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"Well, in our country," said Alice, still panting a little, 

"you'd generally get to somewhere else - if you run 

very fast for a long time, as we've been doing." 

"A slow sort of country!" said the Queen. "Now, 

here, you see, it takes all the running you can do, to 

keep in the same place. If you want to get 

somewhere else, you must run at least twice as fast 

as that!  

Lewis Carroll (2004, p. 144) 

  



 
 

RESUMO 

 

A governança ambiental é um conceito que pode ser entendido como a estrutura pela qual atores e 

mecanismos políticos diversos interagem regulando as ações para com o meio ambiente. Com o 

objetivo de analisar a contribuição de três instrumentos da Avaliação de Impacto (AI) à governança 

ambiental do setor hidrelétrico, este trabalho buscou contribuir ao entendimento sobre o funcionamento 

e os mecanismos desta governança. O setor hidrelétrico, ao mesmo tempo em que é reconhecido por 

causar significativos impactos ambientais decorrentes das grandes obras de infraestrutura hidráulica, 

é pioneiro na utilização de instrumentos AI no país, dentre os quais a Avaliação de Impacto Ambiental 

(AIA), a Avaliação Ambiental Integrada (AAI) e, com algumas experiências de Avaliação Ambiental 

Estratégica (AAE). Por se tratar de um tema amplo e ainda pouco explorado com o enfoque deste 

trabalho, foi realizada uma pesquisa de cunho qualitativo e de natureza exploratória, que trouxe como 

resultado uma análise sobre as principais dinâmicas, marcos regulatórios e o mapeamento institucional 

do setor hidrelétrico. Para tanto, desenvolveu-se a análise de governança ambiental sobre dois 

sistemas menores, o do setor elétrico e o de proteção do meio ambiente, que por sua vez, é composto 

pelas estruturas de gestão de recursos hídricos e de aplicação da Política Ambiental. Os resultados do 

trabalho indicam que os instrumentos de AI, quando utilizados, contribuem para o fortalecimento da 

estrutura governança ambiental do setor hidrelétrico, especialmente se for utilizada a AAE, e se esta 

for implementada seguindo princípios de boas práticas internacionais. A pesquisa também indica que 

a estrutura atual de governança ambiental é pouco funcional, não tendo uma definição de diretrizes 

ambientais para o setor e carecendo de mecanismos para a coordenação, implementação, 

monitoramento e avaliação das metas pretendidas. 

Palavras-chave: Governança Ambiental; Avaliação de Impacto; Setor Elétrico 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The environmental governance is a concept that can be understood as a framework for the environment. 

With the objective of analyze the contribution of three instruments of Impact Assessment (IA) to the 

environmental governance of the hydroelectric sector, this work sought to contribute to the 

understanding of the functioning and mechanisms of this governance. The hydroelectric sector, while is 

known for its significant impact on environmental due infrastructure, is a pioneer in the use of AI 

instruments, including the Environmental Impact Assessment (EIA), Integrated Environmental 

Assessment (AAI) And with some experiences of Strategic Environmental Assessment (SEA). As there 

is no much exploration in this theme, the objective of this work, a research of quality and exploratory 

nature has been carried out, which results in an analysis on the main dynamics, regulatory frameworks 

and institutional mapping of the hydroelectric sector. For that, an environmental governance analysis 

was developed on two smaller systems, the electric sector and the protection of the environment sector, 

which in turn, a set of structures of water resources management and application of the Environmental 

Policy. The results of the study indicate that the IA instruments, when used, contribute to the 

strengthening of the governmental environmental structure of the hydroelectric sector, especially if the  

SEA is adopted, following principles of international good practices. The research also indicates that the 

current structure of environmental governance is weak, not having a definition of environmental 

guidelines for the sector and lacking mechanisms for coordination, implementation, monitoring and 

evaluation of the goals. 

Keywords: Environmental Governance; Impact Assessment; Power industry 
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1. INTRODUÇÃO 

O setor elétrico, comumente associado a grandes obras, sempre foi um setor 

muito observado e um dos pioneiros na utilização de instrumentos de Avaliação de 

Impacto (AI) no Brasil (Fuchs, 2016; Westin, Santos, & Martins, 2014). Apesar da 

importância do setor hidrelétrico para a economia nacional e do uso de várias 

ferramentas de planejamento e gestão ambiental, o setor ainda carece de estudos no 

que concerne à sua governança ambiental (Hernandez, 2012).  

As boas condições do território nacional para a produção de energia são 

contrapostos por notórios casos de degradação ambiental por empreendimentos do 

setor hidrelétrico (Andrade & Santos, 2015; Carvalho, 2014), especialmente com o 

aumento do número de projetos em regiões frágeis e relevantes do ponto de vista 

ambiental, como a Amazônia (Moretto, Gomes, Roquetti, & Jordão, 2012). Na 

literatura científica, há destaque nacional e internacional para as consequências 

socioambientais dos empreendimentos hidrelétricos brasileiros como a UHE Belo 

Monte (Berman, 2012), UHE Tucuruí (Cintra, Flexa, Silva, Araújo, & Silva, 2013) e os 

aproveitamentos do rio Tapajós (Fearnside, 2015).  

A hidroeletricidade é de grande importância à matriz de energia nacional, desde 

a “crise do petróleo” de 1973, quando o Brasil priorizou a substituição da importação 

de combustíveis pela expansão da hidroeletricidade (Westin, 2014). A oferta primária 

total de energia hidrelétrica aumentou aproximadamente dez vezes da década 1970 

até 2015, tendo alcançado quase 35 milhões de toneladas equivalentes de petróleo 

em 2010 (IEA, 2014).  

A composição da matriz energética brasileira exibe uma das mais elevadas 

participações de energias renováveis do mundo, com mais de 30*106 Toneladas 

equivalentes de Petróleo (tep) ofertados (Figura 1), sendo 42% da oferta primária total 

proveniente de fontes renováveis em 2015 (Figura 2), mais do que cinco vezes a 

média dos países membros da OCDE. Para a geração de energia elétrica, as fontes 

hídricas responderam, em 2015, por 64% da eletricidade gerada, considerando tanto 

fontes renováveis, quanto não renováveis (EPE, 2016b).  
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Figura 1 - Oferta primária de energia hidrelétrica em 10³ tep.  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do EPE (2016a) 

 

De acordo com o Banco de Informações de Geração da ANEEL (ANEEL, 2017), 

o Brasil contava, em fevereiro de 2017, com 4.651 empreendimentos geradores de 

energia elétrica, possuindo uma capacidade outorgada de aproximadamente 161.623 

MW e distribuídos entre empreendimentos diversos (Tabela 1),  

 

Tabela 1 - Capacidade Geração do Brasil.  

Tipo Quantidade Potência Outorgada (kW) % 

Central Geradora Hidrelétrica 588 484.026 0,32 

Central Geradora Eólica 417 10.195.738 6,89 

Pequena Central Hidrelétrica 438 4.947.382 3,26 

Central Geradora Sola Fotovoltaica 42 27.008 0,02 

Usina Hidrelétrica 219 101.138.278 61,11 

Usina Termelétrica 2.945 42.676.623 27,09 

Usina Termonuclear 2 1.990.000 1,31 

Total 4.651 161.623.431 100 

Fonte: Adaptado de ANEEL (2017) 
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Figura 2- Representação gráfica da produção de energia primária por tipo de fonte em 2015.  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do (EPE, 2016a) 

 

Muito explorados como objetos de estudos da Avaliação de Impacto Ambiental 

(AIA) em nível de projeto, alguns empreendimentos de energia elétrica vêm sendo 

analisados sob novas perspectivas, principalmente em nível de planejamento 

(Malvestio & Montaño, 2013; Oberling, La Rovere, & Silva, 2013; Santos & Souza, 

2011). A AIA é o instrumento de planejamento ambiental para Avaliação de Impacto 

(AI) mais consolidado em todo o mundo (Morgan, 2012), bem como no território 

nacional, segundo Sánchez (2013) com a função de evitar e controlar os impactos 

ambientais associados a iniciativas individuais sendo orientada tecnicamente pelo 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) na avaliação ambiental de projetos. Apesar de sua 

importância, as características reativas e focadas exclusivamente ao nível de projetos, 

são limitantes consideráveis ao potencial do instrumento em mitigar impactos 

ambientais negativos e potencializar os positivos (Andrade & Santos, 2015; Chi, 

Ruuska, & Xu, 2016; Westin et al., 2014), principalmente em âmbito decisório que 

antecede os projetos (Gallardo & Bond, 2011; Pellin, Lemos, Tachard, Oliveira, & 

Souza, 2011). 

Nesse contexto a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) vem complementar a 

AIA (Tetlow & Hanusch, 2012), tendo como objeto a análise outros níveis de 

planejamento que não o de projeto, como Políticas, Planos e Programas (PPPs), e até 

mesmo empréstimos, análises setoriais e temáticas (biodiversidade e mudanças 
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climáticas, por exemplo) (Partidário, 2000; Verheem & Tonk, 2000). Embora com 

escopo de aplicação bastante amplo (Tetlow & Hanusch, 2012), este instrumento de 

AI, normalmente, buscar realizar a análise ambiental em um nível mais macro, 

discutindo e realizando orientações que visem incorporar a variável ambiental (Brown 

& Thérivel, 2000a; Tetlow & Hanusch, 2012) e até os preceitos de desenvolvimento 

sustentável aos PPPs. A AAE foi utilizada pelo setor elétrico no Brasil, mas de maneira 

voluntária (Egler, 2010). Tanto Tetlow & Hanusch, (2012), quanto o Banco Mundial 

(World Bank, 2012; World Bank, University of Gothenburg, Swedish University of 

Agricultural Sciences, & Netherlands Commission for Environmental Assessment, 

2011) apontam que a falta de institucionalização da AAE, normalmente é um forte 

limitante para o alcance dos resultados de sua utilização. 

A avaliação de impactos cumulativos (AIC) também é um instrumento da família 

da AI que está voltado para a análise dos efeitos que se acumulam sobre 

componentes ambientais valorizados seja pela sociedade ou pela comunidade 

científica (Bidstrup, Kørnøv, & Rosário, 2016), como é o caso dos recursos ambientais 

associados a empreendimentos em bacias hidrográficas. O setor hidrelétrico, diferente 

de outros setores de desenvolvimento no país, vem aplicando uma modalidade de 

estudo de impactos cumulativos denominada Avaliação Ambiental Integrada (AAI), 

como destacado por Oliveira (2008). 

Esse instrumento possui como principal objetivo avaliar os impactos ambientais 

negativos e positivos, potenciais e/ou já ocorridos, resultantes da interação de 

múltiplos empreendimentos em uma mesma bacia hidrográfica, dando especial 

atenção aos efeitos cumulativos e sinérgicos (Gallardo & Bond, 2011; Westin et al., 

2014). A AAI é um instrumento complementar à AIA tradicional, pois extrapola uma 

limitação importante desta última, que é seu alcance limitado exclusivamente aos 

aspectos ambientais de um único projeto (Tucci & Mendes, 2006).  

Bredariol & Vinha (2015) defendem os pressupostos de que para que sejam 

delimitados os possíveis alcances dos instrumentos de AI (AIA, AAI e AAE) no Brasil, 

é importante o entendimento da governança ambiental do setor. Os trabalhos sobre 

governança ambiental normalmente buscam analisar a eficácia e eficiência pela qual 

instituições, processos e comportamentos contribuem para a gestão e melhoria da 

qualidade do meio ambiente (Loë, Plummer, Armitage, Davidson, & Moraru, 2009; 

Meuleman, 2014). Nesse contexto, Young (2011), Meuleman (2014) e Chi et al. (2016) 
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apontam que sem um eficaz sistema de governança ambiental a utilização de 

instrumentos de AI ou até mesmo um arcabouço moderno de legislação ambiental não 

são suficientes para a promoção do desenvolvimento sustentável. 

Uma análise sobre o sistema de governança ambiental setorial irá investigar 

como e em que nível os aspectos ambientais são contemplados dentro dos marcos e 

instituições de influência ao setor pertinente (Wingqvist & Slunge, 2013). Uma boa 

governança ambiental é considerada aquela capaz de assegurar que o planejamento, 

o diagnóstico, as responsabilidades, a prestação de contas e os critérios para a 

tomada de decisão incorporem as questões ambientais (Chi et al., 2016; Unalan & 

Cowell, 2009; Young, 2011). Esta irá ainda reforçar princípios de direitos humanos, 

tais como o Estado de direito, a transparência, a prestação de contas e a participação 

pública (Rodrigo, Allio, & Andres-amo, 2005; United Nations, 2014a). 

O sistema de governança ambiental do setor hidrelétrico brasileiro, no que 

tange ao uso de instrumentos de AI, orienta-se, principalmente, pela adoção dos 

instrumentos de AIA e AAI. A AAE, pouco experimentada no país (Malvestio & 

Montaño, 2013; Margato & Sánchez, 2014), tem sido amplamente recomendada como 

um instrumento capaz de fortalecer o sistema de governança ambiental (Owens, 

Rayner, & Bina, 2004; Partidário, 2000). Esta pesquisa tem como pressuposto que um 

melhor entendimento do quadro de governança ambiental do setor hidrelétrico, 

permitirá proposição de orientações mais efetivas ao planejamento ambiental no 

contexto brasileiro, especialmente para a expansão da oferta de energia elétrica. 

Possibilitando o fortalecimento na prática dos instrumentos de AI no país pelo uso 

adequado à função precípua de cada um dos mesmos (Andrade & Santos, 2015; 

OECD, 2011; TCU, 2013). 

A questão de pesquisa estabelecida refere-se a: Como os instrumentos de 

avaliação de impacto contribuem para o fortalecimento, ou não, da governança 

ambiental do setor hidrelétrico brasileiro? 
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1.1. OBJETIVOS 

Este projeto teve como objetivo geral realizar uma análise exploratória das 

potenciais contribuições dos instrumentos de avaliação de impacto à estrutura de 

governança ambiental do setor hidrelétrico brasileiro. 

Para tanto, são propostos alguns objetivos específicos:  

I. Analisar as principais dinâmicas e o quadro regulatório do setor hidrelétrico 

brasileiro a partir de seus marcos históricos, da legislação e da estrutura de 

governança do meio ambiente. 

II. Realizar o mapeamento institucional pertinente à governança ambiental do 

setor hidrelétrico e da estrutura de governança do meio ambiente. 

III. Analisar a hierarquização (tiering) entre os principais documentos de 

planejamento do setor hidrelétrico e da estrutura de governança do meio 

ambiente. 

IV. Classificar e analisar a eficácia da estratégia de governança ambiental do 

setor hidrelétrico. 

1.2. JUSTIFICATIVA 

A discussão sobre o alcance e os papéis da AAE para a governança ambiental 

do setor hidrelétrico permite contribuir para proposições futuras de orientações 

práticas para a integração da AAE ao planejamento do setor, ressaltando sua 

contribuição à tomada de decisão pautada no desenvolvimento sustentável. 

Pressupõe ainda que este é um percurso metodológico necessário para o 

fortalecimento do uso da AAE no país. 

A utilização de práticas de boa governança ambiental vem sendo apontada 

como fator importante para a efetividade da AI (Arts et al., 2012). Do mesmo modo, 

eventuais falhas no sistema de governança ambiental podem contribuir para 

reconhecer algumas limitações dos instrumentos de AI para o planejamento e a 

gestão ambiental (TCU, 2014) e propor melhorias ao quadro atual. A AAE é uma 

importante ferramenta neste contexto, mas ainda pouco utilizado no Brasil, onde o 

instrumento não é contemplado dentro do quadro regulatório e procedimental (Pellin 

et al., 2011). 
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A hidroeletricidade emergiu como um dos pilares da expansão da economia 

brasileira moderna (Westin et al., 2014). Ainda assim, Fuchs (2016), ao analisar a 

percepção da população frente ao setor, aponta que o mesmo encontra-se em uma 

crise de legitimidade perante à setores da sociedade, especialmente em razão dos 

conflitos socioambientais impostos grupos minoritários, reforçando a ideia da 

necessidade do desenvolvimento do uso de outros instrumentos de governança não 

utilizados para o setor. Um melhor entendimento do sistema de governança ambiental 

no Brasil permitirá uma melhor caracterização do alcance e o fortalecimento dos 

instrumentos de Avaliação de Impacto (AI), pois, como aponta Young (2011) 

proporção considerável do que responde pelo sucesso de políticas ambientais é 

atribuído a atividades que não são regulatórias, à sensação de justiça e legitimidade, 

e ao desenho político da área ambiental. 

Os estudos da governança ambiental no setor hidrelétrico com o diagnóstico 

da inserção da variável ambiental na prática de avaliação de impacto em diversos 

níveis, permitem compreender os limites de alcance desses instrumentos e 

caracterizar o planejamento ambiental do setor de energia elétrica (Lemos & Agrawal, 

2006).  

Espera-se que os resultados dessa pesquisa possam contribuir para: 

I. O entendimento do alcance e limitações dos instrumentos de AIA e AAI no 

cenário de governança atual. 

II. A avaliação de como a AAE pode contribuir com o cenário brasileiro de 

governança ambiental. 

Para Moura & Fonseca (2016) conflitos decorrentes de projetos de 

desenvolvimento e a utilização de instrumentos ambientais, em todos os níveis de 

governo, têm no licenciamento ambiental um espaço onde são aflorados os conflitos 

de interesse. Para os autores o fato ilustra a complexidade e dificuldade para os que 

atuam na área ambiental possam coordenar ou influenciar o processo de 

desenvolvimento por critérios mais sustentáveis. Afora as dificuldades de articulação 

federativa, a adoção de instrumentos de comando e controle de maneira excessiva, 

são um fator de dificuldade ao processo de formulação de políticas públicas, não 

havendo a inserção prévia da dimensão ambiental na formulação das políticas 

setoriais, muitas vezes, resultando em interesses conflituosos entre si. 
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Ainda segundo o autor, sistemas de governança mal concebidos podem 

produzir resultados decepcionantes, mesmo nos casos em que os problemas são 

simples e relativamente fáceis de resolver, enquanto que sistemas de governança 

bem estruturados podem produzir resultados positivos, mesmo ao lidar com 

problemas considerados altamente impactantes. 

Segundo Peters & Pierre (2016) estudos sobre governança, sejam eles 

genéricos ou específicos, têm o importante papel de contribuir com a análise sobre a 

funcionalidade da estrutura implementada, de tal forma, independentemente da 

estratégia governança que vem sendo utilizada pelo setor (ou objeto de estudo em 

questão), estudos científicos poderão agregar ao modelo de governança, e 

consequentemente à sociedade, ao analisarem se o sistema de governança 

observado atinge os resultados esperados de acordo com sua função. No caso deste 

trabalho a análise da governança ambiental do setor hidrelétrico poderá contribuir para 

um melhor entendimento de sua eficácia atual, assim como das possíveis 

contribuições que os instrumentos de AI possam ter neste cenário. 

  



22 
 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. GOVERNANÇA  

Apesar de não existir um consenso acadêmico ou prático sobre a definição de 

"governança", este conceito é geralmente usado para descrever como poder e 

autoridade são exercidos e distribuídos, como ocorre o processo de tomar decisões, 

e em que medida as diversas esferas da sociedade são capazes de participar desse 

processo (Rhodes, 1996). Nesse âmbito, o conceito de governança diz sobre fazer 

escolhas, decisões e compromissos, e lida com aspectos econômicos, políticos e 

administrativos (Jessop, 1998a). A boa governança visa assegurar a participação 

inclusiva, tornando as instituições que a regem mais efetivas, ágeis e responsáveis, 

fortalecendo com isso o Estado de direito e as normas e princípios internacionais (Loë 

et al., 2009; Nascimento, Lemos, & Mello, 2008).  

O termo “governança” é utilizado na literatura para descrever as diferentes 

maneiras pelas quais a sociedade pode se organizar a fim de atingir um objetivo 

comum, tal como o desenvolvimento sustentável ou a utilização dos recursos naturais 

(Kersbergen & Waarden, 2004a; Loë et al., 2009). Esse conceito é comumente 

utilizado para a caracterização de uma transição chamada “de governo para 

governança” por alguns autores (Kersbergen & Waarden, 2004b; Lemos & Agrawal, 

2006; Loë et al., 2009; Reed & Bruyneel, 2010; Stoker, 1998a). Stoker (1998) traz que, 

neste contexto, “Governo” é entendido a partir de uma visão Anglo-saxã, como a 

instituição formal do estado, seu poder, e os processos que o regem. O autor ainda 

observa que por muito tempo “governança” e “governo” eram vistos como sinônimos.  

Para Cowell & Murdoch (1999) a utilização do conceito de governança indica 

uma intenção mínima de se diminuir as hierarquias burocráticas, conceito 

emblemático nos estilos de governos antigos, contrapondo-se especialmente ao 

sistema de comando e controle, para um sistema multinível, mais interativo, regido 

por acordos e cooperações em redes em certos temas.  

Jessop (1998) analisando a etimologia do termo “governança” conclui que 

desde suas primeiras aplicações a palavra estava associada à ideia de “conduzir”, 

“guiar” algo. Originalmente utilizada no contexto naval, rapidamente a palavra ganha 

uma conotação relacionada a ideia de “governo” e “governabilidade”. 
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As Nações Unidas (United Nations, 2014b) definem a governança como: 

Governance is the sum of the many ways individuals and institutions, public 

and private, manage their common affairs. It is a continuing process through 

which conflicting or diverse interests may be accommodated and co- operative 

action may be taken. It includes formal institutions and regimes empowered 

to enforce compliance, as well as informal arrangements that people and 

institutions either have agreed to or perceive to be in their interest.  

Na mesma linha, o Banco Mundial traz que a governança pode ser entendida 

como:  

the institutional capacity of public organizations to provide the public and other 

goods demanded by a country’s citizens or their representatives in an 

effective, transparent, impartial, and accountable manner, subject to resource 

constraints. (World Bank, 2000, p. 48)  

Rhodes (1996, p. 17), que tem uma visão mais voltada ao desenvolvimento, 

por parte do governo, de novos maneiras de se governar, defende que o termo 

governança: 

… refers to the development of governing styles in which boundaries between 

and within public and private sectors have become blurred. The essence of 

governance is its focus on governing mechanisms which do not rest on 

recourse to the authority and sanctions of governing.”  

O termo está normalmente associado em como o poder e a autoridade são 

exercidos e distribuídos nos processos de tomada e implementação de decisões, 

assim como a quem está envolvido, como se dá a prestação de contas (Wingqvist & 

Slunge, 2013). Sua grande abrangência implica lidar com questões econômicas, 

sociais, políticas, administrativas e ambientais simultaneamente (Chi et al., 2016). 

Quando utilizado pelo governo, o termo normalmente indica uma intenção de 

mudança por parte deste, buscando novos processos mais eficientes e integrados 

democraticamente (Rhodes, 1996). 

Gomides & Silva (2009), consideram que a governança contempla tanto um 

sistema formal quanto informal instituído por organizações, públicas e privadas, e a 

sociedade civil para administrarem questões de interesse em comum. Deve ser 

encarado como um sistema dinâmico e como uma plataforma onde diferentes 

interesses são acomodados. De modo similar, a OECD (OECD, 2011; Rodrigo et al., 

2005) considera a governança como algo parcialmente mapeável, composta pelos 
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arranjos legais e administrativos pelo qual pode se exercer poder, bem como 

mecanismos correlatos para a prestação de contas, transparência e participação. 

O conceito de governança ganhou força durante a década de 1990, quando o 

Banco Mundial divulgou o termo como uma abordagem que extrapola as questões 

meramente técnicas, sendo importantes para a legitimidade dos sistemas políticos e 

suas respectivas políticas, planos e programas (Gomides & Silva, 2009). Outra razão 

para o destaque da abordagem nas últimas décadas é a diminuição do papel do 

estado e a especialização dos serviços, mesmo dentro do próprio governo (estrutura 

multi-institucional) e de outros diversos setores da sociedade, de forma que a 

abordagem de governança surge como uma possibilidade para lidar com questões de 

objetivos comuns e de participação difusa entre os vários setores da sociedade 

(Câmara, 2011; Cavalcanti, 2004). 

Com isso o conceito se tornou mais abrangente, já que no começo, muito 

focado na questão do papel do estado, se assemelhava-se ao que se entende por 

governabilidade, que por sua vez seria o exercício do poder pelo estado, abrangendo 

características internas como o sistema político; formas de governo; relações entre os 

poderes; legislação e meios de intermediação de interesse (Gomides & Silva, 2009). 

O sistema de governança é um dos principais fatores para o atendimento de 

objetivos comuns, coesão e conflitos sociais. Dessa forma, está fortemente 

relacionado com o desenvolvimento sustentável, assim como a busca por garantir 

direitos humanos e liberdades fundamentais. O tema é considerado como de grande 

relevância internacional para o desenvolvimento sustentável pela ONU, sendo citado 

como tal nos Objetivos Sustentáveis do Milênio e no Consenso de Monterrey (United 

Nations, 2003, 2015). 

O termo tem sua origem no contexto corporativo, quando organizações 

passaram a ser geridas por terceiros e não pelos proprietários (Gomides & Silva, 

2009). O termo está presente na literatura científica desde a década de 1970, mas 

ganha força ao final da década de 1980, com o Neoliberalismo e a Adoção e promoção 

pelo Banco Mundial (Holling & Meffef, 1996; Rhodes, 1996). Este, por sua vez, na 

primeira vez que adotou o conceito o definiu como: “o exercício do poder político para 

gerir os assuntos de uma nação”. Ao longo dos anos, o conceito vem sendo lapidado 

a cada novo trabalho (Gomides & Silva, 2009). 
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Hoje o conceito é adotado e promovido por entidades diversas como: Banco 

Mundial; PNUMA; OECD; Comissão de Governança Global; Secretaria geral da ONU; 

Instituto Internacional de ciências administrativas; Tribunal de Contas da União (TCU) 

(M. B. Gomes & Nascimento, 2008). Para Kersbergen & Waarden (2004), a maioria 

dos trabalhos abordam o tema sob a perspectiva da governança multinível das várias 

jurisdições em que se opera a governança, tais quais as esferas de poder público 

(federal, estadual, regional e municipal), seja pelas instituições envolvidas ou pelas 

parcerias internacionais. 

A governança pública inclui o Estado, mas o transcende. Contempla atores e 

grupos da sociedade civil como partes essenciais do processo de governar. Essa 

característica talvez seja a principal diferença com o conceito de governabilidade, que 

por sua vez analisa apenas o poder do estado. 

Também é sutil a linha divisória entre governança e gestão. Pode-se afirmar, 

em linhas gerais, que a “governança condiciona a gestão”, em variados níveis de 

leitura (TCU, 2013). 

Para o TCU, há quatro vieses principais na literatura sobre o assunto (TCU, 

2014): 

• Os voltados à relação Estado e sociedade; 

• Àqueles com foco nas esferas de poder e políticas públicas de entes 

federativos; 

• Os que analisam a eficiência e eficácia de órgãos de entidades setoriais; 

• E os corporativos, com foco nas atividades intra-organizacionais. 

Hill e Hupe (2002) afirmam que, sendo um termo complexo, a maioria dos 

autores acaba focando em apenas um subtema, como Governança corporativa; 

Governança participativa; Governança global; Governança de tecnologia da 

informação (TI); Governança ambiental; Governança local; Governança de ONGs; 

Governança sustentável. 

Em seu site oficial, a ONU afirma que “a boa governança promove equidade, 

participação, pluralismo, transparência, prestação de contas e o Estado de direito de 

uma maneira mais efetiva e duradoura” (United Nations, 2016). A partir desse 

entendimento, uma série de trabalhos vem sendo propostos com o intuito de melhorar 

e fortalecer a governança de alguns setores, como, por exemplo, o de meio ambiente 
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(European Commision, 2001; M. B. Gomes & Nascimento, 2008; Qian, 2014; 

Wingqvist & Slunge, 2013). Para tanto, o fortalecimento do sistema de governança 

deverá mitigar conflitos entre as parte interessadas, garantir um bom desempenho dos 

projetos envolvidos, potencializar externalidades ambientais positivas e mitigar 

externalidades ambientais negativas (Chi et al., 2016).  

Para Peters & Pierre (2016), independentemente da variações sobre as 

definições e complexidade do conceito de governança, a temática sempre irá abordar 

uma associação com a busca pelo interesse coletivo através dos processos de 

tomada de decisão e locus de poder e um cenário de múltiplos jogadores. Sendo 

assim, para os autores os trabalhos e as análises sobre o assunto devem ser pautados 

pela ideia de funcionalidade ao qual a governança, independentemente da estrutura 

ou definição, deve resultar. Dessa forma, as estruturas de governança devem ser 

analisadas pela capacidade em que estas conseguem cumprir algumas funções 

fundamentais de uma boa governança: o estabelecimento de objetivos e metas; a 

coordenação das metas; a implementação das ações necessárias para atingir as 

metas; e a avaliação.  

 

2.2. GOVERNANÇA AMBIENTAL 

As autoridades ambientais de países em desenvolvimento precisam superar 

desafios diversos para o atendimento de suas metas. Competição por recursos em 

cenários de escassez, acesso limitada à agenda política, resistência de partes da 

sociedade que consideram os aspectos ambientais como conflitantes com metas 

prioritárias como a de crescimento econômico, acesso à energia, saúde, redução da 

pobreza  (World Bank, 2012). Em alguns casos ainda é necessário lidar com questões 

como corrupção, falta de transparência e baixos níveis de participação para que suas 

ações não sejam consideradas com baixa legitimidade (Wingqvist & Slunge, 2013). 

Os debates sobre governança ambiental nascem desse cenário com o fim de resolvê-

lo ou mitigá-lo (World Bank, 2012). 

O conceito de governança ambiental emergiu principalmente de trabalhos 

sobre a gestão de recursos hídricos (Loë et al., 2009), e ganhou notável 

reconhecimento quando as Nações Unidas (UNWWAP, 2003), estudando a crise de 
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água em todo o mundo, observaram que a problemática era, essencialmente, uma 

crise do sistema de governança que a rege.  

Nos últimos anos temos mudanças no entendimento sobre o meio ambiente e 

um aumento na preocupação sobre o mesmo de tal forma que as fronteiras entre um 

sistema ecológico e social são cada vez mais turvas e ambos podem ser entendidos 

como sistemas complexos de alta adaptabilidade e incertezas (Borghi & Berkel, 2007; 

Holling & Meffef, 1996; Loë et al., 2009). A abordagem de “comando e controle”, que 

talvez tenha sido suficiente para a maior parte das questões ambientais do século XX, 

apresenta muitas limitações (Loë et al., 2009) como, altos custos de implementação; 

conflitos associados às regulações; e baixa eficácia para lidar com questões de alta 

complexidade e incertezas (Jessop, 1998b). Para Holling & Meffef (1996), os novos 

problemas ambientais questionam a autoridade do governo para gerir o tema usando-

se de abordagem fechada, típica de “comando e controle”, o que resulta problemas 

de percepção de legitimidade e conflitos. 

A Governança ambiental é uma forma específica de um fenômeno mais 

genérico que é a governança. Para o World Resourcers Institute (2003) a governança 

ambiental pode ser entendida como a maneira pelas qual a sociedade faz as decisões 

que podem afetar o meio ambiente, seja por meio de processos regulatórios ou 

instituições. 

Para Young (2011) a governança ambiental diz sobre os processos e 

instituições pelas quais a sociedade toma decisões sobre o meio ambiente. Segundo 

Jeffrey (2005), a governança ambiental envolve, principalmente, mecanismos para 

atingir metas ambientais, assim como de conservação e desenvolvimento sustentável; 

diz ainda sobre os processos de decisão nesse âmbito. A boa governança ambiental 

deve buscar incluir stakeholders diversos, incluindo de grupos minoritários, o acesso 

à informação, financiamento adequado, transparência e prestação de contas (Young, 

2011). 

Najam, Christopoulou, & Moomaw (2004) defendem que a governança 

ambiental pode ser vista como um sistema do qual faz parte organizações, 

instrumentos políticos, mecanismos de financiamento, quadro legal, procedimentos e 

normas, que regulam e protegem o meio ambiente. De maneira um pouco mais 

genérica, para Lemos & Agrawal (2006) a Governança Ambiental refere-se ao 
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conjunto de processos regulatórios, organizações, e mecanismos pelos quais os 

atores políticos podem influenciar ações e resultados ambientais. 

Semelhantemente, Cavalcanti (2004, p. 1) defende que o conceito de 

governança ambiental é: 

Compreendido como arcabouço institucional de regras, instituições, 

processos e comportamentos que afetam a maneira como os poderes são 

exercidos na esfera de políticas ou ações ligadas às relações da sociedade 

com o sistema ecológico. 

Segundo Loë et al. (2009), apesar das abordagens dadas às questões de 

governança ambiental serem numerosas, nos trabalhos sobre o tema, emergem seis 

temas principais para o debate sobre a eficácia da governança ambiental:   

• A garantia de prestação de contas e a legitimidade; 

•  Os atores e as responsabilidades envolvidos;  

• A delimitação de um escopo adequado; 

• As capacidades de adaptabilidade e aprendizagem;  

• A avaliação das ações tomadas;  

• E a base de conhecimentos suporte. 

Analisando especificamente a governança ambiental da AIA, Chi et al. (2016, 

p. 3) enfatizam que:  

The governance of EIA can be conceptualized as an organizational structure 

that comprises processes and mechanisms to ensure the potential 

environmental impacts incurred by proposed projects be fully explored, 

assessed, and used in the decision-making of project planning. 

Apesar ser um sistema dinâmico e com muitos elementos e interações, para se 

trabalhar com a questão da governança ambiental é necessário um entendimento de 

seu sistema, mesmo que de forma simplifica e temporária, através de um mapeamento 

de seus mecanismos formais, como legislações e contratos, e dos atores formais e 

responsáveis que regem o sistema em questão (Chi et al., 2016; OECD, 2011; TCU, 

2014). 

Dentro dessa linha teórica, Lemos & Agrawal (2006) observaram que, apesar 

do fato de que cada sistema de governança seja único, em razão dos diferentes 

contextos locais em que estão inseridos, ainda assim é possível observar paralelos 

interessantes entre eles. Para os autores, a partir desses paralelos, é possível, através 



29 
 

de uma simplificação teórica, agrupar os sistemas de governança em seis diferentes 

estratégias, sendo três tipos bases e três híbridos.  

A base desse modelo teórico está relacionada ao papel dos atores envolvidos, 

sendo eles o governo (o estado); o mercado e comunidade civil, enquanto que os 

grupos híbridos se dão pelas possibilidades de relacionamento dois três anteriores. 

 

Figura 3 - Estratégias de governança ambiental.  

Fonte: Elaboração própria, baseado em Lemos & Agrawal (2006) e Loë et al. (2009) 

Quando a estratégia de governança é centrada no governo, temos um modelo 

regulatório, orientado basicamente apenas pelos sistema legal, com centralização de 

funções no estado (Loë et al., 2009). Normalmente é o modelo inicial de políticas 

ambientais, parte da premissa que a população irá seguir as regras estabelecidas. É 

um modelo com claras definições de papeis e responsabilidades, mas possui as 

fraquezas de ser altamente reativo, com baixa flexibilidade, que exige monitoramento 

constante e tem sua eficácia reduzida à medida que as incertezas aumentam 

(Flanigan & Varma, 2006; Lemos & Agrawal, 2006; Loë et al., 2009; Rhodes, 1996). 

Seu exemplo clássico é modelo “comando e controle”. 



30 
 

A estratégia de mercado tem uma orientação econômica, parte do pressuposto 

de que o mercado é capaz de resolver os problemas ambientais a partir do sistema 

de regulação de preços, e que este considera os valores da sociedade em busca de 

óptimo de aproveitamento (Loë et al., 2009). É um sistema dinâmico e que permite a 

utilização de novas abordagens, como a dos serviços ecossistêmicos, e ciclo de vida. 

Por outro lado, nem sempre o mercado é eficiente em incorporar externalidades 

ambientais, sendo uma estratégia com poucos casos práticos e ainda há dúvidas e 

preocupações sobre como a regulação, a prestação de contas e legitimidade 

ocorreriam (Lemos & Agrawal, 2006; Loë et al., 2009; Paavola, 2015a; Rhodes, 1996).  

Sistemas de governança que se utilizam da sociedade civil como base partem 

de premissas das ciências políticas para o engajamento e a promoção de diálogos e 

debates (Rauschmayer, Paavola, & Wittmer, 2009). A participação pública aumenta a 

legitimidade das ações e processos dessas estratégias, permite que sejam tomadas 

decisões que dificilmente seriam consideradas em razão da atratividade dos custos 

(Loë et al., 2009). Ainda existem questionamentos sobre quando a participação 

pública realmente leva ao fortalecimento de políticas, havendo casos com resultados 

contrários, tende a ser uma estratégia mais lenta e sua base a partir do consenso 

pode limitar alguns avanços, como em casos de situações de conflitos produtivos 

(Jessop, 1998b; Loë et al., 2009; Mitchell et al., 2016; Paavola, 2015b; Rhodes, 1996). 

Lemos & Agrawal (2006) ilustra essa estratégia com um projeto de sequestro de 

carbono local. 

A gestão cooperativa é um sistema híbrido, de responsabilidade 

compartilhadas entre o governo e a sociedade civil, também tem como base de 

orientação as ciências políticas, caracterizando-se por contar com um arranjo de 

atores diversos, como o governo, organizações não governamentais (ONGs)e 

associações (European Commision, 2001; Kersbergen & Waarden, 2004b; Loë et al., 

2009; United Nations, 2014b). O sistema de comunicação é parte essencial para esse 

modelo e a complexidade de seus arranjos são tão grandes que é muito difícil qualquer 

comparação entre os sistemas de governança que utilizam dessa estratégia (Young, 

2011). Encoraja a evolução e aprendizagem conjunta dos envolvidos, mas não 

garante ganhos de eficiência e pode ser incompatível com alguns tipos de regimes 

políticos (Loë et al., 2009). Podem se encaixar como exemplos desse tipo de 
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estratégia casos de gestão de recursos pesqueiros, recursos hídricos e florestais 

(Lemos & Agrawal, 2006). 

As parcerias público-privado desenvolvem um híbrido de responsabilidade 

entre o estado e a setor privado, parcialmente regulado por ambos (World Bank, 

2000). Tem seu foco na garantia de interesses, com responsabilidade normalmente 

bem dividida (Loë et al., 2009). Encoraja abordagens pluralistas e é mutuamente 

dependente, ao mesmo tempo que pode ter poucos resultados quando o poder entre 

os atores não é bem distribuído, e como na gestão cooperativa, não garante ganhos 

de eficiência (Loë et al., 2009). Acordos de concessão, exploração madeireira e 

mineral são alguns dos exemplos clássicas desse sistema (Lemos & Agrawal, 2006). 

A estratégia de parceiras entre o setor privado e a sociedade civil (parcerias 

social-privado), partem de modelos sociais e de direito de auto regulação, sem a 

presença obrigatória do estado (Loë et al., 2009). São desenvolvidos partir de redes 

e sub redes de stakeholders com interesses comuns e pode ou não ter a presença do 

governo para formalizar o sistema de regulação adotado (Jeffery, 2005; Najam et al., 

2004). Normalmente é um sistema entendido como de alta legitimidade pelos 

envolvidos e altamente democrático, mas necessita superar barreiras importantes, 

como o descompasso de informações, a necessidade de algum tipo de poder de 

polícia e, em alguns casos, conflitos com o governo (Lemos & Agrawal, 2006; Loë et 

al., 2009; Rhodes, 1996; Selhag, 2016). Como possíveis exemplos desse modelo de 

governança tem-se o pagamento por serviços ecossistêmicos, mercado de carbono e 

ecoturismo (Lemos & Agrawal, 2006). 
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Quadro 1 -Estratégias genéricas de Governança Ambiental.  

Modelo 

base 

Orientação 

base 

Características-chave Pressupostos Forças Fraquezas 

Governo Quadro-legal 
• O estado é o regulador 

• Mudanças ocorrem 
apenas pela mudança no 
quadro legal 

• Modelo inicial de quase 
toda política ambiental 
no século XX 

• Sociedade é 
gerenciável por meio 
de regras e legislações 

• Regras claras 

• Base para retribuições 

• Aderência pode levar a 
melhorias 

• Aplicável à grandes áreas 

• Reativo por natureza 

• Incertezas na capacidade 
de governo lidar com 
assuntos complexos 

• Exige monitoramento e 
fiscalização 

• Custo efetivo é incerto 

• O crescimento econômico 
é restringido 

Mercado Economia 
• Mecanismos de preço 

provêm controle. 

• Mudanças ocorrem 
dinamicamente pela 
remodelação dos preços. 

• Mercados podem 
resolver problemas 
ambientais através do 
sistema de preços. 

• Incorporar 
preferencias 
individuais ao mercado 
permite que resultados 
otimizados 

• Integração dos serviços 
ecossistêmicos no mercado 

• Reconhecimento do custo 
total de produção 

• O comportamento é alterado 
ao se realizar escolhas que 
diminuam a atratividade 
financeira à medida que 
aumentam os impactos 
ambientais. 

• Os mecanismos de preços 
podem não ser capaz de 
incorporar com eficiências 
as externalidades 
ambientais. 

• Relativamente ainda 
poucos exemplos práticos 

• Tem a forme de regulação 

• Preocupações com a 
prestação de contas. 

Sociedade 

civil 

Ciências 

políticas 

• O engajamento permite é 
a base do dinamismo. 

• Mudanças ocorrem 
através de diálogo e de 
debates. 

• Há uma cidadania e 
uma base de 
informações 
suficientes para que 
cada ator possa 
realizar seu papel. 

• A crítica aos governos 
pode induzir à um 
fortalecimento de 
políticas ambientais 

• Participação pública 
aumento a legitimidade 

• A conexão entre as ações 
individuais e os impactos 
ambientais são realçadas. 

• O pressuposto de que o 
debate público resultará 
em um melhoramento 
político é questionável. 

• Potencial para “conflitos 
produtivos”, nos quais 
ideias são trocadas e 
debatidas abertamente 
são ignorados. 
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Modelo 

base 

Orientação 

base 

Características-chave Pressupostos Forças Fraquezas 

Gestão-

cooperativa 

Ciências 

políticas 

• Arranjos de atores 
diversos 

• Comunicação e diálogo 
formam a base para os 
acordos voluntários 

• Foco maior no interesse 
coletivo do que na 
participação efetiva de 
todos os cidadãos 
envolvidos. 

• Os atores estão 
dispostos e são 
capazes de agir de 
maneira colaborativa. 

• Os assuntos 
ambientais são 
complexos e as 
incertezas são altas 

• Abordagens pluralistas 
podem levar à processos 
mais efetivos e eficientes. 

• A mútua dependência é um 
mecanismo fortalece o 
conhecimento local e auxilia 
na formação do consenso. 

• Flexibilidade e aprendizagem 
são características 
importantes para cenários de 
altas incertezas e 
complexidades. 

• Poder diferenciado entre 
atores o que eles 
representam. 

• Não há garantias de 
ganhos de eficiência 

• Negociação e processos 
deliberativos levam 
recursos e tempo 
consideráveis. 

• Não é capaz de garantir 
participação efetiva. 

• Incompatibilidade com 
alguns regimes políticos. 

Parceiras 

público-

privado 

Quadro legal 

e Ciências 

políticas 

• Arranjos de atores 
diversos 

• Foco nos interesses 
manifestos. 

• Os atores estão 
dispostos e são 
capazes de agir de 
maneira colaborativa. 

• Os assuntos 
ambientais são 
complexos e as 
incertezas são altas 

• Ações coordenadas e 
complementares são 
eficientes para assegurar 
mudanças 

• Abordagem pluralista tende a 
processos mais eficientes e 
eficazes. 

• Poder diferenciado entre 
atores o que eles 
representam. 

• Incompatibilidade com 
alguns regimes políticos. 

• Não há garantias de 
ganhos de eficiência 

Parcerias 

social-

privado 

Economia e 

ciências 

políticas 

• Redes e sub redes 
conduzem as questões  

• A formação de redes 
permite a consideração 
rápida sobre as questões 
ambientais, sociais e 
econômicas envolvidas. 

• O estado pode intervir 
para fazer correções 
quando necessário. 

• Serão formadas redes 
de stakeholders para o 
cumprimento das 
regulações próprias 

• Resistência da população 
para com o governo é 
mitigada 

• Processo altamente 
democrático e engajado. 

• Visível proteção dos 
interesses próprios 

• O governo pode ser 
necessário para ações 
corretivas 

• O ideal de alto-regulação 
pode ser ilusório à luz de 
pressupostos legais. 

Fonte: Adaptado de Loë et al. (2009) e Lemos & Agrawal (2006b) 
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2.3. AVALIAÇÃO DE IMPACTO 

A Avaliação de Impacto (AI) é um processo para identificação de impactos 

positivos e negativos, potenciais ou efetivos (Morgan, 2012). Visa facilitar a tomada 

de decisão tornando as consequências ambientais, sociais e econômicas de uma 

atividade mais mensurável e transparente (Sánchez & Croal, 2012). A Avaliação de 

Impacto Ambiental (AIA), a Avaliação de Impactos Cumulativos, aqui denominada 

Avaliação Ambiental Integrada (AAI) e a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), 

podem ser entendidas como instrumentos diferentes e complementares de AI (Westin 

et al., 2014).  

Esses instrumentos, especialmente a AIA, são muito associados ao sistema de 

licenciamento ambiental, que no Brasil está vinculado à AIA de projetos compreende 

a emissão de três licenças, a Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) e Licença 

de Operação (LO), além da verificação do atendimento das restrições determinadas 

durante o processo, condicionando a execução do projeto em relação a medidas de 

controle e as regras de operação (Gallardo & Bond, 2011).  

2.3.1. Avaliação de Impacto Ambiental - AIA 

No Brasil, a AIA é um processo institucionalizado no licenciamento ambiental 

para análise de projetos para empreendimentos de impacto significativo (Westin et al., 

2014). Para sua realização, normalmente é realizado o Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA) o qual está acompanhado do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). 

Dentro do sistema do Licenciamento Ambiental de obras que exigem Estudos 

de Impactos Ambientais, ou seja, de projetos enquadrados como com chances de 

acarretarem significativos impactos ambientais, são necessárias a obtenção de três 

diferentes tipos de licença (Licença Prévia; Licença de Instalação e Licença de 

Operação). 

I – Licença Prévia (LP), na fase preliminar do planejamento da atividade, 

contendo requisitos básicos a serem atendidos nas fases d localização, 

instalação e operação, observados os planos estaduais ou federais de uso 

do solo. 

II - Licença de Instalação (LI), autorizando o início da implantação, de 

acordo com as especificações constantes do Projeto Executivo aprovado. 
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III - Licença de Operação (LO), autorizando, após as verificações 

necessárias, o início da atividade licenciada e o funcionamento de seus 

equipamentos de controle de poluição, de acordo com o previsto nas 

Licenças Prévias e de Instalação.  (Art. 19, Decreto nª 99.274/90) 

A AIA foi instituída nos Estados Unidos, em 1969, pela National Environmental 

Policy Act (NEPA), cujo relatório de estudo de impacto ambiental é chamado de 

Environmental Impact Statement (EIS).  Em 1972, a Conferência das Nações Unidas, 

ocorrida em Estocolmo, declarou a AIA como um importante instrumento de gestão 

ambiental, mas somente na década de 80, que o instrumento teve uma maior 

consolidação global (Sanchez, 2013). Segundo Morgan (2012) praticamente todos os 

países do mundo tem alguma forma de AIA incorporada ao seu processo decisório. 

Segundo Egler (2010, p. 176) “a existência hoje, em qualquer país, de um 

processo de estudo de impactos ambientais é um critério utilizado para demonstrar 

que o ambiente (físico e social) está sendo considerado na implementação de 

empreendimentos”, mas, em alguns casos, esse processo é utilizado apenas como 

um procedimento formal para a legitimação das obras, e não como um instrumento 

efetivo de negociação e mediação de conflitos e interesses. 

De acordo com Sánchez (2008), a primeira aplicação de uma Avaliação de 

Impacto Ambiental no Brasil foi em 1977, com o estudo de impacto da UHE Tucuruí, 

mas foi com a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), Lei 6938/1981, que a AIA 

se institucionalizou como um dos principais instrumentos da gestão e do licenciamento 

ambiental no Brasil. 

Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo 

relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do 

órgão estadual competente, e do IBAMA e em caráter supletivo, o 

licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente (Brasil, 1981, p. 

1) 

Na Resolução CONAMA nº. 237/97, o licenciamento ambiental é definido como 

sendo: 

O procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, 

licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de 

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 

consideradas efetiva ou Potencialmente poluidoras, ou daquelas que, de 

qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as 
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disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso 

(CONAMA, 1997, p. 30841) 

 

Em seu artigo 225, a constituição brasileira fortalece a necessidade por 

instrumentos de gestão ambiental ao determinar que cabe ao poder público “exigir, na 

forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que 

se dará publicidade” (Brasil, 1988b, p. 25, Art. 225, IV) 

A AIA apresenta um quadro regulatório relativamente bem instituído na maioria 

dos países (Morgan, 2012), sua utilização como importante ferramenta para 

potencializar os resultados de projetos  é preconizada por agentes internacionais 

como o Banco Mundial (World Bank, 2000). Normalmente representado pelo Estudo 

de Impacto Ambiental (EIA), no Brasil a AIA deve ser realizada e apresentada aos 

órgãos ambientais pelo proponente do projeto, que realizando um diagnóstico da área 

afetada, de possíveis alternativas, mensurando possíveis impactos e propondo 

medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias, terá seu trabalho analisado, e o 

aceite deste pelos órgãos ambientais é condicionante para a aprovação e autorização 

do projeto (Gallardo & Sánchez, 2006). 

Para a International Association for Impact Assessment (IAIA, 2009), a 

Avaliação de Impacto Ambiental pode ser entendida como um processo de 

identificação, previsão, avaliação e mitigação de relevantes mudanças biofísicas e 

sociais referentes à implementação e operação de projetos de desenvolvimento 

propostos, e que deve ser realizado antes principais decisões referentes ao processo 

serem tomadas. 

Os resultados de uma AIA devem ser apresentados de forma acessível e 

compreensível ao público e considerados pelos responsáveis pela tomada da decisão. 

Além disso, os procedimentos identificados pela AIA devem garantir adoção das 

medidas de proteção do meio ambiente determinadas, no caso de decisão da 

implantação do projeto (Partidário, 2012). No Brasil, a AIA é um instrumento da PNMA, 

conforme a Lei 6.938/81, art. 9º, Inciso III (Brasil, 1981). 

Analisando a efetividade da Avaliação de Impacto Ambiental por meio de uma 

revisão bibliográfica de alguns de seus principais autores, Egler (2010) concluiu que, 
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considerando seus objetivos, esse instrumento teve resultados positivos, melhorando 

a consideração de aspectos ambientais e sociais na elaboração e instalação de 

projetos. Contudo, o mesmo autor aponta que o instrumento possui algumas 

deficiências, mesmo quando sua implantação é considerada adequada, sendo o 

principal problema o fato da AIA ocorrer em uma fase tardia do planejamento e tomada 

de decisões.  

Ainda segundo Egler (2010) uma limitação da AIA está na característica reativa 

de sua execução, de forma que o instrumento possui pouca capacidade para lidar com 

algumas questões técnicas, como a discussão de alternativas ao projeto, e mesmo 

quanto a medidas mitigadoras, que não podem extrapolar a escopo do projeto.  

2.3.2. Avaliação Ambiental Integrada -AAI 

Se uma limitação da AIA é ser direcionada preferencialmente às considerações 

de impactos diretamente relacionadas ao empreendimento (Gallardo & Bond, 2011). 

Egler (2010) destaca que esses impactos são der grande importância, pois, 

possivelmente, a interação entre impactos de diferentes empreendimentos pode ser 

significativos ao meio ambiente. Esses impactos são comumente chamados impactos 

cumulativos. O termo engloba uma série de diferentes tipos de impactos, como: 

• Impactos aditivos dos empreendimentos que não requerem a AIA, de 

acordo com a maioria das legislações existentes, tais como os projetos de 

pequena escala, projetos agrícolas que ocupem áreas menores que 

10.000 ha. etc.;  

• Impactos sinergéticos, no qual o impacto total de diferentes projetos 

excede a mera soma dos impactos individuais;  

• Impactos de limite ou de saturação, onde o ambiente pode ser resiliente 

até um certo nível, a partir do qual se torna rapidamente degradado; 

• Impactos induzidos ou diretos, onde um projeto de desenvolvimento pode 

estimular/induzir projetos secundários, sobretudo de infraestrutura; 

• Impactos por estresse de tempo ou de espaço, onde o ambiente não tem 

nem tempo nem espaço para se recuperar de um impacto antes que seja 

submetido a outro;  

• E impactos globais, tais como os que ocorrem na diversidade biológica e 

no clima do planeta  (Egler, 2010, p. 4), 
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Os estudos sobre Impactos Cumulativos começam na década de 1970, nos 

Estados Unidos como Cumulative Impact Assessment. No Canadá e no Reino Unido 

esse tipo de estudo é conhecido como Cumulative Effects Assessment Management. 

Já no Brasil os estudos da Avaliação de Impactos Cumulativos ficaram conhecidos 

como Avaliação Ambiental Integrada (AAI) (Westin, 2014). 

Para a Agência Europeia de Meio Ambiente, a AAI pode ser entendida como: 

the interdiscip- linary process of identification, analysis and appraisal of all 

relevant natural and human processes and their interactions which determine 

both the current and future state of environmental quality, and resources, on 

appropriate spatial and temporal scales, thus facilitating the framing and 

implementation of policies and strategies (EEA, 1999, p. 14) 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), órgão brasileiro responsável pelo licenciamento ambiental no nível federal, 

vem, desde 2003, exigindo que os processos de AI abrangessem também o nível da 

bacia hidrográfica (Tucci & Mendes, 2006). Os autores destacam ainda que a 

utilização da AAI para avaliação de empreendimentos hidrelétricos implantados e suas 

respectivas barragens. Sendo uma ferramenta importante para consideração dos 

efeitos dessas obras; e sobre mudanças e potenciais de usos dos recursos hídricos, 

considerando sempre, necessidades de compatibilização entre a conservação da 

biodiversidade, os aspectos sociais, a geração de energia com e o desenvolvimento 

socioeconômico da região da bacia hidrográfica 

Westin et al. (2014) aponta que a AAI vem sendo cada vez mais utilizada como 

instrumento de AI para empreendimentos hidrelétricos, sendo que desde 2007, o 

inventário do potencial brasileiro vem sendo alvo da AAI, para entendimento dos 

aspectos ambientais em níveis decisórios de planejamento. Apesar de apresentar 

resultados ambientais positivos, os mesmos autores destacam que a AAI vem sendo 

criticada em relação a seu escopo, que, utilizar como foco de estudo apenas a bacia 

hidrográfica, concentrando esforços na análise de impactos cumulativos e sinérgicos 

de reservatórios, não consegue realizar uma análise mais ampla e imparcial sobre a 

estratégia e o planejamento amplo para uma dada região ou setor produtivo, 

diferentemente da AAE. 

A autora ainda destaca que no Brasil, as primeiras iniciativas para a AAI foram 

desenvolvidas pela FEPAM na bacia dos rios Taquari-Antas; bacia dos rios Ijuí, 
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Piratinim, Icamaquã e Butuí (afluentes do rio Uruguai); e na bacia dos rios Apuaê-

Inhandava (afluentes do rio Pelotas). A metodologia utilizada teve como origem um 

um programa de longo prazo da United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO), de 1974, denominado de The UNESCO Internacional 

Hydrological Programme, que tinha por objetivo encontrar soluções à gestão de 

recursos hídricos através novas abordagens técnicas científicas. 

A AAI vem sendo utilizada no setor hidrelétrico brasileiro a fim de analisar 

impactos cumulativos e sinérgicos de empreendimentos planejados em uma bacia 

hidrográfica; os usos atuais e potenciais dos recursos hídricos; e o contexto social 

econômico da região. Visa fornecer orientações e uma base de diagnóstico para o 

processos de tomada de decisão (Westin et al., 2014). Segundo a Lei nª 10.847/2004 

o desenvolvimento de estudos de AAI em bacias hidrográficas para a análise de 

potencial hidrelétricos está sob responsabilidade da Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE) (MMA, 2011). 

 

2.3.3. Avaliação Ambiental Estratégica - AAE 

A AAE tem origem e estreita relação com a AIA. Ambas são ferramentas de su- 

porte à tomada de decisão, porém, enquanto a AIA destina-se à avaliação dos 

impactos ambientais de empreendimentos, a AAE remete ao planejamento em 

estágios decisórios anteriores ao projeto, ao nível de políticas, planos e programas 

(PPPs). Se por um lado a AIA tem prática consagrada, a AAE, não obstante o uso 

sistemático em alguns países, ainda não está completamente disseminada. ” 

(Gallardo, Duarte, & Dibo, 2016, p. 69). 

Não há um consenso sobre a definição de AAE, ainda assim, alguns autores 

apontam que um possível entendimento sobre o termo seria que este é instrumento 

de AI capaz de analisar e incrementar o processo de elaboração e execução de 

políticas, planos e programas (PPPs) (Egler, 2010; Jiliberto, 2011a; Partidário, 2000). 

Historicamente, apesar de ter um ponto de origem muito próximo da AIA, a AAE não 

se desenvolveu tanto quanto a última, especialmente porque sua institucionalização 

começou a ocorrer a posteriori, já na década de 1990 (Tetlow & Hanusch, 2012). Duas 

perspectivas sobre o a AAE são destacadas na literatura, a abordagem reativa e 
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proativa. Na primeira o instrumento de AI é entendido como reativo pois defende-se 

que ele deve ter a função de analisar as deficiências técnicas dos PPPs para 

assegurar que algumas questões ambientais foram trabalhadas; enquanto que na 

segunda perspectiva, a AAE é vista como um instrumento proativo com a função de 

inserir questões de sustentabilidade no planejamento estratégico (Egler, 2010; 

Sánchez, 2008; Sheate & Partidário, 2010; Tetlow & Hanusch, 2012). 

A AAE vem se desenvolvendo rapidamente pelo mundo, principalmente a partir 

de 2001, com a aplicação prática e institucionalizada da Diretiva Europeia (Parlamento 

Europeu & Conselho de União Europeia, 2001) sobre o tema por alguns países 

(Jiliberto, 2011b; Therivel et al., 2009).  

Uma das principais definições sobre a AAE vem do trabalho de Sadler e 

Verheem (1996), que diz:  

SEA is a systematic process for evaluating the environmental consequences 

of proposed policy, plan or programme initiatives in order to ensure they are 

fully included and appropriately addressed at the earliest appropriate stage of 

decision-making on par with economic and social considerations. (Sadler & 

Verheem, 1996, p. 27) 

Segundo Tetlow & Hanusch (2012) o termo Avaliação Ambiental Estratégica foi 

utilizado pela primeira vez em 1989 em trabalho de Wood & Dejeddour (1992), mas o 

conceito de se analisar os impactos ambientais potenciais de PPPs foi anteriormente 

estabelecido em 1969 nos Estados Unidos, ainda no National Environmental Policy 

Act – NEPA (U.S., 1969), que estabeleceu os critérios não só da AAE, mas também 

os de AIA. 

A partir de relatório Brundtland de 1987 (WCED, 1987), a visão de que se é 

necessário considerar as questões ambientais nas discussões de políticas, planos, 

programas e projetos de desenvolvimento se fortaleceu (Glavic & Lukman, 2007). A 

convenção de Espoo (United Nations, 1991) sobre Impactos Ambientais 

transfronteiriços, assinada em 1991, mas ratificado em 1997, determinou que, para 

certas atividades, é necessário que a avaliação de impacto seja realizada ainda no 

nível e planejamento, anteriormente ao nível de projeto. Dentre os 45 países que 

assinaram a declaração o Brasil não está incluído. 

A origem da AAE e da AI no geral é relacionada com um modelo de pensamento 

modernista e racional das tradições do planejamento, inicialmente ambas as tradições 
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seguem uma linha positivista, que considera os assuntos sobre meio ambiente como 

questões claramente quantificáveis sobre as consequências do processo de decisão 

(Owens et al., 2004). Com o aumento do número de publicações sob a perspectiva 

das ciências sociais, essa linha positivista foi desafiada por vários autores, com o 

argumento de que escopo, objetivo e o pensamento racional puro muitas vezes não 

está alinhado com a realidade do processo de planejamento nem com a realidade de 

governança local (Jiliberto, 2011b; Mans & Holger, 2001; Meuleman, 2014; Owens et 

al., 2004; Retief, Jones, & Jay, 2008). 

Posteriormente a AAE passar a ser fortemente influenciada por novas correntes 

do planejamento, tais quais o pós-modernismo, o pós-positivismos e a teoria do 

planejamento colaborativo (Tetlow & Hanusch, 2012). Essas novas influências 

relativizam a AAE, de forma que sua aplicação passa a ser diferente, de acordo com 

o contexto institucional e de escopo em que está inserida, tornando-se influenciada 

por fatores como o contexto ambiental, social, econômico, cultura e político do objeto 

de análise (Sheate & Partidário, 2010). Os praticantes da AAE devem entender o 

contexto do processo de decisão, a governança em que estão inseridos, para adequar 

suas práticas. Destaca-se ainda que esse processo de considerações de contexto é 

um ponto crítico para o sucesso, ou não, da AAE  (Brown & Thérivel, 2000b; Mans & 

Holger, 2001; Owens et al., 2004). 

A AAE ainda não possui um quadro de normatizações formais tão bem 

desenvolvidas como a AIA (Tetlow & Hanusch, 2012), mas vale destacar que 137 

países, dos mais diversos níveis de desenvolvimento, e 42 organizações, ratificaram 

na Declaração de Paris (Development Assistance Committee, 2008), o compromisso 

de desenvolver e aplicar abordagens comuns para a avaliação ambiental estratégica, 

e nível setorial e nacional. O Brasil participou do desenvolvimento da declaração, mas 

não ratificou sua adoção. 

Para Tetlow & Hanusch (2012), o histórico da AAE pode ser entendido como 

uma evolução, na qual o instrumento que no começo era entendido basicamente como 

um mecanismos de resposta ou reativo (Partidário, 2012) para um processo proativo, 

que busca soluções, dentro da perspectiva do desenvolvimento sustentável, se 

tornando parte integrante das atividades de planejamento estratégico. Ainda segundo 

essas autoras, esse entendimento se dá por tendências em meio a um cenário 

complexo, e não como uma evolução linear simplificada. 
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Por se tratar de um instrumento abrangente, capaz de avaliar Políticas, Planos 

e Programas distintos e de setores diversos o papel e os objetivos da AAE irão variar 

de acordo com contexto de planejamento e tomada de decisão em que essa está 

inserido. Partidário (2000, p. 655) defende que os vários estilos de AAEs devem ser 

entendidos como uma “família de instrumentos” para o planejamento e o 

desenvolvimento sustentável, podendo ser aplicados para o planejamento regional, 

setorial, sustentável, de políticas ou sobre temas específicos (como para a 

biodiversidade e as mudanças climáticas). 

A AAE pode, por exemplo, prover a oportunidade para diálogo e participação, 

aprendizagem organizacional, aumentar a preocupação ambiental entre os 

envolvidos, melhorar a transparência, o processo de decisão e integrar mais 

stakeholders ao processo, contribuindo para a redução de riscos com os mesmos 

(Jiliberto, 2011b; Switzer, 2016; Tetlow & Hanusch, 2012). O instrumento pode ainda 

atuar como um “mecanismo de checagem” (Tetlow & Hanusch, 2012), para garantir 

que as questões ambientais sejam consideradas nos PPPs.  

Quanto à utilização prática da AAE, Tetlow & Hanusch (2012), analisando o 

estado da arte do instrumento, apontam três gatilhos principais para justificar o 

espalhamento da AAE: 

• O estímulo do Banco Mundial e outras agências de desenvolvimento 

para a adoção da prática 

• A adoção da Diretiva Europeia de AAE 

• A adoção e negociação do protocolo de AAE da Convenção de Espoo. 

Ainda segundo estes autores, as atividades de instituições como o Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento -  PNUD; Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente – PNUMA; Banco Mundial; Organisation for Economic Co-

operation and Develpment - OECD e outras vem fortalecendo o discurso em relação 

a utilização da AAE e cooperação para o desenvolvimento. Um bom exemplo desse 

modelo pode ser visto no guia da OCDE. A ampliação do escopo da AAE às questões 

de empréstimos internacionais e programas setoriais também foram promovidas por 

esses atores. 

A diretiva europeia para a AAE (Parlamento Europeu & Conselho de União 

Europeia, 2001) exigiu que todos os seus países membros desenvolvessem um 
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quadro legal e administrativo para a garantia de implementação da AAE até Julho de 

2004. Na data de vencimento do quadro apenas nove países membros haviam 

realizados os ajustes de governança necessários, de forma que apenas em 2009, 

todos os 27 países membros no período, fizeram os ajustes necessários, apesar de 

diversos casos de incompatibilidade entre as legislações e a diretiva europeia que 

ocorreram e ainda ocorrem (Tetlow & Hanusch, 2012; Unalan & Cowell, 2009). 

A implementação da diretiva não foi fácil, Unalan & Cowell (2009) relatam que 

foram necessárias muitas negociações e esboços para que a mesma fosse aceita 

pelos países do bloco. Originalmente a ideia foi proposta para comissão da década 

de 1980, mas por falta de consenso a ideia só foi retomada nos anos de 1990, quando 

assuntos relacionados à sustentabilidade ganham força no cenário mundial. 

Westin (2014) destaca que na América Latina, apenas Uruguai, Costa Rica, 

Chile possuem uma regulamentação formal para AAE como instrumento para a 

avaliação ambiental Políticas, Planos e Programas (PPP). Já Brasil, Guatemala e 

Venezuela contam com projetos de lei ou acordos governamentais para o uso do 

instrumento. Enquanto que República Dominicana, El Salvador e Cuba possuem 

algum tipo de incentivo para aplicação da AAE. 

A AAE é aplicada em níveis estratégicos diversos por todo mundo. Legislações, 

empréstimos, políticas, planos e programas são exemplos de objetos analisados pelo 

instrumento. O Quadro 2, adaptado dos resultados de Tetlow & Hanusch (2012), 

apresenta alguns casos selecionados que resumem as principais utilizações do 

instrumento pelo mundo.  

Quadro 2 – Quadro sobre o estado da arte da AAE em alguns países: 

Países Marco legal Contexto em 2009 

União 
Europeia (27 
países 
membros em 
2012) 

Diretiva de AAE 2001/42/EC e 
o quadro legal de cada país 

Estabeleceu a adoção da AAE em seus países 
membros de maneira lenta, mas com sucesso. 
Prevê diferenças de acordo com cada país. 
Pretende abranger seu escopo, com a adoção, 
por exemplo, de tópicos sobre mudanças 
climáticas. 

EUA National Environmental Policy 
Act (NEPA, 1969) 

Apesar de ser o país de origem da AAE, apenas 
poucas avaliações são feitas todos os anos. 

Canada Cabinet Directive on 
Enviromental Asessment of 
Policy, Plan and Programme 

A abordagem flexível da AAE é associada a 
fraquezas no processo de implementação e pobre 
follow-up. 
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Países Marco legal Contexto em 2009 

Proposals (de 1990, várias 
ementas) 

Austrália Australian Environmental 
Protection and Biodiversity 
Conservation (EPBC) de 1999 

Há uma considerável experiência da utilização 
mandatória da AAE na pesca e outras práticas 
emergentes. 

China Lei de Avaliação de Impacto 
Ambiental de 2003 

Houve rápida e variável evolução da AAE nesse 
país, no entanto a aplicação prática ainda foi 
limitada e carece de legislação específica. 

Brasil (Egler, 
2010; Margato 
& Sánchez, 
2014) 

Não há quadro legal, apenas 
guias e orientações. 

Conta com experiências práticas, mas não consta 
com um arcabouço legal para a utilização do 
tópico. 

Fonte: Adaptado de Tetlow & Hanusch (2012) 

Analisando a situação da AAE pelo mundo Sheate & Partidário (2010) 

consideram que embora a AAE já possua uma experiência prática de vários anos, 

esse instrumentos ainda não atingiu um estágio de maturidade tal qual o da AIA. Para 

Tetlow & Hanusch (2012) o setor com o maior número de utilizações da AAE foi o de 

planejamento territorial. Os setores de transporte, a gestão de recursos hídricos, e 

indústrias extrativistas também já apresentam casos numerosos por todo o mundo. 

A International Association for Impact Assessment (IAIA, 2002) estabeleceu 

alguns critérios para a boa qualidade da AAE: seguindo a premissa de Owens et al., 

(2004) de que o ponto mais importante para uma AI (tanto AIA, quanto AAE) está no 

quanto o instrumento contribui para o processo de decisão. Seguindo essa premissa, 

a IAIA (2002) estabeleceu como critérios de qualidade para a AAE os seguintes 

pontos: Integração; influência para sustentabilidade; escopo com foco adequado; 

prestação de contas; participação e interatividade (Rizzo, Gallardo, & Moretto, 2017). 

Ainda segundo a IAIA (2002) para um bom desempenho da AAE são requisitos 

que: O documento integre os vários aspecto sócio ambientais; seja orientado à 

sustentabilidade; tenha foco estratégico; tenha flexibilidade às necessidades do 

processo de decisão; atribua responsabilidades; seja participativo e tenhas seus 

resultados disponíveis aos interessados em geral. 

Tetlow & Hanusch (2012) argumentam que boa parte do debate sobre o papel 

da AAE está centrado no entendimento se este deve ter o objetivo de funcionar como 

salvaguarda ambiental, semelhantemente à AIA; incorporar o conceito de 
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sustentabilidade no processo de planejamento; ou ainda de auxiliar o tomador de 

decisão na adequação da PPP para com todas as normativas vigentes. 

Tetlow & Hanusch, (2012) ao analisarem uma série de artigos sobre AAE, 

mostram que ainda há controvérsias sobre seus resultados. Em uma análise SWOT 

(forças, fraquezas, oportunidades e ameaças) sobre a AAE esses autores tentaram 

sistematizar os principais apontamentos sobre o tema até aquele período. Uma versão 

da mesma, em tradução livre e com algumas adaptações, encontra-se no Quadro 3. 

Quadro 3 - Quadro: Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças: 

Forças Fraquezas 

• AAE vem sendo cada vez mais efetiva em 
mudar o conteúdo de PPPs. 

• A capacidade da AAE exercer influência é 
limitada 

• AAE está se tornando mais integrada com o 
processo de planejamento. 

• Deficiências de longa data associadas à 
AAE ainda não resolvidas. 

• Aumenta a preocupação com as 
implicações ambientais dos PPPs 

 

• Desenvolve um processo mais transparente  

• Aplicação generalizada  

• Contribui para fortalecimento das 
instituições 

 

Oportunidades Ameaças 

• Melhor integração no processo de decisão • Os objetivos e o papel da AAE ainda não 
são claros 

• A AAE de políticas vem sendo encorajada 
pelo SEA Protocol 

• Expectativas exageradas sobre a AAE 

• Trabalhar com desafios globais: 
considerações sobre os limites ambientais, 
serviços ecossistêmicos e mudanças 
climáticas 

• Recessão diminui os recursos disponíveis 
para a AAE 

• AAE mais estratégica para suportar a boa 
governança ambiental especialmente em 
questões desenvolvimento cooperativo. 

 

Fonte: Adaptado de Tetlow & Hanusch (2012) 

 

Para Stoeglehner (2010) as pesquisas mais recentes sobre o tema mostram a 

importância de se considerar a AAE como uma ferramenta para a construção de uma 
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melhor governança ambiental, de forma a contribuir com a preocupação ambiental, 

mudanças institucionais e a criação de arenas para a aprendizagem social. 

Therivel et al. (2009) reportam evidências de que a AAE vem sendo percebida 

por alguns planejadores e tomadores de decisão como um exercício para a 

compatibilidade dos requerimentos legais envolvidos, mais do que como um processo 

para adicionar valor real ao processo de planejamento.  

Segundo Westin (2014), até 2014 o Brasil contava com 38 AAE realizadas, das 

quais 11 foram solicitadas por instituições financeiras internacionais como Banco 

Mundial e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), seis de demandada do 

governo federal, 17 de governos estaduais e quatro foram realizadas por iniciativa 

própria do setor privado. Para Malvestio & Montaño (2013) as AAEs já realizadas no 

Brasil tiveram forte foco na análise de alternativas locacionais de projetos. Até 2012, 

o setor de energia foi o que mais elaborou estudos desse tipo, com 13 estudos 

trabalhos relacionados à hidroelétricas, planejamento de bacias, óleo e gás. 

A AAE e o EIA podem se complementar como instrumentos de gestão 

ambiental no planejamento, em um processo de avaliação em cascata conhecido 

como tiering assessment, em inglês (Westin, 2014).  Para Arts, Tomlinson, & Voogd 

(2011) o tiering  ocorre quando há a ação deliberada de transferências de informações 

de um nível do planejamento para outro que devem ser formalmente vinculadas e 

exercem influência entre as mesmas.  

Já Sánchez (2014) destaca, dentre outros aspectos, a necessidade de maior 

integração entre os próprios instrumentos de Avaliação de Impacto, enfatizando que 

o fortalecimento da prática de Avaliação de Impacto requer foco e integração, e nesse 

aspecto, o uso da hierarquização pode ser um importante meio de alocação de 

recursos destinados à tomada de decisão, melhorando a eficácia do processo 

decisório, tendo em conta que as avaliações são realizadas no momento inicial da 

discussão e análise das consequências em cada nível hierárquico. 

A AAE não deve ter como intuito substituir o processo de EIA ou AAI, cada um 

dos instrumento possui um foco específico, contudo, muitas vezes ocorre da AAE ter 

sido realizada com o intuito de corrigir situações que falharam no EIA, o que não 

deveria ser o seu papel (Montaño & Souza, 2015; Westin, 2014). 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para o atendimento dos objetivos deste trabalho, frente à complexidade e 

extensão do tema de estudo, este projeto se utilizou de uma abordagem de pesquisa 

qualitativa, pautada em objetivo exploratório dentro do escopo das ciências sociais 

aplicadas. Os procedimentos técnicos para a realização dessa pesquisa englobam 

duas estratégias principais: pesquisa bibliográfica e pesquisa documental.  

Foi escolhida a abordagem de pesquisa qualitativa em razão de suas 

vantagens frente à natureza do objeto de estudo. Segundo Günther (2006, p. 204), 

sobre este tipo de trabalho, é possível afirmar que: 

“... são características da pesquisa qualitativa sua grande flexibilidade e 

adaptabilidade. Ao invés de utilizar instrumentos e procedimentos 

padronizados, a pesquisa qualitativa considera cada problema objeto de uma 

pesquisa específica para a qual são necessários instrumentos e 

procedimentos específicos. ”  

A opção por essa abordagem metodológica mostrou-se pertinente a um objeto 

de estudo complexo como a governança ambiental do setor hidrelétrico brasileiro. Por 

essas mesmas características, houve a escolha do objetivo de trabalho como sendo 

exploratório. Segundo Raupp & Beuren (2003) quando o tema escolhido é ainda 

pouco explorado há dificuldade na formulação de hipóteses precisas e 

operacionalizáveis, sendo os trabalhos exploratórios um importante passo para que 

estas etapas sejam realizadas em futuras pesquisas. 

O escopo de trabalho foi sendo definido a partir da revisão bibliográfica e 

análise documental dos principais documentos de governança de setor hidrelétrico 

brasileiro. Para uma mais apurada averiguação sobre a natureza do objeto de estudo 

foi necessária a caracterização de três sistemas de governança ao qual suas 

interações resultam na chamada governança ambiental do setor. Os três sistemas 

inseridos no sistema macro de governança ambiental identificados são: o sistema de 

governança do setor elétrico; o sistema de governança da gestão de recursos hídricos 

e o sistema de governança da política ambiental brasileira. 

A revisão bibliográfica foi realizada através de trabalhos científicos diversos, 

mas com ênfase à artigos internacionais recentes, das bases Scopus, Web of Science 

e do Portal de Periódicos da Capes. Os principais temas de pesquisa utilizados (em 
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português e inglês): governança; governança ambiental; setor elétrico; gestão de 

recursos hídricos; política ambiental e instrumentos de avaliação de impacto.  

Por sua vez a análise documental utilizou-se de diversos relatórios sobre a 

governança ambiental brasileira, legislações e, principalmente, planos dos três 

sistemas de governança avaliados. O Quadro 4 identifica os principais documentos 

analisados para a realização do trabalho: 

Quadro 4: Principais documentos analisados no decorrer da pesquisa. 

Autor Ano  Título  Escopo 

ANEEL 2008 Atlas de Energia do Brasil Setor Elétrico 

Banco Mundial 2008 
Licenciamento ambiental de empreendimentos 
Hidrelétrico no Brasil: uma contribuição para o debate 
(3 volumes) 

Instrumentos de 
Avaliação de 
Impacto 

Banco Mundial 2012 Strategic Environmental Assessment in the World Bank 
Instrumentos de 
Avaliação de 
Impacto 

Eletrobrás 1993 Plano Diretor de Meio Ambiente do Setor Elétrico Setor Elétrico 

EPE 2016 Balanço Energético Nacional  Setor Elétrico 

EPE & MME 2007 Plano Nacional de Energia 2030 Setor Elétrico 

EPE & MME 2015 Plano Decenal de Expansão de Energia 2024 Setor Elétrico 

IAIA 2002 
Strategic Environmental assessment: performance 
criteria 

Instrumentos de 
Avaliação de 
Impacto 

MMA 2011 Plano Nacional de Recursos Hídricos 
Gestão de 
Recursos Hídricos 

MME 2008 Matriz Energética Nacional 2030 Setor Elétrico 

MME & CEPEL 2007 
Manual de Inventário Hidroelétrico de Bacias 
Hidrográficas 

Setor Elétrico 

OECD 2011 
Water Governance in OECD Countries: A multi-level 
approach 

Gestão de 
Recursos Hídricos 

OECD 2012 
Aplicação da Avaliação Ambiental Estratégica: Guia de 
boas práticas na cooperação para o desenvolvimento 

Instrumentos de 
Avaliação de 
Impacto 

OECD 2015 Governança dos Recursos Hídricos no Brasil 
Gestão de 
Recursos Hídricos 

OECD 2015 Environmental Performance Review: Brazil 2015 Política Ambiental 

OECD 2015 Princípios da OECD para a Governança da Água 
Gestão de 
Recursos Hídricos 

TCU 2013 Referencial básico de governança 
Governança 
brasileira 

TCU 2014 
Referencial para Avaliação de Governança em 
Políticas Públicas 

Governança 
brasileira 

Tucci & 
Mendes 

2006 Avaliação Ambiental Integrada da Bacia Hidrográfica 
Instrumentos de 
Avaliação de 
Impacto 

United Nations 2016 Governance Governança  

UNWWAP 2003 Water for People, water for life 
Gestão de 
Recursos Hídricos 



49 
 

Autor Ano  Título  Escopo 

World 
Resources 

Institute 
2003 

World Resources: Decisions for the Earth Balance, 
Voice and Power 

Governança  

Fonte: Elaboração do autor. 

 

A análise da governança ambiental foi realizada a partir da metodologia de 

análise multinível. Essa é uma abordagem utilizada e defendida por autores como Loë 

et al. (2009), Reed & Bruyneel (2010), Jessop (1998), Kersbergen & Waarden (2004) 

e Meuleman (2014), além de instituições internacionais e nacionais, como a OECD 

(Rodrigo et al., 2005), o Banco Mundial (2008) e o TCU (TCU, 2014). Essa abordagem 

permite um melhor entendimento sobre as responsabilidades e os papéis 

desempenhados os entre vários atores institucionais do setor público e privado. 

Segundo Akhmouch (2012) e o relatório da OECD (2011) essa técnica de 

caracterização da estrutura de governança é feita a partir de: 

• Análise sobre os principais processos regulatórios do setor: nesse estudo 

realizada a partir de uma revisão sobre os marcos legislativos e 

procedimentais vigentes. 

• Identificação e Mapeamento institucional dos principais agentes 

institucionais envolvidos, normalmente classificando os atores de acordo 

com seus níveis de atuação em Federal, Estadual, Municipal, regional, ou 

não governamental. 

Considerando-se que a governança ambiental do setor hidrelétrico é resultante 

da interação entre as estruturas de governança do setor elétrico, da gestão de 

recursos hídricos e da política ambiental, optou-se por subdividir a caracterização na 

análise das dinâmicas, marcos estruturais e mapeamento institucional do setor 

elétrico, separadamente da governança de Meio Ambiente. Nessa última modalidade 

de governança foram agrupadas as estruturas de governança de gestão de recursos 

hídricos e da Política Ambiental. Após a caracterização dessas microestruturas foi 

feito uma análise conjunta para um melhor entendimento das inter-relações das 

dinâmicas da governança ambiental do setor. 

Em uma segunda etapa, este trabalho analisou a estratégia de governança 

ambiental do setor hidrelétrico brasileiro de acordo com o framework adaptado de 

Lemos & Agrawal, (2006) e Loë et al. (2009) (Quadro 1). Como os próprios autores 
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destacam, esse tipo de análise não tem a intenção de encerrar o tema, mas de 

levantar hipóteses sobre o funcionamento de um sistema complexo como as 

estruturas de governança ambiental. Qualquer classificação estática sobre o sistema 

de governança, passará por alguns critérios subjetivos, sendo uma simplificação da 

realidade. Ainda assim, esse tipo de trabalho tem o importante papel de buscar 

entender quais as principais forças e fraquezas do sistema de governança vigente. 

Subsequentemente foram analisadas as contribuições potenciais da AIA, da 

AAI e da AAE ao sistema de governança ambiental estabelecido no setor. A análise 

foi realizada a partir da teoria e do framework da OECD (OECD, 2011, 2015d) sobre 

principais lacunas dos sistema de governança ambiental (Figura 4), originalmente 

proposta para análises de governança de gestão de recursos hídricos.  

 

Figura 4 - Lacunas de Governança Ambiental. Fonte: Adaptado de OECD (OECD, 2015d) 

 

A capacidade de alguns dos instrumentos de AI contribuir com a mitigação de 

alguma das sete lacunas de governança apontadas na Figura 4 foi realizada a partir 

de uma interpretação relativa acerca da capacidade de cada um dos instrumentos de 

AI (AAE, AAI e AIA) suprir com as necessidades de cada lacuna, que são: 

• Lacuna Administrativa: Conciliar os limites administrativos e técnicos 

operacionais. 

Lacunas da 
Governança

Políticas

Prestação de 
contas

Financiamento

CapacitaçãoInformação

Administração

Objetivos
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• Lacunas Políticas: Lidar com a fragmentação institucional e territorial da 

política entre múltiplos atores e identificar histórias de sucesso e incentivos 

para a efetiva coerência das políticas entre os setores 

• Lacunas de Financiamento: Verificar qualquer incompatibilidade entre as 

responsabilidades e os recursos disponíveis para realizá-las e o 

desenvolvimento de mecanismos de distribuição e obtenção de recursos. 

• Lacunas de Capacitação: Garantir a capacidade de infraestrutura e de 

especialização, nos níveis central e subnacional. Isso 

• Lacunas de Objetivo: Alinhar os objetivos, os interesses divergentes e as 

prioridades, para promover sinergias e complementaridades na escala 

certa e superar a descontinuidade e os interesses 

• Lacunas de Responsabilidade: Fomentar mecanismos de 

responsabilização aos atores pertinentes e proteger os envolvidos, por 

meio de tomada de decisão inclusiva e transparente.  

• Lacunas de Informação: Desenvolver sistemas de informações físicas, 

socioeconômicas, financeiras e institucionais para os recursos hídricos, 

para apoiar os tomadores de decisão, com atenção específica para a sua 

coerência, consistência, confiabilidade e divulgação pública, bem como os 

seus custos e benefícios 

A análise das possíveis contribuições da AAE ao sistema de governança 

ambiental, partiu de uma revisão sobre boas práticas internacionais de AAE na 

literatura científica (Mccluskey & João, 2011; Partidário, 2000; Sánchez, 2008; Tetlow 

& Hanusch, 2012; Unalan & Cowell, 2009) e não pelas experiências desse instrumento 

no Brasil. Como esse instrumento ainda não é regulado e institucionalizado no país, 

essa diretriz foi escolhida para o incentivo da adoção da prática no Brasil, a partir das 

melhores práticas internacionais.  
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4. RESULTADOS 

4.1. ANÁLISE DO SISTEMA DE GOVERNANÇA MULTINÍVEL 

4.1.1. Dinâmicas e Marcos Estruturais do Setor Elétrico 

A energia elétrica é utilizada no Brasil desde do final século XIX, pouco tempo 

depois da invenção do dínamo e da lâmpada elétrica na Europa e nos EUA, em alguns 

serviços públicos de iluminação, como a estação Central da Estrada de Ferro D. Pedro 

II no Rio de Janeiro, e usos privados, como mineração e atividades fabris (Gomes & 

Vieira, 2009). Segundo estes autores, entre os anos de 1880 e 1930 há uma primeira 

fase da formação do setor elétrico brasileiro, em que o monopólio privado se 

sobressai, dominado por empreendimento de empresas de capital estrangeiro, como 

no caso da empresa Light, da Inglaterra. e da American & Foreign Power Company 

(Amforp), dos Estados Unidos, que chegaram a controlar 80% do mercado elétrico. 

As atividades de gerenciamento de recursos hídricos são iniciadas pelo 

governo neste primeiro período de formação do setor. Em 1920, é criada a Comissão 

de Estudos de Forças Hidráulicas do Ministério da Agricultura, em 1930 institui-se a 

Diretoria de Águas e em 1934 o Código das Águas, que por sua vez foi o primeiro 

esforço para regulamentar os usos da água, atribuindo a competência exclusivamente 

à união (J. Gomes & Vieira, 2009). Em 1938 é editado o código de pesca, com o 

objetivo de conservação da fauna fluvial, prevendo recursos como escadas de peixes 

em hidrelétricas e estações de piscicultura (CMEB, 2017).  

No período as centrais elétricas de abastecimento público ficaram limitadas aos 

centros urbanos do Rio de Janeiro e São Paulo. Ainda no final de década de 1920 há 

uma primeira crise de fornecimento de energia, com as empresas tendo dificuldades 

para responder às necessidades industriais e demográficas em crescimento. Este 

contexto agrave-se com a crise econômica de 1929 e os preços da eletricidade 

chegam a triplicar em um período de apenas dois anos (Fuchs, 2016). 

A crise do setor deste período foi utilizada como justificativa para a criação de 

uma regulação e institucionalização do setor pela união federal (e não os estados), 

com o objetivo de proteger as reservas nacionais e os gastos da sociedade civil. Com 

isso a federação passa a regular, legislar e negociar as concessões do setor elétrico 

através do Serviço de Águas do Ministérios da Agricultura. (Fuchs, 2016). 
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Entre os anos de 1931 e 1945, Gomes & Vieira (2009) destacam o 

fortalecimento do estado presente não só por meio do novo quadro legal, mas também 

por meio da criação de importantes institucionais no âmbito federal e local, como o 

surgimento do Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica (CNAEE) em 1939. 

Algumas das outras companhias de energia que se formaram nesse período foram a 

Companhia Estadual de Energia Elétrica -RS (CEEE-RGS), Companhia Hidrelétrica 

do São Francisco (CHESF), Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), 

Companhia Paranaense de Energia (COPEL), Centrais Elétricas de Santa Catarina 

(CELESC), Centrais Elétricas de Goiás (CELG), Centrais Elétricas Mato-grossenses 

(CEMAT), entre outras. 

Com a institucionalização do setor ganhando força e a persistente escassez de 

reservas energéticas o estado decide criar a comissão de Racionalização de Energia 

Elétrica em 1939. Uma das ações da comissão foi a determinação de que os usuários 

deveriam diminuir em 20% o uso de energia elétrica, impondo multas aos que a 

descumprissem. A comissão sugeriu ainda a que nos próximos anos deveria ser 

realizado a transição do modelo de energia local para o nacional, com a criação de 

uma companhia estatal de energia elétrica para uma melhor gestão do setor (Fuchs, 

2016). 

No contexto da precária e cara energia elétrica, a população protestou por meio 

de boicotes de pagamentos de energia elétrica. As atribulações do período fizeram 

com que o risco de investimentos no setor subisse, de forma a que entre os anos de 

1930 e 1960, os investimentos de companhias privadas ficassem praticamente 

estagnados (Fuchs, 2016). Os investimentos do estado foram intensificados neste 

período. Segundo Gomes e Vieira (2009), entre os anos de 1946 e 1962, tais 

investimentos foram responsáveis por um aumento de 326,9% na capacidade 

instalada.  

Entre 1946 e 1962 o estado passa atuar como indutor de políticas públicas, e 

há o surgimento de mais algumas importantes instituições, que vão contribuir para a 

consolidação do setor nos anos subsequentes como Furnas, com financiamento do 

Banco Mundial, o Ministério das Minas e Energia (MME), o Departamento Nacional de 

Produção mineral e a empresa Centrais Elétricas Brasileiras S.A (Eletrobras). A 

estatal, diretamente ligada ao Ministério de Minas e Energia, responsabilizou pela 

maioria das atividades do setor, como a realização dos estudos prévios, construção, 
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operação, transmissão e gerenciamento das subestações. Sob sua responsabilidade 

ficaram também várias estatais menores, como a Furnas e a CHESF. A distribuição, 

no entanto, uma área chave, continuou nas mãos de empresas privadas (Gomes & 

Vieira, 2009). Neste período, a mudança nesse cenário exigiu a divisão das 

companhias em geradoras, transmissoras e distribuidoras, o que, segundo 

Albuquerque & Moraes, (2013) não impediu que ainda hoje tenhamos holdings de 

empresas que atuam nesses setores. 

Com a criação da Eletrobrás e o começo do período militar o apoio político e 

econômico consolida-se ao setor elétrico. Em especial pelo facilidade com que 

recursos externos eram obtidos pelo governo no período (Gomes & Vieira, 2009). É 

criado o Departamento Nacional de Águas e Energia (DNAE) em 1965, este 

apresentou alguns conflitos de funções com ao CNAEE, pois ambos possuíam 

finalidades análogas. Em 1968 o DNAE se torna o Departamento Nacional de Águas 

e Energia Elétrica (DNAEE) e o CNAEE é extinto (Westin, 2014). 

Nesse contexto pós golpe militar, vários estados criaram ou ampliaram o 

escopo de atuação de suas companhias, sempre sob o guarda-chuva da Eletrobrás. 

Como exemplo tem-se a Eletrosul (1968), Eletronorte (1973) e a binacional Itaipu 

(1973). As companhias Amforp e Light foram ainda estatizadas nesse períodos (1964 

e 1979 respectivamente) (Fuchs, 2016). 

Em 1973, é criada Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA) que, por sua 

vez, tinha foco na gestão dos recursos hídricos e no combate à poluição ambiental, 

mas contava com nenhum tipo de articulação com o DNAEE (Westin, 2014). Na 

década de 1970 diversos acordos foram feitos na gestão dos problemas e conflitos 

ambientais, com forte participação do setor elétrico, o que acarretou, em 1978, na 

criação do Comitê Especial de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas (CEEIBH) 

e de Comitês Executivos para algumas bacias hidrográficas, constituindo experiências 

importantes para a evolução da gestão por bacia (Porto & Porto, 2008). 

Como Moran (2016) descreve, até a crise do petróleo em 1973, o período militar 

usufruiu-se de um momento de abundante recursos financeiros mundiais e 

governança altamente centralizada para a construção de grandes projetos de 

infraestrutura. Entre eles destacam-se os projetos de ocupação e exploração da 

Amazônia (sob o slogan “Integrar para não entregar”), como a Transamazônica, as 
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usinas hidrelétricas de Tucuruí e Balbina, colônias agrícolas, além da primeira 

tentativa de se construir a usina de Belo Monte. 

Com as crises do petróleo em 1973 e 1979 os investimentos de infraestrutura 

perdem força, mas é reforçado o interesse no desenvolvimento da hidroeletricidade, 

exatamente para diminuir a dependência brasileira ao petróleo. No período foram 

impostos limites ao preço da eletricidade para a contenção da inflação, o que 

acarretou grandes perdas às empresas do setor (Fuchs, 2016). Na década de 1980, 

a atuação governamental no setor perde força de investimento, sendo um período de 

severa crise econômica na maioria dos países latino americanos, acarretando na 

suspensão dos empréstimos internacionais (crise da dívida externa latino-americana). 

Nesta década houve a criação do Grupo Coordenador de Planejamento dos 

Sistemas Elétricos (GCPS), começam-se as operações da usina de Itaipu, maior 

hidroelétrica do mundo naquele momento, e são concluídas as obras do sistema 

interligado Norte e Nordeste. Outro importante avanço para o setor é a criação do 

PROCEL - Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, em 1985, com 

objetivos de estimular a eficiência energética em equipamentos eletroeletrônicos. 

De 1986 até 1999 a Eletrobrás elabora e aplica os Planos Diretores para 

Proteção e Melhoria do Meio Ambiente (PDMA I e II). Os planos tinham o objetivo de 

contemplar as questões socioambientais nos empreendimentos projetados à curto e 

médio prazo. Os PDMA traziam diretrizes de políticas ambientais e tratavam de temas 

como inserção regional; remanejamento de grupos populacionais; tratamento das 

interferências do setor com populações indígenas; e flora, fauna e carvão (Ministério 

da Infraestrutura; Secretaria Nacional de Energia;, & ELETROBRÁS, 1993). 

Posteriormente esse estudo passou a ser vinculado ao Plano Decenal do Plano 

Decenal de Expansão de Energia (PDE ) (Westin, 2014). 

Com a transição para a democracia e a constituição de 1988 a centralização 

perde força, e os governos locais ganham espaço. Com a crise acumulada do período, 

companhias de distribuição (privadas), especialmente de sul e sudeste, se recusam a 

pagar as taxas intrassetoriais de financiamento para o avanço de distribuição de 

energia elétrica para regiões menos exploradas. A Eletrobrás, bastante impactada 

pela crise de década de 1980, é a mais afetada pelo contexto setorial e em 1992 a 

dívida do setor  é de 26 bilhões de dólares, cerca de 20 a 25% de todos débito nacional 

do período (Fuchs, 2016). 
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A Constituição de 1988 definiu as águas brasileiras como bens de uso comum 

e alterou o domínio das águas do território nacional. A Lei nº. 7.735/89 criou o Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) (Brasil, 

1989), mas a gestão das questões hídricas continuou vinculado ao setor elétrico, por 

meio do DNAEE (J. Gomes & Vieira, 2009). 

Após constituição de 1988 há a intenção de uma nova reforma no setor elétrico, 

influenciada pelas tentativas do governo de renegociar suas dívidas e pelas ideias de 

desenvolvimento mais liberais e descentralizadas, defendidas no contexto 

internacional por entidades como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional 

(FMI). Apenas em 1995, com a Lei de Concessões, é que são realizadas concessões 

para novas usinas hidrelétricas e é começada uma nova onda de privatizações nas 

empresas do setor (Tabela 2). Esse gap de regulação no setor abalou a confiança dos 

investidores privados, diminuindo a capacidade de crescimento no período (Fuchs, 

2016). 

Tabela 2: Principais privatizações do setor elétrico desde 1995.  

Nome Ano 
Preço na época (em 

milhões de reais) 

ESCELSA 1995 385 

LIGHT 1996 2230 

CERJ (AMPLA) 1996 605 

COELBA 1997 1731 

AEG SUL 1997 1510 

RGE 1997 1635 

CPFL 1997 3015 

ENERSUL 1997 626 

CEMAT 1997 392 

ENERGIPE 1997 577 

COSERN 1997 676 

CACHOEIRA 
DOURADA 

1997 780 

COELCE 1998 868 

ELETROPAULO 1998 2026 

CELPA 1998 450 

ELEKTRO 1998 1479 

GERASUL 1998 946 

BANDEIRANTE 1998 1014 

CESP Tietê 1999 938 

BORBOREMA 1999 87 

CELPE 2000 1780 

CEMAR 2000 363 

CTEEP 2006 1193 
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Fonte: ABRADEE (2017) 

Em 1996, é extinto o DNAEE e criada a Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL), essa agência passa a regular e fiscalizar a produção, transmissão e 

comercialização de energia elétrica no país de forma mais independente do que o 

antigo DNAEE.  

Em 1997 são instituídos o Mercado para Negociação de Eletricidade e o 

Operador Nacional do Sistema (ONS), novo órgão responsável pela regulação e 

integração sistema elétrico nacional. 

Ainda neste ano, a Lei no. 9.433/97 institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos (PNRH) e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(SINGREH) (Brasil, 1997). Com a PNRH, a gestão de recursos hídricos nacional 

oficializa a bacia hidrográfica como unidade básica de planejamento, para o uso dos 

recursos hídricos e na busca pela proteção ambiental (Silva, 2008). Westin (2014) 

destaca que o setor elétrico tem participação importante na gestão de bacias, 

especialmente financeiramente, por realizar pagamento de compensação pelo uso da 

água pelas hidrelétricas. 

Os anos 2000, por meio da Lei nº 9.984/2000, houve a criação da Agência 

Nacional das Águas (ANA) (Brasil, 2000). Instituição reguladora responsável pela 

implantação da PNRH. A partir de 2010 é criado o Programa de Consolidação do 

Pacto Nacional Pela Gestão das Águas (PROGESTÃO), um programa com o objetivo 

de fortalecer a governança na gestão de bacias hidrográficas.  Entre os anos de 1986 

a 1999, havia ainda o intitulado Plano Diretor para Proteção e Melhoria do Meio 

Ambiente – PDMA I e II, elaborado em parceria pelo Ministério da Infraestrutura e a 

Eletrobrás, que realizou estudos para o setor elétrico visando lidar com as questões 

socioambientais, contemplando os empreendimentos elétricos no curto e médio prazo 

(Ministério da Infraestrutura et al., 1993). 

O setor elétrico teve um crescimento de 36,2% entre 1997 e 2002, após as 

privatizações. Ainda assim, esse aumento não foi suficiente para suportar o aumento 

de demanda industrial e residencial, de forma que, em um período de seca em 2001, 

tenha sido estipulado medidas de racionamento de energia, mesmo que estas não 

tenham evitado que vários blecautes ocorressem no período, conhecido popularmente 

como “Apagão” (Fuchs, 2016). Para lidar com a problemática, o governo criou a 

Câmara de Gestão da Crise Elétrica (CCGE), que, analisando o setor, concluiu que a 
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crise foi acarretada em razão do descompasso entre planejamento e investimentos 

realizados; atrasos em obras estruturais e pelo crescimento acelerado do consumo 

residencial e industrial (J. Gomes & Vieira, 2009). 

Gomes & Vieira (2009) identificaram nesse seis fases distintas no histórico dos 

marcos e dinâmicas do setor elétrico (Quadro 5). Os autores fizeram a identificação a 

partir do papel do estado, o contexto e as principais organizações envolvidas.  

Quadro 5: Contexto e principais organizações do setor elétrico entre 1880 e 2002.  

Período Fase Contexto Principais organizações do setor 

1880-1930 Monopólio 
privado 

• Começo do uso da 
energia elétrica no 
Brasil; 

•  Domínio de 
empresas de 
capital 
estrangeiro. 

Maior Influência 

• Light  

• Amforp  
Menor Influência: 

• Municípios 

• Empresas municipais 

• Empresas geradoras 

1931-1945 
Presença do 
Estado 

• Estado elabora as 
primeiras 
regulamentações; 

• Aumento da 
demanda e dos 
investimentos. 

Maior influência: 

• Light 

• Amforp 
Menor influência: 

• CNAEE 

• Associação de classe 

• Concessionárias municipais 

1946-1962 
Estado 
indutor 

• Aumentos dos 
investimentos do 
estado no setor; 

• Criação da 
Eletrobrás 

Maior Influência: 

• Light 

• Amforp 
Menor Influência 

• Associação de classe (ABCE) 

• Eletrobrás 

• Empresas do sistema Eletrobrás 
(ex: Chesf e Furnas) 

• BNDE 

• MME 

• Fornecedores  

• Demais concessionárias 

1963-1979 
Modelo 
estatal 

• Processo da 
nacionalização e 
estatização do 
setor;  

• Concentração de 
poder na 
Eletrobrás. 

Maior influência: 

• MME/MF 

• Eletrobrás 

• Empresas do sistema Eletrobrás 
Menor Influência: 

• Itaipu (50%) 

• Programa Nuclear 

• Associação de classe (ABCE) 

• Concessionários estaduais 

• Demais concessionárias 

• Fornecedores  

1980-1992 
Crise 
institucional 

• Crise econômica 
com grande efeito 
nos investimentos 
do setor. 

•  Modelo estatal 
questionado. 

Maior Influência: 

• Eletrobrás 

• Empresas do sistema Eletrobrás 

• Empresas concessionários de 
energia estaduais 

Menor Influência 

• MME/MF 
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Período Fase Contexto Principais organizações do setor 

• Associações de classe 

• Fornecedores  

• Demais concessionárias 

1993-2002 
Modelo 
Híbrido 

• Equacionamento 
dos débitos; 
Mudanças 
institucionais; 

•  Empresas 
estatais dominam 
a geração e 
distribuição de 
energia enquanto 
que empresas 
privadas fazem a 
distribuição. 

Maior influência: 

• Aneel 

• NOS 

• Empresas privada 

• Empresas estatais 
Menor influência: 

• MME 

• BNDES 

• MAE 

• Associações de classe 

• Comercializadores de energia 

• Grandes consumidores 

• Fornecedores  

• Petrobras (gás) 

Fonte: Adaptado de Gomes & Vieira (2009) 

 

O modelo institucional do setor de energia elétrica passou por duas grandes 

mudanças desde a década de 90 (ANEEL, 2008; EPE & MME, 2007, 2015). Na 

primeira houve a privatização das companhias operadoras. Isso ocorreu o início com 

a Lei no 9.427, de dezembro de 1996, que instituiu a Agência Nacional de Energia 

Elétrica (Aneel) e determinou que a exploração dos potenciais hidráulicos fosse 

concedida por meio concorrência ou leilão, em que o maior valor oferecido pela 

outorga (Uso do Bem Público) determinaria o vencedor. Já a segunda ocorreu em 

2004, com a criação do chamado Novo Modelo do Setor Elétrico, que teve, entre 

outros objetivos a função de garantir a segurança no suprimento; promover a 

modicidade tarifária e a inserção social, em particular pelos programas de 

universalização (como o Luz para Todos).  

Segundo Fuchs (2016), apesar das privatizações realizadas, o Governo 

Federal ainda pode exercer forte influência no setor através de medidas como: 

Controle de preços; Programas de desenvolvimento, como o Programa Luz para 

Todos (de levar energia elétrica à locais ainda desconectados da rede); Incentivos 

econômicos por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES); e pela 

Eletrobrás, que não foi envolvida no plano de privatização e assumiu um papel na 

promoção de investimentos para a expansão do setor. 

O chamado “Novo Modelo do Setor Elétrico”, implementado a partir de 2004 

pelo Governo Federal, com as leis no 10.847/2004 e no 10.848/2004, manteve a 
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formulação de políticas para o setor como atribuição do Poder Executivo federal, por 

meio do Ministério de Minas e Energia (MME) e com assessoramento do Conselho 

Nacional de Política Energética (CNPE) e do Congresso Nacional (EPE & MME, 

2007).  

Umas das principais medidas realizadas para assegurar esses o objetivo de 

promoção de investimentos foi a realização leilões de concessão para o fornecimento 

de energia elétrica, nele o vencedor não é aquele que paga o maior valor para o uso 

de bem público, mas o que garantir menor valor de vendo energia elétrica gerada 

(Banco Mundial, 2008c). Doravante, o novo modelo instituiu dois ambientes para a 

celebração de contratos de compra e venda de energia:  Ambiente de Contratação 

Regulada, exclusivo para geradoras e distribuidoras; e o Ambiente de Contratação 

Livre (ACL), do qual participam geradoras, comercializadoras, importadores, 

exportadores e consumidores livres. 

Com o novo modelo novos agentes foram criados, como a Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE), vinculada ao MME e cuja função é realizar e apoiar o 

ministérios na formulação dos estudos necessários ao planejamento da expansão do 

sistema elétrico, e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), que 

abriga e coordena a negociação da energia no mercado livre (EPE & MME, 2007). 

Neste novo Modelo, a ANEEL foi preservada, continuando como agência 

reguladora, mas algumas funções foram divididas com o Operador Nacional do 

Sistema Elétrico (ONS), responsável por coordenar e supervisionar a operação 

centralizada do sistema interligado brasileiro. Para acompanhar e avaliar 

permanentemente a continuidade e a segurança do suprimento eletro energético em 

todo o território nacional, além de sugerir das ações necessárias, foi instituído o 

Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), também ligado ao MME. 

Outra mudança ocorrida com a implementação deste novo modelo se deu na 

relação entre as licitações e o licenciamento ambiental. Como era recorrente que 

alguns empreendimentos licitados e concedidos não fossem concluídos à tempo, a 

Lei 10.848/2004 definiu que os empreendimentos hidrelétricos só poderiam ir a leilão 

depois de obtida a Licença Prévia (Westin, 2014). 

Hoje, embora as atividades de distribuição e transmissão continuem sendo 

fortemente regulamentadas e controladas pelo governo por meio do Operador 
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Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a produção das geradoras é negociada no 

mercado livre. Neste mercado as partes interessadas (compradoras e vendedoras) 

acertam entre si as condições de negociação por meio de contratos bilaterais (ANEEL, 

2008). 

Em 2013, a Lei 12.783/2013, que teve sua gênese com a Medida Provisória 

579, de 11 de setembro de 2012, tinha o objetivo de reduzir o preço da energia elétrica 

ao consumidor final. Através de intervenções, tais como subsídios e redução de 

encargos, o governo esperava uma redução de em média 20,2% do preço da energia. 

Porém, conforme apontado por Faria (2016) o governo conduziu o processo de forma 

equivocada, e o setor elétrico não respondeu da forma como previsto. Assim, atribui-

se a esta lei, considerada controversa, uma crise do setor. 

A partir da crise do setor de energia elétrica de 2001, quando houve escassez 

na geração de energia elétrica por fontes hídricas, mais fontes termelétricas são 

acionadas. Apesar destas serem mais caras, as concessionárias não estão 

autorizadas a mudar os preços, tendo tido o governo o papel de subsidiar as 

companhias. Em 2015, passando por dificuldades econômicas, os subsídios foram 

cortados e os preços tiveram que ser repassados aos fornecedores. O Banco Central 

brasileiro estimou um aumento de 38,3% no valor das tarifas de energia. 

Tabela 3 - Resumo do quadro regulatório nacional.  

Leis e 
resoluções 

Ano Detalhe 

Lei 8.031 1990 Plano de Privatização Nacional (PPN) 

Lei 8.987 1995 Direitos e obrigação das companhias 

Lei 9.074 1995 
Definição do produtor, consumidor independentes. E regula 
desvinculo das companhias de geração, transmissão e 
distribuição de energia elétrica. 

Lei 9.427 1996 Cria a ANEEL 

Lei 9.648 1998 

Estabelece o Mercado de Livre de eletricidade; define as 
funções do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS); 
estabelece o sistema de funcionamento para descontos 
tarifários 

Resolução 
ANEEL 264 

1998 
Regula o funcionamento dos mercados dos consumidores 
independentes e especiais. 

Resolução 
ANEEL 281 

1999 Remove algumas taxas 

Alteração na 
lei 9.074 

2000 Redefine os consumidores independentes 
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Leis e 
resoluções 

Ano Detalhe 

Lei 9.991 2000 
Elimina a taxa da Pesquisa e Desenvolvimento obrigatório para 
companhias de biomassa, eólica, e pequenas centrais 
hidrelétricas 

Lei 10.438 2002 
Cria a PROINFA; regulamenta novas taxas e descontos 
possíveis para a operação. 

Lei 10.847 2004 Cria a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 

Lei 10.848 2004 Cria a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) 

Decreto 5.163 2004 Regula o funcionamento do mercado. 

Lei 12.783 2014 
Reduz o preço da energia elétrica para o consumidor final. Sua 
proposta seria injetar recursos e reduzir encargos no setor. 

Lei 13.360 2016 
Diminui a atuação da Eletrobrás e estabelece novas regras de 
mercado. 

Fonte: Adaptado de Signorini, Ross, & Peterson (2015). 

• O Planejamento do Setor Elétrico 

O sistema de planejamento do setor elétrico (ou o ciclo de planejamento 

energético integrado) é constituído por um conjunto de estudos com diferentes 

escopos de atuação (planos de expansão, programas e projetos de aproveitamento) 

e horizontes (curto, médio e longo prazo). Segundo Zimmermann (2007), a partir de 

2004 a reestruturação do setor passou a priorizar estudos de longo e médio prazo, 

criando um sistema de documentos estratégicos que tentam contemplar as etapas de 

diagnóstico; diretrizes e políticas; implementação e monitoramento. 

Quanto à inclusão de aspectos socioambientais no planejamento integrado do 

setor elétrico, Vainer (2007) destaca que as leis de concessões pós constituição de 

1988 (Brasil, 1988a) que tiveram por finalidade regulamentar seu artigo 175, que trata 

da prestação de serviços públicos, há uma omissão às questões sociais e ambientais 

possivelmente associadas à prestação dos serviços concedidos. O artigo 23 da Lei nª 

8.987/95, que estabelece quinze cláusulas essenciais aos contratos de concessão de 

energia elétrica, não faz nenhuma menção a questões de impactos sociais e 

ambientais. Apenas no artigo 29 há uma menção ao tópico ao incluir entre as 

incumbências do poder concedente “estimular o aumento da qualidade, produtividade, 

preservação do meio ambiente e conservação” (Brasil, 1995) . 

Os documentos que compões o planejamento do Setor Energético Nacional 

podem ser divididos em dois tipos: Planos de expansão e estudos para a implantação 

de projetos. O primeiro tipo é entendido como um conjunto de atividades com o 
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objetivo de definir e indicar os caminhos para a expansão produção/geração, do 

transporte e do armazenamento de energia (MME & CEPEL, 2007). Este processo 

deve buscar o alinhamento entre a oferta à demanda prevista ao longo do horizonte 

temporal analisado, considerando para tanto as opções de fontes energéticas 

nacionais e a importação/exportação de energia ou energéticos (Zimmermann, 2007). 

Sempre segundo o Manual do MME (MME & CEPEL, 2007) estes planos 

contemplam vários outros estudos de suporte, possuem objetivos diferentes e são 

complementares entre si, além de estarem articulados em três horizontes temporais 

distintos:  

• Longo prazo: Estudos com horizontes de até 30 anos, que devem ser 

revistos periodicamente a cada 4 ou 5 anos, têm o objetivo de analisar 

estratégias de desenvolvimento, a futura composição da oferta energia e 

prioridades de desenvolvimentos tecnológico. Esses estudos resultam na 

indicação das bacias prioritárias para a realização de Inventários 

Hidroelétricos, diretrizes à estudos de curto prazo e indicações dos custos 

marginais de processo de expansão. Para tanto suas análises devem ser 

baseadas na elaboração de cenários a partir de uma série de 

condicionantes como evolução da economia nacional, disponibilidade de 

fontes de energia primária e opções de importação de energia. A Matriz 

Energética Nacional (MEN) e o Plano Nacional de Energia (PNE) são os 

principais documentos deste horizonte de trabalhos e são frutos da 

compilação de vários trabalhos menores dentro deste escopo. Tais 

documentos devem considerar uma série de variáveis nas questões de 

geração, demanda, importação e transporte de energia na elaboração de 

cenários futuros e definição de diretrizes (Figura 5). 

• Médio Prazo: Horizonte de até 15 anos. Não é um tipo de estudo 

periodicamente realizado, como nos casos dos estudos de longo e curto 

prazo, sendo desenvolvidos em algumas situações específicas e pontuais. 

Alguns exemplos de estudos neste escopo foram: as análises de 

dimensionamento e interligação elétrica entre diferentes regiões do Brasil, 

a inserção da hidroeletricidade da Amazônia e definição de custos 

marginais de dimensionamento de hidroelétricas. 
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• Curto Prazo: Horizonte de até 10 anos, com periodicidade anual, são 

trabalhos que já trazem as decisões relativas à expansão física da oferta 

de energia, definindo empreendimentos e prazos para sua realização. Tem 

como principal resultado o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE), 

resultante da compilação de diversos estudos menores, como estudos de 

viabilidade técnica, econômica e socioambiental. É a base para a 

realização de leilões de energia e licitações. Tem como condicionante as 

necessidades de oferta de energia, a garantia de suprimento, prazos de 

implantação e considerações sobre estudos de engenharia e meio 

ambiente. 

 

Figura 5 – Variáveis importantes na análise dos documentos de planejamento de Longo Prazo do setor 
Elétrico:  

Fonte: Matriz Energética Brasileira 2030 (MME, 2008a) 

 

Outro tipo de estudo básico a compor o planejamento integrado do setor elétrico 

brasileiro, são os trabalhos para a implantação de projetos hidroelétrico. Estes 

documentos têm como objetivo dar suporte técnico à realização de projetos de 

aproveitamento do potencial hídrico (Mercedes, Rico, & Pozzo, 2015). 

Por serem integrados, os estudos se auto alimentam, ainda assim, o estudo 

base nessa hierarquia de planejamento seriam os estudos de Estimativo do Potencial 

Hidroelétrico (MME & CEPEL, 2007). Este estudo que pode ser realizado em 

diferentes escalas, tem como objetivo estimar a potencial de geração de energia 
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elétrica de uma bacia. Esse trabalho é feito apenas com dados secundários e define 

prioridades para a realização de estudos de Inventário Hidroelétrico. Por sua vez estes 

estudos caracterizam-se pela análise de várias alternativas de divisão de queda em 

uma bacia, analisando-se tanto o conjunto de projetos quanto os mesmos 

individualmente. O estudo conta o levantamento de dados primários e pautado por 

dados cartográficos, hidrometeorológicos, energéticos, geológicos, geotécnicos, 

socioambientais e de demanda de uso múltiplo da água. “Faz parte dos estudos de 

Inventário submeter os aproveitamentos da alternativa selecionada a um estudo de 

Avaliação Ambiental Integrada visando subsidiar os processos de licenciamento” 

(MME & CEPEL, 2007, p. 24). Após a AAI os resultados são incluídos no conjunto de 

aproveitamentos inventariados do País, que por sua vez, alimentam os PDEs e o PNE. 

Ainda segundo o Manual de Inventário Hidroelétrico de Bacias Hidrográficas 

((MME & CEPEL, 2007) este processo de planejamento conta ainda com mais três 

tipos de estudos: Os trabalhos de viabilidade, que realizam análises técnicas, 

energéticas, econômicas e socioambientais mais detalhados, é o documento que será 

utilizado como base para a realização da AIA, na forma do EIA/RIMA durante o 

licenciamento ambiental, e referência principal para a realização dos leilões de 

energia; no Projeto Básico são apresentadas as características e especificações 

técnicas do projeto, bem como seus programas socioambientais, e por fim o Projeto 

Executivo, com os desenhos completos da obra civil e dos equipamentos que serão 

utilizados para a implantação do reservatório. 

Sobre a inserção da variável ambiental na estrutura do planejamento, Westin 

(2014) destaca que sua inserção ocorreu após repetidos problemas na fase de 

licenciamento ambiental prévio das usinas hidroelétricas. Segundo a autora, isso 

ocorria por problemas na etapa anterior ao EIA, durante a escolha locacional dentro 

da bacia hidrográfica.  

A partir de 2007 os Inventários Hidrelétricos de Bacias Hidrográficas 

incorporam a análise ambiental por meio AAI na seleção de alternativas, pois a análise 

dos efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos hidrelétricos podem 

auxiliar na escolha da alternativa do melhor locacional assim como poderia subsidiar 

o processo do licenciamento a posteriori (MME & CEPEL, 2007; Westin, 2014). 

O PDE abarca alguns tópicos socioambientais, de acordo com as políticas e 

diretrizes pertinentes ao setor na época, no PDE 2024 (EPE & MME, 2015) as análises 
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ambientais contemplaram: Emissões de Gases de Efeito Estufa; Geração em 

transmissão de Energia elétrica Oferta de Petróleo; Gás natural e Biocombustíveis 

Sensibilidades regionais e interferência de projetos. A partir dos resultados obtidos 

nas análises destes tópicos o PDE conclui sua análise socioambiental com a 

proposição de temas prioritários à gestão ambiental do setor elétrico. Apesar da 

indicação dos temas de destaque ambiental aos empreendimentos, o documento não 

indica metas, prazos ou indicadores ambientais que deverão ser utilizados na gestão  

 

Figura 6: Estrutura de planejamento de setor elétrico e a relação entre os planos.  

Fonte: Elaboração própria 

 

O setor elétrico conta ainda com alguns trabalhos para o monitoramento do 

setor. Estes se caracterizam pela periodicidade de no máximo um ano e pela 

compilação e acompanhamento das informações de produção, geração e das obras 

do setor. Nessa categoria podem estão contemplados o Anuário estatístico, o Balanço 

Energético Nacional e os Boletins Mensais de monitoramento. Vale destacar que 
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estes documentos são utilizados pelos principais estudos de planejamento como 

subsídios e fonte de dados do comportamento do setor (Zimmermann, 2007). 

Segundo a metodologia da Balanço Energético Nacional, o planejamento para 

o processo energético brasileiro deve considerar diversas etapas até o consumidor 

final: A produção de energia, seja por fontes primárias que é um produto energético 

em sua forma direta, (como petróleo, gás natural, urânio, energia hidráulica e etc) ou 

secundária, que por sua vez é o produto energético resultante da transformação das 

fontes primárias (como eletricidade, gasolina, óleo combustível, GLP e etc); a 

transformação, onde fontes de energia primária são transformadas em formas de 

energia secundária (processo com perdas energéticas na transformação); e o 

consumo final da energia, em seus mais diversos usos. 

4.1.2. Mapeamento Institucional do Setor Elétrico 

O setor elétrico, com toda sua complexidade, possui órgãos vinculados 

diretamente à União, ao MME ou há ainda órgãos privados. 

O Congresso Nacional está ligado ao setor elétrico através, principalmente, por 

meio de programas voltados a universalização do acesso à energia elétrica, 

desenvolvimento da diversificação de fontes de energia, além da melhoria da 

eficiência energética. Alguns dos projetos que estariam ligados ao Executivo são de 

tamanha importância e responsabilidade que foi instituído um Conselho para lidar 

diretamente com eles, assessorando assim a Presidência da República, o Conselho 

Nacional de Política Energética (CNPE) (EPE, 2007). 

O Ministério de Minas e Energia é o responsável pela política energética 

nacional, em âmbito federal. É de sua responsabilidade estabelecer as diretrizes e 

princípios, tendo em vista o equilíbrio entre oferta e demanda energética no Brasil. As 

principais secretarias que lhe presta contas são a de Planejamento e de 

desenvolvimento Energético e a Secretaria de Energia Elétrica (MME, 2008b).  

O CNPE é o órgão de assessoramento do Presidente da República, em relação 

a formulação de políticas e diretrizes do ramo energético. Criado em 1997 pela Lei 

9.478 tem entre seus objetivos o suprimento de energia mesmo nas áreas mais 

remotas do território; indicar a matriz energética mais adequada para cada localidade, 

considerando a especificidade de cada região e a disponibilidade de recursos 
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alternativos; o uso racional dos recursos energéticos; e incentivo a programas de 

diversificação da matriz energética, olhando para fontes alternativas (Zimmermann, 

2007). 

O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) é um órgão ligado ao 

MME, que monitora o suprimento energético em todo o Brasil. É de sua 

responsabilidade realizar intervenções para garantir a continuamente, segurança e 

continuidade do suprimento de energia elétrica. Além da coordenação do MME, tem 

participação da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), do Operador Nacional do 

Sistema Elétrico (ONS), da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), 

e da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) (Zimmermann, 2007). 

Por sua vez, a empresa de Pesquisa Energética – EPE, destinada a 

desenvolver pesquisas para o setor elétrico, é de grande importância ao MME para a 

realização do planejamento do setor elétrico. Realiza estudos na área de gás natural, 

carvão mineral, petróleo, fontes renováveis de energia e eficiência energética. É 

responsável também pelo Plano Decenal e Plano Nacional, referentes ao 

planejamento de médio e longo prazo do setor elétrico. 

Segundo Mercedes et al. (2015) um órgão que vem ganhando importância na 

governança do setor elétrico é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES), visto que é o principal financiador de projetos de usinas hidrelétricas, 

além de linhas de transmissão. É reconhecido por seu rigor socioambiental para 

aprovação de projetos, ainda assim, alguns de seus projetos financiados foram alvo 

de ação do Ministério Público.  

O Mercado Livre de Energia tem como objetivo estimular a livre concorrência 

de investimentos em infraestrutura, impulsionando a competitividade e resultando em 

menores custos. Sua criação se deu em 1995 pela Lei 9.074, e para alcançar os 

objetivos aos quais ela foi proposta, foi necessária uma reestruturação regulatória 

para comportar privatizações de concessões e do uso do serviço público. Assim, foi 

implantado entre 1996 e 1998 o Projeto de Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro 

(Projeto RE- SEB). Neste contexto tem-se a formação do mercado de distribuição de 

energia elétrica, o chamado Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE). Este foi 

substituído em 2004 pela CCE, no mesmo ano em que o MME constituiu a Empresa 

de Pesquisa Energética (EPE & MME, 2015). 
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O livre mercado de energia teve como objetivo controlar as tarifas de energia e 

comportar um novo ator, o autoprodutor, que vende seu excedente de energia. É 

quando é criada a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), que 

administraria os contratos de compra e venda de energia (ANEEL, 2008). 

O setor elétrico conta, como principal agente de regulação de fiscalização, com 

a Agência Nacional de Energia Elétrica (a ANEEL), cuja a criação se deu pela Lei nº 

9.427/1996, extinguindo o antigo DNAEE. Segundo o Plano Decenal de Energia 

Elétrica 2015-2025 (EPE & MME, 2015) temos que a ANEEL é a agência reguladora, 

que tem por objetivo principal atuar de forma a garantir, por meio da regulamentação 

e fiscalização, a operação de todos os agentes em um ambiente de equilíbrio que 

permita, às companhias, a obtenção de resultados sólidos ao longo do tempo e, ao 

consumidor, a modicidade tarifária, devendo ter suas ações sempre pautadas pela 

conformidade para com as Políticas e Diretrizes do Governo Federal. 

Também faz parte de suas atribuições mediar os conflitos de interesses e os 

processos para obtenção das outorgas de concessão de aproveitamento de potenciais 

hidráulicos. A organização é uma autarquia sob regime especial, vinculada ao MME. 

Tem sua sede e foro no Distrito Federal. 

Para coordenar e operar o sistema de energia elétrico brasileiro optou-se pela 

criação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), instituído pela lei 

9.648/1998. É uma entidade sem fins lucrativos, de direito privado, com a 

responsabilidade pela coordenação e controle da das operações das instalações de 

geração e transmissão de energia elétrica do Sistema Integrado Nacional (SIN). Atua 

sob fiscalização da ANEEL. 

Para o cumprimento de suas atividades o ONS atua principalmente por meio 

da realização de estudos e projeções para decidir quais usinas, e quais níveis de 

atuação, devem estar operando. Para tanto utiliza-se de um programa computacional 

(o Newave) que, com base em projeções, elabora cenários para a oferta de energia 

elétrica. Vale destacar que este é o mesmo programa utilizado pela CCEE para a 

definição dos preços a serem praticados nas operações de curto prazo do mercado 

livre. 

Vale destacar ainda que, dentro do funcionamento do chamado Ambiente de 

Contratação Regulada (ACR) o novo sistema de energia elétrica nacional determina 
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que a conexão e atendimento ao consumidor, independentemente do porte, sejam 

realizados pelas distribuidoras de energia elétrica (Signorini et al., 2015), além de 

possibilitar que empresas privadas atuem também nas áreas de geração e 

transmissão de energia elétrica. 

 
Figura 7: Organização Institucional do Setor Elétrico Brasileiro (ANEEL, 2008; Mercedes et al., 2015). 
Fonte: Elaboração própria 
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4.1.3. Dinâmicas e Marcos Estruturas da Governança de Meio Ambiente 

A estrutura de governança de meio ambiente pertinente ao setor hidrelétrico 

pode ser dividida em dois sistemas menores e distintos, a estrutura governança da 

política recursos hídricos e a governança de política ambiental. Ambos sistemas de 

governança contemplam um escopo de influência mais amplo do que apenas o setor 

hidrelétrico, e comumente são estudados separadamente (Câmara, 2013; OECD, 

2015a). Mas para um entendimento sobre a governança ambiental do setor 

hidrelétrico, é preciso entender como estes dois sistemas de governança interagem 

entre si e para com o sistema do setor elétrico. 

 

• Estrutura de Governança da Política da Gestão de Recursos Hídricos 

Com referência à estrutura de governança da gestão de recursos hídricos, 

Porto & Porto (2008) destacaram que o papel desempenhado pela hidroeletricidade 

na oferta de energia no Brasil traz consequências para a gestão dos recursos hídricos. 

Como o Brasil conta com um sistema nacional integrado, a produção de energia em 

uma bacia pode ser necessária para o atendimento da demanda em outra, criando 

uma concorrência entre os objetivos nacionais, regionais e locais para a gestão dos 

recursos hídricos, bem como conflitos socioambientais. 

A definição da quantidade de água necessária para a produção de energia e a 

quantidade de energia a ser fornecida é dada pelas outorgas e concessões às 

hidrelétricas. Doravante, a água a montante de uma barragem é gerenciada com foco 

na preservação da capacidade de produção da barragem. Isso pode limitar a captação 

para outros usos, tais como a irrigação e conservação da biodiversidade. Para a 

OECD  (2015a) é necessário avançar mais na promoção e no gerenciamento dos 

múltiplos usos dos reservatórios em conformidade com a Lei de Recursos Hídricos de 

1997, que determina explicitamente que toda a infraestrutura construída no Brasil 

precisa considerar os usos múltiplos. 

Assim como o setor elétrico, ao qual possui forte relação, historicamente a 

gestão de recursos hídricos passou por diversas fases de influência do estado (ora 

mais intervencionista, ora não) e interesses (OECD, 2011). Sob a perspectiva 

ambiental a gestão da água vem sendo o cerne de vários debates e conflitos 
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intensificados nas últimas décadas, sendo um tema de grande relevância e impacto 

no dia-a-dia das pessoas (Ramires Junior et al., 2014). 

Quadro 6 - Breve histórico dos marcos da Gestão de Recursos Hídricos no Brasil.  

Período Principais características e acontecimentos do período 

Até o início do 
século XX  

Predomínio dos usos privados da água, com pouca ou nenhuma autoridade 
regulatória.  

Um modelo de apropriação da água baseado na propriedade conjunta terra-
água.  

Intensificação gradual dos usos e aumento da descarga de poluentes. 

Construção das primeiras obras de infraestrutura hídrica importantes, 
especialmente para energia e irrigação. 

A necessidade de gestão da água e a presença crescente da autoridade pública 
começa a ser reconhecida. 

Década de 1930 

Aprovação do primeiro Código de Águas (Decreto Federal N° 24.643, de 10 de 
julho de 1934). 

A autoridade pública começa a desempenhar o seu papel. 

É garantida água gratuita para as necessidades vitais básicas. 

As extrações de água precisam de autorização para usos privados ou uma 
concessão para usos de interesse público. 

Prioridade sempre é dada ao abastecimento para a população. 

Década de 1940 

Criação da Comissão do Vale do São Francisco (precursor da abordagem de 
bacias hidrográficas). 

As políticas setoriais prevalecem, com impactos sobre os recursos hídricos, 
embora sem grandes conflitos. 

A energia hidrelétrica, irrigação e navegação são as principais áreas, com 
planejamento completamente separado 

Década de 1970 

Primeiros conflitos hídricos sérios; envolvimento de acadêmicos e profissionais 
nas discussões relacionadas. 

Argumentação para a gestão integrada de bacias para evitar a fragmentação 
das políticas estaduais. 

Criação do Comitê do Alto Tietê pelo Ministério de Minas e Energia e Estado de 
São Paulo (1976) para usar a infraestrutura hidrelétrica com o objetivo de 
melhorar as condições sanitárias do rio altamente poluído. 

Acordo de regras operacionais para o controle de enchentes e abastecimento 
de água na região metropolitana de São Paulo. 

Criação da Comissão Especial para o Estudo Integrado das Bacias 
Hidrográficas (1978). 

Criação de dez comitês de bacias hidrográficas em rios federais (incluindo 
Paraíba do Sul, São Francisco, Doce, Mogi-Guaçu e Paranapanema), formados 
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Período Principais características e acontecimentos do período 

por representantes das administrações públicas federais e estaduais para 
realizar discussões técnicas, buscando harmonizar as estratégias setoriais para 
o uso da água. 

Década de 1980 

Questionamento das iniciativas centralizadas e “tecnocráticas”; desconforto 
crescente com o regime militar. 

O Departamento Nacional de Água e Energia Elétrica (DNAEE) clama por 
mudança e manutenção do papel predominante da hidroeletricidade (um 
seminário internacional ocorrido em 1983 foi considerado um marco). 

O DNAEE promove debates com diversos estados, o que eleva a percepção 
em nível nacional. 

A urgência da democratização e a crescente desconfiança no regime militar 
obscurecem as necessidades do setor. 

Os comitês de bacias suspendem suas atividades porque são considerados 
centralizadores e autoritários. 

Importância crescente é dada à sociedade civil, que não era representada nos 
comitês de bacias. 

Aprovação da nova Constituição (1988) e consolidação da transição para uma 
democracia representativa. 

A Constituição de 1988 traz disposições importantes e inaugurais sobre os 
recursos hídricos, atualmente ainda em vigor. 

É dado mais poder aos estados e municípios; o governo federal fica com 
poderes mais limitados. 

Iniciam-se a reforma da gestão de recursos hídricos e os debates em São Paulo 
seis anos à frente do governo federal. 

Politização do debate. 

Os comitês de bacia são reativados com a participação dos usuários da água e 
da sociedade civil organizada. 

Década de 1990 

Aprovação da Lei de Recursos Hídricos de SP (1991), que foi a primeira e serviu 
de exemplo para os demais estados. 

Primeira versão da Lei Federal de Recursos Hídricos (1991), sujeita a debates 
acalorados, seminários e audiências. 

Criação do Ministério do Meio Ambiente, com uma Secretaria de Recursos 
Hídricos (1995). 

Discussão da segunda versão da Lei de Recursos Hídricos (1996), e aprovação 
após negociações complexas (1997). 

A nova lei acomodou melhor a diversidade regional. • Arrazoado da Política 
Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema de Gestão Integrada. 
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Período Principais características e acontecimentos do período 

Secas severas (1998) chamam atenção para a necessidade de melhores 
soluções de gestão e técnicas. 

As questões de alocação da água e enfrentamento de situações de emergência 
exigem mais do que medidas específicas. 

A importância dos rios federais para o desenvolvimento econômico também 
exige políticas consistentes. 

O Governador do Ceará, com apoio técnico do Banco Mundial, sugere a criação 
da Agência Nacional de Águas (ANA). 

O Presidente aceita a ideia e a considera como um componente da reforma da 
administração pública. 

Década de 2000 

Criação da ANA por lei federal, com status de agência reguladora e definição 
de sua estrutura por decreto. 

O período é considerado como o “big bang” do sistema de governança da água 
no Brasil. 

Formulação do Plano Nacional de Recursos Hídricos, que esclarece as lacunas 
e engaja os atores verticalmente e horizontalmente. 

Fonte: Adaptado de (OECD, 2015a) 

 

A Constituição de 1988 estabelece a repartição da questão do domínio das 

águas brasileiras entre a União e os estados, mas a gestão na bacia hidrográfica 

deverá se ocorrer não apenas pela articulação entre estes atores, mas também por 

meio de organizações que atuem no nível das bacias hidrográficas, como os Comitês 

de Bacias e os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos (CERHs). 

Um grande marco à estrutura de governança de gestão das águas foi a 

aprovação, em 1997, da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) (Lei nº 

9.433/97). Este documento está dividido em quatro volumes, contemplando 

respectivamente: Panorama e estado dos recursos hídricos do Brasil; Águas para o 

futuro: Cenários para 2020; Diretrizes; e Programas Nacionais e Metas. 

Os principais objetivos da PNRH são: A redução das desigualdades por meio 

da garantia dos direitos humanos; ampliação da participação social; a excelência na 

gestão para garantir o provimento de bens e serviços à sociedade; promoção de um 

crescimento econômico sustentável; e a promoção da sustentabilidade ambiental;  

(MMA, 2011). 
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A implementação do PNRH depende de um sistema de gestão organizado para 

tanto os orçamentos dos planos devem estar garantidos no plano orçamentário 

quadrienal do governo federal, o Plano Plurianual.  

O PNRH propões ainda uma série de instrumentos de gestão com o intuito de 

dar subsídios aos estados e gestores na adequada gestão ambiental dos recursos 

hídrico, como destacado por Porto & Porto (2008): 

• Enquadramentos dos corpos hídricos 

• Outorga de direito de uso 

• Cobrança de direito de uso 

• Cobrança pelo uso da água 

• Sistema de informação sobre recursos hídricos (SINRH) 

• Compensação ambiental aos municípios 

• Planos de Recursos Hídricos (Bacias Hidrográficas) nos níveis: nacional, 

estadual, regional ou municipal. 

Quadro 7: Estrutura dos Programas do PNRH 

Desenvolvimento da 
Gestão Integrada de 
Recursos Hídricos 

Articulação 
Intersetorial e 
Intrainstitucional  

Programas Regionais de 
Recursos Hídricos 

Implementação 
da PNRH 

• Programa de Estudos 
Estratégicos de 
Recursos Hídricos 

• Programa de 
Desenvolvimento 
Institucional da 
gestão integrada 

• Programa de 
Desenvolvimento e 
implementação de 
instrumentos de 
gestão de recursos 
hídricos 

• Programa de 
desenvolvimento 
tecnológico, 
capacitação, 
comunicação e 
difusão de 
informações 

• Programa de 
articulação 
intersetorial e 
intrainstitucional 
da GRI 

• Programa de 
usos e gestão 
integrada de 
recursos 
hídricos 

• Programas 
setoriais 
voltados aos 
recursos 
hídricos 

• Programa nacional de 
águas subterrâneas 

• Programa de gestão de 
recursos hídricos 
integrados ao 
gerenciamento 
costeiro, incluindo 
áreas úmidas 

• Programa de gestão 
ambiental de recursos 
hídricos na região 
amazônica 

• Programa de 
conservação das 
águas no Pantanal, em 
especial suas áreas 
úmidas 

• Programa de gestão 
sustentável de 
recursos hídricos e 
convivência com o 
semiárido brasileiro 

• Programa de 
gerenciamento 
executivo e de 
monitoramento 
e avaliação da 
implementação 
da PNRH 

Fonte: Adaptado de MMA (2011) 
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O SINGREH e seus instrumentos de gestão encontram-se em vigência em todo 

o país, apesar de grandes diferenças técnicas em cada estado. Do ponto de vista do 

financiamento, a maioria dos estados conta com fundos de recursos hídricos, a 

maioria alimentados por recursos de compensações financeiras do setor elétrico e, 

em alguns casos, da cobrança pelo uso das águas de rios estaduais.  

Além destes instrumentos um outro ponto muito importante, atrelado ao PNRH, 

foi a regulamentação para a elaboração dos Planos de Bacias Hidrográficas, 

considerado por Pizella & Souza (2013) o principal instrumento orientador da gestão 

das águas no Brasil. Este documento é elaborado no escopo das bacias hidrográficas, 

normalmente apoiado pelas leis estaduais de recursos hídrico, deve ser desenvolvido 

em âmbito regional, orientado e conduzido pelos Comitês de Bacias. Vale destacar 

que os Planos de Bacias são chamados de Plano de Recursos Hídricos na Lei nº 

9.433/97. 

 

Figura 8 - Linha do tempo das Leis Estaduais de Recursos Hídricos 

Fonte: (OECD, 2015a) 

Segundo a Lei nº 9.433/97 para a realização dos Planos de Bacia é necessário 

que estejam contemplados os tópicos: 

I. Diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos; 

II. Análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de 

atividades produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do 

solo;  

III. Balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos 

hídricos, em quantidade e qualidade, com identificação de conflitos 

potenciais; 

IV. Metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria 

da qualidade os recursos hídricos disponíveis; 
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V. Medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e 

projetos a serem implantados, para o atendimento das metas 

previstas;  

VI. (Vetado)  

VII. (Vetado 

VIII. Prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos; 

IX. Diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos;  

X. Propostas para a criação de áreas sujeitas à restrição de uso, com 

vistas à proteção dos recursos hídricos. (Brasil, 1997, art. 7ª) 

Um dos maiores desafios deste modelo de gestão integrada de recursos 

hídricos está em superar a assimetria entre os setores e os usuários interessados nos 

usos múltiplos das águas (Pagnocchesch, 2016). O autor destaca o setor elétrico 

como exemplo, que possui uma magnitude de investimentos e planejamento muito 

mais consolidado do que de outros participantes. 

Com o intuito estratégico de melhorar a gestão integrada da água em 2006, por 

meio da Resolução CNRH nª58 de 2006, o Brasil instituiu o Plano Nacional de 

Recursos Hídricos. O documento deverá ser revisto a cada quatro anos e tem o 

objetivo de orientar os Planos Plurianuais e melhorar a eficiência e eficácia da gestão 

de recursos hídricos por meio da melhoria das disponibilidades hídricas, redução dos 

conflitos de uso e a valorização da água como bem socioambiental (MMA, 2011). 

O Plano Nacional deu subsídios à realização de outro tipo de plano, os Planos 

Estratégicos de Regiões Hidrográficas (PERH). Hoje, grandes projetos de 

infraestrutura financiados por instituições multilaterais podem exigir tais estudos 

ambientais estratégicos, estando em consonância com as diretrizes do Plano Nacional 

e da PNRH (Westin, 2014). 
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Figura 9 - Estrutura básica de planejamento da Gestão de Recursos Hídricos no Brasil. 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Segundo relatório da OECD (2015a) a estrutura da governança ambiental dos 

recursos hídricos no Brasil possui pontos fortes, tal como a adoção dos comitês de 

bacias e do Pactos Nacional pela Gestão das Águas, mas ainda necessita superar 

algumas lacunas em sua estrutura de governança para que possa ter resultados mais 

eficientes e eficazes na gestão de recursos hídricos. Utilizando-se da metodologia de 

análise de Lacunas da Governança (OECD, 2011) os principais resultados do relatório 

estão sistematizados no Quadro 8. 

Quadro 8 - Lacunas da Governança da Gestão de Recursos Hídricos do Brasil.  

Tipo Lacunas Observações 

Lacuna 
Administrativa 

• Os comitês de bacias hidrográficas 
ainda não conseguem cumprir com 
eficiência e eficácia seu papel coordenar 
os múltiplos atores envolvidos 

• Os comitês de bacias hidrográficas têm 
funções deliberativas que lhes dão 
poderes significativas, mas com meios 
limitados de implementação. 

• A comunicação do Conselho Nacional 
com os conselhos estaduais é às vezes 
insuficiente 

• As lacunas administrativas 
estão associadas com a falta 
de cooperação, participação 
e transparência. 

• Por sua característica 
transfronteiriça, a gestão de 
recursos hídricos é um 
grande desafio ao estado 
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Tipo Lacunas Observações 

Lacunas Políticas 

• Falta de engajamento e integração entre 
os ministérios 

• Falta de coordenação e vínculo entre as 
questões de abastecimento e 
saneamento de água 

• Falta de representação ou significância 
em alguns ministérios 

• Diluição das ações do CNRH, faltando 
compromisso com as questões 
estratégicas. 

• Falha de coordenação e comunicação 
entre conselhos, comitês e CNRH 

• Refere-se à fragmentação 
entre ministérios, órgãos e 
autoridades locais. 

• O número de planejamentos 
realizados vem melhorando 

Lacunas de 
Financiamento 

• Falta de um processo de priorização 
geral ao alocar os escassos recursos 
financeiros às prioridades federais, 
estaduais e de bacias. 

• Desenvolvimento de arcabouço jurídico 
em alguns estados para a 
implementação da cobrança por uso da 
água. 

• Falta de critérios ambientais e estudos 
de viabilidade para a cobrança do uso 
da água, de forma que o valor baixo é 
pouco efetivo. 

• Refere-se à diferença entre 
as receitas subnacionais e os 
dispêndios das autoridades 
subnacionais para cumprir as 
suas responsabilidades. 

• O recente Plano Nacional de 
Segurança Hídrica (2014) 
diminuiu a falta de 
prioridades para alocação de 
recursos no nível federal, 
embora ainda seja cedo para 
que uma efetiva análise de 
seus resultados seja 
realizada.  

Lacunas de 
Capacitação 

• Necessidade de capacitação das 
comunidades impactas para efetiva 
participação no âmbito dos comitês de 
bacias (como povos indígenas por 
exemplo) 

• Estágios e necessidades de capacitação 
muito diversos de acordo com cada ente 
da federação 

• Impossibilidade de uso dos recursos da 
cobrança pelo uso da água por falta de 
capacitação das agências no nível das 
bacias hidrográficas 

• Uma lacuna de capacitação é 
gerada pela insuficiência de 
especialização técnica e 
científica e de infraestrutura 
para formular e implementar 
políticas de recursos hídricos. 

Lacunas de 
Objetivo 

• A descontinuidade das políticas públicas 
é um sério desafio para a governança 
da água efetiva no Brasil, devido à 
instabilidade causada pelas mudanças 
políticas dos governos estaduais 

• É frequente que prioridades não 
formuladas claramente gerem conflitos 
de uso, qualidade, eficiência energética 
e política de preço das águas. 

• A lacuna de objetivo ocorre 
quando objetivos divergentes 
ou contraditórios entre os 
níveis de governo, ministérios 
e órgãos públicos 
comprometem os objetivos 
de longo prazo da política 
integrada de recursos 
hídricos. 

• As políticas de recursos 
hídricos levam tempo para 
ser implementadas e as 
instituições levam tempo para 
amadurecer. 

Lacunas de 
Responsabilidade 

• Falta de conscientização e senso 
de responsabilidade por parte dos 
cidadãos à gestão das águas. 

• A lacuna de responsabilidade 
refere-se à falta de 
transparência e abrangência 
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Tipo Lacunas Observações 

• Poder limitado das instituições de 
recursos hídricos em fazer cumprir 
as regras. 

na elaboração das políticas 
de recursos hídricos. 

• Os políticos e os cidadãos 
são sensíveis às 
consequências da gestão 
hídrica “ruim”, mas tendem a 
enxergar isso de um mero 
ponto de vista setorial, em 
termos de consequências. 
Por exemplo, a falta de água 
para produzir alimentos é um 
“problema alimentar”; a falta 
de água para produzir 
energia é um “problema 
energético” e assim por 
diante. 

Lacunas de 
Informação 

• Variabilidade na qualidade dos 
dados hidrológicos entre os estados 
brasileiros 

• Necessidade de compartilhar de 
maneira mais efetiva o 
desenvolvimento das contas de 
água entre a ANA e os entes 
estaduais. 

• Alta heterogeneidade na 
capacidade de monitorar o uso da 
água e fazer cumprir as políticas 
hídricas. 

• Alguns estados contam com a 
responsabilidade de monitoramento 
divididas em vários órgãos, o que 
torna mais difícil a eficiência e a 
eficácia do processo 

• A lacuna de informação 
ocorre quando há uma 
assimetria ou falta de 
informação entre ministérios, 
entre os níveis de governo e 
entre atores locais envolvidos 
na política de recursos 
hídricos 

• Em 2003, foi criado um 
Cadastro Nacional de 
Usuários de Água, e a coleta 
de dados está em andamento 
(incentivada pelo Pacto 
Nacional pela Gestão das 
Águas) e a integração com os 
sistemas estaduais está em 
curso, embora seja 
desafiadora.  

• A robustez do banco de 
dados de usuários de água é 
considerada adequada, 
especialmente nos locais 
onde foi implementada a 
cobrança pelo uso da água 

Fonte: Quadro de elaboração própria a partir de dados da OECD (2015). 

• Estrutura de Governança da Política Ambiental 

A base da estrutura de governança da política ambiental brasileira, está 

definida pela Lei nª 6938/1981 (Brasil, 1981), da Política Nacional do Meio Ambiente 

(PNMA). A Lei cria ainda a instituição do Sistema Nacional de Meio Ambiente 

(SISNAMA), do qual faz parte o Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), e 

traz uma série de instrumentos de gestão ambiental com o objetivo de viabilizar o 

alcance dos princípios de diretrizes contidos na política e na constituição (Cavalcanti, 

2004).  
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Para Moura (2016) no que tange à participação social, a sociedade civil, apesar 

de possuir algum grau de participação via CONAMA, sua inclusão no processo de 

governança da política ambiental possui pouca representatividade, pois muitas vezes 

a sociedade é representada por algumas poucas ONGs do setor ambiental com 

acesso à alguns fóruns de discussão e proposição de políticas, o que compromete a 

contraposição de ideias e o processo de negociação durante a formulação de políticas 

públicas. 

Para Câmara (2013) a partir do período colonial a relação Estado e recursos 

naturais brasileiros, foi realizada baseada, principalmente, em princípios normativas e 

instituições que reforçavam o papel do Estado como mandatário dos recursos e 

proprietário destes recursos. Usando de um sistema de comando e de controle o 

Estado é quem poderia dar as concessões de uso, cobrar taxas, impostos e a aplicar 

penalidades.  

Assim como a no caso da política do setor elétrico a política ambiental 

brasileira, base do sistema de governança da Avaliação de Impacto Ambiental, é um 

reflexo das mudanças e evolução das políticas públicas, tendo sido influenciada pelo 

contexto internacional e pressões internas. A adoção de uma gestão menos 

estatizada, com mais participação social, descentralizada e institucionalizada por meio 

de processos gerenciais ocorreram, principalmente, a partir de uma percepção da 

falência de antigos modelos de desenvolvimento e suas influências negativas na 

sociedade, na economia e no meio ambiente (Câmara, 2013). 

Moura (2016) destaca dois fatores essenciais para as ações de 

descentralização, e melhorias da gestão:  

O primeiro diz respeito ao desenvolvimento institucional e à 

capacitação, que já vem ocorrendo há mais de uma década por programas 

federais, com apoio do Banco Mundial, como o Programa Nacional do Meio 

Ambiente I e II. Estas ações iniciaram-se com investimentos na melhoria de 

competência técnica e evoluíram incorporando a visão de gestão para o 

desenvolvimento sustentável (Moura, 2016b, p. 95). 

Ainda segundo Câmara (2013) a implementação da Política Nacional de Meio 

Ambiente (PNMA), conforme previsto na Lei nª 6.938/81 (Brasil, 1981), tem buscado 

incorporar princípios de democratização e participação social no processo de tomada 

de decisão e descentralizar algumas ações do Estado. A evolução do arcabouço legal 
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de área de meio ambiente (Quadro 9), em especial desde a década de 1970, vem 

seguindo uma tendência mundial na mudança do papel do Estado (OECD, 2015b).  

 

Quadro 9: Evolução da Legislação ambiental brasileira por períodos (1930-2015).  

Antes de 1970 

Decreto no 24.643/1934  Decreta o Código de Águas. 

Decreto-Lei no 25/1937 
Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Inclui 
como patrimônio nacional os monumentos naturais, sítios e paisagens de 
valor notável. 

Lei no 4.771/19651 Institui um novo Código Florestal. 

Lei no 5.197/1967  Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências. 

Período - década de 1970 

Lei no 6.225/1975 
Dispõe sobre discriminação, pelo Ministério da Agricultura, de regiões 
para execução obrigatória de planos de proteção ao solo e de combate à 
erosão e dá outras providências. 

Decreto-Lei no 
1.413/1975  

Dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente provocada por 
atividades industriais. 

Decreto Legislativo no 
56/1975  

Aprova o Tratado da Antártida. 

Lei no 6.453/1977 
Dispõe sobre a responsabilidade civil por danos nucleares e a 
responsabilidade criminal por atos relacionados com atividades 
nucleares e dá outras providências. 

Período - década de 1980 

Lei no 6.803/1980 
Dispõe sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial nas 
áreas críticas de poluição, e dá outras providências. 

Lei no 6.938/19812 
 Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 
mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 

Lei no 6.902/1981 
Dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas, Áreas de Proteção 
Ambiental e dá outras providências. 

Lei no 7.661/1988  
Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e dá outras 
providências. 

Lei no 7.347/1985 
Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados 
ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico e dá outras providências. 

Lei no 7.805/1989 
Regulamenta as atividades garimpeiras, tornando obrigatória a licença 
ambiental prévia e passíveis de suspensão as atividades de pesquisa ou 
lavra que causarem danos ao meio ambiente. 

Lei no 7.797/1989  Cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA). 

Lei no 7.802/1989 

Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e 
rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a 
propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o 
destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o 
controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes 
e afins, e dá outras providências. 

Período - década de 1990 

Lei no 8.171/1991 
Dispõe sobre a política agrícola. (inclui a proteção do meio ambiente 
entre seus objetivos e como um de seus instrumentos) 
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Lei no 8.723/1993 
 Dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por veículos 
automotores. 

Lei no 8.974/19953  
Estabelece normas para a engenharia genética e organismos 
geneticamente modificados (OGM) no país. 

Lei no 9.433/1997 
Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Lei no 9.605/19984  
Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas 
e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. 

Lei no 9.795/1999  
Dispõe sobre a educação ambiental e institui a Política Nacional de 
Educação Ambiental. 

Período - 2000 a 2012 

Lei no 9.985/2000  
Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
(SNUC). 

Lei no 9.966/2000 
Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição 
causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou 
perigosas em águas sob jurisdição nacional. 

Medida Provisória no 
2.186-16/2001 

Dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao 
conhecimento tradicional associado, a repartição de benefícios e o 
acesso à tecnologia e transferência de tecnologia para sua conservação 
e utilização. 

Lei no 10.650/2003 
Dispõe sobre o acesso público aos dados e às informações existentes 
nos órgãos e entidades integrantes do Sisnama. 

Lei no 11.105/2005 

Estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de 
atividades que envolvam OGMs e seus derivados, cria o Conselho 
Nacional de Biossegurança (CNBS), reestrutura a Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança (CTNBio) e dispõe sobre a Política Nacional 
de Biossegurança (PNB). 

Lei no 11.284/2006 
Dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a produção sustentável; 
institui, na estrutura do MMA, o Serviço Florestal Brasileiro (SFB); cria o 
Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal (FNDF). 

Lei no 11.428/2006  
Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata 
Atlântica. 

Lei no 11.460/2007 
Dispõe sobre o plantio de organismos geneticamente modificados em 
unidades de conservação (UCs). 

Lei no 11.445/2007  Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. 

Lei no 11.794/2008  Estabelece procedimentos para o uso científico de animais. 

Lei no 11.828/2008 
Trata de medidas tributárias aplicáveis a doações destinadas a 
prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento. 

Lei no 12.114/2009  Cria o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. 

Lei no 12.187/2009  Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC). 

Lei no 11.959/2009  
Dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da 
Aquicultura e da Pesca. 

Lei no 12.305/2010  Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

Lei Complementar no 
140/2011 

Fixa normas para a cooperação entre a União, os estados, o Distrito 
Federal e os municípios nas ações administrativas decorrentes do 
exercício da competência comum relativa à proteção do meio ambiente. 

Lei no 12.512/2011 
Institui o Programa de Apoio à Conservação Ambiental e o Programa de 
Fomento às Atividades Produtivas Rurais. 

Lei no 12.651/2012 
Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa (revogou o antigo Código 
Florestal, Lei no 4.771/1965). 
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Lei 13123/2015  
Diz sobre o acesso à recursos genéticas e conhecimento tradicional da 
biodiversidade nacional 

Lei no 13.153/2015 
Institui a Política Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos 
Efeitos da Seca e seus instrumentos; prevê a criação da Comissão 
Nacional de Combate à Desertificação. 

Fonte: Adaptado de Moura (2016) 

Quando foi implementada, pela Lei nº 6.938 em 1981, a PNMA precisou lidar 

com os com problemas ambientais diversas, como os recorrentes impactos de 

hidrelétricas nas décadas de 1970 e 1980 (como no caso dos reservatórios de Tucuruí, 

Balbina e Itaipu) (Moretto et al., 2012). Para tanto a política que estabeleceu diretrizes 

gerais alguns instrumentos de gestão ambiental, como a exigência da Avaliação de 

Impacto Ambiental dentro de um novo processo, o licenciamento ambiental. 

A legislação que embasa a PNMA considera 13 diferentes instrumentos para 

sua aplicação: 

I - O estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 

II - O zoneamento ambiental; (Regulamento) 

III - A avaliação de impactos ambientais; 

IV - O licenciamento E a revisão de atividades efetiva ou potencialmente 

poluidoras; 

V - Os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou 

absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental; 

VI - A criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder 

Público federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, 

de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas (Redação dada pela 

Lei nº 7.804, de 1989); 

VII - O sistema nacional de informações sobre o meio ambiente; 

VIII - O Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa 

Ambiental; 

IX - As penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das 

medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. 

X - A instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado 

anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA; (Incluído pela Lei nº 7.804, de 1989) 

XI - A garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, 

obrigando-se o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes; (Incluído 

pela Lei nº 7.804, de 1989) 
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 XII - O Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras 

e/ou utilizadoras dos recursos ambientais.  (Incluído pela Lei nº 7.804, de 

1989) 

XIII - Instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão 

ambiental, seguro ambiental e outros. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006). 

(Brasil, 1981, art. 9ª) 

 

Sobre os ganhos de governança decorrentes da adoção do Estudos de Impacto 

Ambiental (EIA) de maneira sistemática no Brasil, Câmara (2011) observa: 

A adoção, pela política nacional do meio ambiente, do Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) e do respectivo Relatório de Meio Ambiente (Rima) no Brasil, 

com base no art. 9º da Lei nº 6.938/81 e, posteriormente, a Resolução nº 

01/86 do Conselho Nacional do Meio ambiente (Conama) estabeleceu 

mecanismos que favoreceram a governança ambiental ao introduzir as 

audiências públicas no processo de licenciamento ambiental, abrindo um 

importante espaço de manifestação das populações interessadas ou 

afetadas por empreendimentos causadores de impactos ambientais, assim 

como de mobilização no processo de tomada de decisão (Câmara, 2011, p. 

132).  

Em 1986 a Lei nº 7.347 instituiu o recurso jurídico da a Ação Civil Pública 

Ambiental o que permitiu a mobilização da sociedade por um envolvimento mais 

significativo no processo de tomada de decisão de empreendimentos causadores de 

impactos ambientais significativos (Câmara, 2011). Ainda segundo o autor, a lei foi 

aplicada já no primeiro ano contra o Projeto Grande Carajás, mobilizando uma ação 

civil pública contra as empresas produtoras de ferro-gusa que estavam causando 

desflorestamentos em algumas regiões da Amazônia ao longo da Estrada de Ferro 

Carajás.  

Em 1989, um importante fato no desenvolvimento da governança da política 

ambiental brasileira foi a criação do IBAMA. A autarquia foi instaurada com a finalidade 

de executar as políticas nacionais de meio ambiente referentes às atribuições federais 

permanentes (Quadro 10) 
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Quadro 10 - Ações administrativas em meio ambiente de responsabilidade da União de acordo com LC 
140/2011, Art. 7º. 

Atribuições da 
União 

Principais ações 

Política Nacional 
do Meio 

Ambiente 

Formular, executar e fazer cumprir, em âmbito nacional, a Política Nacional do 
Meio Ambiente. 

Exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições. 

Promover ações relacionadas à Política Nacional do Meio Ambiente nos âmbitos 
nacional e internacional 

Integração e 
articulação da 

PNMA 

Promover a integração de programas e ações de órgãos e entidades da 
administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, relacionados à proteção e à gestão ambiental. 

Articular a cooperação técnica, científica e financeira, em apoio à Política 
Nacional do Meio Ambiente. 

Promover a articulação da Política Nacional do Meio Ambiente com as de 
Recursos Hídricos, Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e outras. 

Informação, 
educação, 
estudos e 
pesquisas 

Promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção e 
à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos. 

Organizar e manter, com a colaboração dos órgãos e entidades da 
administração pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o 
Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente (Sinima). 

Promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a proteção do meio ambiente. 

Ordenamento 
territorial 

Elaborar o zoneamento ambiental de âmbito nacional e regional. 

Definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 
protegidos. 

Controle da 
qualidade 
ambiental 

Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 
ambiente, na forma da lei. 

Exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição 
para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida à União. 

Promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades em áreas 
de sua competência (tais como o que envolvam empreendimentos binacionais 
ou em áreas de fronteiras, em terras indígenas, em UCs Federais (exceto APAs) 
e as que envolvam dois ou mais Estados). 

Gestão florestal 

Aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações 
sucessoras em: florestas públicas federais, terras devolutas federais ou unidades 
de conservação instituídas pela União, exceto em APAs; e atividades ou 
empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pela União. 

Proteção da 
biodiversidade 

(fauna e flora) e 
do patrimônio 

genético 

Elaborar a relação de espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção e de 
espécies sobre exploradas no território nacional, mediante laudos e estudos 
técnico-científicos, fomentando as atividades que conservem essas espécies in 
situ. 

Controlar a introdução no País de espécies exóticas potencialmente invasoras 
que possam ameaçar os ecossistemas, habitats e espécies nativas. 
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Atribuições da 
União 

Principais ações 

Aprovar a liberação de exemplares de espécie exótica da fauna e da flora em 
ecossistemas naturais frágeis ou protegidos. 

Controlar a exportação de componentes da biodiversidade brasileira na forma de 
espécimes silvestres da flora, micro-organismos e da fauna, partes ou produtos 
deles derivados. 

Controlar a apanha de espécimes da fauna silvestre, ovos e larvas. 

Proteger a fauna migratória e as espécies em extinção. 

Exercer o controle ambiental da pesca em âmbito nacional ou regional. 

Gerir o patrimônio genético e o acesso ao conhecimento tradicional associado, 
respeitadas as atribuições setoriais. 

Controle do 
transporte de 

produtos 
perigosos 

Exercer o controle ambiental sobre o transporte marítimo de produtos perigosos. 

Exercer o controle ambiental sobre o transporte interestadual, fluvial ou terrestre, 
de produtos perigosos. 

Fonte: Moura ( 2016) 

Moura (2016) aponta que um limitante do modelo de governança atual é a 

terceirização com consultorias ambientais que, contratadas pelo empreendedor, 

desenvolvem estudos que não inviabilizem e objetivo de obtenção da licença 

ambiental (LP, LI ou LO).  

A autora destaca ainda que o setor carece de uma coordenação mais 

representativa, especialmente outros níveis de governo e entre os diversos programas 

federais. Outro ponto preocupante quanto à governança do setor está na carência de 

planos estratégicos, articulados, integrados e periódicos para a consolidação do setor 

frente os desafios e o planejamentos, algumas vezes contrários aos interesses da 

Política Ambiental. 

4.1.4. Mapeamento Institucional da Governança de Meio Ambiente 

• Mapeamento Institucional da Política da Gestão de Recursos Hídricos 

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) é um 

conjunto de organismos, agências e instalações governamentais e privadas, 

estabelecidos com o objetivo de executar a Política das Águas e instituído pelo própria 

PNRH. Tem como principais componentes o Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

(CNRH), a Agências Nacional das Águas (ANA), os conselhos de recursos hídricos 

dos estados e do Distrito Federal, os Comitês de Bacias Hidrográficas (estaduais e 
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nacionais), as agências de água e órgãos públicos dos estados e municípios 

encarregados por parte de gestão de recursos hídricos em seus domínios. Segundo 

o MMA (2011) cada instituição participante tem como funções principais: 

• Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos (CERH): Atuam subsidiando a 

formulação da Política de Recursos Hídricos e diminuir conflitos. 

• Secretarias do Estado: Representa as secretarias do âmbito estadual com 

o papel de auxiliar o governo na implementação os programas de GRH. 

• Entidades Estaduais: são organizações de atuação livre ou vinculada ao 

estado que auxiliam os comitês e agências de bacia em sua atuação. 

• ANA: Outorgar e fiscalizar o uso de recursos hídricos de domínio do Estado 

• MMA: Atua na formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos e no 

subsidio à formulação do Orçamento da União. 

• CNRH: Órgão colegiado, atua na formulação das políticas de GRH. 

• Comitê de Bacia: Decide sobre a implementação do Plano de Recursos 

Hídricos (quando, quanto e para quê cobrar pelo uso de recursos hídricos). 

• Agência de Água: escritório técnico do comitê de Bacia. 

A Figura 10 ilustra como as instituições do Sistema Nacional de Gestão de 

Recursos Hídricos se relacionam. 

A Agência Nacional de Águas (ANA) foi criada no ano 2000 pela Lei 9984, é 

um dos órgãos vinculados ao Ministério do Meio Ambiente, e tem como principal 

função coordenar o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(SINGREH). Esta autarquia, que funciona sob regime especial e possui autonomia 

administrativa e financeira, tem como missão coordenar a gestão compartilhada e 

integrada dos recursos hídricos. Dentre suas competências destacam-se a concessão 

de outorga da utilização de recursos hídricos provindos de corpos d’água da União 

(MMA, 2011). 
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Figura 10 – Papel e relações no Sistema Nacional de Gestão de Recursos Hídricos. 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados do MMA (2017b) e do Plano Nacional de Recursos 
Hídricos (MMA, 2011) 

 

Suas responsabilidades permeiam também assuntos relacionados aos riscos 

naturais que podem afetar a qualidade das águas das bacias; a implementação da 

Política Nacional de Recursos Hídricos; fiscalização de corpos hídricos; realização de 

estudos técnicos; oferecimento de suporte ao Plano de Recursos Hídricos; apoio a 

criação de comitês de bacia; implementação da cobrança pelo uso da água;  

participação no Sistema Nacional de Recursos Hídricos; e promoção da articulação 

entre os órgãos e agentes envolvidos (Silva, 2008). 

No entanto, o relatório OECD sobre a Governança Ambiental das Gestão de 

Recursos Hídricos no Brasil da, destaca que: 

Até agora, a ANA manteve essa natureza ambígua porque é 

simultaneamente uma agência reguladora e uma agência executiva. Apesar 

das questões que esse status possa vir a levantar, do ponto de vista 

conceitual, a combinação da alta posição e nível hierárquico como reguladora 

em nível federal e a capacidade de manter os “pés no chão” como uma 
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agência executiva nacional para assuntos relacionados aos rios federais (por 

exemplo outorga de direito pelo uso da água, coleta das cobranças pela água) 

dá à ANA, alguma flexibilidade, credibilidade e presença nacional (OECD, 

2015a, p. 44). 

 

Criado em 1997 pela Lei de Recursos Hídricos, o CNRH tem poder deliberativo 

e consultivo, além de estar relacionado a atividades de coordenação. Este é um órgão 

que reúne além de atores do governo, também atores da sociedade civil. São eles 

representantes do ministérios e secretarias em nível federal, dos conselhos estaduais 

de recursos hídricos, dos usuários da água e de organizações não governamentais 

(MMA, 2011). 

Suas responsabilidades são demarcadas pelo artigo 35 da Lei de Recursos 

hídricos, onde destacam-se : a definição de critérios para a outorga e cobrança da 

água; mediação de conflitos entre conselhos estaduais; tomada de decisões sobre 

projetos cujos impactos ultrapassam o território de um único estado; análise de 

propostas de legislação; participação com informações relevantes para a 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos; supervisão  e definição de 

normas para a Política Nacional de Segurança de Barragens, e realização da revisão 

anual de seguranças de barragens seguido de sua submissão ao Congresso Nacional 

com as devidas ressalvas;  aprovação da criação de comitês de bacias hidrográficas; 

e aprovação e participação no Plano Nacional de Recursos Hídricos. 

A dinâmica das relações entre as principais instituições que compões a gestão 

de recursos hídricos no Brasil é demonstrada em um mapeamento institucional da 

gestão da governança, na Figura 11: 
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Figura 11 - Mapeamento Institucional da Gestão de Governança Hídrico. Fonte: Elaboração própria, baseado em OECD (2015a) 
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Em nível federal, as instituições envolvidas com o CNRH são o Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação, através do CEMADEN; o Ministério da Integração 

Nacional; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através da Embrapa; 

Ministério de Minas e Energia; Ministério do Meio Ambiente, através do CONAMA, 

IBAMA, Secretaria de Recursos hídricos e Ambiente Urbana e Agência Nacional das 

Águas; Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, através do IBGE; Ministério 

da Saúde, através da FUNASA; e Ministério das Cidades. Em nível de bacia 

hidrográfica citam-se os Comitês de Bacia e Agências de Água. As instituições 

envolvidas em nível estadual são a Secretaria Estadual, Conselho Estadual de 

Recursos hídricos, Entidade estadual de gestão. Na esfera municipal estão as 

prefeituras; e os atores não governamentais são a sociedade civil e Associação de 

Usuários da Água (OECD, 2015a). 

O vínculo do Ministério do Meio Ambiente com as questões de recursos hídricos 

se dá principalmente pela Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, para 

quem a ANA presta contas. Há também outras entidades, mas estas teriam menor 

destaque no que se refere a este tema (MMA, 2011).  

Por sua vez, o Ministério das Cidades tem as responsabilidades de promoção 

do abastecimento público de água na rede doméstica. É também sua atribuição cuidar 

do saneamento de localidades com mais de 50.000 habitantes, caso contrário, é a 

FUNASA quem atua. Enquanto que o Ministério de Integração Nacional é o ministério 

cujo papel principal é participar das políticas nacionais de desenvolvimento. No 

contexto dos recursos hídricos, ele é responsável pela integração de programas de 

acesso a água e na irrigação de áreas carentes (OECD, 2015a). 

Sempre segundo OECD (2015a) o Ministério da Saúde tem relevante papel na 

temática dos recursos hídricos uma vez que participa do controle da qualidade da 

água para consumo humano. Atua no âmbito da legislação que estabelece os padrões 

de qualidade da água. A gerência de um programa nacional de qualidade da água é 

também responsabilidade deste ministério, bem como a articulação com atores 

estaduais e nacionais para lidar com problemas sanitários de rios.  

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento tem o papel de incluir no 

planejamento de bacias hidrográficas a demanda de água pela irrigação, além de 

garantir água de qualidade para este fim. A irrigação é atualmente o maior consumidor 

de água e também uma importante fonte de poluição difusa. Para dar suporte aos 
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seus objetivos, este ministério conta com programas, sendo um deles o Programa 

Nacional de Microbacias Hidrográficas e Conservação do Solo na Agricultura, que tem 

o objetivo de promover uma agricultura sustentável, sob um olhar integrado das 

esferas ambientais. Já a questão da poluição de áreas ocasionada pela irrigação é da 

alçada de estudos e programas conduzidos pela EMBRAPA, a Empresa Brasileira 

para a Agricultura e Pesquisa Agropecuária. 

O papel do Ministério de Minas e Energia na gestão de recursos hídricos está 

ligado a questões da operação de represas que podem alterar o regime hidrológico 

em uma bacia hidrográfica. A mudança da vazão da água, por exemplo, pode 

influenciar na escassez ou abundância do recurso em corpos d’água à jusante, que 

poderá ser utilizado para outros fins. Já o Ministério dos Transportes atém-se a gestão 

da navegação fluvial, lidando com questões como a profundidade dos rios e a 

presença de barragens. Este modal de transporte mostra-se importante para se atingir 

certas localidades do interior do território com fins de promover o desenvolvimento 

econômico (EPE & MME, 2015). 

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação participa através de programas 

que integram a tecnologia com a gestão dos recursos hídricos. Para tanto, conta com 

institutos de pesquisa que desenvolvem programas como o Sistemas de Produção 

Integrada no Semiárido”, o “Monitoramento Climático e Ambiental”, “Tópicos em 

Saúde, Climatologia e Recursos Hídricos” e “Gestão Sustentável dos Recursos 

Hídricos. Parte dos recursos para realização de pesquisas são obtidos através das 

empresas de energia hidrelétrica, que dedicam uma porcentagem de seus royalties 

para este fim (OECD, 2015a).  

Ainda segundo a OECD, no âmbito estadual, os Conselhos Estaduais Hídricos 

em muito se assemelham ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Possuem 

caráter normativo e deliberativo, e sua composição pode variar, mas de modo geral 

conta com representantes das secretarias estaduais, do município, usuários da água 

e sociedade civil. A Lei de Recursos Hídricos de 1997 mostrou-se como um importante 

marco para impulsionar a criação de conselhos estaduais. Poucos estados já 

possuíam um conselho estadual antes desta lei (São Paulo é um exemplo), e 

atualmente apenas o Acre não possui um. 

Por sua vez, os Comitês de bacias hidrográficas, caracterizadas como 

instâncias deliberativas, tem a função de realizar a gestão das águas na esfera da 
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bacia hidrográfica. Sua atribuição principal é garantir o uso planejado e múltiplo das 

águas de acordo com os Plano de Recursos Hídricos da Bacia. São também 

competências dos Comitês de Bacia, de acordo com a Lei da Águas: mediar conflitos; 

atuar na cobrança dos recursos hídricos; atuar na gestão do Plano de Recursos 

Hídricos; e indicar a agência de águas responsável pela bacia (MMA, 2011). 

Por fim, os municípios compartilham a responsabilidade com a União e os 

estados de registrar e garantir as concessões de direito de pesquisa e exploração de 

recursos hídricos. Cabe também ao município, conforme a Lei das Águas, compor 

parte do poder público executivo dos comitês de bacia.  Eles têm participação ativa 

no Sistema de Gestão de Recursos Hídricos, e possuem representantes nos 

conselhos estaduais e nacional de recursos hídricos (OECD, 2015a). 

 

• Mapeamento Institucional da Governança da Políticas Ambiental 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) é o elemento central da 

estrutura de governança ambiental brasileira, sendo o órgão responsável, no Sistema 

Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), assessorando o governo e os principais 

órgãos sobre as diretrizes e políticas para o meio ambiente. Estabelece ainda, no 

âmbito de suas competências, normas e padrões ambientais em nível nacional (Moura 

& Fonseca, 2016). 
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Figura 12 - Órgãos componentes do SISNAMA. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) tem suas ações voltadas para proteção 

e recuperação do meio ambiente. Criado em 1992, apresenta também como missão 

promover o uso sustentável de recursos naturais, valorização dos serviços ambientais 

e garantir o desenvolvimento sustentável na implementação de políticas públicas 

(Câmara, 2013). 

São áreas de competência do MMA, de acordo com a Lei 13.341/2016: Política 

Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos; Política de Preservação, 

Conservação e Utilização Sustentável de Ecossistemas, e Biodiversidade e Florestas; 
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Proposição de Estratégias, Mecanismos e Instrumentos Econômicos e Sociais para a 

Melhoria da Qualidade Ambiental e do Uso Sustentável dos Recursos Naturais; 

Políticas para Integração do Meio Ambiente e Produção; Políticas e Programas 

Ambientais para a Amazônia Legal; e Zoneamento Ecológico-Econômico (MMA, 

2017a). 

Vinculados ao MMA encontram-se órgão de assistência direta e imediata ao 

ministro do Estado, o Gabinete e a Secretaria executiva; órgão específicos singulares, 

composto por cinco secretarias, dentre elas a Secretaria de Recursos Hídricos e 

Qualidade Ambiental; dez órgãos colegiados, sendo um deles o CONAMA; Serviço 

Florestal Brasileiro; e quatro entidades vinculadas, com destaque para a Agência 

Nacional de Águas (ANA), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (OECD, 2015a). 

O Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, Órgão colegiado 

consultivo e deliberativo do SISNAMA, foi criado em 1981 pela lei 6938/81. É presidido 

pelo Ministro do Meio Ambiente e composto por Plenário, Comitê de Integração de 

Políticas Ambientais (CIPAM), Grupos Assessores, Câmaras Técnicas e Grupos de 

Trabalho (Moura, 2016c). 

Seus membros se reúnem regularmente a cada três meses no âmbito de criar 

Resoluções, Moções, Recomendações, Proposições e Decisões, dentro de 

determinados contextos. O CONAMA: deve representar em seus processos cinco 

setores diferentes: órgãos federais, estaduais e municipais, setor empresarial e 

sociedade civil (Moura, 2016c). 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) configura-se como uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio 

Ambiente. Foi criado pela Lei Federal nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989. Uma 

autarquia de regime especial, com autonomia administrativa e financeira, e 

personalidade jurídica de direito público, com sede em Brasília, vinculada, então, à 

extinta Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República (posteriormente, 

Ministério do Meio Ambiente (Câmara, 2011). 

O Ibama atua principalmente com ações na prevenção e atendimento a 

acidentes ambientais; na elaboração e implementação dos Planos de Área; tem 
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participação no Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro; licenciamento e 

vistoria preventiva de empreendimentos e atividades potencialmente causadoras de 

impacto ambiental (Banco Mundial, 2008c). Como Banco Mundial (2008) destaca, em 

alguns estados as atribuições do IBAMA são realizadas por órgãos ambientais 

estaduais, como a CETESB em São Paulo, sendo assim, esse tipo de órgão é 

conhecido como Órgão Estadual de Meio ambiente (OEMA). 

Por sua vez, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade existe 

desde 1992 sob a forma de uma autarquia em regime especial, vinculada ao MMA. 

Seu papel é realizar as ações pertinentes ao Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação. Assim, suas atribuições são voltadas principalmente, garantir a 

proteção e o bom desempenho das unidades de conservação (Câmara, 2013).  

Suas ações concretizam-se através da fiscalização de unidades de 

conservação, de seu poder de polícia, gestão, implantação e proposição da criação 

de unidades. Entra também em seu ramo de atuação o incentivo a pesquisa e a 

programas de proteção e conservação da biodiversidade brasileira (Banco Mundial, 

2008b). 

4.2. ANÁLISE DO SISTEMA DE GOVERNANÇA AMBIENTAL DO SETOR 

HIDRELÉTRICO 

Considerando que a governança ambiental do setor hidrelétrico é o resultado 

da interação da estrutura de governança básica do setor elétrico, da gestão de 

recursos hídricos e do meio ambiente, analisando os principais atores e suas 

interações, de acordo com as principais referências descritivas identificadas na 

revisão bibliográfica do tópico anterior ((MME & CEPEL, 2007; Moura, 2016a; OECD, 

2015a; Zimmermann, 2007), é possível observar que a governança ambiental do setor 

é complexa, com muitas instituições, marcos legais e planos constituintes. 

Em nível institucional alguns autores (Moura, 2016b; OECD, 2015a; Walvis & 

Gonçalves, 2014) apontam que a governança do setor sofre com o problema de 

assimetria de poderes, o que privilegia o setor elétrico. Soma-se a isso o fato de ser o 

setor mais bem articulado quanto à estrutura e eficácia de seu planejamento quando 

comparado com outros dois (Banco Mundial, 2008b). A Figura 13 ilustra a articulação 

institucional atual. 
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Figura 13 - Mapeamento institucional de Governança Ambiental do Setor hidrelétrico (principais atores). Fonte: Elaboração própria 
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O Tribunal de Contas da União (TCU) é um órgão que surge como auxiliar, tanto 

ao setor elétrico, quanto ao de Meio Ambiente, que tem por objetivo auxiliar o 

Congresso Nacional no controle da administração pública, no que tange a fiscalização 

contábil, orçamentária, financeira, patrimonial e operacional da União em entidades 

da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade. 

A gestão e governança ambiental são tópicos analisados pelo TCU, por justificativas 

relacionadas à legalidade, legitimidade e economicidade (Moura, 2016b). 

 

4.2.1. Classificação da Estratégia de Governança Ambiental do Setor 

Considerando o quadro de estratégias de governança ambiental (Quadro 1) e 

os resultados obtidos na caracterização da governança nos tópicos anteriores, é 

possível observar que o modelo de governança ambiental do setor elétrico é 

caracterizado por um forte papel regulador de estado, com instituições fortes como a 

ANEEL, a ANA e o IBAMA, com algumas responsabilidades delegadas a instituições 

privadas (como empresas geradoras, transmissoras e distribuidoras de energia 

elétrica). Tendo essas características como base a estratégia de governança 

ambiental do se setor elétrico se encaixa no modelo “parceria público-privado”. 

Vale destacar que é possível observar algumas esferas em que a participação 

social está presente neste quadro de governança, porém sua esfera da influência é 

periférica, com pouco influência na regulação realizada pelos grandes atores. A 

participação social é mais concentrada na esfera da gestão de recursos hídricos do 

que na do setor elétrico propriamente dito e na avaliação de impacto ambiental. 

De acordo com a teoria de Loë, Plummer, Armitage, Davidson, & Moraru (2009) 

essa estratégia de governança tem uma orientação base nos marcos legais do país. 

Pode ter arranjos de atores bem diversos, o que de fato pode ser ilustrado pelos 

diferentes arranjos institucionais vistos na evolução do setor, e o foco da estratégia 

está nos interesses manifestos de cada um dos principais atores participantes, sendo 

necessária responsabilidades claras, disponibilidade e capacidade de agir de maneira 

colaborativa.  

Ainda segundo esses autores, nessa estratégia os assuntos ambientais, 

complexos por natureza, podem se tornar ainda mais incertos por terem suas 



100 
 

responsabilidades distribuídas entre diferentes agentes. Essas características têm 

como ponto forte o fato que a necessidade de ações coordenada e complementares 

tendem a ser mais eficientes em assegurar mudanças, assim como a abordagem 

pluralista tende a processos mais eficientes e eficazes do que quando estipulados por 

apenas uma das partes. 

Loë et al. (2009) e Lemos & Agrawal (2006) ressalvam que um problema desta 

estratégia de governança está no fato de que é comum haver um poder diferenciado 

entre atores e de que poucos mecanismos legais para garantias de ganhos de 

eficiência. 

4.2.2. Eficácia do sistema de governança 

A partir da identificação das funções fundamentais de Peters (2015) é possível 

uma melhor compreensão sobre a eficiência e eficácia do processo de governança do 

setor público. De tal forma, este trabalho buscou analisar a estrutura de governança 

ambiental do setor hidrelétrico brasileiro a partir das capacidades de realizar as 

funções de: estabelecer objetivos e metas; coordenação; implementação; e a 

avaliação das ações executadas neste âmbito. 

• Estabelecimentos de Objetivos e Metas 

Se para a governança do setor elétrico, o planejamento de metas e objetivos 

conta hoje com um sistema razoavelmente bem estabelecido, abrangendo escopos 

de longo, médio e curto prazo para o atendimentos das macro diretrizes estabelecidas 

pela presidência da república e pelo congresso, o mesmo não pode ser dizer do da 

governança ambiental e da governança de recursos hídricos, que, apesar de contar 

com uma infraestrutura ampla, e com algumas tentativas de estabelecer metas e 

objetivos de curto e médio prazo (como no caso do plano do Plano Nacional de 

Recursos Hídricos) ou o Planejamento Estratégico do Ministério do Meio ambiente, 

que por sua vez, ainda é uma experiência recente, de médio prazo, mas carece de 

alguns critérios mais claros de avaliação e resultados esperados (Moura, 2016a).  

Ainda assim, hoje o setor não conta com uma agenda ambiental própria para o 

fortalecimento de sua governança. Como já ocorreu no passado, no final de década 

de 1980 e 1990, quando o setor contava com o Plano Diretor de Meio Ambiente 

elaborado pelo Ministério de Minas e Energia e pela Eletrobrás. Dessa forma, as ações 
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tomadas em prol de uma governança ambiental no setor elétrico são feitas de maneira 

isolada por algum de seus componentes, sem uma coordenação central entre os 

principais sistemas de governança envolvidos (Zimmermann, 2007). 

• Coordenação 

A partir do momento que ações em prol de uma governança ambiental são 

feitas de maneira isolada pelos atores envolvidos, não há uma coordenação efetiva, 

tendo em vista que cada um buscará defender os próprios interesses. Uma 

coordenação pode eventualmente ocorrer em razão da disparidade de poderes 

envolvidos e não pelo estabelecimento de um coordenador legítimo determinado em 

comum acordo na fase de definição de metas e objetivos. 

• Implementação 

A implementação das ações previstas no âmbito das estratégias anteriores se 

dá de maneira isolada no âmbito das agendas dos três setores envolvidos, podendo 

haver esporadicamente ações integradas e conjuntas de acordo com urgências 

políticas (Westin, 2014). 

• Avaliação 

Não havendo objetivos, coordenação e atribuição de responsabilidade de 

maneira conjunta, a governança ambiental do setor carece de diretrizes e indicadores 

para sua avaliação. De tal forma, muitas vezes os relatórios de avaliação são 

realizados de maneira descritiva e de acordo com a conveniência dos atores 

envolvidos (OECD, 2015b). 

 

4.3. CONTRIBUIÇÕES DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO 

Considerando o cenário de governança ambiental, detalhado no tópico anterior 

pela metodologia de análise da OECD (2011), este trabalho realizou uma análise 

classificatório sobre como três instrumentos de AI (AIA, AAI e AAE) podem contribuir 

para a diminuição de lacunas da governança ambiental do setor, os resultados 

apontaram que todos os instrumentos contribuem para a consolidação da governança 

ambiental do setor hidrelétrico, sendo a AAE a com os resultados mais expressivos, 
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já que é o único dos instrumentos de AI apto para atuar de maneira significativa nos 

níveis mais estratégicos da estrutura de governança, conforme Quadro 11. 
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Quadro 11: O Papel dos Instrumentos de Avaliação de Impacto à Governança Ambiental do Setor hidrelétrico.  

Tipo 
Objetivos dos instrumentos de 
governança para suprir esta 
lacuna 

Avaliação de Impacto 
Ambiental 

Avaliação Ambiental 
Integrada 

Avaliação Ambiental 
Estratégica 

Principais 
referências 
utilizadas 

(OECD, 2011; Rodrigo et al., 
2005) 

(Chi et al., 2016; Morgan, 
2012)(Almeida et al., 
2012) 

(Castro, Romeiro, Kelman, 
& Hallot, n.d.; Westin, 
2014) 

(Andrade & Santos, 2015; 
OECD, 2012; Partidário, 2012; 
Switzer, 2016) 

Lacuna 
Administrativa  

Conciliar os limites administrativos 
e técnicos operacionais. 

Não foram identificadas 
contribuições 
significativas. 

Não foram identificadas 
contribuições significativas. 

Pequena contribuição: O 
instrumento pode contribuir com 
a diminuição dessa lacuna se 
definir responsabilidades aos 
envolvidos. 

Lacunas  

Políticas 

Lidar com a fragmentação 
institucional e territorial da política 
entre múltiplos atores e identificar 
histórias de sucesso e incentivos 
para a efetiva coerência das 
políticas entre os setores 

Pequena contribuição: as 
audiências públicas 
podem contribuir para 
lidar com a fragmentação 
entre os atores. 

Média contribuição: 
Quando realizada no 
âmbito do planejamento, 
pode-se argumentar seus 
resultados deverão 
aumentar os 
comprometimentos em 
manter os impactos dentro 
de um nível aceitável. 

Grande contribuição: Em suas 
análises a AAE tem o potencial 
para analisar o setor de maneira 
multidimensional, identificar a 
necessidade de parcerias e 
lideranças entre os atores 
envolvidos, assim como o 
estabelecimento de critérios de 
monitoramentos, que por sua vez 
podem contribuir para com o 
comprometimento das partes 
envolvidas 

Lacunas de 
Financiamento 

Verificar qualquer 
incompatibilidade entre as 
responsabilidades e os recursos 
disponíveis para realizá-las e o 
desenvolvimento de mecanismos 
de distribuição e obtenção de 
recursos. 

Média contribuição: As 
taxas de compensação 
ambiental decorrentes do 
licenciamento ambiental 
de empreendimentos 
contribuem na obtenção 
de recursos na escala 
ambiental, mas não há 
vinculação desses 
recursos com o setor 
elétrico ou a bacia 
hidrográfica. 

Pequena contribuição: um 
melhor entendimento dos 
diferentes tipos de 
impactos de um 
empreendimento será 
utilizado como uma base 
mais apurado nos cálculos 
de compensação 
ambiental. 

Média contribuição: Apesar de 
não contribuir diretamente com a 
obtenção de recursos, pode ser 
um importante instrumento para 
adoção de prioridades na 
alocação de recursos, assim 
como de critérios para o 
estabelecimento dos valores de 
compensação na AIA. 
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Tipo 
Objetivos dos instrumentos de 
governança para suprir esta 
lacuna 

Avaliação de Impacto 
Ambiental 

Avaliação Ambiental 
Integrada 

Avaliação Ambiental 
Estratégica 

Lacunas de 
Capacitação 

Garantir a capacidade de 
infraestrutura e de especialização, 
nos níveis central e subnacional.  

Não foram identificadas 
contribuições 
significativas. 

Não foram identificadas 
contribuições significativas. 

Não contribui. 

Lacunas de 
Objetivo 

Alinhar os objetivos, os interesses 
divergentes e as prioridades, para 
promover sinergias e 
complementaridades na escala 
certa e superar a descontinuidade 
e os interesses 

Pequena contribuição: A 
análise dos impactos e a 
definição de programas 
ambientais podem 
contribuir para a 
alinhamento de objetivos 
futuros. 

Pequena contribuição: o 
entendimento da interação 
entre os diferentes 
impactos da bacia pode 
contribuir para o 
alinhamento de objetivos e 
metas ambientais. 

Grande contribuição: A 
realização da AAE no nível 
estratégico do planejamento tem 
como um de seus objetivos o 
alinhamento entre os diferentes 
planos que versam sobre o 
objeto de estudo. 

Lacunas de 
Responsabilidade 

Fomentar mecanismos de 
responsabilização aos atores 
pertinentes e proteger os 
envolvidos, por meio de tomada 
de decisão inclusiva e 
transparente.  

Pequena contribuição: A 
AIA irá definir algumas 
responsabilidades, 
principalmente ligadas à 
mitigação e compensação 
dos impactos, mas têm 
seu âmbito restrito 
apenas ao nível do 
projeto. Contribui ainda 
com a tomada de decisão 
no nível de projeto 

Não foram identificadas 
contribuições significativas. 

Grande contribuição: a AAE pode 
contribuir para a 
responsabilização por meio da 
elaboração de programas 
conjuntos pelas partes 
interessadas, assim como por 
contribuir para com proteção das 
vulnerabilidades e envolvidos a 
partir do momento que dá mais 
subsídios e critérios para o 
tomador de decisão. 

Lacunas de 
Informação 

Desenvolver sistemas de 
informações físicas, 
socioeconômicas, financeiras e 
institucionais para os recursos 
hídricos, para apoiar os tomadores 
de decisão, com atenção 
específica para a sua coerência, 
consistência, confiabilidade e 
divulgação pública, bem como os 
seus custos e benefícios 

Média contribuição: 
Apesar de contribuir de 
maneira significativa para 
o entendimento, a 
transparência e obtenção 
de informações referentes 
à projetos, sua escala é 
pequena quando 
analisada no âmbito de 
todo o setor elétrico. 

Média contribuição: 
permite a geração e a 
compartilhamento de 
informações no nível da 
bacia hidrográfica. 

Média contribuição: Permite a 
transparências dos critérios 
ambientais utilizados em 
diferentes documentos de 
planejamento (PPPs) 

Fonte: Elaboração própria.
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5. DISCUSSÃO 

• A contribuição dos instrumentos de AI às lacunas de governança ambiental 

Ao analisar as contribuições dos instrumentos de AI à governança ambiental 

do setor hidrelétrico a partir da perspectiva das lacunas de governança ambiental da 

OECD (2011), fica evidente que os três instrumentos de AI analisados (AIA, AAI e 

AAE) contribuem, ou podem contribuir - no caso da AAE – para a governança do setor.  

A lacuna administrativa identificada, foge do escopo da AIA e da AAI, mas 

poderia ser preenchida pela aplicação sistemática da AAE no país, uma vez que esse 

instrumento pode contribuir para maior definição de responsabilidades entre os 

envolvidos, com isso conciliando limites administrativos. 

A lacuna política dificilmente é contemplada diretamente pela AIA. Porém, a 

aplicação da AIA ao contexto decisório cria um espaço para integração entre os atores 

nas fases de audiência pública dos participantes, o que pode contribuir para diminuir 

o isolamento dos stakeholders. A AAI, por sua vez, contribui com a integração 

territorial por meio, principalmente, dos comitês de bacia hidrográfica, apesar destes 

terem uma atuação restrita à bacia em questão. A AAE por outro lado, parece ter um 

grande potencial de contribuir à superação da lacuna política, já que este instrumento 

contempla a integração territorial e política dos envolvidos durante sua realização é 

um caráter estratégico importante que deve ser diretamente trabalhado por este 

instrumento. 

Para a lacuna de financiamento, dentre os instrumentos de AI, a AAI é a que 

menos participa, ainda assim, auxilia no melhor entendimento das prioridades 

ambientais a partir da análise de vulnerabilidade socioambientais da bacia 

hidrográfica. A AIA desempenha um papel mais relevante com relação a essa lacuna, 

uma vez que é o instrumento base para a obtenção das taxas de compensação 

impostas durante o licenciamento ambiental. A AAE, por sua vez, poderia auxiliar a 

definição de responsabilidade e prioridades na obtenção e alocação de recursos, 

considerando o cenário do setor. 

Como instrumentos de avaliação de impacto, nenhum dos três operam com o 

objetivo de garantir a capacitação e a infraestrutura institucional do setor, podendo, 
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no máximo, apontar necessidades para tanto, o que, segundo a metodologia utilizada, 

não contribui para superar a lacuna de capacitação.  

De modo antagônico à lacuna anterior, ocorre a contribuição dos instrumentos 

de AI à lacuna de objetivo, a qual todos os instrumentos, em maior ou menor grau, 

participam. Neste âmbito a AIA e AAI, de maneira semelhante (mas em escalas 

diferentes) podem contribuir para a identificação de prioridades ambientais e 

alinhamento de objetivos, enquanto que AAE poderia buscar a alinhamento entre os 

envolvimentos e a definição formal de objetivos para a estrutura de governança 

ambiental do setor. 

Por sua vez, a lacuna de responsabilidade é contemplada pela AIA, quando 

pela aplicação desse instrumento definem-se algumas responsabilidades para lidar 

com impactos ambientais de projetos, principalmente para sua mitigação e 

compensação. A AAI, sendo um instrumento que atua em outra escala de análise, 

durante o pré-projeto, não atua diretamente na definição de responsabilidades. 

Porém, a AAE poderia atuar diretamente neste âmbito, definindo prioridades e 

responsabilidades institucionais dentro de setor hidrelétrico. 

A lacuna de informação é contemplada diretamente por todos os instrumentos 

de AI analisados, visto que se apoiam no diagnóstico ambiental da área estudada, 

diferindo quanto ao escopo, detalhamento e escala de trabalho. A AIA contribui com 

grande nível de detalhamento em nível de projeto, a AAI em nível de bacia 

hidrográfica. Por sua vez, a AAE, apesar de não contemplar um diagnóstico 

aprofundado do meio, tem um escopo de análise amplo o suficiente para 

desempenhar o importante papel de definir os critérios ambientais a serem utilizados 

no processo de decisão e definição de PPPs do setor e consequentemente influir 

nessa matéria na hierarquização planejamento em direção à escala de projeto. 

 

• A Governança do setor hidrelétrico 

Quanto à eficácia do sistema de governança ambiental do setor hidrelétrico, os 

resultados apontam que este tem uma funcionalidade limitada, não havendo a 

definição de objetivos e metas; nem uma coordenação ambiental aos agentes do 

setor, e muito menos um sistema ordenado de implementação e avaliação de planos, 

programas e projetos integrados para a temática.  
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Este resultado tem paralelo ao descrito na análise histórica da organização do 

setor elétrico de Signorini et al. (2015) de que as decisão estratégicas pertinentes à 

governança do setor hidrelétrico muitas vezes não realizam uma análise sistemática 

sobre os problemas e impactos de seus PPPs, como consequência os resultados das 

decisões, frequentemente, retratam apenas os pontos de vista de alguns grupos 

interessados, havendo uma necessidade de métodos mais transparentes para todas 

as partes envolvidas.  

Os resultados deste trabalho indicam que, se o setor hidrelétrico conta hoje 

com uma estrutura ordenada e integrada de planejamento, tal qual observado na 

Figura 6 (Estrutura do planejamento do setor Elétrico) o mesmo não pode ser dito para 

a governança da gestão de recursos hídricos e da proteção do meio ambiente, sem 

integração vertical e transversal entre os planos dessas áreas. Essa constatação está 

alinhada ao resultado de outros trabalhos, como o da OECD (OECD, 2015b), que, ao 

analisar os indicadores de governança ambiental do Brasil, destacou que no país, os 

planos setoriais, quando existem, muitas vezes carecem de coerência e coordenação, 

em muitos casos, há uma abundância de planos e programas fracos quanto sua 

aplicabilidade, uma vez que as orientações fornecidas por meio do planejamento não 

são cumpridas corretamente. 

Analisando a estrutura de planejamento das três áreas que compõem a base 

do sistema de governança ambiental do setor hidrelétrico, é possível observar que, ao 

mesmo tempo em que o planejamento do setor pauta-se na realização e atualização 

sistemática de planos, o mesmo não pode ser dito sobre os procedimentos 

estabelecidos para a gestão de recursos hídricos e proteção do meio ambiente, que 

não contam hoje com uma estrutura semelhante ou tão eficaz, como também aponta 

a OECD (2015a).  

Esse resultado está de acordo com as constatações de trabalhos como o de 

Westin (2014), que também destacou o fato de que, apesar da estrutura de 

governança de gestão de recursos hídricos no Brasil contar com Planos de Bacia de 

realização periódica, o Plano Nacional de Recursos Hídricos, um importante 

documento à nortear as bases da governança de gestão de recursos hídricos no 

Brasil, foi realizado apenas uma vez, não podendo mais ser utilizado como base.  

Os resultados do diagnóstico de governança ambiental da gestão de recursos 

hídricos descritos pela OECD (2015a), observou que o Plano Nacional teve por 
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objetivo o atendimento de demandas pontuais, sem vínculo à uma estratégia mais 

holística de desenvolvimento. Ainda segundo OECD (2015a), o plano nacional é muito 

amplo para o estabelecimento de diretrizes específicas ao setor, o que, ainda de 

acordo com a entidade, é algo recorrente no planejamento setorial brasileiro. Da 

mesma forma, os planos estaduais e os planos de bacias hidrográficas muitas vezes 

não estabelecem os critérios gerais para a outorga de uso da água ou são 

considerados como “tigres de papel” quanto à sua capacidade de estabelecer 

diretrizes estratégicas claras para a bacia hidrográfica, não sendo implementados 

devido à falta de engajamento dos tomadores de decisão e partes interessadas. O 

relatório ainda conclui a crítica dizendo que os “planos são, então, muitas vezes “um 

exercício do tipo pensamento positivo”, pelo qual promessas são feitas para os outros 

cumprirem” (OECD, 2015a, p. 85). 

Já a estrutura de governança de Política Ambiental brasileira não conta com 

uma estrutura de planejamento e diretrizes semelhantes às do setor elétrico ou até 

mesmo a de gestão de recursos hídricos. Não há para o setor um documento 

estratégico de planejamento para o estabelecimento de diretrizes de atuação ao setor. 

O fato também foi constatado por Moura (2016a), que destacou ainda que a face mais 

visível da governança de Política Ambiental brasileira acaba sendo o licenciamento 

ambiental e a fiscalização de padrões de qualidade, mesmo que esta última nem 

sempre sejam executada, o que diminui a percepção de eficiência desse instrumentos 

junto à opinião pública.  

Em seu trabalho a autora (Moura, 2016a) conclui ainda que para uma 

governança ambiental mais eficaz é necessário uma melhoria no planejamento 

ambiental, sendo que, para isso, instrumentos como a AAE possam contribuir para a 

composição de uma estrutura de planejamento ambiental integrado. Tal conclusão 

ganha ressonância com os resultados deste trabalho, que também apontam para a 

possível importância estratégica que a AAE poderá vir a ter na estrutura de 

governança ambiental brasileira e, especialmente ao objeto de estudo desta pesquisa, 

o setor hidrelétrico  

Os resultados deste trabalho indicam que hoje o setor elétrico participa 

isoladamente durante as etapas de planejamento, em que a interface com os órgãos 

ambientais acontece, principalmente, na atuação destes frente à necessidade de 

regulação ambiental exercida por entes da gestão de recursos hídricos e pelos 
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envolvidos durante o licenciamento ambiental e os estudos pertinentes de AIA e AAI. 

Vale destacar que a não inclusão destes agentes na base da estrutura de governança 

do setor compromete a eficiência e eficácia do mesmo, gerando um distanciamento 

entre os setores e estimulando o conflito entre as partes interessadas, já que não há 

um alinhamento entre os objetivos dos envolvidos. Essa observação recebe paralelos 

em trabalhos diversos, como o de Bulkeley (2005), Rauschmayer et al. (2009) e Young 

(2011). 

Para Young (2011), a participação ativa de um ator dominante (como o setor 

elétrico na estrutura de governança) não é uma condição necessária para o sucesso 

na solução de problemas ambientais, pelo contrário, pode enfraquecer o sistema de 

governança local, tal qual como visto nesta pesquisa. Ainda segundo o autor, a 

existência de uma coalizão de atores influentes e preparados para assumir a 

problemática setorial provê um impulso extra aos momentos críticos ao longo do 

caminho para o sucesso, sendo necessário a consolidação de instrumentos capazes 

de articular as diversas partes interessadas neste processo, o que, uma vez mais, 

aponta para a importância dos resultados referentes a possível contribuição da AAE, 

já que esta, poderia vir a exercer este papel. 

Assim como em Westin (2014) este trabalho observou que mesmo que o PNE 

e o PDE realizem uma análise de viabilidade ambiental aplicada a programas e 

projetos propostos à matriz energética nacional, esses planos têm como base apenas 

os resultados dos estudos de inventário do setor, carecendo de um instrumento de 

abordagem estratégica e integrado ao desenvolvimento sustentável do país, capaz de 

auxiliar no processo decisório sobre as melhores alternativas ambientais dos projetos 

de geração pretendidos para o país ou região. Esse Papel poderia ser cumprido se 

adotada a AAE na realização do planejamento do setor hidrelétrico no país. 

A inserção pouco efetiva do planejamento ambiental na formulação e gestão 

das políticas setoriais, assim como em ações promotoras do desenvolvimento de 

forma geral, também é destacado no trabalho de Moura & Bezerra (2016, p. 97). Os 

resultados deste trabalho indicam que isso também é fenômeno recorrente na 

governança ambiental do setor hidrelétrico, que tem pouca ou nenhuma integração 

com um possível planejamento estratégico de governança ambiental.  

De modo semelhante, Moura (2016a) destaca que a governança ambiental 

brasileira carece quanto à adoção de instrumentos de planejamento que instruam e 
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deem diretrizes à atuação das instituições reguladoras e fiscalizadoras da área. Nesse 

ponto, os resultados sistematizados quando às possíveis contribuições dos 

instrumentos de avaliação de impacto, indicam que a AAE possui uma potencial 

capacidade para suprir, pelo menos em parte, com essa demanda, o que, poderia 

fortalecer a estrutura de governança ambiental do setor hidrelétrico. 

De forma semelhante Jiliberto (2011) também argumentou que a AAE tem um 

potencial real de contribuir para o fortalecimento das políticas públicas ambientais. 

Esse autor considera que o instrumento possui características deliberativas de atuar 

no centro do processo de governança, conseguindo contemplar o escopo ambiental 

em todo o processo estratégico e de definição de responsabilidade, com isso, 

podendo moldar a base da governança ambiental setorial para uma melhor 

efetividade. 

Ainda assim, vale destacar a ressalva apontada por Tetlow & Hanusch (2012), 

sobre a diversidade de interpretações e práticas quanto AAE. Essas autoras concluem 

que a formalização de um requerimento para este instrumento não é, 

necessariamente, uma garantia para o estabelecimento de suas práticas, nem de sua 

efetividade. Nesse ponto, parece importante salientar que, se instituída à realidade do 

setor hidrelétrico, a AAE deve complementar o papel da governança exercido pelos 

outros instrumentos de AI, já formalmente instituídos e relativamente consolidados no 

setor. 

Unalan & Cowell (2009a) observam que para a AAE ser eficiente é preciso se 

respeitar a estratégia de governança ambiental utilizada no país. Os autores 

chegaram à essa conclusão aos estudarem a utilização da AAE, pelos parâmetros da 

União Europeia, no cenário de governança ambiental turco, os resultados mostraram 

que a governança tradicional, de comando e controle, impediu a plena adoção do 

mecanismo da AAE durante o período do estudo. 

Considerando os resultados apontados na análise de contribuição dos 

instrumentos de AI à governança do setor hidrelétrico o papel da AIA e da AAI deve 

ser valorizado. De modo distinto à a AAE, estes instrumentos possuem um escopo de 

atuação mais técnico e menos abrangente com importantes contribuições 

formalmente instituídas no setor hidrelétrico, à governança ambiental do setor. Caso 

a AAE venha a ser formalizada no quadro regulatório do setor, poderá contribuir de 

modo complementar o papel que vem sendo desempenhado por esses instrumentos.  
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Essa constatação vai de encontro a resultados observados na literatura. Chi et 

al. (2016) por exemplo, ao analisarem a efetividade da AIA em contribuir com um 

fortalecimento da governança ambiental de projetos, concluíram que a AIA tem o 

potencial de fortalecer a rede de stakeholders, o accountability e a disponibilização de 

informações referentes a um projeto. Destacam ainda que essas possíveis 

contribuições são dependentes de uma estrutura de governança sólida, o que 

novamente, aponta para a necessidade de se melhorar a efetividade e funcionalidade 

da governança ambiental do setor hidrelétrico. 

Apesar da governança brasileira estar em um processo de amadurecimento e 

das problemáticas apresentadas não possuírem soluções claras alguns trabalhos 

(Banco Mundial, 2008c; OECD, 2011, 2015a; Unalan & Cowell, 2009; Westin et al., 

2014) reconhecem que as abordagens “bottom up”, da base para o topo da cadeia 

decisória, precisam ser complementadas de maneira integrada aos processos top-

down”, do topo para a base da cadeia decisória,, buscando garantir o cumprimento 

das metas nacionais e os objetivos de longo prazo do planejamento setorial, no caso 

especifico desta pesquisa, no setor hidrelétrico.   
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6. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES FINAIS 

Essa pesquisa caracterizou a governança ambiental do setor hidrelétrico, 

revelando que a governança ambiental está baseada na interação de duas estruturas 

de governança menores – a do funcionamento do setor elétrico e a de proteção do 

meio ambiente, composta por sua vez pelo sistema de gestão de recursos hídricos e 

a de implementação da política ambiental. Essa fragmentação do sistema de 

governança ambiental do setor hidrelétrico reflete em sistemas de planejamento 

distintos e não integrados. O mapeamento institucional do setor hidrelétrico confirma 

um isolamento entre os agentes institucionais envolvidos.  

Segundo a metodologia de análise de estratégia de governança de Loë et al 

(2009), observa-se que o estilo predominante de governança do setor hidrelétrico é o 

modelo de parceria público privado.  

Já a análise de eficácia de governança ambiental do setor mostrou que esta é 

pouco funcional, não contando com uma definição de diretrizes ambientais para o 

setor e carecendo de mecanismos para a coordenação, implementação, 

monitoramento e avaliação das metas pretendidas. 

A base da governança ambiental do setor é centrada no papel do estado como 

regulador do setor elétrico (ANEEL), operador do Sistema Interligado Nacional (ONS), 

coordenador do mercado livre (CCEE), outorga e regulação da gestão de recursos 

hídricos (ANA e outros), executor do processo de Avaliação de Impacto Ambiental, 

fiscalização e regulação de padrões ambientais (IBAMA, MMA e outros); enquanto o 

setor privado atua diretamente na geração, transmissão, distribuição e execução de 

projetos de energia elétrica. 

Vale destacar que os resultados desta pesquisa mostram que o setor 

hidrelétrico conta hoje com um sistema de planejamento pouco integrado e 

heterogêneo de planejamento, pois não há um tiering entre os documentos do setor 

elétrico e os de planejamento ambiental (como o Plano Nacional de Recursos 

Hídricos), sem contar o fato de que a estrutura de planejamento do setor elétrico se 

encontra melhor consolidada do que a de planejamento ambiental.  

Se o setor hidrelétrico dispõe de uma série de mecanismos integrados e de 

realização periódica, o mesmo nível de estrutura não é encontrado na gestão de 

recursos hídricos, menos ainda na estrutura de governança da política ambiental, que 
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hoje tem sua atuação restrita à realização da AIA e da AAI. Há a necessidade de uma 

melhor integração entre os instrumentos de planejamento existentes do setor elétrico, 

e da gestão de recursos hídricos, além do fortalecimento e criação de novos 

instrumentos integrados para a realização da Política Ambiental. 

Ainda assim, é necessário destacar que a AIA e a AAI, mesmo, na maioria dos 

casos, estando mais limitadas a uma esfera de análise restrita aos níveis, são dois 

instrumentos com contribuições importantes para a estrutura de governança ambiental 

do setor hidrelétrico, contribuindo, entre outros pontos, como plataformas de 

divulgação de informações, espaça para participação e determinação de 

vulnerabilidades e prioridades ambientais. 

Nesse âmbito a AAE poderá preencher um espaço ainda mais significativos 

para a consolidação de uma boa governança ambiental ao setor hidrelétrico, desde 

que implementada de acordo aos padrões de excelência de governança internacional, 

pois, dado seu caráter estratégico e sua capacidade de integrar planos setoriais 

diferentes, o instrumento permite, entre outros papeis, uma articulação política e 

administrativa inalcançável pelos instrumentos. 

Tendo em vista os resultados obtidos é possível dizer que o objetivo geral do 

trabalho, analisar potenciais contribuições dos instrumentos de AI à estrutura de 

governança ambiental do setor hidrelétrico brasileiro, foi atingido.  

Vale destacar que o presente trabalho nunca teve por objetivo encerrar o tema, 

e, para o autor, sua natureza exploratória mostrou-se adequada para uma 

investigação inicial e para levantamento de hipóteses sobre este objeto de estudo 

complexo e extenso que é a governança ambiental do setor hidrelétrico. Em virtude 

da natureza científica investigativa deste tipo de estudo, seus resultados carecem de 

estudos complementares, que se utilizem de abordagens científicas mais estruturadas 

e capazes de diminuir o grau de subjetividade presente nos resultados, para que as 

conclusões apresentadas possam ser corroboradas ou refutadas. 

Outra limitação deste trabalho está na técnica utilizada para a análise da 

contribuição dos instrumentos de avaliação de impacto. Ao valer-se de uma 

abordagem metodológica de análise da complementariedade das lacunas do sistema 

de governança ambiental da OECD (2015c), a pesquisa utilizou uma metodologia 
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originalmente planejada para a análise de governança da gestão de recursos hídricos 

para uma análise de governança ambiental setorial. 

Recomenda-se que trabalhos futuros busquem investigar a governança 

ambiental e o papel dos instrumentos de avaliação de impacto neste cenário, por meio 

de entrevistas estruturadas com representantes das três estruturas de governança 

apresentadas (setor elétrico, gestão de recursos hídricos e de aplicação da política 

ambiental), buscando ampliar o escopo de trabalho à como a governança estudada 

se manifesta na prática. Outro trabalho importante está extensão desta metodologia 

de pesquisa a todo setor elétrico e não apenas à parte de projetos hidrelétricos. 

Com estas recomendações e ressalvas frente às limitações do método de 

pesquisa utilizado, este trabalho buscou contribuir para com o avanço dos estudos de 

governança ambiental no Brasil. Os resultados indicam que a metodologia de análise 

de lacunas de governança da OECD, assim como as análises sobre funcionalidade 

dos modelos de governança, são um caminho viável para futuros trabalhos dentro 

dessa temática. 

Como contribuição à prática, o trabalho mostrou que os instrumentos de 

avaliação de impacto cumprem um importante papel na governança ambiental do 

setor hidrelétrico, ainda assim, essa estrutura de governança carece de uma melhor 

integração entre os instrumentos de planejamento, especialmente no que concerne à 

parte ambiental. A pesquisa mostrou ainda que há uma baixa eficácia na capacidade 

atual do sistema de governança em cumprir com suas funções de apoio ao 

desenvolvimento sustentável do setor. O trabalho ainda tem como contribuição trazer 

indícios de que a AAE tem potencial para se tornar um instrumento significativo para 

a melhoria do sistema de governança ambiental do setor hidrelétrico do Brasil.  
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