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RESUMEN :
Actualmente el desarrollo de las Pequefias Centrales Ridroelectricas - PCR - en el
Brasil esta comprometido. Las dificultades de integraci6n de esos pequefios sistemas al sistema
interligado y sus impactos sobre el medio ambiente, constituyen las principales causas de este
impase.
Por um lado, en la planificaci6n del sector electrico no existen incentivos para
considerar la integraci6n de las unidades de producci6n de pequefia potencia. Esta
participaci6n es considerada marginal en relaci6n al sistema electrico global. En tanto a nivel
local, la contribuci6n de esas pequefias unidades pueden ser relevantes. La descentralizaci6n
del proceso de decisi6n relacionado a los proyectos de PCR pueden ser uma soluci6n ·posible
para mejorar esta situaci6n.
Otra consideraci6n es, a nivel de proyectos, existen dificultades de evaluar los impactos
de uma peR sobre el medio ambiente. A pesar de que las PCR presentan caracteristicas
diferentes de uma central hidroelectrica de gran potencia, por consecuencia los impactos
ambientales son menores, los proyectos de PCR son sujetos a satisfacer condicio'nes de
impactos ambientales minimos. Sin embargo, sus instrumentos legales no son claramente
definidos

>: existen todavia grandes dud as sobre el asunto. Por tanto, un analisis en la

metodologia parece necesaria, a fim de dar posibilidades a los planificadores de evaluar los
proyectos de manera de dismimuir sus riesgos e de responder a las preocupaciones de las
poblaciones que podrian ser atendidas por la PCR.

Introduciio :

o

desenvolvimento atual das Pequenas Centrais Ridreletricas-PCR no Brasil esta

comprometido devido essencialmente a dois fatores : a problem,hica da interligayao das PCR
na rede e a ausencia de legislayao especifica para a quantificay1iO do impacto ambiental.
Em relayao a interligayao na rede, as bases legais e institucionais nao permitem
estabelecer uma situayao favoravel aos autoprodutores. Nao existe garantia da parte da
. concessionaria em comprar a energia fornecida pela PCR. Isto demonstra uma falta de
reconhecimento do Estatuto do Produtor Independente no Brasil. Entretanto por falta de
financiamento, a iniciativa privada e solicitada a participar dos investimentos do setor.
Em rela<;ao ao meio ambiente, nota-se uma falta de clareza no processo de avaliayao do
imp acto ambiental. A legislayao ambiental aplicada it. nivel federal nao exige a realizayao do
Estudo de Impacto Ambiental-EIA e do Relat6rio de Impacto Ambiental-RIMA. Entretanto it.
nivel estadual e municipal,

0

orgao licenciador (Secretaria Estadual do Meio Ambiente-SEMA)

pode exigir urn estudo de impacto ambiental. Isto dificulta os procedimentos de instalayao de
uma PCR e pode acarretar desmobilizayao dos atores interessados.

I. 0 setor eletrico brasileiro :

A legislayao no Brasil define que os potenciais de energia hidrfmlica sao bens da Uniao.
Isto inclui dar poderes para a explorayao dos serviyos e instalay5es de energia eletrica
(diretamente ou mediante autorizayao, concessao ou permissao) e

0

aproveitamento energetico

dos cursos de agua. Ambos em articulayao com os Estados onde se situ am os potenciais
hidroenergeticos (art. 21/XII-b da Constituiyao Brasileira de 1988).
Compete privativamente it. Uniao legislar sobre

0

usa da agua e energia (art. 22IIV da

Constituiyao Brasileira de 1988).

o

Ministerio das Minas e Energia-MME tern sob sua responsabilidade

0

setor de

energia eletrica, conforme Fig. 1.

o Departamento Nacional das Aguas e Energia Eletrica - DNAEE, represente 0
concedente da Bniao. E 0 6rgao regulador em relayao as normas tecnicas e tarifas.

2

poder

A Holding Centrais Eletricas Brasileiras-ELETROBRAs tern a funC;ao de planejar,
coordenar e financiar
energia

eletrica

0

setor eletrico brasileiro. Ela controla as companhias geradoras de

regionais

(CHESFlNordeste,

FURNAS/Sudeste

e

Centro-Oeste,

ELETRONORTElNorte e Centro-Oeste, ELETROSUL/Sul), a parte brasileira da empresa
binacional IT AIPV e as empresas de distribuiC;ao de energia eletrica LIGHT (Estado do Rio de
Janeiro) e ESCELSA (Estado do Espirito Santo). Os estudos e pesquisas sao assegurados pelo
Centro de Pesquisas de Energia Eletrica-CEPEL. A ELETROBRAs disp5e ainda do Grupo
Coordenador de Planejamento dos Sistemas Eletricos-GCPS (criado em 1982) e do Comite
Coordenador das Atividades de Meio Ambiente do Setor Eletrico-COMASE (criado em
1988).
A distribuiC;ao de eletricidade e realizada pelas concessionarias estatais - 29 no total

(1 ).

Vma parte delas pode tambem produzir : e 0 caso das empresas CESP em Sao Paulo e CEMIG
em Minas Gerais. As empresas privadas (25 no total) podem produzir e distribuir.
Figura 1 : Estrutura do setor eletrico brasileiro.
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Fonte : CONTENTE. S. ; ABREU, G. The CEC and state of bahia joint cooperation program for developing small hidropower in Brazil. In :
CONGRESSO HIDROENERGIA, 3., Munich, 1993. Anais.

(1)

0 estado pode dispor mais de uma concessionaria como e 0 caso de Sao Paulo : CESP, ELETROPAULO e
CPFL.
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Dentre essa estrutura centralizada com a ELETROBMS como principal organismo, e
importante analisar quais sao as possibilidades de atuayao da iniciativa privada. Abaixo sera
-descrito

0

quadro legal e institucional onde ela pode se inserir.

II. A participaciio da iniciativa privada :

0

quadro legal e institucional :

A Constituiyao brasileira de 1988 estabelece que a concessao ou autorizayao para 0
. aproveitamento do potencial de energia eletrica s6 podera ser outorgada a brasileiros ou as
empresas brasileiras de capital nacional. Isto constitui

primeiro impasse em termos de nao

0

poder atrair recursos suficientes para contribuir a urn melhor desenvolvimento das PCR.
Apesar da atividade de autoproduyao de energia ·eletrica pela iniciativa privada esteja
regulamentada(2) (portaria DNAEE nO 246, de 23/12/88), a venda de energia nao e garantida
pela regulamentayao em vigor. Portanto, nao existe nenhuma obrigayao da concessionaria em
comprar a energia excedente produzida pela PCR. Isto constitui
de nao poder incentivar

0

segundo impasse em termos

interesse pela construyao de pequenos sistemas, como PCR. S6

0

existem dois casos de autoproduyao com venda de excedentes homologados pelo DNAEE : a
CEAL/Alagoas (gerayao termica a partir de bagayo de cana), e a CELESC/Santa Catarina
(gerayao hidraulica).
Com relayao ao transporte da energla, a concessionaria estatal pode, sem
obrigatoriedade, realizar

0

transporte da energia gerada pelos autoprodutores para uso

exclusivo de atender outras unidades de propriedade do autoprodutor. Recentemente,
Decreto nO 1009, de 22/12/93 , instituiu
Eletrica-SINTREL que regulamenta

0

0

0

Sistema Nacional de Transmissao de Energia

uso do sistema de transmissao das empresas do grupo

ELETROBMS. Efetivado em abril de 1994, este sistema define as condiyoes de acesso e
utilizayao da rede de transmissao por parte das concessionarias e de autoprodutores. Isto pode
modificar

0

transporte de energia eletrica e favorecer

0

desenvolvimento da autoproduyao.

Entretanto, e importante notar que a adesao ao sistema nao e obrigat6ria. A CESP, por
exemplo, nao quer se submeter ao SINTREL. Os principais argumentos sao a impossibilidade
de poder vender energia na area das outras concessionarias (segunda a Lei das concessoes, as
areas de atuayao de cad a empresa ja estao definidas) e a dupla cobranya da tarifa no transporte.

(2)

De fato, 0 autoprodutor pode produzir energia eletrica em duas modalidades, com excedentes, quando
existe diferewta entre a quantidade de energia que possa ser gerada pela sua capacidade instalada e a
consurnida pel a sua carga propria, ou sem excedentes, quando a energia produzida e totalmente consumida
nas suas instala<;oes. Entretanto, nao existe na regulamenta<;ao em vigor a caracteriza<;ao da energia
excedente quanto a rela<;ao minima entre energia produzida e consumida pelo autoprodutor [projeto
COGERBA, 1994].
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A ELETROBAAS pretende enUlO estudar a tarificayao do transporte pelo SINTREL e pela
transrnissao ja existente.

Urn outro aspecto sena a possibilidade de permuta da energia produzida pelo
autoprodutor. Isto e previsto quando nao for possivel realizar 0 transporte. Neste caso a
concessiom'tria pode, sem carater de obrigatoriedade, permutar a energia produzida pelo
autoprodutor em regiao de seu interesse, por outra a ser consumida em unidade consurnidora
de propriedade do autoprodutor.
Existe tambem a possibilidade para autoprodutores de formar cons6rcios a fim de
poder atuar no setor eletrico (decreto nO 915, de 06/09/93)(3).
Atualmente, a produyao independente no Brasil nao ocupe uma posiyao favoravel.
Entretanto

0

aumento des sa participayao pode ser esperado. A nivel juridico e institucional, e

importante frisar que

0

C6digo de Aguas (art. 140-b) distingue

0

serviyo de utilidade publica

da atividade de comercializayao de energia. 1sto significa existir uma base legal para a
instituiyao da atividade da produyao independente de energia. Por outro lado, encontra-se
regulamentada (Portaria nO 25 do MME de 12/0111988), a outorga de concessao

a iniciativa

privada, atraves de concorrencia publica, para suprimento de energia eIetrica a sistemas
isolados - construyao e operayao de usinas hidreletricas. 1sto mostra uma mudanya de proteyao
do setor eletrico brasileiro para que a participayao da iniciativa privada se tome possivel.
Para as PCR, a variavel "meio ambiente" nao e excluida do processo de
desenvolvimento desses sistemas. Entretanto, urn equilibrio deve ser estabelecido entre as
exigencias ambientais e as energeticas. Para tal uma primeira analise e necessaria com relayao a
legislayao.

m. Integraciio ([as PCH no Meio Ambiente .' 0

qua([ro legal e institucional :

A legislayao brasileira sobre 0 impacto ambiental das PCR e controvertida.
A nivel federal, a resoluyao CONAMA 001/86, artigo 2, cit a : "Dependera de
elaborayao de estudo de imp acto ambiental. .. as obras hidraulicas para explorayao de recursos
hidricos, tais como : barragem para fins hidreletricos, acima de 10 MW ... , as usinas de gerayao
de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primaria, acima de 10 MW" . Fica claro
portanto que as PCR (potencia inferior
(3)

a 10 MW) sao excluidas deste processo. Entretanto 0

Contrato entre autoprodutores ou com as concessionarias, a ser homologado pelo DNAEE.
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pr6prio Ministerio Publico, atraves do MME, C6digo DNAEE n° 04 - Norma para aprovayao
de projetos de PCR(4) diz : "levando em considerayao as disposiyoes contidas no Manual de
PCR, da EletrobnislDNAEE, tern como "exigencias tecnicas ..., em especial.. . estudo de
imp acto ambiental" (t6pico 5.11. Estudos s6cio-econ6mico e ecoI6gico).
A nivel estadual e municipal, a legislayao permite regulamentayoes locais relativas

a

proteyao do meio ambiente. Desta forma, a regulamentayao dos Estados e dos Municipios
pode solicitar urn estudo de imp acto ambiental para

0

pedido de instalayoes de PCR. Neste

. caso, a amilise para a aprovayao do projeto no DNAEE aguarda que

0

parecer sobre

0

imp acto

ambiental esteja em concordancia com a regulamentayao estadual e municipal, por menor que
ela seja.
ID.l. Exemplos de legislaciio ambiental aplicada

anivel estadual :

ID.l.l. 0 estado de sao Paulo:

o uso do licenciamento ambiental proposto no estado de
conforme Figura 2. Nela, detalhamos somente a parte relativa

Sao Paulo pode ser resumido

a nao necessidade de realizar urn

EIAIRIMA. Isto se aplica por consequencia ao caso das PCR.
Esta proposta tern

0

objetivo de incluir ayoes que nao sao consideradas

a nivel

da

legislayao vigente e a propiciar uma gestao adequada do 6rgao licenciador ambiental.
Entretanto, quando a estrutura legal nao e corretamente definida, os procedimentos ambientais
podem ser dificultados,

0

que prejudica inevitavelmente 0 processo de instalayao da PCR.

E importante ressaltar tambem a responsabilidade da consultora ou equipe tecnica, cuja
a avaliayao

amvel do estudo ambiental necessite uma perfeita competencia a fim de nao causar

atrasos no procedimento e obter a licenya ambiental de operayao.
ID.l.2. 0 estado de Minas Gerais:

o

estado de Minas Gerais dispoe de um quadro legal e institucional

a respeito

da

proteyao do meio ambiente diferente de Sao Paulo, conforme Tabela 1.

(4)

Brasil. Ministerio das Minas e Energia. Departamento Nacional de Aguas e Energia Eletrica. Normas
para apresenta~ao de estudos e projetos de explora~ao de recursos hidricos para gera~ao de enel'gia
eletrica Brasilia, DF, 1984.
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Figura 2 : Licenciamento ambiental proposto no estado de Sao Paulo.
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CONSULTORA
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)
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CONSULTORA
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SEMA
Emite Licenya Ambiental
de Operayao - LAO

(

SEMAICONS.IEMP .
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Fazem vistoria final de campo

EMPREENDEDOR

I
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finais de recuperayao

Nao adequado "
r-------------~

~------------~

EMPREENDEDOR
)
SEMA
1-----------1 - - - 4 I--------i
Recebe illforl1layoes da
Execute as exigencias da LAO
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Nao
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SEMA
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Fonte: DE ALMEIDA SALGADO, F. G. ; PALHARES, M.

°uso do licenciamento como recurso gerencial. Ambiente, v. 7,11. 1, 1993 .
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Tabela 1 : Legisla<;ao ambiental do Estado de Minas Gerais.
Instrumentos legais

Data

Texto

Lei nO 7.772

08/09/80

Disp5e sobre a prote<;ao, conserva<;ao e melhoria
do meio ambiente.

Lei nO 9.525

29112/87

Institui a Funda<;ao Estadual de Meio Ambiente
(FEAM) e

0

Conselho estadual de Politica

Ambiental (COPAM).
Decreto nO 32.566(5)

04/03/91

Conceitua meio ambiente, polui<;ao ou degrada<;ao
ambiental, fonte de polui<;ao.
Da atribui<;oes ao COP AM.
Estabelece prazos para Licen<;a Previa (LP),
Licen<;a de Instala<;ao (LI) e Licen<;a de Opera<;ao
(LO).
Credencia a fiscaliza<;ao.
Estabelece penalidades e multas.

-

Delibera<;ao

Estabelece custos para analise de Licenya Previa

normativa nO01 /90

(LP) , Licen<;a de Instala<;ao (LI) e Licenya de

do COPAM

Operayao (LO), denominada de Licenya de
Funcionamento (LF).

Fonte: ZULCY DE SOUZA, Politica Ilacional do meio ambiente. EFEI, 1993.

Assim, a legisla<;ao ambiental em vigor para

0

estado de Minas Gerais nao e

diretamente estabelecida em rela<;ao as PCR. Ela e de concepyao geral. As especificidades
ambientais para PCR nao sao formuladas .

m.2. Proposiciio :
Qualquer que seja a legislayao em vigor, a necessidade de quantificar

0

impacto

ambiental nao e especificamente mencionada. Portanto avaliar os impactos da PCR sobre

0

meio ambiente torna-se uma etapa dificil.
Como vimos, muito embora liberada pelo orgao federal, a constru<;ao de uma PCR
pode ser impedida ou dificultada pela legislayao regional. A falta de uma estrutura local
especifica e de estrutura legal correspondente para pequenos projetos, alem da ausencia de
definiyao sobre

0

dimensionamento do impacto ambiental, desestimula

0

interesse pelos

investidores em PCR.
(5)

Este decreto

e uma nova redac;:ao do decreto n° 2 l. 228 de 10103/8 1, que regu1amenta a Lei nO7.772.
8

Portanto, ao contnirio de questionarmos a discrepancia legal a nivel federal, estadual e
municipal com relayao a peR, sugerimos estabelecer uma legislayao ambiental especifica,
quantificando seus impactos. Isto significa harmonizar a legislayao federal com os interesses
dos estados e municipios.
A questao da avaliayao do imp acto ambiental e primordial e deve ser incluida ao inicio
do processo de instalayao da peR a fim de evitar atrasos nos procedimentos e conflitos entre
os instaladores e populayoes atingidas pelo projeto. A possibilidade de se recorrer a uma
audiencia publica nao e excluida.
Assim,

0

fato de uma legislayao ambiental nao estar claramente estabelecida, pode

acarretar urn centro de discordancia entre seus executores. A falta de urn procedimento
especifico relacionado com os impactos ambientais das peR faz com que os planejadores
(concessionarias estatais essencialmente) tendam a renunciar seus interesses por este tipo de
usina, preferindo abandonar

0

projeto e passando a concentrar seus esforyos em outros

investimentos, como aumentar a potencia de uma grande usina ja implantada. Neste caso, os
impactos sobre

0

meio ambiente podem ser desprezados, pelo menos os ligados a implantayao

do projeto.
A constituiyao de urn grupo de trabalho contendo universidades, empresas,
coletividades, particulares, etc, pode se constituir de urn importante dispositivo para avaliar

0

imp acto ambiental. A participayao das populayoes atingidas no processo de decisao pode
tambem contribuir para uma soluyao mais adequada atoda a sociedade.

Conclusiio:
A inseryao das PCR no setor eletrico brasileiro nao apresenta atualmente condiyoes
favoraveis .
Por urn lado,

0

fate que as concessionarias nao terem a obrigayao de comprar a energia

excedente produzida pelos autoprodutores, dificulta muito sua inseryao e nao da incentivo aos
atores envolvidos. 0 estatuto do produtor independente no Brasil nao e valorizado.
Por urn outro lado, devemos considerar 0 desenvolvimento das peR em harmonia com
o meio ambiente. Isto significa estabelecer uma politica de impacto ambiental justa e adaptada
as tecnologias de peR. Este processo implica em passar inevitavelmente pela quantificayao do
imp acto ambiental, no sentido de favorecer

0

desenvolvimento das PCR e nao de compromete-

9
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,.

10. A avaliac;ao do projeto de PCR it nivel local pelas instituic;oes responsaveis e legalmente
competentes poderia dar urn impulso it essa atividade. No entanto, a mudanya atual do setor
eletrico e as modificac;oes institucionais correspondentes, fazem com que a participac;ao da
iniciativa privada seja crescentemente solicitada, deixando imaginar uma melhoria da situac;ao
no futuro .
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