

• Estudo do sistema de ventilação
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Evolução das dimensões do isolamento de geradores (SUMEREDER, 2008)

REPOTENCIAÇÃO
Reforma unidade geradora

#12.488.649 
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AUTOMAÇÃO E OTIMIZAÇÃO

• Atualização tecnológica;
• Implantação de operação remota;
• Modernização na metodologia de O&M.
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AUTOMAÇÃO E OTIMIZAÇÃO
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AUTOMAÇÃO E OTIMIZAÇÃO 
Operação Remota

• Manter usina desassistida;

• Equipe externa de engenharia de operação;

• Mais informações de equipamentos;

• Melhor qualidade de manutenção.
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TEMPO

Energia Projetada

Energia Repotenciação

Reabilitação 
Valor Original

Modernização
(20 a 30 anos)

Falha
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MODERNIZAR PARA:

• Aumentar a vida útil da usina

• Aumentar a energia firme 

• Garantir a segurança do empreendimento

• Atualização tecnológica

• Diminuir custos de O&M
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OBRIGADA!

cks@intertechne.com.br



Título da palestra

Nome do palestrante, cargo
Instituição

Logotipo da instituição do
palestrante (opcional)

abrapch.org.br

Segurança e Previsbilidade de Acidentes
A utilidade das estações hidrométricas

Marcelo Otte
ABRAPCH / Vetorlog
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Acidentes e Incidentes com Barragens – 2016/2017
44% dos casos envolvem excessivo volume de água chegando na barragem

Fonte: Agência Nacional de Águas
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Acidentes e Incidentes com Barragens
envolvendo excessivo volume de água (onda de cheia)

E se pudéssemos prever esse volume de contribuição?

Poderíamos preparar a operação para receber e tratar a onda de 
cheia, evitando ou minimizando consequências.
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E como prever:
- Qual será o volume?
- Quanto chega à usina?
- Qual sua duração?

Hidrogramas Unitários

Acidentes e Incidentes com Barragens
envolvendo excessivo volume de água (onda de cheia)
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Acidentes e Incidentes com Barragens
envolvendo excessivo volume de água (onda de cheia)

ANA - MANUAL DE POLÍTICAS E PRÁTICAS DE SEGURANÇA DE BARRAGENS - Ap.4

“Estes dois parâmetros (volume e altura máxima da água no reservatório, na seção
da barragem) permitem estimar a perigosidade da onda de cheia associada a uma 
eventual ruptura da barragem.” 

A própria ANA reconhece:
- ser possível estimar o risco de ruptura da barragem por onda de cheia
- a importância de se conhecer os impactos de uma onda de cheia para 

elaboração de planos e procedimentos de emergência



abrapch.org.br

Acidentes e Incidentes com Barragens
envolvendo excessivo volume de água (onda de cheia)

Ou seja:

• Todo reponsável por barragem deveria ter um sistema de 
monitoramento de cheias, que alertasse a operação em tempo hábil.

• A grande maioria tem, mas acha que só serve para cumprir a resolução
conjunta ANA/ANEEL 03/2010

• Otimização de recursos:
• Utilizar as estações PLU/FLU da ANA 03 para previsão de vazão
• Reativar estações desativadas na migração PCH⇢CGH
• Integrar os dados entre os sistemas Hidro / O&M
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Financiamento e alternativas para 
viabilização de empreendimentos

Julien Dias
ABRAPCH
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Financiamento “Barato” 

Vs

Financiamento Flexível

Financiamento e alternativas para viabilização de empreendimentos
2
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Sobre Julien Dias: Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Católica; MBA em Finanças pelo IBMEC/SP e pós-graduado em Finanças pela
University of London. Está no mercado financeiro e de energia há mais de 20 anos, atuando em Project Finance, Corporate Finance, Operação Estruturada,
Fusões & Aquisições, Carbon Finance, com ênfase em projetos renováveis.

Trabalhou em diversas empresas multinacionais e bancos tais como; Santander, Orbitall (Citigroup), Saint-Gobain, Brascan Energética S/A. (Brookfield
Energia Renovável S.A.), Electra Power Geração de Energia S.A, além de ex-sócio da Solar Brasil, participou da COP-15 e da Rio+20 como parte da
Delegação Oficial Brasileira. Atualmente articulista da Canal Energia, Prof. da ISAE/FGV e Sócio da Economizenergia

Saiba mais: http://www.linkedin.com/in/diasjulien

Sobre Emilson Lima: Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal Fluminense – UFF, realizou diversos cursos de extensão universitária nas
áreas de administração e finanças.Trabalhou no BNDES por mais de 30 anos, onde atuou em Project Finance, Corporate Finance e na estruturação da cadeia
produtiva de bens de capital no Brasil, especialmente nos setores de geração de energia elétrica, siderurgia, agrícola e automotivo. No mercado de energia
há mais de 15 anos, atualmente é consultor financeiro na estruturação de financiamentos e garantias para projetos de investimento e de inovação para
competitividade.

Sobre Edgar Nakano: Engenheiro pelo ITA e especializações em Finanças e Economia, com mais de 20 anos de carreira profissional. Atuou como consultor em
projetos de estratégia, redução de custos, planejamento e redesenho de gestão pela Roland Berger Strategy Consultants. Foi Diretor de Novos Negócios e
Financeiro na RM Soluções em Infraestrutura, empresa prestadora de serviços em Telecomunicações e em Energia. Foi CFO do empreendimento turístico
hoteleiro imobiliário Aquiraz Riviera do Grupo Dias Branco. Atua como Diretor na FKF Soluções Sustentáveis em avaliação e estruturação de projetos de
Energias Renováveis com enfoque em Eólica e Fotovoltaica, bem como em racionalização de custos com uso de eficiência energética. É Diretor da Prime
Work, empresa de consultoria tributária e previdenciária e de redução de gastos com uso de tecnologia da indústria 4.0

Equipe
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As soluções
Financiamento de projetos e Consultoria

Financiamento de projetos

Due Diligence
Organizamos e preparamos as informações 
necessárias para os processos de due diligence

Busca de investidores
Identificamos investidores privados e fundos de 
capital de risco por meio de nossa rede de parceiros

PPA
Identificamos compradores para sua energia no 
mercado livre e no mercado de geração distribuída. 
E preparamos seu projeto de energia para os leilões

Financiamento
Identificamos a linha de financiamento adequada 
para seu projeto e assessoramos na estruturação da 
operação com bancos locais e internacionais

Consultoria

Modelagem financeira
Executamos a análise adequada para o sucesso 
financeiro de seu empreendimento

Estrutura de negócio
Avaliamos a estrutura de negócios apropriada e 
preparamos o plano de negócios

Desenvolvimento de projeto
Os melhores profissionais e empresas para 
ajudá-lo a desenvolver seu projeto a partir do 
início

Relacionamento estratégico
Organizamos reuniões com agências reguladoras e 
ambientais, bancos, comercializadoras de energia e 
com o Operador Nacional do Sistema - ONS

4
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A solução 
Financiamento de projetos

Nossas fontes de financiamento
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Conflito de Interesse entre as expectatvias do Players

Consumidor:

• Redução na Conta de Luz;

• Menor Prazo de contratação;

• Proteção contra alta da 

Distribuidoras e Inflação;

• Garantia de entrega;

• Tributação.

Investidor :

• Receita Fixa, protegida 

pela inflação;

• Diversificação de 

Investimentos;

• Rentabilidade;

• Tributação.

Agente Financeiro:

• Pagamento dos Juros e 

Principais;

• Lucratividade.
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Conflito de Interesse entre as expectatvias do Players
Investidor vs Agente Financeiro:

• Menor taxa de juros;

• Prazo do financiamento;

• Indexador (IPCA, CDI, TLP , Eurolibor, Dólar )

• Forma de Amortização;

• Índice de Cobertura do serviço da Divida;

• Prazo do PPA e/ou contrato de arrendamento;

• Consumidor vs e/ou Comercializadora;

• Garantias (durante as fases de  construção e comercial);

• Custos Indiretos (taxas de analises, contratação e outros);

• Flexibilidade;
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Linhas de Financiamento Tradicionais 

vs 

Operações de Mercado
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Estratégia de Captação de Recursos

Opção  I
- Operações de Repasse através do 
BNDES, Agente de Fomento e 
Banco Comercial

Opção II
- Captação de recursos 
internacionais complementares 
junto a Instituições internacionais

As captações serão dividas em 2 opções, com objetivo de maximizar a
Alavancagem dos Projetos de Geração, sem comprometer a rentabilidade dos
Ativos.
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Linhas de Financiamentos

Possíveis Estruturas de Financiamentos

1 - BNDES

2 - BNDES + Debêntures

1- Multilaterais (IFC/BID)

2 - Debêntures 

3 - Debêntures Garantidas (Assured Guaranty, IFC, IDB)

5 - Financiamento Chinês

4 - Fundos de Desenvolvimento Regionais
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Inovacred – Finep - Projetos de Inovação
Financiamento de pré-investimento para Projeto de Energia (estudos de viabilidade, desenvolvimento de projeto 
básico)

Prazo Até 8 anos, incluídos até 2 anos de carência

Taxa de Juros Até TLP + 1,0%a.a.

Participação De 80% a 90%

Limites Até R$ 3 milhões – para faturamento até R$ 16 milhões
Até R$ 10 milhões – para faturamento até R$ 90 milhões
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Taxa de Juros

Prazo

FINAME
Máquinas e equipamentos novos de fabricação nacional credenciados pelo BNDES

Participação Até 80% - para ROB > R$ 90 milhões: 50%

Até 10 anos (incluído carência de até 24 meses) 

A partir de TLP + 2.8% a.a+  1.45 %a.a.(*)+ Taxa de Risco

(*) – Operação Indireta
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Taxa de Juros

Prazo Até 20 anos (incluído carência de até 24 meses) 

BNDES Automático
Obras civis, instalações, estudos e projetos, móveis e capital de giro associado.

Participação Até 60% do investimento ou R$ 20 milhões 

(*) – Operação Indireta

A partir de TLP + 1.45%a.a.(*)+ Taxa de Risco
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Taxa de Juros

Prazo Até 144 Meses (incluído carência de até 24 meses) 

Fundo Clima
Obras civis, instalações, e equipamento.

Participação Até 80% do investimento

Custo financeiro de 0,1% a.a. + Remuneração do BNDES de 0,9% 
a.a. + Remuneração da ins. Fin. credenciada de 3,0% a.a.
totalizando 4,0% a.a.  

Destinação total da linha para pessoas físicas, micro e pequenas empresas: De forma a aumentar 
o acesso de pessoas físicas e empresas de menor porte aos recursos, foi estabelecido que a 
destinação total dos recursos será para pessoas físicas e empresas com Receita Operacional 
Bruta menor que R$ 4,8 milhões por ano.
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Fundo Clima e Fator C
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PROJETO COMPLETO

ÁREA OPERACIONAL

DIRETORIA

RELATÓRIO DE ANÁLISE

DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA

CONTRATO DE 
FINANCIAMENTO

ACOMPANHAMENTO

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO 
CONTRATO

LIBERAÇÃO DE RECURSOSDECISÃO DE DIRETORIA

FLUXO OPERACIONALBNDES

CONSULTA ENQUADRAMENTO ANÁLISE APROVAÇÃO CONTRATAÇÃO LIBERAÇÃO

30 dias 60 dias 60 dias 60 dias 30 dias60 dias120 dias120 dias 60 dias

Prazos Reais
Total =  390 dias

Prazos Informados pelo 
BNDES

16

Prazos
Total =  240 dias
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Debêntures Incentivadas
Cronograma preliminar e composição dos principais custos para estruturação de Debênture ICVM 476

Data Emissão 01-05-19
Volume da Operaçao R$ 60.000.000,00
Remuneração (IPCA + % a.a.) 6,34%
Remuneraçao (IPCA+ %a.m.) 0,51%

Remuneração (IPCA+%a.a.) 6,34%

Sênior R$ 60.000.000,00
Subordinado R$ -

Custos upfront da Estrutura -R$ 1.829.866,00
Desembolso (Líquido) R$ 58.170.134,00

TIR MENSAL Operação (IPCA+%a.m) 0,61%
Custo All in IPCA +%a.a. 7,63%

Custos de Securitização Flat Mensal Trimestral Anual

-Assessor Legal
Escritório

150.000,00
150.000,00

-
-

-
- -

-Agente Fiduciário
Agente Fiduciário

-
-

-
-

4.000,00
4.000,00 -

2.000,00 -3.000,00
3.000,00 -

Banco Mandatário
Emissão  

Custódia - 2.000,00

-
-

-

-

-

1.432,00 -15.866,00
14.714,00

777,60

-

-

- 1.432,00

CETIP (B3)
Pré-registro CETIP 

RegistroCETIP 

CustódiaCETIP 

DistribuiçãoCETIP 374,40 -

-
-

-

-

-

-

-

-

-

8.499,00 -11.000,00
11.000,00

-
- -

Registro
Registro em cartório  

Taxa de supervisão da CVM - 8.499,00

100.000,00150.000,00
150.000,00 -

Agência de Rating
Rating daEmissão

Manutenção -

-
-

-

-
-

- 100.000,00

TOTAL

TOTAL (12 anos)
329.866,00

329.866,00
3.432,00

494.208,00
12.499,00

449.964,00
100.000,00

1.200.000,00

Contratação
dos Agentes
da Operação

Final da Due  
Diligence

Emissão do Rating  

Definitivo

Documentação  
e Registros

Legal Opinion

Registro CETIP

Até 70 dias úteis
para o  desembolso

1º dia útil 37º dia útil 53º dia útil 65º dia útil  60º dia útil 69º dia útil

Emissão do Rating  
Preliminar(“Assessment”)

22º dia útil

Enquadramento do  
projeto com o órgão  

regulador
Valores em R$

FLUXO OPERACIONALBanco
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Titulo do Tesouro Direto
Indexados ao IPCA

Título Vencimento Taxa de Rendimento (% a.a.)

Tesouro IPCA+ 2024 15/08/2024 4,04

Tesouro IPCA+ 2035 15/05/2035 4,39

Tesouro IPCA+ 2045 15/05/2045 4,39

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 15/08/2026 4,07

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 15/05/2035 4,30

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 15/08/2050 4,41
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Taxas de Juros
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SWOT
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Financiamento Flexivel Financiamento Tradicional

Prazo de amortização Prazo máximo de 12 anos Prazo superiores a 10 anos

Modalidade de pagamento PRICE SAC

ISCD ISCD > 1,2 ISCD > 1,3

Amortizacao e pagamento de Juros Talyor Made Mensal

Garantias Talyor Made Garantias reais (Fiança Bancaria & Imóveis  & 
aval dos acionistas)

Duraçao do processo de analise & 
contratação

90 dias 360 dias

Taxa de Juros Talyor Made TLP

Tributação Incentivos Fiscais Não há

SWOP
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Contatos:

Julien Dias

Email: julien@economizenergia.com.br

+55 41 99899-4105

www.economizenergia.com.br
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3ª Conferência Nacional de PCHs e CGHs
Paulo Arbex - ABRAPCH

08 de Maio de 2019



A ABRAPCH

 Associação jovem (05/2013) luta para mudar SEB - ~200 Assoc.
 Pequenos, sem dinheiro, tudo contra (mídia, máquina, lobbies, etc.);
 Evento 2017: 350 participantes, 2018: 500, 2019: 600? 700?
 Convicção nos méritos e benefícios do setor para sociedade
 Entusiasmados com esta legislatura e este novo governo



Principais Números do Setor

5.943MW de capacidade instalada;
550 afiliadas (ABRAPCH, APINE, ABIAPE, ABRAGEL);

1.124 usinas em operação;

16.309MW potencial inventariado na ANEEL;
R$131 BI investimentos potenciais;

1.000MW habilitados (média) últimos leilões;
65MW contratados leilões apenas;

2.000+ empresas na cadeia produtiva;

??.???MW potencial remanescente não estudado.



MODERNA, TECNOLOGIA 100% NACIONAL



BENEFÍCIOS DAS PCHs, CGHs E UHEs
• Menor custo global por MWh do mundo;
• Solução mais limpa, segura e barata de se estocar energia;
• Vida útil de séculos (133 anos provados no Brasil);
• R$29 bilhões arrecadados com reversão das concessões;
• Impacto ambiental mínimo e quase todo reversível;
• Reduz custos de transmissão e perdas (16% para 8-9%);
• Aumenta IDH dos Municípios;
• Tecnologia 100% nacional;
• Maior geração de empregos de qualidade do setor (101/MW);
• DNA de MPME, setor responsável por 65% dos empregos do País;
• Exporta produtos, serviços, tecnologia e inteligência;
• Empresas nacionais reinvestem lucros no Brasil
• Flexível, confiável, sem intermitência, não transfere custos p/ sistema;



HIDROS: HERANÇA BENDITA DE JK E MILITARES
• Presidente JK iniciou plano de hidrelétricas interligadas no Brasil;
• Militares quintuplicaram expansão das hidrelétricas;
• Abertura do Mercado X transferência integral de tecnologia;
• Talvez único setor em que Brasil ainda tem melhor tecnologia do mundo;
• Energia barata, limpa, abundante, confiável atraiu industrias;
• Brasil viveu 3 décadas de ouro: “Anos Dourados” e “Milagre Econômico”;
• Brasil se modernizou, se desenvolveu, melhorou renda e qualidade de vida;



A DESTRUIÇÃO DA HERANÇA (1.990 – Hoje)
• Guerra comercial fabricantes por mercado de geração = ~20 BI/ano;
• Proliferação de ONGs estrangeiras e de esquerda;
• Ambientalismo seletivo ou arma competitiva?
• Programa Emergencial de 2001;
• Predileção de governos por Térmicas Fósseis e fascínio com intermitentes;
• Propaganda maciça e força do lobby das concorrentes;
• Contratações de 2008:

• Fósseis com ICB de R$134/MWh X Hidros com ICB de R$145/MWh
• Os R$134/MWh custam hoje ~R$1.200/MWh;

• Travamento das hidros na burocracia e no ambiental;

• Explosão contratação de Fósseis, Eólicas e Solares;
• Retração brutal das Hidros (85% para 63% da matriz).



Preocupação Ambiental ou Defesa de Interesses?



Preocupação Ambiental ou Defesa de Interesses?



Video Embrapa – Evaristo de Miranda



CONSEQUÊNCIAS DA DESTRUIÇÃO DA HERANÇA

SITUAÇÃO COM 85%-90% HIDRO (~2000): SITUAÇÃO COM 60%-70% HIDRO (~2016):
Energia Elétrica mais barata do Mundo; 5ª mais cara do mundo (2016);
Gerava 100% dos empregos no Brasil; Exporta parte dos empregos para Ásia, Europa e 

América do Norte;
Energia = fator de competitividade; Energia = desvantagem competitiva, fator de  risco e 

perda de investimento;
Energia mais limpa e renovável do mundo Emissões multiplicaram 4x (de 33 para 133t por GWh) 

só de 2011 a 2014 (Crise climática = 40% aumento na 
concentraçao de CO2 no planeta em 200 anos!);

Energia abundante, estável e confiável; Constante risco de racionamento, “apaguinhos”, 
intermitência, oscilações;

Tecnologia 100% nacional da fonte consumida; Dependente de importação de tecnologia (turbinas a 
gás, eólica, solar, etc.);

Exportava máquinas, equipamentos, tecnologia e 
serviços hidráulicos;

Importa máquinas, equipamentos, tecnologia, serviços 
e insumos outras fontes;

Acordos de transferência integral de tecnologia em 
troca da abertura do mercado brasileiro para fabricantes 

Abertura do mercado brasileiro para fabricantes 
estrangeiros sem nenhum acordo de transferência de 

Reservatórios capacidade plurianual (36 - 45 meses); Hoje reservatórios para 4 - 5 meses;
Décadas de ouro (1950, 60 e 70); Maior crise da história (2014-17) - PIB caiu 6,72 em 4 

!



Custo Direto Efetivo por Fonte (R$/MWh) 

Custo Energia Entregue (R$/MWh)
Fontes Renováveis Fontes Fósseis

Hidráulica
Hidráulica 
PCH + CGH

Outros 
(Resíduos)

Eólica Biomassa Carvao
Gas + 
GNL

Oleo Diesel

2005 94 224 516 1.106
2006 122 248 699 683
2007 126 224 993 683
2008 130 224 430 773
2009 135 224 534 2.250
2010 129 248 289 332 243 220 881
2011 126 251 162 331 420 263 960
2012 130 239 176 556 315 357 219 785
2013 152 222 614 501 452 262 313 606 858
2014 149 180 294 360 790 216 409 474 827
2015 190 186 230 286 464 215 399 508 1.032
2016 181 234 251 197 444 221 374 654 5.953
2017 126 197 234 176 424 222 333 700 12.227
2018 119 155 246 210 448 287 360 1.709 12.355

MÉDIA 136 212 277 327 445 256 433 912 5.542

Custo Energia Entregue (R$/MWh)

FONTE: Estudo da Engenho Consultoria 



Explosão “Frete” e Perdas (PCHs Evitariam)

 PCHs bancam construção e operação de suas linhas e ainda pagam pedágio para usá-las;
 Redução de perdas de 15% para 9% = 4.500MW = R$8 bilhões/ano (R$200/MWh); 



Capacidade Instalada X Geração (% do Total)

* 4 meses até 30/04

Geração Instalada Geração Instalada Geração Instalada Geração Instalada Geração Instalada
Hidros Hidros Térmicas Térmicas Nuclear Nuclear Eólica Eólica Solar Solar

1999 95,3% 3,6% 1,1% 0,0%
2000 94,1% 4,2% 1,7% 0,0%
2001 89,6% 6,0% 4,4% 0,0%
2002 91,0% 5,0% 4,0% 0,0%
2003 92,1% 4,2% 3,7% 0,0%
2004 91,4% 5,6% 3,0% 0,0%
2005 92,4% 5,1% 2,5% 0,0%
2006 91,8% 84,1% 4,8% 13,5% 3,3% 2,1% 0,1% 0,3% 0,0% 0,0%
2007 92,8% 84,0% 4,3% 13,7% 2,8% 2,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0%
2008 88,6% 82,6% 8,2% 15,1% 3,1% 2,0% 0,1% 0,3% 0,0% 0,0%
2009 93,3% 80,3% 3,6% 17,2% 2,9% 1,9% 0,2% 0,6% 0,0% 0,0%
2010 88,8% 78,3% 7,9% 19,0% 3,0% 1,8% 0,3% 0,9% 0,0% 0,0%
2011 91,2% 76,5% 5,3% 20,7% 3,1% 1,7% 0,4% 1,1% 0,0% 0,0%
2012 85,7% 75,6% 10,6% 21,2% 3,1% 1,7% 0,6% 1,5% 0,0% 0,0%
2013 78,5% 72,9% 17,9% 23,7% 2,8% 1,6% 0,8% 1,8% 0,0% 0,0%
2014 72,2% 71,2% 23,2% 23,6% 2,8% 1,5% 1,8% 3,7% 0,0% 0,0%
2015 70,9% 69,9% 22,6% 23,2% 2,7% 1,4% 3,7% 5,5% 0,1% 0,0%
2016 75,6% 69,0% 15,7% 22,8% 2,9% 1,3% 5,7% 6,9% 0,1% 0,0%
2017 70,4% 68,0% 19,6% 22,2% 2,7% 1,3% 7,2% 7,9% 0,1% 0,6%
2018 71,9% 67,6% 16,6% 21,2% 2,7% 1,2% 8,3% 8,8% 0,5% 1,2%

2019* 79,4% 63,9% 11,2% 24,5% 2,6% 1,2% 6,0% 9,1% 0,8% 1,3%



Evolução Capacidade Instalada

* 4 meses até 30/04



Evolução Geração

* 4 meses até 30/04



Gastos Anuais Por Fonte (Reais)

FONTE: Estudo da Engenho Consultoria 

Hidráulica Hidráulica PCH + CGH Eólica Nuclear Termicas TOTAL

2005 9.179.353.110 4.336.071.129 13.515.424.238

2006 17.327.585.623 4.884.946.260 22.212.531.883

2007 19.383.073.720 4.811.098.280 24.194.172.000

2008 22.369.570.368 10.469.170.372 32.838.740.740

2009 28.252.578.098 180.022.638 5.200.302.646 33.632.903.382

2010 26.768.503.342 324.901.605 10.428.250.725 37.521.655.672

2011 28.316.376.126 324.901.605 8.644.471.694 37.285.749.424

2012 31.687.166.409 326.943.540 2.722.417.270 16.081.889.087 50.818.416.306

2013 24.047.211.838 461.391.355 3.139.732.701 1.882.640.328 25.152.591.919 54.683.568.140

2014 25.438.921.233 473.043.799 4.135.428.294 2.164.000.809 33.244.509.900 65.455.904.036

2015 33.485.058.717 554.692.854 5.906.116.573 2.246.259.890 30.480.151.470 72.672.279.504

2016 25.464.444.512 554.692.854 6.316.858.828 2.862.070.164 17.422.471.198 52.620.537.555

2017 22.579.530.378 554.692.854 7.270.429.073 3.087.988.769 8.095.205.996 41.587.847.070

SOMA 2013-17 131.015.166.678 2.598.513.715 26.768.565.470 12.242.959.958 114.394.930.483 287.020.136.304



Perfil do Consumo - Carga Horária SIN (17/10/17)

40% de Oscilação Diária no Consumo: Min. 54.000MW e Max. 75.500MW!!!



Perfil do Consumo - Carga Horária SIN (17/10/17)

40% de Oscilação Diária no Consumo: Min. 54.000MW e Max. 75.500MW!!!



Perfil da Geração Intermitente
Geração Horária – Ex.: Usina Eólica 

467% de Oscilação Diária na Geração Eólica: de 15% a 85%!!!!



Necessidade de Soluções de Armazenagem



PCHs/CGHs Melhoram IDH dos municípios sede

Fonte: Estudo da ANEEL

Antes da PCH Depois da PCH



Menor “Pegada de Carbono” do Planeta



HISTÓRICO DE CONTRATAÇÃO – 2.005 A 2.018



PLANO DECENAL DE EXPANSÃO 2027



PLANO DECENAL DE EXPANSÃO 2027



PARA RESGATAR LEGADO JK E MILITARES
 Contratação de 500MW médios em 2019;
 Isonomia e valorização da fonte:
 Também precisamos dos R$450 bilhões de incentivos do Repetro;
 Também queremos as isenções de 30% de impostos na cadeia produtiva das 

eólicas e solares;
Mesmas linhas de crédito subsidiadas das eólicas e solares (2,5% a 8% a.a.?);
 Compensação de 100% dos impactos ambientais para todos: hoje só hidros;

 Correta valoração dos atributos;

 Reposição dos prejuízos com erros do passado;

 Ajustes no Novo Modelo: 
 Criação de Bolsa de Energia com chamada de margem:
 evitar inadimplência e aumenta chances de financiabilidade;
 democratiza acesso ao mercado: “leilão” aberto e permanente;
 ganha-ganha para comercializadoras, distribuidoras, geradoras e consumidores;



PARA RESGATAR LEGADO JK E MILITARES
 Programa de comunicação do governo para reverter décadas de 

difamação das hidros;
Maior clareza na metodologia de cálculo dos atributos e lastro;

 Realização dos leilões de GD Distribuidora;

 Adiar revisão regras da GD remota para 2021;
 GSF: solução para as micro CGHs e uso dos reservatórios só para 

cobertura de hidros;

 Implantação imediata da tarifa horária;

 Isonomia na alocação de riscos entre agentes;
 Isonomia no modelo de contratação e indexação contratos.



Paulo Arbex 
Presidente

paulo.arbex@abrapch.org.br
(11) 98282-6789, (11) 2361-0180,
(61) 3036-9216; (41) 4101-1596; 

www.abrapch.org.br

MUITO OBRIGADO!

mailto:paulo.arbex@abrapch.org.br
http://www.abrapch.org.br/


MAIOR VIDA ÚTIL DO MUNDO = + RENOVÁVEL + BARATA

CGH Diamantina 1883 - 134 anos em 2017 (https://youtu.be/PZX00sI8GD8)

A primeira hidrelétrica do mundo foi construída no final do sé- culo XIX – quando o carvão era o principal 
combustível e as pesquisas sobre petróleo ainda engatinhavam – junto às quedas d’água das Cataratas do 
Niágara. Até então, a energia hidráulica da região tinha sido utilizada apenas para a produção de energia 
mecânica. Na mesma época, e ainda no reinado de D. Pedro II, o Brasil construiu a primeira hidrelétrica, no 
município de Diamantina, utilizando as águas do Ribeirão do Inferno, afluente do rio Jequitinhonha, com 
0,5 MW (megawatt) de potência e linha de transmissão de dois quilômetros. 

https://youtu.be/PZX00sI8GD8


Impacto Ambiental Mínimo e Reversível

CGH Salto Timbó PCH Santa Cruz



IMPACTOS BAIXOS E QUASE TODOS REVERSÍVEIS



Melhoram Beleza Cênica



Valorizam e Melhoram o Entorno



Promovem Turismo e Ecoturismo



Espaço Para Lazer, Esporte, Qualidade de Vida



Mais bons exemlos



As Hidros Salvando o Abastecimento



http://g1.globo.com/economia/noticia/201
5/09/governo-passa-leilao-de-usinas-com-
concessao-vencida-para-novembro.html

Leilão: 6.000MW a R$125 Arrecadou R$17 Bi

http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit
=leilao_de_usinas_em_outubro_tem_a_outorga_fixa
da_em_r_17_bilhoes&id=160099

http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/09/governo-passa-leilao-de-usinas-com-concessao-vencida-para-novembro.html
http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=leilao_de_usinas_em_outubro_tem_a_outorga_fixada_em_r_17_bilhoes&id=160099


HIDRELÉTRICAS SALVAM CONTAS PÚBLICAS: 
R$29 BILHÕES

 2012: 15.000MW entre R$15/MWh e R$40/MWh;
 2015: 6.000MW à R$125/MWh mais Bônus de R$17 BI;
 Custo médio destas renovações = R$64,28/MWh);
 2017: 3.000MW renovados renderam R$12 BILHÕES;
 Equivale a R$4 MILHÕES/MW = ~50% CAPEX
R$29 BILHÕES em bônus outorga para sociedade;
Única fonte que oferece este benefício;

 Cada 30 anos, doa p/ sociedade uma eólica + R$500.000/MW;
Única fonte obrigada a entregar suas usinas à União: desrespeito 

ao princípio Constitucional da Isonomia: critério injusto e ilegal.



VALOR DA REVERSÃO = TARIFA REAL IRRISÓRIA

Supondo preço médio Hidros em leilão de R$280/MWh e 
arrecadação de R$4 milhões/MW (50% do custo de construir 
1MW hidro) da última reversão de 2017:
 R$280/MWh (tarifa nominal);
 - R$112/MWh (40% outorga cada 30 anos);
 - R$  90/MWh (32% de impostos a menos intermitentes);
=R$  78/MWh



EXPLOSÃO DAS TARIFAS AO CONSUMIDOR



EXPLOSÃO NAS EMISSOES DE CO2 DO 
SETOR ELÉTRICO

Fonte: SEEG - Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa

Emissões do SEB crescem 700% de 1990 a 2014;
Concentração de CO2 na atmosfera cresceu 40% em 200 anos → Mudanças Climáticas



RENÚNCIA FISCAL P/ EÓLICAS E SOLARES



SÃO ESTES GIGANTES MULTINACIONAIS 
QUE PRECISAM/MERECEM SUBSÍDIOS?

Mega-Multinacionais: por quê tanta preocupação e subsídio à eles 
e tão pouca com os pequenos e médios fabricantes nacionais?
 Que peçam subsidiados aos seus governos, não ao brasileiro; 
 Porquê tanto para barões do petróleo, usineiros magnatas, mega-

fabricantes eólicos e solares e nada para os fabricantes nacionais?
 É preciso reverter já esta politica de desenvolvimento às avessas!

Valores Convertidos para Milhões de Reais (Numeros Consolidados da Matriz)
Multi USA Multi Euro 1 Multi Euro 2 Alstom (2) Multi Euro 3 Gamesa (1)
31-dez-16 31-dez-16 31-dez-16 31-mar-17 31-dez-16 31-dez-16

Vendas R$ 401.988 R$ 273.107 R$ 35.104 R$ 24.312 R$ 20.496 R$ 15.815
Lucro Operacional R$ 37.827 R$ 25.098 R$ 4.873 R$ 1.191 R$ 3.388 R$ 1.636
Lucro Liquido R$ 29.572 R$ 19.148 R$ 3.309 R$ 1.008 R$ 1.282 R$ 1.036
Funcionários 295.000 351.000 21.824 32.779 32.835 8.452
(1) Gamesa e Siemens fazem parte do mesmo grupo hoje

(2) Adquirida pela GE



Distribuição da Água no Mundo 1

Fonte: Pennsylvania State University/Nasa (https://www.e-education.psu.edu/earth103/node/701)

Oceanos 97,00%
Geleiras 2,06%
Subterrânea 0,90%
Outros 0,03%
Rios, Lagos, Alagados 0,01%
Total 100,00%

https://www.e-education.psu.edu/earth103/node/701


Verdadeiros Problemas dos Nossos Rios
• Assoreamento;
• Contaminação por chorume

de lixões e aterros sanitários;
• Lançamento de 60% do

esgoto RESIDENCIAL E
INSDUSTRIAL;

• Poluição por agrotóxicos;
• Vazamentos de lixo tóxico de

Mineração e Petróleo;
• Mudanças Climáticas;
• Desmatamento das Bacias

Hidrológicas.



 Decisões de Política Energética contribuíram para crise;
 Importância Estratégica da Energia: prioridade de Estado, essencial p/ competitividade;
 Retomada investimentos em hidrelétricas pode ajudar muito na reversão do quadro

MAIOR RECESSÃO DA HISTÓRIA BRASILEIRA

Desemprego: 12,00%
Inflação: 27,65
Dívida/PIB: 71%
Défit Fiscal: 8,96%



DA ENERGIA MAIS BARATA DO MUNDO PARA 5ª MAIS CARA EM 20 ANOS

Fonte: Noticia Instituto Ilumina 08/12/16



SUBSÍDIOS, PRIVILÉGIOS, FAVORECIMENTOS
 Distribuidoras: financiamentos R$5bi, ANEEL, repasse, equilíbrio;
 Comercializadoras: fim do consumidor especial, abertura, varejista;

 Transmissoras: risco zero, TIR maior;

 Petroleiras: REPETRO (renúncia fiscal acima de R$400 bi);
 Usineiros: RENOVABIO (crédito CO2, linhas subsidiadas, etc.);

 Eólicas: isenção ICMS, desconto IPI, II de 2%, incentivos SUDENE;

 Solares: isenção ITBI, IPTU, etc.
 UHEs: DESCOTIZAÇÃO (tarifas de R$60 p/ R$200/MWh) e 5% GF;

 Gás: GAS PARA CRESCER (isenção PIS/COFINS cadeia e venda gás);

 Leilões de Descontratação;
 Financiamentos à solares e eólicas à juros até abaixo de 2% a.a.



POTENCIAL HÍDRICO BRASILEIRO

Fonte: Eletrobras e NASA, 2011.



Considerações Novo Modelo I

 Originado de “Estudo” privado contratado à PSR pela ABRACEEL: 
defende os interesses das Comercializadoras e NÃO É CONSENSO;
 Reforma desta magnitude e importância não pode ser aprovada via 

SUBSTITUTIVO a PL que burle as devidas aprovações nas comissões 
da Câmara e Senado e sem amplo debate com novo governo;
Muitos contribuíram mas poucas contribuições foram acatadas;
 Não resolve problemas principais do SEB:
 Custos estratosféricos com UTEs fósseis;
 Subsídios, favorecimentos e privilégios injustos (“Robin Hood às avessas”);
 Prejuízos bilionários ao consumidor e ao setor hidrelétrico pela falta de 

hidros e de reservatórios apontados pelo TCU;
 “lobbysmo exacerbado”, excesso de poder dos órgãos de governo;



Considerações Novo Modelo II
Muitos pontos chave vagos e/ou indefinidos;
 Não prevê órgão de fiscalização de manipulações do mercado. CVM?
 Aumenta poder do Governo intervir ao invés de reduzir;
 Aprimoramento do mercado não é só abertura:
 Implantação da Bolsa de Energia com depósito de margem;
 Ganha-ganha para geradores, comercializadores e consumidores;
 Agentes serão donos da Bolsa: IPO? R$13 BI na BMF. Energia R$ X BI?
 promove a isonomia entre pequenos, médios e grades geradores, 

comercializadores e consumidores

 Abertura para competição TEM que ser PRECEDIDA por promoção da 
ISONOMIA AMPLA, GERAL E IRRESTRITA entre iguais em:

 incentivos fiscais
 facilidades de financiamento;
 alocação de riscos
 alocação de custos (CUSD, CUST, GSF, etc.);



Considerações Novo Modelo III

 Comprovação que ACL viabiliza Project Finance para MPMEs;
 Fase de transição mais ampla com leilões para energia nova;
Micro e pequeno tem que ter tratamento diferenciado;
 Indenizações pelos “erros” do passado?
 Fundamental que novo governo reveja a proposta ao invés de “comprar 

prato feito”.



Ações Necessárias Para Correções
 Retomar contratação de CGHs/PCHs em substituição à UTEs

caras/poluentes;
Modelo com base hidro e complemento intermitente (já temos mais 

fósseis que precisamos);
Mundo banindo fósseis, Brasil subsidiando, incentivando e privilegiando; 
 Abastecer carro elétrico com fóssil = varrer a casa e jogar lixo pela janela;
 Isonomia Ampla Geral e Irrestrita (em especial entre renováveis);
 Incentivos p/ quem precisa/merece: micro, pequeno e médio renovável;
 Novo Modelo com debates e ajustes adequados;
 Alocação dos custos de T, D e outros para quem deu causa;
 Destravamento do Licenciamento Ambiental e MP:
 Solução definitiva e sustentável para MRE, GSF e PLD;



Paulo Arbex 
Presidente

paulo.arbex@abrapch.org.br
(11) 98282-6789, (11) 2361-0180,
(61) 3036-9216; (41) 4101-1596; 

www.abrapch.org.br
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ANEXO
A QUESTÃO DA SEGURANÇA HIDRICA E 

USOS MULTIPLOS DA ÁGUA



Distribuição da Água no Mundo 2

Fonte: Pennsylvania State University/Nasa (https://www.e-education.psu.edu/earth103/node/701)

https://www.e-education.psu.edu/earth103/node/701


Brasil: Sheik das Reservas Hídricas, MAS...
 Brasil tem 12% das reservas hídricas utilizáveis do mundo, MAS:
Maior parte das reservas na Amazônia;
 Recursos hídricos sob enorme pressão:
 Tremendo sucesso da Agropecuária;
 Crescimento populacional;
 Urbanização

 Faltando água para:
 Beber, cozinhar e banho nas grandes cidades;
 Irrigar lavoura no campo;

 Consumo supera capacidade dos rios e aquíferos;
 Reservatórios são a SOLUÇÃO e não o problema;
 Hidros podem disponibilizar agua a R$0,10/m3;



Marco Regulatório
 Criar as Reservas Estratégicas de Potenciais Hidráulicos

 Proteção de área para exploração de potencial hidráulico 
 Segurança energética e preservação ambiental

UHE SANTA ISABEL



HISTÓRICO DE DESTRUIÇÃO DA HERANÇA I

 Até década de 80: legado de JK e militares: 85-95% hidro, energia
mais limpa e barata do mundo, abundante e de ótima qualidade;

 Década de 90: “demonização” injusta e movida a interesses
econômicos das hidros, obras de infraestrutura, agropecuária, etc.;

 2001: Plano Emergencial: 2.200MW de UTEs, full payback em 3 anos
+ TIR desalavancada acima de 30% a.a., Clãs políticos regionais;

 PT acusou esquema de corrupção e ameaçou revogar;

 Não revogou, contratou 15.000MW de UTEs (Eike, JBS/Bertin,
Multiner/BBVA, etc.) e 13.000MW de eólicas;



HISTÓRICO DESTRUIÇÃO DA HERANÇA II

 2003/2009: ICB ao invés de tarifa. ICB de UTEs calculados em 
R$134/MWh com 5% de uso venceram X UHEs a R$145/MWh;

Despachadas de 2012 a 2014, estas UTEs com ICB de 
R$134/MWh custaram R$90 bilhões (~R$1.200/MWh hoje);

 Paradas sem gerar um MWh, UTEs custam + de R$5 BI/ANO;

Modelo contratação UTEs: “aluguel mensal” paga Capex, variável 
repassa para consumidor risco preço petróleo e risco cambial;

 Leilão de UTEs de Reserva/Potência é absurdo = repetir o erro. 
Reivindicamos contratação de hidros no lugar destas UTEs e 
indenização pelos prejuízos sofridos. Se as UTEs são para “firmar 
eólicas NE” é preciso que Eólicas reembolsem custos UTEs.



HISTÓRICO DESTRUIÇÃO DA HERANÇA III

2009 – hoje: enorme contratação Eólicas, Solares e Térmicas 
X contratação irrisória e desproporcional de PCHs;

Modelo contratação Eólicas e Solares: 5 anos para entregar 
MWh prometidos, fortes subsídios (empréstimos a 1,6% a.a., 
conexão subsidiada, forte renúncia fiscal na fabricação e 
importação, não revertem suas usinas para sociedade, etc.), 
transferência custo cobertura intermitência e distúrbios 
elétricos para hidros e consumidores (LT “na porta”, 
capacitores, expansão e reforços na rede, etc.);

China parou de contratar ao atingir 20% intermitente;

EUA, Europa e EUA revendo foco em intermitentes;



Os Absurdos das Contratações

 Fósseis do Programa Emergencial de 2.001;
 Fósseis de 2008/2009:
 ICB de R$134/MWh ganha de Hidros a R$145/MWh;
 R$134/MWh custa ~R$1.200/MWh;

 Fósseis de 2017: 65% de aumento antes inicio da obra;
 Fósseis recebem paradas; 
 Fósseis passam para consumidor risco preço do Brent e Câmbio;
 Eólicas com risco 60x menor que hidros (5 anos X 1 ano);
 Eólicas não pagam por sua intermitência nem distúrbios elétricos;
 Construção de Linhas “camaradas”;
 GSF, PLD, etc. administrados transferem renda entre setores;



Leilões de Descontratação

 Quando hidros geram abaixo, pagam GSF;
 Outras fontes vendem e não entregam, leilão de descontratação e MCSD;

 Leilão Agosto 2017:
 Eólicas deviam pagar ~R$518mm, pagaram R$82mm (15,8%);
 Solares deviam pagar ~R$379mm, pagaram R$24mm (6,4%);

Moral Hazard;

 Travaram 3 anos mercado de equipamentos para nada;

 ABRAPCH propôs transferência contratos e compensação leiloes futuros;
 Nada foi feito;



abrapch.org.br

Aspectos socioambientais, 
culturais e históricos de PCHs e 

CGHs
Adriana Coli 

Sócia Fundadora



ASSESSORIA JURÍDICA – INFRAESTRUTURA & RECURSOS NATURAIS



Quem Somos

• Sede em Curitiba/PR

• Especializado nas áreas de direito
ambiental e fundiário de projetos
de infraestrutura

• Profissionais com ampla
capacitação e conhecimento
prático em seus setores (mais de
18 anos de atuação)



Sumário – Questões Socioambientais
Código Florestal

1 – Reserva legal

2 – APPs no entorno de reservatórios para fins de geração de energia
elétrica

2.1 – APPs de novos reservatórios
2.2 – APPs de empreendimentos licitados anteriormente a MP

2166-67/2001

3 – INOVAÇÕES: ASV e CAR



1 – Reserva Legal



Reserva legal - Histórico

• Conceito: Incialmente instituída visando à exploração econômica de área de floresta no
interior das propriedades (imóveis rurais) - utilização da madeira no consumo de energia,
construção civil e naval e indústria bélica

Código Florestal de 1935: 
Dec. 23.793/35. “Art. 23. Nenhum proprietário de terras cobertas de matas poderá abater 

mais de três quartas partes da vegetação existente, salvo o disposto nos arts. 24, 31 e 52.”

A RL era uma reserva madeireira e não tinha, portanto, caráter de proteção ao meio 
ambiente!



Reserva legal - Histórico
• Com a evolução do movimento ambientalista, em 2001, a função da RL passou a ser a

conservação e a reabilitação dos processos ecológicos, da biodiversidade e o abrigo e
proteção da fauna e flora nativas em imóveis rurais

• No “Novo Código Florestal”, a RL foi conceituada, no art. 3º, III, da Lei nº 12.651/12:

“área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, (...), com a função de assegurar
o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a
conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da
biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa.”

• A Nova lei, retomou o berço de sua criação permitindo a exploração econômica aos tempos
atuais de forma sustentável!



Reserva legal - Histórico
De onde Surgiu a pressão pela cobrança da RL?

• Decreto nº. 6.514/08, de 22 de Julho de 2008 - Regulamentou a Lei de Crimes Ambientais,
dispondo sobre infrações e sanções administrativas ambientais

• Alguns resultados:
- Tornou mais rígidas sanções: ex. Cria espécie de perda de primariedade para o caso de
imposição da penalidade de advertência, vedando sua reaplicação pelo período de 3 anos;
- Majoração das multas a serem aplicadas;
- Novas tipificações de condutas, antes não consideradas infrações administrativas, ex.
Previsão de penalidade para aquele que deixar de averbar área de reserva legal em
propriedade rural;
- Possibilidade de conversão de multa simples em serviços de preservação, melhoria e
recuperação da qualidade ambiental...



Reserva legal
• Destacamos a tipificação da infração administrativa “deixar de averbar reserva

legal”, que sujeita o infrator à multa diária de R$ 50,00 a R$ 500,00 por hectare ou
fração da área de reserva legal que não estiver devidamente averbada na matrícula
do imóvel rural

• Prazo para regularização (Decreto 6.686/08) da averbação da RL finalizava em
dezembro de 2009

• Decreto 7.029/09 - “Programa Mais Ambiente” – Termo de Adesão e Compromisso
– prorrogou 4 x para 11 junho de 2012

• Após este prazo, os proprietários rurais estariam sujeitos as multas diárias pelo
descumprimento da averbação da RL



Esta tipificação de infração pela não 
averbação refletia no Setor Elétrico...

• Para o SEB antes do Decreto, a RL era uma obrigação sem previsão legal
imposta no licenciamento

• Após o Decreto = Risco do empreendedor ser qualificado como infrator

• Oneração DUPLA ao SEB:
1 - Cobrança ilegal da Reserva legal e
2 – Sujeito a penalização de multa

• Muitos foram os questionamentos administrativos e judiciais desta imposição
indevida no processo de licenciamento...



Reserva legal

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO – CERCEAMENTO DE
DEFESA – INEXISTENTE – INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA À POPULAÇÃO E AO MEIO
AMBIENTE PELA PRIVAÇÃO DOS ECOSSISTEMAS INUNDADOS – DESCABIMENTO –
EXIGÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA AVERBAR RESERVA LEGAL – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO IMPROVIDO. (...) Pelo que se observa, não se verifica a possibilidade de
exigir da apelada adquirir área e averbá-la como reserva legal, já que, não bastasse
o alagamento se dar em razão de concessão da União para a prestação de serviço
essencial e não exploração agropecuária, não se cogita a hipótese de exigir reserva
legal fora da área da qual se tem a posse ou propriedade.” TJMS, processo
n°.2008.037122-6, 5ªTurma Cível, Rel. Desembargador Vladimir Abreu da Silva,
julgado em 17.12.09.



Reserva legal - Histórico

“Nessa ordem, a reserva legal é prevista para aqueles que exploram atividade
rural e devem ter um percentual da área preservado para tal fim. Essa situação
não se estende à requerida que, devidamente autorizada, implantou o lago da
usina hidrelétrica e a área perdeu sua natureza de propriedade rural
economicamente explorada por particular. Voto da relatora. TJMS, autos
n°.030.08.000084-3, Rel. Juíza Rosângela Alvez de Lima Fávero, julgado em
19.05.2008.



Reserva Legal
Situações Práticas - Condicionantes 

impostas para Novos e Antigos:

• Criação de RPPN como compensação à RL

• Linhas de Transmissão - quando há supressão de vegetação para constituição da faixa
de segurança

• Averbação da área de RL na matrícula dos imóveis, como condição das Licenças mesmo
com a DUP

• Aquisição de área equivalente a 20% ou mais da área total do reservatório para
compensação específica da Reserva Legal



Os agentes do 
Setor Elétrico questionaram

?É obrigação legal das 
concessionárias/autorizadas/registradas arcar 
com os custos de compensação da RL situadas 

nos imóveis necessários aos seus 
empreendimentos?

Deixando a propriedade de ter 
destinação rural – pela utilidade pública –

ainda cabe a obrigação da RL?

Reserva legal



• A Reserva Legal é um instituto aplicável ao solo com vocação agrícola/pecuária
somente “localizada no interior de propriedade rural” não incidindo para imóveis
urbanos e outros tipos de bens como os públicos de uso especial

• O conceito de imóvel rural – Estatuto da Terra (Lei 4504/64): “é o prédio rústico, de
área contínua qualquer que seja a sua localização que se destina à exploração
extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial...”

• Os serviços de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica não se
caracterizam como exploração agrícola, pecuária ou agroindustrial, são atividades de
índole eminentemente industrial

Reserva legal



Reserva legal

• O alagamento de áreas para a construção de reservatórios
modificam a natureza do solo, transformando-a em bem público
federal

• Não é lícito presumir que o legislador tenha a intenção de atribuir à
RL uma abrangência maior do que a que consta na lei



Reserva legal

Concluímos ser inaplicável o conceito de RL às propriedades vinculadas à geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica

“A reserva legal não se aplica às áreas de empreendimentos industriais, localizados
em área rural, em especial os destinados à geração, transmissão, distribuição e
subestações de energia elétrica, e aos reservatórios de água que tenham entre seus usos o
abastecimento público, explorados mediante registro, permissão, concessão ou autorização
do poder público”

• Todas as tipologias e quaisquer fontes
• Qualquer regime jurídico de exploração



Reserva legal

Não será exigido Reserva legal relativa às áreas adquiridas ou desapropriadas por
detentor de concessão, permissão ou autorização para exploração de potencial de
energia hidráulica, nas quais funcionem empreendimentos de geração de energia
elétrica, subestações ou sejam instaladas linhas de transmissão e de distribuição
de energia elétrica

• Foco na ação expropriatória (faltou servidão)
• Não contemplou o regime de registro (CGHs)
• 1º interpretação: Foco nas hidrelétricas e sistemas associados (exclui outras

tipologias)
• 2º Interpretação: Aplica-se às áreas onde funcionem qualquer empreendimento

de geração, subestações, LTs e LDs



Reserva legal

• É preciso firmar o entendimento com relação a não exigência da RL para
qualquer tipologia (G/T/D), fonte ou regime jurídico de exploração
(alteração da natureza do solo e proprietário/possuidor)

• No momento oportuno corrigir a redação da Lei Federal visando
segurança jurídica e alinhamento entre as normas Estaduais



2 - Áreas de Preservação Permanente

Além da Reserva Legal já abordada, outra polêmica se dava 
com relação a obrigatoriedade de constituição de APPs

2.1 – Na implantação de novos empreendimentos

2 .2 – Para empreendimentos licitados anteriormente a MP 2166/2001



Conceito - APP – Lei 4.771/65
• Espécies de APP: as legais, instituídas por lei e as administrativas, instituídas por ato administrativo

Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais
formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de outro qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja
largura mínima será:
(...)
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais; (desde 1965)
(...)
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na linha de maior
declive;
(...)
h) em altitude superior a 1.800 metros, qualquer que seja a vegetação. (...)



APP – Lei 4.771/65 – Até 2001, de quem a 
obrigatoriedade de constituir a APP?

Art. 4o A supressão de vegetação em área de preservação permanente somente
poderá ser autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse social,
devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio,
quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto

(...)
§ 6o Na implantação de reservatório artificial é obrigatória a desapropriação ou
aquisição, pelo empreendedor, das áreas de preservação permanente criadas
no seu entorno, cujos parâmetros e regime de uso serão definidos por
resolução do CONAMA
 Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001



APP CONAMA 302/02 e 303/02

• Dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de APPs de
reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno (15, 30, 100m)

• Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de APPs



Dificuldades das APPs no entorno dos Reservatórios

• Qual o efetivo tamanho das áreas?

• Qual instrumento adequado para definição?

- os estudos ambientais no âmbito do licenciamento

- o PACUERA

- os Planos Diretores de Recursos Hídricos?

Os critérios e padrões para definição das faixas de APPs não estavam definidos em lei:

• Restrição ao direito de propriedade/função social

• Situações de excesso de exigências (casos onde são impostas extensas faixas de APP sem razão que
justifique)

•Situações de reduzida proteção ambiental (casos onde as faixas das APP são demasiadamente reduzidas
deixando de cumprir sua função ambiental)



APP – LEI 12.651/12 – NOVO CÓDIGO FLORESTAL

Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou
urbanas, pelo só efeito desta Lei:
(...)

III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais,
decorrentes de barramento ou represamento de cursos
d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do
empreendimento

Aplicam-se as regras definidas no art. 5º para os
reservatórios artificiais destinados à geração de
energia.

Entre a regra geral e específica, vale esta última!



APP – LEI 12.651/12 – NOVO CÓDIGO FLORESTAL

Art. 5º Na implantação de reservatório d’água artificial destinado a geração
de energia ou abastecimento público, é obrigatória a aquisição,
desapropriação ou instituição de servidão administrativa pelo
empreendedor das Áreas de Preservação Permanente criadas em seu
entorno, conforme estabelecido no licenciamento ambiental, observando-se
a faixa mínima de 30 (trinta) metros e máxima de 100 (cem) metros em área
rural e a faixa mínima de 15 (quinze) metros e máxima de 30 (trinta) metros
em área urbana

* Servidão adm:
- não representa perdas à função ambiental da APP
- possibilita o computo à RL



APP – LEI 12.651/12 – NOVO CÓDIGO FLORESTAL

• Previsão em lei/ segurança jurídica

• Discricionariedade do Órgão ambiental na definição da metragem

• Competência concorrente dos estados para definição de
metodologias

- real necessidade
- manutenção das funções ambientais
- APP variável x linear



• Ex: Norma Estadual do Paraná

- Portaria IAP nº 69/15: Definição de Metragem de APP de empreendimentos de Geração

Art. 3o. Caberá ao IAP, além da metragem apontada na aplicação da metodologia,
observar ainda os seguintes critérios:
VI – uso e ocupação do solo no entorno
(...)
§ 1o - Para as situações específicas de tributários afetados pelo reservatório e que o
nível de alagamento seja mínimo ou insignificante, onde se afetem pequenas
propriedades rurais, o IAP poderá reavaliar a APP desde que comprovado a manutenção
da família e a produção da propriedade

APP – LEI 12.651/12 – NOVO CÓDIGO FLORESTAL



2 - Áreas de Preservação Permanente

Polêmica com relação a obrigatoriedade de constituição de 
APPs

2.1 – Na implantação de novos empreendimentos

2 .2 – Para empreendimentos licitados anteriormente a MP 2166/2001



Áreas de Preservação Permanente
APPs – reservatórios antigos: Na 10 versão
aprovada na Câmara, deverião ser indenizadas
(15 m para áreas urbanas e 30 m para áreas
rurais)

Reservatório de Salto 
Osório e Represa Billings



Uso do Entorno do Lago da UHE Paranoá



Áreas de Preservação Permanente

Cálculo do custo da exigência das “novas APPs ao Setor Elétrico”

• Estimado:

- custo de R$ 7 bilhões, para a aquisição, recomposição e cercamento
de cerca de 100.000 km de perímetro em 130 Grandes Usinas Hidrelétricas
no Pais

- indenização de cerca de 60.000 edificações = 15 bi



Áreas de Preservação Permanente

• Outros custos:
- reassentamentos;
- aquisição de terras residuais que se tornam economicamente inviáveis;
- planos e programas sociais;
- declaração de utilidade pública (especulação imobiliária);
- elaboração de cadastro socioeconômico (número de famílias na época da concessão e 
atualmente);
- impactos em atividades econômicas, culturais e de laser nas áreas do entorno (indenizações);
- demolição das edificações;
- criação de conflitos pelo uso da água; e
Estes custos foram estimados em até R$ 8 bilhões

• Total para o SEB = R$ 30 bilhões 



Áreas de Preservação 
Permanente

Cálculo do custo da 
exigência das “novas APPs

ao Setor Elétrico”

Estimado em 30 bilhões!



Áreas de Preservação Permanente

FMASE-MMA-MME

Art. 62 - Para os reservatórios artificiais de água destinados a
geração de energia ou abastecimento público, que foram
registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou
autorização assinados anteriormente à Medida Provisória nº
2.166-67, de 24 de agosto de 2001, a faixa de Área de Preservação
Permanente será a distância entre o nível máximo operativo
normal e a cota máxima maximorum.



Áreas de Preservação Permanente

• Solução do impasse entre concessionárias X proprietários
urbanos e rurais

Responsabilidade da conservação da APP resolvido pois a faixa
da APP encontra-se dentro da faixa de desapropriação do
reservatório



Áreas de Preservação Permanente

Respeito aos princípios constitucionais:

- Direito adquirido (lei não previa desapropriações X usos dos
lindeiros)

- Legalidade
- Direito à propriedade
- Irretroatividade das leis e
- Ato jurídico perfeito



3 – INOVAÇÕES

ASV (DUP)
CAR (ASV)



ASV - DUP
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM APP

Art. 8º A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de
Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade
pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas
nesta Lei. (Art. 3º, VIII, b – concessões e serviços públicos de energia)

§ 1º A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e
restingas somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública

 Problema específico para CGH e eólicas que não possuem DUP?



CAR - ASV
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO E CAR

Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo
do solo, tanto de domínio público como de domínio privado,
dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata
o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual
competente do Sisnama

Art. 3, VI - substituição de vegetação por outras coberturas do solo, como atividades de geração e
transmissão de energia



CAR - ASV
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO E CAR

• Novos Projetos - supressão de vegetação nativa, será
necessário o CAR

• Conflito de Competência para ASV, caso licenciamento seja
federal, pois exige autorização Estado



CAR E EMPREENDIMENTOS DO SETOR ELÉTRICO



CAR E EMPREENDIMENTOS DO SETOR ELÉTRICO

• O CAR é um registro público eletrônico, ins�tuído pelo “Novo Código
Florestal” no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio
Ambiente (“SINIMA”), e obrigatório a todos os imóveis rurais do país

• Principais objetivos:

i. compor base de dados para controle, monitoramento, planejamento
ambiental e econômico e combate ao desmatamento;

ii. promover e apoiar a regularização ambiental de imóveis rurais, em
especial, as APPs e a Reserva Legal



CAR E EMPREENDIMENTOS DO SETOR ELÉTRICO

• O CAR possui natureza declaratória e deverá contemplar:
i. os dados do proprietário, possuidor rural ou responsável direto pelo

imóvel rural;
ii. as plantas georreferenciadas do perímetro dos imóveis rurais, a

localização dos remanescentes de vegetação nativa, APPs, Áreas de Uso
Restrito, áreas consolidadas e RL

• A inscrição no CAR deverá ser feita nos órgãos estaduais no prazo de 1 ano,
contado da sua implantação (prorrogado até 31/12/19 – MP 867/18 –
Comissão Mista em regime de urgência)



CAR E EMPREENDIMENTOS DO SETOR ELÉTRICO

• CAR foi regulamentado pelo Decreto nº 7.830/2012, que contemplou
no cadastro informações sobre as áreas de interesse social e utilidade
pública, pelo Decreto n. 8.235/2014 e IN MMA n. 02/2014

• A IN MMA nº 02/2014, interpretada em conjunto com o “Manual do
Usuário Cadastro Ambiental Rural – Módulo de Cadastro – Versão
1.0”, prevê expressamente a obrigatoriedade de cadastro das áreas
alagadas e áreas de preservação permanente (APPs) do seu entorno,
a saber:



CAR E EMPREENDIMENTOS DO SETOR ELÉTRICO

Art. 18. A localização e a delimitação sobre imagens georreferenciadas de áreas ocupadas por servidão
administrativa, solicitadas no inciso III dos arts. 13 e 14, desta Instrução Normativa [GEO: planta ou
croqui da área do imóvel], deverão observar a caracterização descrita no art. 3º, incisos VIII, IX e X
[utilidade pública, aqui inclusa a atividade de geração de energia; interesse social e atividades eventuais
ou de baixo impacto ambiental], e art. 5º da Lei n 12.651, de 2012 [APPs de entorno de reservatórios].
(Antigos e Novos Reservatórios)

Art. 20. A localização e a delimitação sobre imagens georreferenciadas das Áreas de Preservação
Permanente, solicitadas no inciso III dos arts. 13 e 14, desta Instrução Normativa, deverão observar

I - as áreas definidas no art. 4º da Lei nº 12.651, de 2012; e
II - as áreas criadas entorno de reservatório d'água artificial, nos termos do art. 5 da Lei no 12.651, de
2012. (Instrução Normativa 02/MMA, de 06 de maio de 2014)
(Antigos e Novos Reservatórios)



CAR E EMPREENDIMENTOS DO SETOR ELÉTRICO

• Desde 2009 as questões relacionadas ao Código Florestal são discutidas pelo SEB

• Sobre o CAR estão sendo realizadas reuniões desde 2014 – NTs, pareceres jurídicos, reuniões
de associações, reuniões no MMA e SFB

• Concluiu o Setor Elétrico que não deve ser exigido o CAR dos proprietários e possuidores de
imóveis destinados exclusivamente à geração, transmissão, distribuição e subestações de
energia elétrica, os quais estão vinculados a atividades industriais, e não rurais

• Situações distintas entre tipologias: UHEs, PCHs, eólicas, linhas de transmissão e subestações



CAR E EMPREENDIMENTOS DO SETOR ELÉTRICO

• Hidrelétricas: exigência. Contudo o SICAR apresenta algumas limitações, as quais
dificultam e até mesmo impedem o cadastramento dos imóveis vinculados aos
empreendimentos do Setor Elétrico

• LTS: Parecer dispõe que a responsabilidade é do proprietário possuidor do imóvel e
não da concessionária

• Eólicas: ratifica a equiparação do arrendamento às servidões administrativas de LTs e,
consequentemente, aloca ao proprietário da terra a responsabilidade pela realização
do CAR

• Subestações: CAR-SP/CETESB manifestou expressamente a não aplicação



CAR E EMPREENDIMENTOS DO SETOR ELÉTRICO

Riscos da Não Adesão ao CAR

Caso o órgão ambiental entenda que os imóveis sob o domínio da Concessionária não estariam dispensados
da inscrição no CAR, poderá:

• Não apreciar os pedidos de emissão/renovação de licenças até a regularização dos imóveis

• Desencadear ações de monitoramento e fiscalização mais intensas

• Sanção Administrativa - Decreto 6.514/08:

Art 80 - Deixar de atender a exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela
autoridade ambiental competente no prazo concedido, visando à regularização, correção ou adoção de medidas
de controle para cessar a degradação ambiental (Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais)



CAR E EMPREENDIMENTOS DO SETOR ELÉTRICO

Riscos da Não Adesão ao CAR

• Não há sanção específica na legislação federal pela não adesão ao CAR, mas no Decreto
Federal 6.514/08, há previsão genérica de sanção de multa para atividades que contrariam
norma legal (artigo 66 – multa de R$ 500,00 a R$ 10.000.000,00)

• Aplicar a Lei de Crimes Ambientais, artigo 68, que prevê pena de detenção de 01 (um) a 03 
(três) anos e multa na modalidade dolosa, e 03 (três) meses a 01 (um) ano, sem prejuízo da 
multa, na modalidade culposa. 

“Art. 68. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação
de relevante interesse ambiental: (...).” 



CAR E EMPREENDIMENTOS DO SETOR ELÉTRICO

Riscos da Não Adesão ao CAR

• O SFB alegou que se não realizado o CAR no prazo, serão perdidos os benefícios
concedidos pelo Código Florestal, tais como: o artigo 61 (áreas consolidadas em APP),
artigo 62 (APPs dos reservatórios anteriores a MP2166.67/2001), e outros que se
encontram nas disposições transitórias

• Cartórios de Registro de Imóveis resistem a averbações e registros, sob o argumento
da ausência do CAR – não realização da transferência ou regularização de imóveis
adquiridos, arrendados ou desapropriados ou instituidas as servdiões adm.

• Insegurança técnica e jurídica



CAR E EMPREENDIMENTOS DO SETOR ELÉTRICO

Que o SFB/MMA:

• Expeça o�cio orientador às Corregedorias dos Tribunais de Justiça Estaduais, para
informarem os Cartórios de Registro de Imóveis que o CAR apenas podera ́ ser exigido como
condição ao registro de transações imobiliárias, quando cabível, depois de expirado o prazo
de cadastramento

• Envie orientação formal aos órgãos ambientais federal, estaduais e municipais, no sentido
de que, embora exista a compreensão por parte do MMA/SFB de que o CAR seja aplicável as
hidrelétricas, o mesmo não podera ́ ser exigido dos empreendimentos para fins de
emissão/renovação de licenças e expedição de autorizações, até que o SICAR esteja
devidamente adaptado às tipologias dos empreendimentos do SEB

• Revogação dos artigos 18 e 20 da IN MMA nº 02/2014



OBRIGADA!

ADRIANA COLI: adriana.coli@coliadvocacia.com.br

(41)  3779.9834  Celular: (41) 99178.1807

Rua Silveira Peixoto, 601, casa 2

Batel – Curitiba - Paraná - CEP 80.240-120
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O Processo de Licenciamento 
Ambiental e os Benefícios das 

Pequenas Centrais Hidrelétricas

Pedro Luiz Fuentes Dias
Curitiba, 08 de maio de 2019.



Processo de 
Licenciamento?







 Há casos que ultrapassam 10 anos sem posicionamento.

 Impossibilita o início das obras ou direcionamento para 

adequação necessária dos projetos.

 Falta de recursos humanos como fator responsável pela 

delonga na atuação de institutos e fundações.

 Planejamento e segurança jurídica na realização de 

análises.

Morosidade de Licenciamentos Ambientais



 A não liberação de projetos agrava a situação de insegurança jurídica.

 Modelo atual de LA impacta na não liberação de projetos, inclusive os de 

baixo impacto ambiental.

Vulnerabilidade jurídica



 Atraso nos investimentos em infraestrutura nacional.

 Menor retorno do investimento em infraestrutura nacional.

 Dificuldades de implementação de infraestrutura no Brasil, pois impactam 
diretamente nos custos financeiros, sociais e na segurança jurídica.

Efeitos econômicos de atrasos nos LA



Ano
% da geração 

através de 
termelétricas

2011 4,5

2013 16,3

2014 30,3

2015 28,1

MATRIZ ENERGÉTICA
BRASILEIRA
 Apesar do potencial existente, a participação de renováveis na matriz energética 

brasileira vem caindo suscetivelmente, com pequeno crescimento em 2015 em função 
da queda de oferta de interna de petróleo e derivados.

 Crescimento na geração termelétrica. 



Fonte: SEEG - Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa

 Emissões do SEB 
crescem 700% de 
1990 a 2014.

 Concentração de CO2
na atmosfera cresceu
40% em 200 anos → 
mudanças 
climáticas.

EXPLOSÃO DE EMISSÕES
NO SETOR ELÉTRICO



MENOR “PEGADA DE CARBONO”
- FÓSSEIS



MENOR “PEGADA DE CARBONO”
- RENOVÁVEIS



vv

Água é vida! Onde há água a 
vida sempre é mais presente.

PCHs
E CGHs



 Análises diversas em 
campo e em laboratório.

 Avaliação de usos da 
água na bacia.

ÁGUA



MONITORAMENTO 
PERMANENTE DA VAZÃO 
E DA QUALIDADE DA 
ÁGUA DOS RIOS



 Geologia

 Geomorfologia 

 Solos

 Direitos minerários 

 Água subterrânea 

 Processos erosivos

ESPELEOLOGIA

Estudo realizado de forma 
preventiva quando 
detectado potencial 
espeleológico no local.



 Análise do bioma;

 Espécies existentes, 
incluindo ameaçadas;

 Presença de Unidades 
de Conservação 
próximas.

FLORA



APP
Área de

Preservação

Permanente



Tecnologia conhecida, baixos 
custos operacionais, alta eficiência 
energética e extensa vida útil.

Conservação da área de entorno 
do rio.



 Mamíferos

 Aves

 Répteis

FAUNA
 Anfíbios

 Invertebrados aquáticos

 Peixes.



Peixamento dos 
reservatórios, monitorando 
o desenvolvimento da 
ictiofauna.



PCHs têm 
grades que 
servem de 
proteção e 
retiram 
toneladas de 
lixo dos rios.



Milhões de toneladas de lixo são 
recolhidos anualmente 



PCHs e CGHs 
PROMOVEM
TURISMO E
ECOTURISMO



EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
E PATRIMONIAL



PROGRAMA DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL E 
AMBIENTAL – PROCESSO 
PARTICIPATIVO



Fonte: ANEEL

Antes da PCH Depois da PCH

EVOLUÇÃO DO IDH MUNICÍPIOS 
SEDE DE CGH/PCH



Pedro Luiz Fuentes Dias
Vice-Presidente do Conselho de Administração

pedro.dias@abrapch.org.br
Diretor Executivo da Cia Ambiental
pedro.dias@ciaambiental.com.br

(41) 3336-0888; (41) 99234-3973

MUITO OBRIGADO!

Além de tudo isso, PCHs também 
geram ENERGIA!

mailto:pedro.dias@abrapch.org.br


Workshop Técnico
Aspectos socioambientais, culturais e históricos de 

PCHs e CGHs
III Conferência Nacional de PCHs e CGHs

Licenciamento 
Ambiental 

Programas 
Ambientais

Patrimônio ArqueológicoOEMAs
OMMAs

Questões 
Fundiárias

Reassentamento

Comunidades Vizinhas

Acesso à terra



PROBLEMAS

CAUSAS

SOLUÇÕES



PROBLEMAS



PRINCIPAIS GARGALOS ENFRENTADOS

Insegurança jurídica + Atuação do Ministério Público
Normas e legislação incompleta (?) (ausência de lei bem detalhada)          

insegurança nos processos

Participação de Órgãos Externos no Licenciamento Ambiental

Avaliação Ambiental Integrada (AAI)

Segurança de Barragem 



Mata Atlântica

Áreas de Preservação Permanente

Ação Civil Pública

Política Nacional do Meio Ambiente

Sistema Nacional de Unidades de Conservação

Auto de 
Infração

LICENCIAMENTO
AMBIENTAL



Normas Gerais Lei n. 6.938/1981 (PNMA), art. 225 CF 88, Resoluções CONAMA n. 01/1986 (EIA) e 237/1997 , Lei Complementar n. 140/2011, Decreto n. 
8.347/2015 (art. 3, VII,a)

Competência
(LC n. 140/11) 

Os empreendimentos e atividades serão l icenciados em um único nível de competência.
 As três esferas do governo (União Art. 7º, XIV, Estados Art. 8º, XIV  e Municípios Art.9º, XIV ) estão habil itadas a l icenciar 
empreendimentos impactantes, de cordo com suas competências.
O prazo será de 6 meses a contar do protocolo de requerimento do empreendedor.
 Nos casos de l icenciamento de atividades potencialmente causadoras de significativa degradação ambiental (normamente mais 
complexos), o órgão ambiental competente poderá estabelecer prazo de até 12 meses. (art. 14)
Prazo de validade da Licença Prévia (LP) : não pode ser superior a 5 (cinco) anos.
 Prazo de validade da Licença de Instalação (LI): não pode ser superior a 6 (seis) anos.
 Prazo de validade da Licença de Operação (LO): será de, no mínimo, 4 (quatro) anos e, no máximo, 10 (dez) anos. (art. 18)
Renovação 120 dias antecedência (art 14, §4º, LC n. 140/11)
Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou 
serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais 
e regulamentares pertinentes:
 Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Art. 66. Fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnico-científicos em 
procedimentos de autorização ou de l icenciamento ambiental:
 Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.

Art. 67. Conceder o funcionário público l icença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais, para as atividades, 
obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do Poder Público:
§ ú: Se o crime é culposo, a pena é de 3 (três) meses a 1 (um) ano de detenção, sem prejuízo de multa. 
 Pena - detenção, de um a três anos, e multa.
Art. 69. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões ambientais. 
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no l icenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo 
ou relatório ambiental total ou parciamente falso ou enganosos, inclusive por omissão: 
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
§1º Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três)
§2º A pena é aumentada1/3 a 2/3, se há dano significativo ao meio ambiente, em decorrência do uso da 
informação falsa, incompleta ou enganosa.  

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Prazos de 
 validade 

 das licenças
 ambientais

(Resolução CONAMA n. 237/97)

Crimes
 relacionados ao 
 licenciamento 

 ambiental
(Lei 9.605/98)
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		Crimes
 relacionados ao 
 licenciamento 
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§2º A pena é aumentada1/3 a 2/3, se há dano significativo ao meio ambiente, em decorrência do uso da 
informação falsa, incompleta ou enganosa.  







ÓRGÃOS IN TERVENIENTES | LEI COMPLEMEN T AR
N o 140, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2011

Art. 11. A lei poderá estabelecer regras próprias para atribuições relativas
à autorização de manejo e supressão de vegetação, considerada a sua
caracterização como vegetação primária ou secundária em diferentes
estágios de regeneração, assim como a existência de espécies da flora
ou da fauna ameaçadas de extinção.

Art. 13. Os empreendimentos e atividades são licenciados ou
autorizados, ambientalmente, por um único ente federativo, em
conformidade com as atribuições estabelecidas nos termos desta Lei
Complementar.

§ 1o Os demais entes federativos interessados podem manifestar-
se ao órgão responsável pela licença ou autorização, de maneira não
vinculante, respeitados os prazos e procedimentos do licenciamento
ambiental.

§ 2o A supressão de vegetação decorrente de licenciamentos
ambientais é autorizada pelo ente federativo licenciador.



PARTICIPAÇÃO DE ÓRGÃOS INTERVENIENTES NO 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

O que é e quem são órgãos intervenientes? 

São órgãos externos e entidades públicas não licenciadores, tais
como: FUNAI/SAF, FUNDAÇÃO PALMARES, INSTITUTO CHICO
MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE – ICMBio.

* IBAMA
Esses órgãos podem se manifestar no licenciamento?

SIM

Essas manifestações podem obstar o processo decisório do órgão
licenciador? Por quê?
Não. Pois além dos empreendimentos e atividades serem
licenciados por um único ente federativo, as manifestações de
órgãos externos não são vinculantes, são apenas opinativos. (art.
13, §1º, da Lei Complementar n. 140/2011)



Supressão de Vegetação x Anuência IBAMA

MATA ATLÂNTICA
Decreto n. 6.660/2008Lei n. 11.428/2006

Art. 14. A supressão de vegetação primária e secundária no estágio 
avançado de regeneração somente poderá ser autorizada em caso de 

utilidade pública, sendo que a vegetação secundária em estágio médio de 
regeneração poderá ser suprimida nos casos de utilidade pública e 
interesse social, em todos os casos devidamente caracterizados e 

motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir 
alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, ressalvado 

o disposto no inciso I do art. 30 e nos §§ 1o e 2odo art. 31 desta Lei.
 § 1o A supressão de que trata o caput deste artigo dependerá de 

autorização do órgão ambiental estadual competente, com anuência 
prévia, quando couber, do órgão federal ou municipal de meio ambiente, 

ressalvado o disposto no § 2o deste artigo.
 § 2o A supressão de vegetação no estágio médio de regeneração situada 
em área urbana dependerá de autorização do órgão ambiental municipal 
competente, desde que o município possua conselho de meio ambiente, 

com caráter deliberativo e plano diretor, mediante anuência prévia do 
órgão ambiental estadual competente fundamentada em parecer técnico.

Art. 19. Além da autorização do órgão ambiental competente, prevista no art. 
14 da Lei nc 11.428, de 2006, será necessária a anuência prévia do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, de 
que trata o § 1c do referido artigo, somente quando a supressão de vegetação 

primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração 
ultrapassar os limites a seguir estabelecidos:

  I - cinqüenta hectares por empreendimento, isolada ou cumulativamente; ou
II - três hectares por empreendimento, isolada ou cumulativamente, quando 

localizada em área urbana ou região metropolitada. 

 § 1c A anuência prévia de que trata o caput é de competência do Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes 

quando se tratar de supressão, corte ou exploração de vegetação localizada 
nas unidades de conservação instituídas pela União onde tais atividades sejam 

admitidas.
§ 2c Para os fins do inciso II do caput, deverá ser observado o disposto nos arts. 

30 e 31 da Lei nc11.428, de 2006.

 Estabelece critérios e procedimentos para anuência prévia à supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios médio ou avançado de 
regeneração na área de aplicação da Lei Federal n. 11.428/2006, bem como o monitoramento e avaliação de suas condicionantes.            

Instrução Normativa IBAMA nº 9/2019
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Caso Prático – MPF x IMA e IBAMA
Ação Civil Pública nº 50006900-65.2015.4.04.2701/SC, 6ª VF de Joinville, j. em
12.03.2019

“Confirmo os efeitos da antecipação de tutela deferida, extinguindo o processo
com julgamento de mérito (artigo 487, I, do CPC), julgando parcialmente
procedentes os pedidos para o fim de determinar ao IMA (atual denominação da
FATMA) que:

a) se abstenha de emitir qualquer espécie de autorização de corte de vegetação
em procedimentos de licenciamento ambiental de empreendimentos/atividades de
utilidade pública e interesse social localizados em área de remanescente de Mata
Atlântica, dentro dos limites territoriais da Subseção Judiciária de Joinville, nos
quais haja previsão de supressão de vegetação primária ou secundária em
estágio médio ou avançado de regeneração que ultrapasse os limites previstos
nos incisos I e II do artigo 19 do Decreto n. 6.660/08, conforme disposto no art. 14
da Lei n. 11.428/06, submetendo tais expedientes ao IBAMA e voltando a
impulsioná-los após a respectiva devolução pela autarquia federal com
manifestação; e

b) acate ou fundamente de forma pormenorizada eventual discordância
relativamente a cada um dos pontos abordados na manifestação do IBAMA
sobre a anuência prévia prevista no artigo 14, § 1º, da Lei n. 11.428/2006,
regulamentada atualmente pelo artigo 19 do Decreto n. 6.660/2008 e INs
IBAMA ns. 22/2014 e 04/2015.”



ICMBio
RESOLUÇÃO CONAMA No 428, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010, 
regulamenta o §3º, art. 36 da Lei  9.885/00.

Art. 1o O licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental
que possam afetar Unidade de Conservação (UC) específica ou sua zona de
amortecimento (ZA), assim considerado pelo órgão ambiental licenciador, com
fundamento em Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto
Ambiental (EIA/RIMA), só poderá ser concedido após autorização do órgão
responsável pela administração da UC ou, no caso das Reservas Particulares de
Patrimônio Natural (RPPN), pelo órgão responsável pela sua criação.

§ 1o Para efeitos desta Resolução, entende-se por órgão responsável pela
administração da UC, os órgãos executores do Sistema Nacional de Unidade de
Conservação - SNUC, conforme definido no inciso III, art. 6o da Lei nº 9.985, de 18
de julho de 2000.

§ 2o Durante o prazo de 5 anos, contados a partir da publicação desta
Resolução, o licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental,
localizados numa faixa de 3 mil metros a partir do limite da UC, cuja ZA não
esteja estabelecida, sujeitar-se-á ao procedimento previsto no caput, com exceção
de RPPNs, Áreas de Proteção Ambiental (APAs) e Áreas Urbanas
Consolidadas.

http://www.rcambiental.com.br/Atos/ver/LEI-9985-2000/


Funai/Sec. Assuntos Especiais (MAPA) 
art. 15, 2 da OIT 169 e art. 231, §3º da CF 
Decreto Legislativo 143/02 e Decreto 5.051/04

A “consulta livre, prévia, informada” é vinculante ou não? 
TRF1 – MPF x União (AgRG na SLS N. 0012025-21.2016.4.01.0000/AM



Intervenientes – Arcabouço legal de 
procedimentos
• Portaria Interministerial MMA/MJ/MS n. 60/2015 
Estabelece procedimentos administrativos que disciplinam a atuação dos órgãos e

entidades da administração pública federal em processos de licenciamento
ambiental de competência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. (FUNAI, FCP, IPHAN, MS, ICMBio)

- existência de intervenções em terra indígena, quilombola, bens
culturais acautelados... (art. 3º, 2º)
- Prazos: (i) Para definição do conteúdo do TR: 15 dias a partir da
solicitação de manifestação, com possibilidade de prorrogação em
até 10 dias, caso justificado (art. 5º).

(ii) Estudos Ambientais: EIA - IBAMA 30 dias/ OI 90 dias
ES – IBAMA 15 dias / OI 30 dias

* excepcionalmente, + 15 dias (art. 7º)
(iii) Condicionantes LI e LO: IBAMA 15 dias cons/ OI 60 dias



Quadro Resumo 
Po rtaria In te rm in iste rial MMA /MJ/MS n . 

60/2015 (24.03.2015)

F U N A I F C P IPH A N MS IC M Bio

Instrução 
Normativa 
FUNAI n. 
2/2015(27
.03.15)

IN  FCP n. 
01/2018 
(31.10.18)
, revoga a 
IN  
01/2015

IN IPHAN
nº 1/2015
(25.03.15)
(revoga a
IN IPHAN
230/2002)

Resolução 
CONAMA n. 
428/2010 
(17.12.10)

Portaria 
IPHAN n. 
28/2003  
(reservató
rios)

IN  ICMBio n. 
07/2014 
(05.11.14), 
revoga a INE 
ICMbio n. 
05/2009)

Portaria MMA 
55/2014 
(17.12.2010) 
(428/2010)

Projeto Lei da Lei Geral de Licenciamento 
Ambiental
(PLS 168/2018 / PL 3.729/2004)

Art. 30 e 31 – quando ocorrerá a 
manifestação e em quais prazos. 



O que é Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) e qual é a diferença entre AAE e AAI?
 A AAE é definida como todas as formas de avaliação de impactos ambientais mais
abrangentes do que as realizadas para projetos individuais. Segundo o IBAMA, a AAE é gênero que
engloba a espécie AAI. Ambas se distinguem apenas pelo escopo: enquanto a AAE é geral (aplica-se a
diversas atividades), a AAI é específica (ex: aproveitamento hidroelétrico) (1). É um instrumento de
planejamento de políticas públicas.
 A justificativa utilizada para se exigir a AAE ou AAI é a de que esses seriam os instrumentos
adequados à mensuração dos impactos sinérgicos e cumulativos. Contudo, a Resolução CONAMA 01/86
prevê expressamente em seu art. 6º, II, a análise sinérgica e cumulativa dos impactos ambientais do
projeto e de suas alternativas.
Parecer n. 00007/2017/COJUD/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

H á previsão legal para se exigir a realização desses estudos?
Não há previsão legal em âmbito federal, porém Estados como Minas Gerais, Bahia, Santa

Catarina, Goiás, Pará possuem normatização.
ENTRETANTO,

Projeto da Lei Geral de Licenciamento Ambiental – Arts. 38 e 39 – AAE / Art. 39, § 2º - “ A A AE
nã o p o d erá ser exigida c o m o requisit o p ara o li c e n c ia m e n t o a m b iental e sua
in e xistê n c ia não o b stará o u d ific u ltará o p ro c e sso d e lic e n c iam e n to am b ie n tal”.

Avaliação Ambiental Integrada (AAI)



Caso Prático – MPF x União Federal e outros  
Agravo de Instrumento n. 0005872.20.2013.4.03.0000/MS, TRF3º, j. em 03.05.2013 (MS)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONSTITUCIONAL - PROCESSUAL CIVIL - DANO AMBIENTAL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LICENCIAMENTO AMBIENTAL - PEDIDO DE INTERVENÇÃO -
ASSISTENTE SIMPLES - NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES, NOS TERMOS DO
ARTIGO 51 DO CPC.
[...]
A Constituição Federal estabelece no art. 225, o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.
Na hipótese dos autos, observa-se que os estudos previstos em lei foram realizados e à exaustão, eis
que se trata de um procedimento ambiental em que vários órgãos devem se manifestar, sendo certo
que nesse aspecto é importante ressaltar a realização da AIA- Avaliação de Impacto Ambiental.
Não deve ser exigido dos empreendedores e das esferas de poder local, regional e federal,
outros instrumentos fora daqueles previstos na lei e nas Resoluções ambientais expedidas pelo
CONAMA.
Decretar-se a invalidade de licenciamento ambiental exercido dentro das determinações legais
com foco na preservação do meio ambiente pantaneiro é afastar a competência administrativa
do Poder Público e dos órgãos licenciadores da manutenção responsável do meio ambiente, em
todas as suas vertentes, no qual se situa o empreendimento, e outorgar ao autor da ação bem
assim ao Poder Judiciário um poder normativo legiferante que não lhes pertence.
Agravo de instrumento provido.

> Suspensão dos efeitos da decisão do juízo de primeiro grau, que proibiu a concessão de
LAPs e Lis até que fosse concluída AAE da bacia do Alto Paraguai.



Lei 14.652/2009 - Institui a avaliação ambiental 
integrada da bacia hidrográfica para fins de

licenciamento ambiental e estabelece outras 
providências

Lei 16.344/2014 - Altera os arts. 2º e 5º da Lei 14.652/2009
Lei 17.451/2018 - Altera o art. 2º da Lei 14.652/2009 e 

revoga o art. 3º.

Art. 2º: O licenciamento ambiental das Pequenas 
Centrais Hidroelétricas no Estado fica dispensado da 
obrigação prevista no art. 1º, exceto quando houver:
I - necessidade de desmatamento da vegetação nativa em 
estágio avançado de regeneração superior a 150 
hectares; e 
II - área alagada superior a 300 hectares.

Art. 2º O licenciamento ambiental das Pequenas Centrais 
Hidroelétricas no Estado de Santa Catarina, definidas nos estudos de 
inventário hidroelétrico e nos projetos básicos aprovados pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica, fica dispensado da obrigação prevista no 
art. 1º desta Lei, exceto quando houver:
I – necessidade de desmatamento da vegetação nativa em estágio 
avançado de regeneração superior a 100 (cem) hectares; ou
II – área total alagada superior a 200 (duzentos) hectares.” 

Art. 2º: O licenciamento ambiental das Pequenas Centrais 
Hidroelétricas no Estado de Santa Catarina, definidas nos 
estudos de inventário hidroelétrico e nos projetos básicos 
aprovados pela Agência Nacional de Energia Elétrica, fica 
dispensado da obrigação prevista no art. 1º desta Lei, exceto 
quando houver: 
I - necessidade de desmatamento da vegetação nativa em 
estágio avançado de regeneração superior a 100 (cem) 
hectares, por empreendimento; ou
II - área total alagada superior a 200 (duzentos) hectares, por 
empreendimento.”

Art. 5º: A avaliação integrada da bacia hidrográfica 
constituirá documento único, a ser apreciada pelo órgão 
ambiental licenciador estadual, após prévia aprovação de 
termo de referência.
Parágrafo único. O estudo referido no caput poderá ser 
feito pelo empreendedor obrigado a apresentá-lo, por 
associação legitimamente interessada ou pelo Poder 
Público. 

Art. 5º: A avaliação integrada da bacia hidrográfica constituirá 
documento único, a ser apreciada pelo órgão ambiental licenciador 
estadual, após prévia aprovação de termo de referência.
Parágrafo Único: A avaliação referida no caput deste artigo deverá ser 
elaborada pelo empreendedor, que a submeterá à análise e aprovação 
pela Fundação do Meio Ambiente (FATMA), precedida de audiência 
pública.

_

Art. 7º: Todo empreendimento de geração de energia 
elétrica situado no território catarinense pagará 
mensalmente royalty equivalente a um por cento (1%) de 
seu faturamento líquido. 
Parágrafo Único: Os recursos oriundos desta cobrança 
deverão ser utilizados para a recuperação da mata ciliar, 
recuperação de áreas degradadas, programas de 
educação ambiental, compensação e pequenos 
agricultores situados na bacia hidrográfica onde estão 
situados os empreendimentos hidrelétricos. 

_

Art. 3º: Fica revogado o art. 7º da Lei nº 14.652, de 13 de 
janeiro de 2009. 

Alterações da Lei nº 14.652/2009 - Institui a avaliação ambiental integrada da bacia hidrográfica para fins de licenciamento ambiental e estabelece outras 
providências  

Art. 1o As usinas hidrelétricas no Estado dependem, para fins de emissão de licença ambiental prévia, de avaliação integrada da bacia hidrográfica.

Caso Prático – Santa Catarina
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Caso Prático – Santa Catarina

Ação Civil Pública n. 
0900674-
11.2018.8.24.0023, 3º 
VFP | MPSC x IMA e 
Estado 

- suspensão da 
aplicabilidade do art. 2º da 
Lei Estadual n. 
14.652/2009, com a 
alteração dada pela Lei 
Estadual n. 17.451/2018, 
por contrariar normas 
federais.



Segurança de Barragem | PL n. 550/2019
Principais alterações da Lei 12.334/2010 

 Art. 2, inclusão dos incisos VIII e IX, definição de acidente e desastre.

 Art. 4, inclusão do inciso VI, com previsão de responsabilidade objetiva
(independe de culpa) ao empreendedor no caso de danos decorrentes de falhas
da barragem.

 Art.8, acrescenta no conteúdo mínimo do Plano de Segurança de Barragem,
tornado obrigatório a todos os empreendimentos o Plano de Ação de Emergência
e os Relatórios das Inspeções de Segurança regular e especial.

 Art. 16, inclusão da exigência ao empreendedor de (i) contratação de seguro ou
garantia financeira para danos a terceiros e ao meio ambiente, em caso de
acidente ou desastre nas barragens, (ii) elaboração, anual, de Plano de
Fiscalização das Barragens, (iii) os órgãos fiscalizadores poderão restringir ou
proibir a ocupação e a realização de atividades em áreas situadas em zonas de
autossalvamento, cabendo ao empreendedor arcar com as indenizações.

 Inserção de um Capítulo de “ Infrações Administrativas e Sanções” pelo
descumprimento das obrigações do PAE (art. 12) e gerais (art. 17) sem distinção
de empreendimentos. Multa varia de R$ 10.000,00 (dez mil) a R$
10.000.000.000,00 (dez bilhões)



Principais Diferenças entre Barragens

Elementos de análise Barragem de Rejeitos –
Alteamento para 

montante

Barragem de Terra  
Homogênea – Geração 

Hidrelétrica

Fundação Sobre o rejeito Consolidada sobre rocha tratada 
com injeções

Barramento Construída Material de 
rejeito compactado

Construída com solo argiloso, de 
jazida escolhida, com controle de 
qualidade geotécnico

Drenagem Drenagem interna Drenagem interna com super-
filtros verticais e horizontais

Proteção superficial Cobertura vegetal Cobertura vegetal e enrocamento

Ciclo de vida Construção dinâmica, 
alteado continuamente

Construída em única etapa, 
estrutura não alterada

Instrumentação Reduzida e com pouca 
variedade

Ampla, com medidores de 
pressão, vazão, deslocamento e 
etc

Dimensionamento de 
vertedouros

Drenagem superficial Dimensionamento para alta 
recorrência =1:10.000 Anos

Classificação de risco 
quanto a instabilidade

Alto Baixo

Risco de ruptura por 
liquefação

Alto Baixo

Impacto ambiental Alto Baixo

Barragem de Rejeitos
Método Alteamento para Montante 

Barragem de Hidroelétrica
Método Barragem de Terra Homogênea



So lu ç õe s

1) Seja proativo

2)   Conheça as nuances de seu 
projeto/empreendimento

Qual é a tipologia do seu empreendimento? Onde pretende 
instalá-lo? A área tem algum passivo? Há alguma UC 
próxima? Comunidades? Conheça as normas?! ...
3) Monte uma equipe de consultores especializada
(técnica/institucional/jurídica)

4) Priorize o bom relacionamento com os stakeholders



“Enquanto os leões não tiverem 
seus próprios historiadores, as 
histórias de caça continuarão a 
glorificar os caçadores”

Eduardo Galeano



OBRIGADA
Gleyse Gulin

Diretora de Assuntos Ambientais
gleyse@abrapch.org.br

(61) 3045-4359 | (41) 4101-3156; 
Associe-se : www.abrapch.org.br
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