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Objetivos

• Contribuir para o debate em andamento 
no Brasil sobre o licenciamento ambiental 

• O estudo analisa o licenciamento 
ambiental federal de usinas hidrelétricas

• Cobre o período de 1997-2005



Escopo da Análise
• Marcos legal e institucional

• Custos do processo (atrasos; interrupção das obras; e 
compensação ambiental e social)

• Riscos de natureza ambiental vs outras questões não-
ambientais

• Incentivos que orientam as partes interessadas

• Mecanismos para a integração do licenciamento ambiental 
com outros instrumentos de políticas públicas.



O Sistema de 
Licenciamento Ambiental 

• A maioria dos problemas associados ao licenciamento 
ambiental no Brasil ocorre na fase de Licença Prévia –
LP e inclui: 

– Falta de clareza sobre qual esfera governamental tem 
autoridade legal para emitir licenças ambientais; 

– Demora e qualidade na emissão dos TdRs para o EIA exigido 
pela legislação; 

– Má qualidade dos EIAs preparados pelos proponentes do 
projeto e avaliação inconsistente dos EIAs; 

• Falta de um sistema adequado para resolução de 
conflitos

• Falta de regras claras para a compensação social 



Prazos do Licenciamento 
Ambiental
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Ibama/Licenciamento  
Regularização do Quadro Técnico

ANO 
PESSOAL 2002 2003 2004 2005 2006 

Analista Ambiental (servidor) 6 62 79 115 120 
Consultor Técnico PNUD 

(Equipe base) 70 68 54 13 4 
Consultor Técnico PNUD 

(Produto) 0 0 0 22 12 
TOTAL 76 130 133 150 136 

 

• Falta de profissionais da área social no órgão ambiental federal



Custos do Licenciamento Ambiental

• Os custos totais de se lidar com as questões 
ambientais e sociais no desenvolvimento de 
empreendimentos hidrelétricos no Brasil são na 
ordem de 16%-19% do custo total do projeto

• Os custos ambientais e sociais podem ser 
integrados, mas é essencial alcançar um ambiente
regulatório previsível, inclusive no que se refere ao 
Licenciamento Ambiental



Custos do Licenciamento Ambiental

CUSTO US$ POR KW 
INSTALADO

PARCELA 
DO TOTAL 
(%)

Custos Diretos 133 14,1 A 14,7
I) Sociais 94 10,0 A 10,4
II) Ambientais Físicos 19 2,0 A 2,1
III) Incerteza Regulatória 20 2,1 A 2,2
Custos Indiretos 
(de oportunidade)

10 A 50 1,1 A 5,4

Custos Totais do
Licenciamento Ambiental

143 A 183 15,8 A 19,4

Custo Médio Total do
KW Instalado

906 A 946 100



Áreas para Aprimoramento  

• Marco regulatório e institucional

• Divisão dos riscos hidrológicos, geológicos e outros riscos  
entre os setores público e privado

• Planejamento das bacias hidrográficas, de estudos de 
inventário e de estudos de viabilidade

• Mecanismo de leilão pode ser adotado de maior 
transparência

• Agência reguladora forte e um marco legal que preserve o 
cumprimento dos contratos firmados



Recomendações I
• Adoção de Lei Complementar, esclarecendo as responsabilidades da 

União e dos Estados 

• Adoção de mecanismos de resolução de conflitos para o processo de 
licenciamento

• EPE deve coordenar o planejamento para o setor energético 
abordando todas as dimensões (econômica, técnica, financeira, 
ambiental e social)

• Adoção de um planejamento integrado por bacia que ateste a 
viabilidade ambiental gerando a LP para um grupo de projetos

• EIA-RIMA mais específico para cada projeto se tornaria exigência 
para a obtenção da LI, com base no projeto de engenharia



Recomendações II
Fortalecimento do processo de EIA: 

a. preparação dos TdRs por uma equipe multidisciplinar 
com base na análise preliminar do projeto e da região na 
qual ele se localiza;

b. preparação de manual operacional por um grupo 
multisetorial; e

c. dotação de capacitação técnica e diversidade 
profissional aos órgãos ambientais e do setor privado.



Próximos Passos

• Disseminação do relatório

• Discussão com o principais atores do processo

• Apoio na implementação das recomendações 
do estudo

• Aprofundamento do estudo em outros setores



Para obter o relatório acesse:
www.bancomundial.org.br

Muito Obrigado!
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