
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº    , DE 2009

Disciplina  o  licenciamento  ambiental  de 
aproveitamentos  de  potenciais  hidráulicos 
considerados estratégicos e dá outras providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art.  1º O  Plano  Plurianual  (PPA)  e  os  projetos  de  lei  de 
revisão anual do PPA incluirão o plano de expansão da oferta de energia 
elétrica,  para  os  dez  anos  subseqüentes,  com  prioridade  para  fontes 
renováveis de energia.

§ 1º No plano de que trata o caput, deverão ser enumerados os 
aproveitamentos de potencial hidráulico previstos para garantir a expansão 
da oferta.

§  2º  Cada  aproveitamento  de  que  trata  o  §  1º  deste  artigo 
deverá estar instruído das seguintes informações prévias:

I  –  relação  benefício-custo,  sob  a  ótica  econômica  e 
energética;

II  –  avaliação  inicial  dos  impactos  sócio-ambientais 
identificados nos Estudos de Inventário Hidrelétrico da bacia hidrográfica, 
aprovados pela Agencia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL);

III  –  indicação  de  eventual  impacto  sobre  comunidades 
indígenas.

Art. 2º Os projetos de aproveitamento hidráulico considerados 
estratégicos,  segundo  indicação  do  Conselho  Nacional  de  Política 
Energética (CNPE), conterão determinação de que:

I – o órgão nacional de proteção ao meio-ambiente priorize o 
Licenciamento Ambiental, acompanhando e orientando, continuamente, a 



elaboração  dos  estudos  que  embasarão  o  licenciamento  ambiental,  e 
recomendando,  tempestivamente,  as  correções  necessárias  para  que  o 
aproveitamento hidráulico seja implementado com a devida mitigação ou 
compensação de todos os impactos ambientais negativos;

II  –  o  órgão  de  proteção  ao  índio  providencie  o  mais 
rapidamente possível a oitiva das comunidades indígenas afetadas.

Art.  3º A  autorização,  pelo  Congresso  Nacional,  de 
aproveitamentos hidráulicos, nos termos do art. 231, § 3º da Constituição 
Federal, se dará com base:

I – nos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental 
do potencial hidráulico; e

II – no resultado das oitivas, efetuadas pelo órgão de proteção 
ao índio, com as comunidades indígenas afetadas.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

JUSTIFICAÇÃO

A  maior  parte  dos  países  desenvolvidos  com  potenciais 
hidráulicos capazes de gerar energia elétrica teve condições de aproveitá-
los. Na França, praticamente todo o potencial hidráulico foi aproveitado. 
Nos Estados Unidos, esse percentual é de cerca de 70%. Como, no Brasil, 
esse percentual é inferior a 30%, temos ainda uma enorme possibilidade de 
utilizar esse atraente recurso energético. Entre as vantagens da energia de 
origem  hidroelétrica,  podem-se  citar:  é  uma  fonte  renovável,  contribui 
insignificantemente para o efeito estufa e, em geral, é mais barata do que a 
energia  gerada  por  usinas  termonucleares  ou  por  usinas  térmicas  que 
queimam  combustíveis  fósseis.  Estas  últimas,  ao  contrário  das  usinas 
hidroelétricas, muito contribuem para o efeito estufa. 

Apesar do farto potencial de energia hidráulica disponível no 
Brasil,  a  nossa  população vivenciou o racionamento em 2001. Para que 
esse tipo de evento não se repita, é preciso extrair lições da experiência. 



Uma das mais importantes é o reconhecimento de que havia algo errado no 
fato  de  que  a  legislação  exigia  que  a  ANEEL  licitasse  concessões  de 
potenciais hidráulicos, sem necessariamente, dotá-los das correspondentes 
licenças ambientais.  O resultado é conhecido: as licenças da maior parte 
dos  empreendimentos  licitados  não  foram  emitidas.  Em  alguns  casos, 
porque o empreendedor não conseguia satisfazer às exigências do processo 
de licenciamento. Em outros, porque não queria satisfazê-las, por conta do 
interesse  em  adiar  o  investimento  para  atender  eventual  circunstância 
empresarial. 

As entidades de licenciamento ambiental e os investidores se 
comportavam como se o que estivesse em jogo fosse apenas o lucro do 
empreendedor.  Desprezava-se  o  fato  de  que,  sem  a  materialização  das 
usinas, a população viria a sofrer racionamento de energia, com todas as 
conseqüências nefastas sobre a oferta de emprego e crescimento do PIB, 
como  ficou  evidenciado  pelo  deflagrar  da  crise.  Em  outras  palavras, 
desprezava-se o interesse público.

Como resultado dessa lição, a Lei nº 10.847, de 15 de março 
de 2004, determinou que somente potencial hidráulico previamente dotado 
de  licença  ambiental  poderia  ser  licitado  para  concessão.  Isto  é,  a  Lei 
inverteu a equação, atribuindo à Empresa de Pesquisa Energética (EPE) a 
responsabilidade  de  escolher,  a  partir  dos  potenciais  hidráulicos 
conhecidos, uma seleção de locais para instalação de usinas hidroelétricas 
com capacidade para satisfazer a demanda energética projetada. Uma vez 
feita a seleção, cabe à EPE fazer o estudo de impacto ambiental e solicitar 
ao IBAMA a licença prévia ambiental. 

A legislação ambiental e as normas aprovadas pelo Conselho 
Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) têm tido o indesejável efeito de 
fazer  com que  cada potencial  hidráulico seja  examinado  de per  si,  sem 
visão de conjunto, com prevalência do interesse local sobre o nacional. O 
Projeto de Lei tem o objetivo de corrigir essa situação, atribuindo ao Poder 



Executivo a responsabilidade de selecionar um leque de obras que produza 
suficiente energia para o crescimento econômico e ampliação da oferta de 
empregos, e que produza impacto sócio-ambiental  mínimo, o que é bem 
diferente de impacto nulo.

  
Se este Projeto de Lei for aprovado, o Presidente da República 

disporá dos  instrumentos  para  promover  o  desenvolvimento  sustentável, 
evitando que projetos que tragam benefícios para a maioria da população 
possam ser bloqueados pela ação de minorias. E o Poder Judiciário terá a 
certeza de que cabe ao Governo Federal  a responsabilidade de licenciar 
empreendimentos de relevante interesse público da União, ou de interesse 
nacional,  cujos benefícios ultrapassem as fronteiras  estaduais,  como é o 
caso de usinas hidroelétricas conectadas ao Sistema Interligado Nacional.

Em face do exposto, solicitamos o apoio dos Excelentíssimos 
Senadores para a aprovação desta Proposição.

Sala das Sessões,


