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Sustentabilidade do planejamento da Indústria Brasileira de Eletricidade 
sob a ótica da avaliação ambiental integrada: conceitos e críticas* 

 

Luiz Claúdio Gonçalves y Sinclair Mallet Guy Guerra** 
 

Resumo: O presente artigo, por meio de uma pesquisa bibliográfica, pretende apresentar o conceito de 
Avaliação Ambiental Integrada, apresentando seu histórico e suas principais características. Por fim, o artigo 
busca avaliar os possíveis impactos dessa metodologia como instrumento de sustentabilidade no planejamento 
nacional de energia elétrica.         
Palavras Chave: Energia elétrica, Avaliação ambiental integrada, Planejamento energético. 
Classificação JEL: Q48 
 
Sustainability of the planning of Brazilian Electricity Industry from the perspective of 

integrated environmental assessment: concepts and criticisms 
 

Abstract: The present article, through a bibliographical research, intends to present the concept of integrated 
environmental evaluation, presenting its history and main features. Finally, the article seeks to evaluate the 
possible impacts of this methodology as an instrument for planning the sustainable offer of national electric 
power.   
Key words: Energy power, Integrated Environmental Evaluation, Energy planning. 
 

Sustentabilidad de la planificación de la Industria Eléctrica de Brasil desde la 
perspectiva de la evaluación ambiental integrada: conceptos y críticas 

 
Resumen: Este artículo, a través de una revisión de la literatura, tiene como objetivo introducir el concepto de 
evaluación ambiental integrada, presentando su historia y sus principales características. Finalmente, el 
artículo trata de evaluar el posible impacto de esta metodología como una herramienta para planificar el 
suministro sostenible de energía nacional. 
Palabras clave: energía eléctrica, evaluación ambiental integrada, la planificación energética. 
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Introdução 

 

São inegáveis os avanços ocorridos na elaboração do planejamento da Indústria Brasileira de 

Eletricidade (IBE), no tocante às preocupações a respeito da internalização das questões 

socioambientais. Entretanto, em função da ocorrência de alguns equívocos ao longo desse processo, 

percebe-se a necessidade de melhorias.  

 

                                                 
* Este artigo é parte integrante de uma pesquisa maior desenvolvida por seus autores e da qual resultou a tese 
de doutorado do primeiro indicado. 
** Universidade Federal do ABC, Santo André, SP, Brasil Email: sguerra@ufabc.edu.br 
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Tendo em vista o argumento descrito acima, Cunha et al. (2006) apontam que dentre as diversas 

atribuições da Empresa de Pesquisas Energética (EPE), destaca-se a realização dos Estudos de 

Inventário de Bacias Hidrográficas. Tais estudos têm como premissa avaliar as alternativas 

locacionais dos empreendimentos hidrelétricos a serem realizadas em determinadas regiões de 

bacia. Dessa forma é nessa fase que, busca-se determinar o aproveitamento ótimo do potencial 

hidrelétrico das bacias hidrográficas existentes, estabelecendo-se a melhor divisão de queda, por 

meio da identificação do conjunto de aproveitamentos que propiciam um máximo volume de 

energia ao menor custo, aliado a um mínimo de danos ao meio ambiente e à comunidade local.  

 

Como os potencias hidráulicos são considerados bens da União, conforme ressaltam Cunha et al. 

(2006), esses devem ter garantida a sua utilização racional em beneficio da sociedade. Do ponto de 

vista estritamente setorial, o inventário hidrelétrico assume um papel central na determinação da 

qualidade ótima da expansão da indústria de eletricidade, no sentido da economicidade e da 

exeqüibilidade dos empreendimentos. Sob a ótica ambiental, esse é o momento no qual, iniciam-se 

as primeiras avaliações dos impactos socioambientais do conjunto de aproveitamentos sobre a bacia 

hidrográfica, os efeitos cumulativos1 e sinergéticos2 entre os diferentes projetos e as restrições 

impostas aos demais usos dos recursos hídricos, buscando-se assim meios para equacioná-los ou 

minimizá-los. Também, é nessa etapa que são identificados os principais atores e os interesses dos 

demais agentes envolvidos no processo de uso da água na bacia hidrográfica em estudo. Para tal, o 

instrumento que é utilizado buscando o efetivo desempenho das atividades acima descritas é a 

metodologia denominada de Avaliação Ambiental Integrada3 (AAI). Sendo assim, a partir desses 

esclarecimentos iniciais, o presente artigo busca apresentar e discutir os conceitos da metodologia 

AAI e seu efetivo papel na internalização das questões socioambientais dentro do planejamento da 

IBE.       

Origem histórica da metodologia Avaliação Ambiental Integrada 

 

                                                 
1 Alteração significativa na dinâmica ambiental a partir da acumulação de impactos locais, provocados por mais de um 
empreendimento. Essa alteração deve ser representativa de uma mudança em um mesmo aspecto econômico, social, 
ambiental ou institucional (Tucci e Mendes, 2006).   
 
2 Alteração significativa na dinâmica ambiental a partir da associação de impactos locais, provocados por mais de um 
empreendimento, resultando em fenômenos de nova natureza (Tucci e Mendes, 2006) 
 
3 O termo “integrada”, da expressão AAI, refere-se à interação dos efeitos dos diferentes empreendimentos, 
desenvolvimento econômico e social na bacia e à interação entre os diferentes processos, representado pelas variáveis que 
caracterizam os impactos ambientais, no tempo e no espaço. A avaliação dos efeitos integrados, geralmente faz uso de 
modelos matemáticos que integram processos na bacia hidrográfica  (Tucci e Mendes, 2006)   
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Apesar da existência de outras referências históricas a respeito da elaboração e da utilização da 

metodologia AAI, muitos autores consideram como sendo o marco histórico dessa metodologia, o 

programa desenvolvido em 1974 pela United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO), denominado de The Unesco Internacional Hydrological Programme 

(IHP), o qual foi idealizado visando encontrar soluções viáveis para os problemas mundiais 

relacionados à gestão de recursos hídricos. Esse programa teve seus objetivos básicos expandidos, 

visando abranger, não só os problemas relacionados aos processos hidrológicos e suas relações com 

o meio ambiente e atividades humanas, mas também os aspectos técnicos e científicos relacionadas 

às multi-proposições e conservação dos recursos hídricos e seus impactos no desenvolvimento 

econômico e social de uma determinada região. (UNESCO, 1987) 

 

 Em virtude do programa IHP, em 1985, a UNESCO e a United Nations Environment Programme 

(UNEP), por meio de um projeto conjunto buscaram desenvolver uma metodologia integrada que 

proporcionasse aos gestores e tomadores de decisão hídricos, uma efetiva avaliação e gestão 

ambiental dos recursos hídricos existentes em uma determinada bacia hidrográfica, ou seja:  

“an integrated methodology for the evaluation of the effectiveness of 

environmentally sound management of water resources and the state of the water 

related environment in river basins” (UNESCO, 1987, p.4).  

 

A UNESCO e a UNEP tinham a expectativa que a elaboração dessa nova metodologia integrada 

viesse a difundir os princípios do DS, devendo ser aplicada tanto nos planejamentos de novos 

projetos, como aqueles já existentes.      

 

Com relação à definição de AAI, Tucci e Mendes (2006, p.239) destacam que: “a AAI na bacia 

hidrológica é entendida como a identificação dos impactos a partir do conjunto de ações que 

interagem na bacia e que se refletem no seu próprio espaço”. Cabe salientar que, da mesma forma 

que no Estudo de Impacto Ambiental (EIA), a AAI considera os impactos em três dimensões: meio 

socioeconômico, ambiente terrestre e ambiente aquático (para os meios físico e biótico), sendo que 

os dois primeiros podem extrapolar o espaço da bacia hidrográfica, enquanto o último depende, 

particularmente, da bacia.              

 

Em se tratando do início da utilização da AAI na IBE (vide figura 1), Tucci e Mendes (2006) 

ressaltam que em setembro de 2004 foi assinado um termo de compromisso entre Ministério do 

Meio Ambiente (MMA), Ministério de Minas e Energia (MME), Instituto Brasileiro do Meio 
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Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA), Advocacia Geral da União (AGU) e o Ministério 

Público (MP) com o objetivo de estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração do termo de 

referência para a realização da Avaliação Ambiental Integrada dos aproveitamentos hidrelétricos da 

bacia do rio Uruguai. No primeiro semestre de 2005, o termo de referência foi detalhado no MMA, 

com base em um grupo de trabalho multisetorial, resultando no documento aplicado à bacia do rio 

Uruguai. Sendo assim, nessa e em outras bacias a AAI está sendo aplicada dentro de uma nova 

visão ambiental, que é definida pela EPE (2008), a partir do seguinte objetivo:                                  

“avaliar a situação ambiental da bacia com os empreendimentos 

hidrelétricos implantados e os potenciais barramentos, considerando seus 

efeitos cumulativos e sinérgicos sobre os recursos naturais e as populações 

humanas, e os usos atuais e potenciais dos recursos hídricos no horizonte 

atual e futuro de planejamento. A AAI leva em conta a necessidade de 

compatibilizar a geração de energia com a conservação da biodiversidade e 

manutenção dos fluxos gênicos, e sociodiversidade e a tendência de 

desenvolvimento socioeconômico da bacia, a luz da legislação e dos 

compromissos internacionais assumidos pelo governo federal”. 

 

Estrutura da Avaliação Ambiental Integrada 

  

Conforme Tucci e Mendes (2006) o processo de AAI apresenta uma estrutura metodológica 

baseada nas seguintes etapas (vide figura 2):  

 

1) Caracterização. 

 

A caracterização é entendida como, a identificação no espaço e no tempo dos principais aspectos 

socioambientais que permitem uma visão abrangente dos efeitos cumulativos e sinergéticos dos 

aproveitamentos hidrelétricos e dos principais usos dos recursos hídricos e do solo na bacia. Para 

que se possa desenvolver essa caracterização é necessária a existência de uma adequada base de 

dados e essa deve ser executada e coordenada por profissionais com conhecimentos abrangentes e 

interdisciplinares, visando a uma total integração das áreas do estudo.  

 

 



 

5 
 

 

 

Figura. 1: Processo de avaliação e licenciamento ambiental dos projetos  hidrelétricos no Brasil.  

Fonte: Tucci e Mendes (2006) 

 

2) Avaliação Ambiental Distribuída (ADD) 

 

A ADD procura identificar no espaço os aspectos ambientais e sociais importantes e 

comprometidos com o desenvolvimento. Esses aspectos geralmente são identificados pela 

combinação de efeitos dentro de uma visão local, mas distribuído na bacia, conforme as fases a 

seguir: a) Subdivisão da área de estudo, b) Seleção de indicadores ambientais. C)Avaliação dos 

indicadores. d) Hierarquização dos indicadores e mapeamento. e)Identificação dos efeitos 

sinergéticos e cumulativos4 .    

 

 

                                                 
4 Todos os aspectos relacionados com o meio ambiente dentro de uma abrangência limitada espacialmente dentro da bacia 
hidrográfica. Tucci e Mendes (2006). 
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Figura 2: Etapas do processo de Avaliação Ambiental Integrada. 

Fonte: Tucci e Mendes (2006).  

 

3) Conflitos 

 

Nessa etapa deverão ser identificados os programas, planos e projetos existentes para a região que 

possam intervir ou ser influenciados pela implantação de novos empreendimentos, gerando 

possíveis conflitos. Os potenciais conflitos devem ser entendidos como os problemas relacionados 

com o ambiente socioeconômico, os ecossistemas terrestre e aquático, os quais de alguma forma se 

agravariam e/ou surgiriam com a introdução dos empreendimentos hidrelétricos na região, tais 

como: conflitos ocasionados pela forma de reassentamentos da população urbana e rural; 

substituição de usos da terra, desarticulação das relações sociais e da base produtiva; especulação 

imobiliária; interferência sobre a paisagem, patrimônio arqueológico, histórico e cultural; perda de 

potencial turístico; perda de recursos naturais; conflitos relacionados ao uso múltiplo dos recursos 

hídricos (navegação, geração de energia, abastecimento humano, irrigação, etc); interferência sobre 

terras indígenas, comunidades tradicionais e unidades de conservação; alteração da infra-estrutura 

urbana.  
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4) Avaliação Integrada 

 

A partir das etapas anteriores do estudo é então desenvolvida, uma integração das informações 

obtidas, subsidiando o entendimento da dinâmica socioeconômica da bacia e dos padrões culturais e 

antropológicos, dos processos de intervenção antrópica sobre os ecossistemas, explicitando 

situações críticas reais e potenciais, suas relações de causa-efeito, as potencialidades da região e os 

requisitos básicos para a sustentabilidade dos recursos naturais.  

 

Dentro da perspectiva de sustentabilidade, a análise integrada deve considerar os usos da água e os 

empreendimentos em planejamento, construção e em operação na bacia, as áreas mais frágeis em 

relação aos impactos mais significativos decorrentes desses, os cenários alternativos de 

desenvolvimento da bacia em relação aos recursos hídricos, a biodiversidade e o uso do solo, 

devidamente inseridos na dinâmica de desenvolvimento inter-regional e nacional. Sendo assim, de 

forma geral, a avaliação integrada envolve as seguintes fases (vide figura 3):   

a) Principais aspectos ambientais.  

b) Seleção das variáveis, indicadores e os modelos que caracterizem os processos e permitam 

avaliar os impactos cumulativos e sinergéticos.                     

c)  Simulação dos cenários.  

d)  Avaliação dos cenários e dos aspectos ambientais de forma integrada.                    

e) Medidas preventivas.        

                    

5) Participação Pública 

 

Trata-se do envolvimento público ao longo do desenvolvimento do estudo, com participação e 

retorno dos resultados às partes interessadas, em que devem ser ouvidos os principais segmentos 

sociais da região em estudo, destinadas a coletar subsídios e informações para o desenvolvimento 

dos trabalhos. A participação pública deverá ser viabilizada por intermédio da realização de 

seminários para a apresentação, discussão e aporte de contribuições aos resultados parciais e finais 

da AAI. Os locais para a realização desses seminários devem ser distribuídos espacialmente na 

bacia. Cabe aqui destacar que, apesar da menção aos alguns instrumentos que possibilitem a 

participação pública no processo de implementação da AAI, pode-se observar que ainda não há uma 

metodologia sistematizada e consolidada, a qual efetivamente viabilize a participação pública em 

toda sua essência.                
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Figura 3: A Avaliação Integrada 

Fonte: Tucci e Mendes (2006) 

 

6) Produtos esperados 

 

Denominam-se produtos esperados os resultados obtidos com a realização da AAI. Esses resultados 

consistem de uma consolidação das análises realizadas, apresentando medidas preventivas, como 

diretrizes, recomendações para estudos complementares e elementos fundamentais para os Estudos 

de Impactos Ambientais. Os produtos esperados envolvem também a avaliação e não a decisão a 

respeito dos investimentos na bacia. Nesse sentido, essa avaliação deve subsidiar a decisão 

estratégica ambiental na bacia.   

        

Críticas à utilização da metodologia de Avaliação Ambiental Integrada no 
planejamento da Indústria Brasileira de Eletricidade: a Bacia do Rio Uruguai 

  

No que se refere a evidências que apresentam a não eficiência da metodologia AAI como um 

instrumento de sustentabilidade do planejamento da IBE, recorre-se a implementação dessa 

metodologia à Bacia do Rio Uruguai, estudo esse que foi executado pela EPE (2008) e apresentado 
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oficialmente na cidade de Porto Alegre no dia 3/8/2006, sendo essa a primeira aplicação efetiva 

dessa metodologia na IBE. Esse estudo foi resultado de um Termo de Compromisso (TC) firmado 

em 15/9/2004 entre o empreendedor do projeto na região (Energética Barra Grande S/A – BAESA) 

e os diversos órgãos do Governo Federal. Conforme texto exposto pela ONG Coalizão Rios Vivos 

(2008), esse documento estabelecia que o Ministério do Meio Ambiente (MMA) coordenaria a 

elaboração do Termo de Referência (TR) e a EPE executaria os estudos, por meio do Consórcio 

composto pelas Themag Engenharia, Andrade & Canellas Consultoria e Engenharia, Bourscheid 

Engenharia e Meio Ambiente, vencedor da licitação.  

 

Com relação as críticas à implementação da AAI na Bacia do Rio Uruguai, Coalizão Rios Vivos 

(2008) ressalta a falta de transparência na condução dos trabalhos. Nesse sentido, a geóloga Lúcia 

Ortiz, da ONG Núcleo Amigos da Terra (NAT/Brasil) criticou a realização de reuniões de caráter 

público apenas no interior dos estados, e não nas capitais (Porto Alegre e Florianópolis), onde as 

reuniões teriam caráter técnico, conforme salientou a ambientalista: “as audiências públicas só 

foram realizadas no interior. Se houvessem sido realizadas também nas capitais, com o 

envolvimento de diversos atores, se poderia ter evitado o crime ambiental de Barra Grande5”. Essa 

ambientalista também criticou a falta de divulgação das reuniões. Nesse sentido, Lucia Ortiz 

destacou que técnicos e pesquisadores que atuam nas ONGs gaúchas não foram convidados para o 

encontro: “várias pessoas solicitaram convite à EPE, sem obter qualquer resposta. Isso mostra que 

as entidades têm, sim, interesse nesse assunto”. 

 

Ainda segundo Coalizão Rios Vivos (2008), outra censura a esse projeto foi elaborado pelo filósofo 

Vicente Medaglia coordenador do Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais (InGa), o qual  trouxe à 

tona a utilização de EIA/RIMAs duvidosos na realização da AAI da bacia do Rio Uruguai. Para 

esse ambientalista, a utilização dos dados desses EIAs pôs em xeque a legitimidade dos trabalhos, 

conforme na época relatou: “Foi nos dito que a base de dados, particularmente a biológica, foi feita 

                                                 
5 Trata-se do que ocorreu na UHE de Barra Grande construída no rio Pelotas, na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina. Para obter a licença prévia que permitia o início da construção da barragem em 1999, a empresa construtora 
Energética Barra Grande S.A (BAESA), baseou-se em um Estudo de Impacto Ambiental (EIA/Rima) fraudulento, 
elaborado pela empresa de consultoria ENGEVIX Engenharia. A existência de dois mil hectares de florestas virgens de 
araucária e mais quatro mil hectares de florestas em estágio avançado de regeneração, representam 2/3 da área total do 
reservatório, foi completamente ignorado pelo relatório. Nesse estudo, a área a ser alagada seria constituída por "pequenas 
culturas, capoeiras ciliares baixas e campos com arvoredos esparsos". O EIA/RIMA afirmava, ainda, que "a formação 
dominante na área a ser inundada pelo empreendimento é a de capoeirões que representam níveis iniciais e, 
ocasionalmente, intermediários de regeneração". E o que é pior, garantia que no local não é comum a ocorrência da 
Araucária Angustifolia, espécie ameaçada de extinção e protegida por lei. Baseado nessas informações, o IBAMA 
considerou ambientalmente viável a construção da barragem de Barra Grande, alegando que a área que seria inundada não 
tinha grande significância quanto a sua cobertura vegetal e que a obra não traria graves prejuízos para os bens ambientais 
importantes ou protegidos pela legislação. (www.consciencia .net). 
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em cima de EIA/RIMAs. Mas esses estudos estão sob completa suspeita. Haja vista Barra Grande, 

que é uma vergonha ambiental do Brasil”. O ambientalista também concordou com o protesto da 

geóloga Lúcia Ortiz a respeito da transparência dos trabalhos. Dessa forma, Medaglia ressaltou a 

realização de outras audiências públicas para tratar o tema: “estabelecer a importância de itens e 

índices é um processo arbitrário. Isso deve ser decidido pela população. Não é uma reunião de 

técnicos que vai dizer se é mais importante emprego por um ano ou a biodiversidade. Esses técnicos 

não representam a sociedade gaúcha, muito menos a brasileira”  

 

Ainda com relação às críticas à aplicação da AAI na bacia do Rio Uruguai, Coalizão Rios Vivos 

(2008) destacou que Brack (pesquisador do Departamento de Botânica do Instituto de Biociências 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e influente ativista ambiental) considerou importante 

a realização da Avaliação Ambiental Integrada. Brack recordou que esse foi um tema levantado 

durante a Conferência Estadual do Meio Ambiente realizada em 2004, tornando-se uma das 

demandas da sociedade. Contudo, Brack revelou-se temeroso e alertou para o fato da própria EPE 

realizar o estudo6: “acredito que o MMA seria o órgão competente para realizar esse trabalho. A 

EPE é a principal interessada em empreendimentos hidrelétricos. Reconheço que a equipe é 

competente, mas não tem a isenção necessária”. 

     

Finalizando a análise referente às críticas a respeito da efetiva aplicabilidade da metodologia AAI 

na sustentabilidade do planejamento da IBE, recorre-se a Tucci e Mendes (2006) os quais salientam 

que, embora a AAI seja um bom instrumento em prol do Desenvolvimento Sustentável, esse pode 

ser considerado apenas parcialmente (operacional), pois trata-se apenas de uma avaliação ambiental 

de cenários e impactos em determinadas bacias hidrográficas em um contexto de políticas 

socioambientais já existentes. Dessa forma, para que seja efetivamente alcançada a sustentabilidade 

em uma região é necessária a utilização de outro instrumento, o qual busque de forma mais ampla e 

antecipatória, além da realização da avaliação ambiental, a compatibilização entre as Políticas, 

Planos e Programas (PPPs) de gestão dos usos e da conservação dos recursos naturais existentes 

e/ou planejados do território, tendendo assim permitir a efetiva incorporação da dimensão 

socioambiental no planejamento energético de nosso país. Nesse sentido, sugere-se a utilização da 

metodologia de Avaliação Ambiental Estratégica, a qual já é amplamente utilizada em prol da 

sustentável elaboração de Políticas, Planos e Programas de muitos países.             

                                                 
6 Cabe destacar que, conforme Medeiros (2006) a EPE contratou o Consórcio Themag-Andrade & Canellas-Bourscheid, 
conhecidos “prestadores de serviços” da BAESA. Em resumo, o Ministério do Meio Ambiente abdicou a realização do 
estudo de AAI para o Ministério das Minas e Energia, esse repassou a EPE, a qual, por sua vez, “terceirizou”  ao 
mencionado consórcio.    
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Considerações finais 

 

Não se pode negar, os atuais avanços ocorridos na elaboração do planejamento da Indústria 

Brasileira de Eletricidade (IBE), no que se refere às preocupações relacionadas com a efetiva 

internalização das questões socioambientais. Um desses avanços está pautado na utilização pela 

EPE da metodologia de Avaliação Ambiental Integrada visando a antecipação aos possíveis 

problemas relacionados aos impactos das questões socioambientais no contexto do planejamento 

nacional de energia. Contudo, em função da ocorrência de alguns equívocos ao longo desse 

contexto é necessário ajustes nesse processo. 

 

Um evidente exemplo desses equívocos, segundo ambientalistas e pesquisadores, ocorreu na 

implantação da metodologia AAI na bacia do Rio Uruguai, processo esse que foi muito criticado em 

função de apresentar alguns pontos frágeis, devido a AAI ser um instrumento de caráter operacional 

e não estratégico.       

 

Na tentativa de preencher essa lacuna e, visando evitar esses equívocos, ao invés da utilização da 

metodologia AAI, sugere-se a utilização da metodologia denominada de Avaliação Ambiental 

Estratégica (AAE), a qual, em função de seu caráter mais abrangente e antecipatório (estratégico), é 

mundialmente utilizada na busca pela efetiva internalização das questões sócio-ambientais na 

elaboração de planejamentos diversos.       
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