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Climáticas 
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de Carbono

Código 
Florestal

Custos
Socioambientais Institucional Barragens

Segurança 
Energética

Conselho

Relatorias

Compensação 
Ambiental

Taxas de
Fiscalização
Ambiental

Convenção de
Estocolmo

Fonte Solar
Carta aos 

Presidenciáveis
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Matriz Energética 

Mundo Brasil

No Brasil, apesar do consumo de energia de fontes não renováveis ser maior, usamos 

mais renováveis que no resto do mundo. Somando lenha e carvão vegetal, hidráulica, 

derivados de cana e outras renováveis, totalizam 42,9% da nossa Matriz Energética. 

12,3% 42,9%
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Matriz Elétrica Brasileira 

Fonte: ABEEólica

85%



7

Matriz Elétrica Brasileira 
Segundo expectativa do MME, esses números podem sofrer mudanças significativas 

em médio prazo:

Números já incluem percentual 

de PCHs e CGHs

80%
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Compensação Ambiental – Relatório Ambiental Simplificado

LEI Nº 9985/2000 – SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE

CONSERVAÇÃO

“Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de

significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental

competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo

relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e

manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral,

de acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei”.

➢ Até 0,5% dos custos previstos para a implantação do empreendimento

➢ Licenciamento Simplificado – RAS – não há determinação legal de CA

➢ Parques Eólicos – pagamento de CA no Rio Grande do Sul (Portaria nº

86/2018 e Portaria nº 61/2015) e Rio Grande do Norte

➢ Parecer IBAMA de 2015 – pagamento independente de EIA/RIMA

➢ Parecer IBAMA de 2018 – princípio poluidor-pagador - havendo impactos

dever de indenizar
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Licenciamento Ambiental - Desafios

• Mapas de Áreas Prioritárias para a
Conservação

✓ Decreto nº 5092/2004 e Portaria

MMA nº 126, lançaram os Mapas

com as Áreas Prioritárias para

Conservação da Biodiversidade;

✓ Praticamente a totalidade do

litoral brasileiro de áreas

prioritárias, enquanto no norte do

Brasil restarão poucas áreas

livres para produção;

✓ No processo de revisão e em carta

de resposta ao FMASE o MMA

reconhece que poucas áreas tem

potencial de se transformarem

em UCs.
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Licenciamento Ambiental - Desafios

• Terras protegidas

➢UCs adicionais podem chegar a 37% do território em curto e médio prazo, sem

considerar as Áreas Prioritárias para Biodiversidade;

➢Isso sem considerar as 447 terras indígenas reivindicadas

30%



1
1

Licenciamento Ambiental - Desafios

• Dados Embrapa Territorial

➢ Unidades de Conservação, Terras 

Indígenas e Áreas de Quilombo 

correspondem atualmente a 30% do 

Território Nacional

➢ Áreas de APP e Reserva Legal, 

representam um quarto do território 

nacional (25,6%).

➢ As áreas dedicadas à preservação no 

território rural brasileiro compõe 

mosaico com as áreas protegidas do 

país e as terras indígenas.

➢ Juntas, as áreas protegidas e as 

preservadas no mundo rural totalizam 

423 milhões de hectares ou 49,8% 

do Brasil. 

49,8%
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Licenciamento Ambiental – Desafios

REGISTROS ATIVOS EM 

POSSE DA ELETROBRAS 

EM 2016

25.214 MW
DE POTÊNCIA

32
EMPREENDIMENTOS 

HIDRELÉTRICOS

REGISTROS ATIVOS EM 

POSSE DA ELETROBRAS 

EM 2019

15.704 MW
DE POTÊNCIA

14
EMPREENDIMENTOS 

HIDRELÉTRICOS

Estudos de Viabilidade das Usinas Hidrelétricas – GRUPO ELETROBRAS

REDUÇÃO DE 

37,7%

9.510 GW

QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS
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Licenciamento Ambiental – PL 3729/2004

• PL 37209/2004 – Câmara dos Deputados

➢ Aprovação na CAPADR em 2014 – texto construído com

o apoio da CNI/FMASE.

➢ Aprovado na CMADS em 2015 – relatório não garante

segurança jurídica ao Setor Produtivo.

➢ Setor se organizou em GT – Frente Parlamentar

Agropecuária (FPA), Ministérios, CNI, FMASE e outras

entidades.

➢ FMASE participou de mais de 40 reuniões - auxiliou nos

13 pareceres do Relator da CFT – Deputado Mauro

Pereira.

➢ Acordo realizado entre FPA/CNI/MMA e IBAMA.

➢ FMASE contrário ao Acordo – necessidade de ajustes ao

texto - Artigos 13, 30 e 43 c/c Art. 1º, §2º – Volta dos

Mapas.

➢ Mesmo com acordo não foi possível a votação na CFT.
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Licenciamento Ambiental – PLS 168/2018

• PLS 168/2018 – Senado Federal

➢ Texto do Acordo na CFT - já com alguns avanços incluídos pelo autor Sen. Alcir Gurgacz.

➢ O projeto é bom - são necessários alguns ajustes para dar uma maior segurança jurídica ao 

empreendedor.

➢ Apresentados nossos pleitos aos Deputados e Senadores – CNI e FPA já incorporaram os 

pleitos do FMASE
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Licenciamento Ambiental – Próximos Passos

PL 3729/2004

Câmara dos Deputados Senado Federal

PLS 168/2018

➢ Requerimento de urgência em Plenário

– Rel. Dep. Kim Kataguiri (DEM/SP) –

FMASE já reuniu com Dep. e apresentou

seus pleitos

➢ Projeto tramitando em paralelo:
✓CFT – Rel. Dep. Sérgio Souza

(MDB/PR) – FMASE já reuniu com o

Dep. e apresentou seus pleitos

✓CCJC – Rel. Dep. Lucas Redecker

(PSDB/RS) – FMASE tem reunião

marcada para a próxima semana

➢ Previsão de pautar no plenário até o 

final de junho

➢ Projeto passará na CCJ e CMA

(terminativo)

➢ Atualmente tramitando na CCJ – Rel.

Sen. Sérgio Petecão (PSD/AC)

➢ FMASE já reuniu com Senador e sua

assessoria para apresentação dos seus

pleitos

➢ Expectativa de pauta para as próximas

semanas
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Segurança de Barragens 

CPI – Rompimento da Barragem de Brumadinho

Câmara dos Deputados – 40 PLs Senado Federal – 4 PLS

Comissão Externa – Desastre de Brumadinho

Comissão Especial – PL 550/2019

CPI de Brumadinho

PL 3561/15

PL 18/19
PL 2788/19

PL 2787/19

PL 2791/19

PLS 926/19 PLS 681/19

PLS 635/19

PLS 1790/19

PLS 550/2019  
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Segurança de Barragens  

Total de 44 Projetos tramitando que envolvem os mais diversos
assuntos:

➢ Seguro Obrigatório;

➢ Garantia para reparação de danos civis e ambientais;

➢ Criminalização dos agentes (presidente, diretor, administrador, membro do 
conselho, fiscalizador, consultor, etc);

➢ Fiscalização por agentes do SISNAMA, com participação da defesa civil;

➢ Proibição de emissão de licenças concomitantes;

➢ PAE com medidas de localização e resgate de animais;

➢ Instalação obrigatória de Sirenes e sistemas de alerta;

➢ Multa de 10 % do valor do empreendimento até 10 bilhões de reais em 
caso de descumprimento da lei;

➢ Obrigação de compra de produtos agrícolas dos atingidos pelo governo 
federal;

➢ Vedada LI com comunidades na zona de autossalvamento (10 km – 25km); 
e outros.
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Segurança de Barragens

Próximos Passos

• Necessidade de uma melhor abordagem no Congresso Nacional, para esclarecer:

✓ Sem a barragem não é possível gerar energia elétrica por fonte hídrica;

✓ Critérios de construção diferenciados - manutenção dentro de padrões internacionais;

✓ Barragem não precisa ser alterada;

✓ O nível controlado com dispositivos extravasores - dimensionado para o recebimento de cheias; 

✓ Possibilidade de usos multíplos (Regulação de Cheias, Abastecimento Público, Irrigação, Lazer e etc).

• Possibilidade de apensar os projetos

• Nota Técnica

• Apoio da CNI

• Buscar apoio do Governo

• Vídeo Institucional
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Revisão de Atos – ANA – Resolução nº 64/2018

• Agência Nacional de Águas – Resolução nº 64/2018

➢ Bacia do Paraguai - Produtora de Água para o Pantanal

➢ Plano do Paraguai – pedidos de outorga para geração devem

aguardar resultado dos estudos na bacia.

➢ Resolução ANA nº 64/2018 - Ficam suspensos novos

empreendimentos hidrelétricos na região até 2020 - Novo –

o que não entrou em operação até julho de 2018.

➢ Parcial dos estudos - efeito cumulativo das PCHs e CGHs

na propagação de ondas é pequeno.

➢ Tentativa de replicar a 64 no CEHIDRO do Mato Grosso –13

votos contrários à minuta de Resolução e 2 votos favoráveis.
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Revisão de Atos – Estudos da ANA

• Manual de Usos Consuntivos da Água no Brasil

➢ANA equiparou evaporação ao uso - esse

“uso” seria o segundo maior - perdendo

somente para a agricultura irrigada.

➢Usinas hidrelétricas - não consomem água -

apenas aproveitam sua passagem para gerar 

energia elétrica.

➢Água que evapora é insignificante se comparada a 

disponibilidade hídrica que é criada.

➢A evaporação é compensada pelo aumento da 

disponibilidade dos recursos nos períodos de 

estiagem

➢Solicitação de Manifestação do MME sobre o tema
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NUNCA É DEMAIS LEMBRAR QUE QUEM PAGA POR 
TODOS OS CUSTOS QUE ONERAM O EMPREENDEDOR É 

O CONSUMIDOR.



22

AGRADECIMENTOS

Marcelo Moraes
Presidente FMASE

www.fmase.com.br

http://www.fmase.com.br/

