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RESUMO  
 
O presente trabalho visa discutir alguns aspectos jurídicos ambientais relacionados ao procedimento de 
licenciamento ambiental que podem atrasar e/ou onerar a implantação de empreendimentos do setor 
elétrico, principalmente as questões relativas à elaboração do estudo de impacto ambiental e seu 
respectivo relatório (“EIA/RIMA”); à condução das audiências públicas e/ou ao cumprimento das 
condicionantes da licença ambiental.  
 
As questões anteriormente referidas são constantemente levantadas em discussões judiciais em nossos 
tribunais1 e em procedimentos administrativos nos órgãos ambientais, razão pela qual as discutiremos 
mais detalhadamente no presente trabalho.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
 
Licenciamento ambiental; EIA/RIMA; audiência pública; condicionantes de licenças ambientais; aspectos 
jurídicos ambientais de empreendimentos do setor elétrico.  
 

1. INTRODUÇÃO  
Atualmente, os aspectos ambientais dos empreendimentos do setor elétrico representam grande parcela 
dos orçamentos das empresas.  A depender da localização, da operação do empreendimento e da 
existência  ou não de alguma demanda judicial ou procedimento administrativo relacionado a questões 
ambientais do projeto, os valores a serem gastos podem ser ainda maiores do previsto no orçamento 
inicial.  
 
Segundo estatística publicada pela ANEEL através de seu boletim mensal, aproximadamente 6953 MW 
(seis mil novecentos e cinqüenta e três megawatts) relativos a empreendimento de geração em obras 
possuem alguma restrição para a entrada em operação comercial entre os anos de 2006 e 2010; e 1105 
MW (um mil cento e cinco megawatts) sofrerão graves restrições para entrada em operação comercial.  
 

                                                 
1 O debate sobre de quem seria a competência pelo licenciamento ambiental de determinado empreendimento, se do órgão 
ambiental federal ou estadual, também é tema recorrente nas discussões judiciais sobre o licenciamento ambiental de 
empreendimentos do setor elétrico e de gás, todavia, o referido tema não será discutido no presente trabalho. 
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Ressalte-se que, ainda segundo a agência , as referidas restrições são ocasionadas, entre outras questões, 
por problemas no procedimento de licenciamento ambiental, por liminares judiciais e/ou inviabilidade 
ambiental do empreendimento.2 
 
Ou seja, aproximadamente 60% (sessenta por cento) do total de MWs programados para integrar o 
sistema elétrico nacional entre os anos de 2006 e 2010 possui restrições ou graves restrições para entrada 
em operação, ocasionadas, geralmente, por questões ambientais.  
 
A situação de operação das linhas de transmissão de energia elétrica é melhor, mas também merece 
atenção. Ainda de acordo com dados da ANEEL, 452 Km (quatrocentos e cinqüenta e dois quilômetros) 
de linhas de transmissão autorizadas e/ou concedidas possuem restrições para o seu funcionamento entre 
os anos de 2006 e 2008, atribuídas, em muitos casos, ao licenciamento ambiental. Diante disso, 
aproximadamente 9% (nove por cento) da extensão das linhas de transmissão programadas para operar no 
país também se encontra comprometida.3 
 
Neste cenário, o presente trabalho visa a discutir alguns aspectos jurídicos ambientais que contribuem 
para atrasar e/ou onerar a implantação de empreendimentos do setor elétrico, principalmente os oriundos 
de entraves no procedimento de licenciamento ambiental, em razão: (i) do não atendimento das premissas 
para a elaboração do estudo de impacto ambiental (“EIA/RIMA”); (ii) da condução das audiências 
públicas e (iii) do não cumprimento das condicionantes das licenças ambientais. 
 
O presente trabalho não pretende exaurir a discussão sobre o tema, mas, apenas, discutir alguns dos 
pontos que mais oneram e/ou atrasam a implantação dos empreendimentos do setor elétrico, quer seja por 
trâmites internos dos órgãos ambientais ou por questionamentos judiciais. 4 

2.  LICENCIAMENTO AMBIENTAL: 
Por licenciamento ambiental entende-se o procedimento administrativo que culmina com a obtenção das 
licenças ambientais. 
 
A licença ambiental visa a controlar preventivamente as atividades que sejam potencialmente causadoras 
de significativo impacto ambiental. Difere das licenças em geral porque tem como objetivo não somente  
facultar o exercício de certa atividade, uma vez demonstrado pelo interessado o atendimento às exigências 
legais, mas, também, controlar tal atividade, antes mesmo do seu início. 
 
Através do procedimento de licenciamento ambiental são emitidas as seguintes licenças ambientais : (i) 
Licença Prévia (“LP”) - concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade 
aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos 
básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação; (iii) Licença de 
Instalação (“LI”) - autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações 
constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e 
demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante; (iii) Licença de Operação (“LO”) - 
autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que 
consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas para 
a operação. 
 

                                                 
2 Boletim Eletrônico ANEEL n° 251, de 15/12/06. 
3 Boletim Eletrônico anteriormente citado. 
4 Ressalte-se que não será proferido juízo de valor sobre as decisões judiciais e ou procedimentos administrativos mencionados 
neste trabalho. Quando indicados, são apenas ilustrativos das questões abordadas e não refletem necessariamente o entendimento 
da autora do presente trabalho. 
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A construção, instalação, expansão e operação de estabelecimentos, considerados como sendo efetiva ou 
potencialmente poluidores dependem de prévio licenciamento ambiental (Lei Federal nº 6.938/81, artigo 
10).  A Resolução Conama nº 237/97 indica, exemplificativamente, as atividades que a princípio estariam 
sujeitas ao licenciamento ambiental pelo órgão ambiental competente. Dentre elas, sem prejuízo do 
disposto em outras normas federais, estaduais e municipais, e do caso concreto, encontram-se as 
atividades desenvolvidas pelo setor elétrico.5 
 
Muitos dos entraves para a implantação e operação dos empreendimentos do setor elétrico estão 
relacionados a problemas no procedimento de licenciamento ambiental, que possui diferentes etapas, 
conforme disciplinado pelo artigo 10 da Resolução Conama n0 237/976.  Nossos comentários a seguir 
serão efetuados considerando os entraves mais comuns nas diferentes fases do licenciamento ambiental. 

2.1  Não atendimento de premissas para a elaboração do EIA/RIMA: 

O não atendimento de premissas para a elaboração do EIA/RIMA costuma ser um dos principais fatores 
de atrasos do procedimento de licenciamento ambiental nas suas primeiras etapas (incisos I a IV do artigo 
10 da Resolução Conama n0 237/97). 
 
Primeiramente, é importante notar o prazo para a emissão das licenças ambientais e como ele pode ser 
afetado contribuindo para atrasar a implantação e a operação dos empreendimentos do setor. 
 
De acordo com a Resolução Conama nº 237/97, em regra, o órgão ambiental competente poderá 
estabelecer prazos diferenciados para a emissão de cada licença ambiental, em função das peculiaridades 
da atividade ou empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares, desde que 
observado o prazo máximo de 06 (seis) meses a contar do protocolo do requerimento da licença pelo 
empreendedor até o seu deferimento ou indeferimento.  
 
A exceção a regra é para os casos em que houver elaboração de EIA/RIMA e/ou audiência pública, 
quando o prazo para a emissão das licenças ambientais será de até 12 (doze) meses7-8.  
 

                                                 
5 Segundo Daniel Roberto Fink, in: Aspectos jurídicos ambientais do licenciamento ambiental, o escopo maior do licenciamento 
ambiental é “(...) conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente, ambos de vital importância para 
a vida da população. Esse procedimento, portanto, não é impeditivo ao direito constitucional de liberdade empresarial e à 
propriedade privada, mas, sim, um limitador e condicionador, a fim de que se impeça que o exercício ilimitado de um direito 
atinja outros também muito importantes.” 
6 Resolução Conama n° 237/1997. “Art. 10 - O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às seguintes etapas: 
I - Definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do empreendedor, dos documentos, projetos e estudos 
ambientais, necessários ao início do processo de licenciamento correspondente à licença a ser requerida;  
II - Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos documentos, projetos e estudos ambientais 
pertinentes, dando-se a devida publicidade; 
III - Análise pelo órgão ambiental competente, integrante do Sisnama, dos documentos, projetos e estudos ambientais 
apresentados e a realização de vistorias técnicas, quando necessárias; 
IV - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental competente, integrante do Sisnama, uma única vez, 
em decorrência da análise dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados, quando couber, podendo haver a 
reiteração da mesma solicitação caso os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios; 
V - Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação pertinente; 
VI - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental competente, decorrentes de audiências públicas, 
quando couber, podendo haver reiteração da solicitação quando os esclarecimentos e complementações não tenham sido 
satisfatórios; 
VII - Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico; 
VIII - Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida publicidade.” 
7 Resolução Conama n° 237/1997. Art. 14. 
8 Ainda segundo a Resolução Conama em comento, os prazos referidos na resolução podem eventualmente ser alterados, desde 
que justificados e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente. 
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Ressalte-se que a contagem do prazo antes referida será suspensa durante a elaboração dos estudos 
ambientais complementares e /ou preparação de esclarecimentos pelo empreendedor.9 Ou seja, não 
estando completo ou estando obscuro o estudo ambiental apresentado, o órgão ambiental poderá solicitar 
esclarecimentos e complementações, e o prazo para a emissão das licenças ambientais estará suspenso, 
alongando o período total do licenciamento ambiental e contribuindo para o atraso na implantação e 
operação dos projetos. 
 
Considerando o exposto, a primeira situação que pode gerar um pedido de complementação do 
EIA/RIMA e, conseqüentemente, atraso no procedimento de licenciamento ambiental, se relaciona ao não 
atendimento ao Termo de Referência .   
 
O Termo de Referência  é o documento através do qual a Administração Pública mostra ao empreendedor 
quais são os elementos que ela julga que devam ser privilegiados na análise a ser realizada pelos técnicos 
que elaborarão o EIA/RIMA. Cuida-se do estabelecimento de aspectos cuja observação deverá ser mais 
detalhada. O Termo de Referência orientará o trabalho da equipe técnica. 10 
 
Muitas vezes a empresa que elabora o EIA/RIMA não segue o determinado no Termo de Referência , o 
que faz com que os estudos retornem ao empreendedor com solicitações adicionais e/ou pedidos de 
complementação, atrasando o licenciamento do projeto. 
 
Importante que se diga que o órgão ambiental não pode rejeitar um EIA/RIMA sob o argumento de que 
faltaram análises específicas se elas não foram solicitadas no Termo de Referência .  Se assim ocorrer, 
deverá determinar novos estudos, mas não rejeitar o EIA/RIMA.11 
 
Outra questão importante e normalmente geradora de atrasos no licenciamento ambiental refere-se ao não 
atendimento do disposto no artigo 17, da Lei Federal no 6938/81, regulado pela Resolução Conama nº 
01/88, que determina a obrigatoriedade de registro de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam à 
consultoria técnica sobre problemas ecológicos.  Muitos estudos são feitos por profissionais não 
cadastrados, o que também pode levar a pedidos adicionais por parte do órgão ambiental e novos atrasos 
no licenciamento do projeto. 12 
 
Note-se que o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental previsto na 
referida resolução não é suficiente para atestar a qualidade do EIA/RIMA ou a qualificação dos técnicos 
que o elaborraam, e esse também tem sido o entendimento de nossos tribunais.13 
 

                                                 
9 O empreendedor terá prazo de até quatro meses, a contar do recebimento da respectiva notificação, para atender às eventuais 
solicitações de esclarecimentos e complementações formuladas pelo órgão ambiental. O referido prazo também poderá ser 
prorrogado, desde que justificado e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente. (Resolução Conama 
no 237/97. Artigo 15) 
10 Antunes, Paulo de Bessa, Direito Ambiental, 6ª ed., Editora Lumen Júris, Rio de Janeiro, 2002. 
11 Antunes, Paulo Bessa, obra citada. 
12 Resolução Conama nº 01/88. “Artigo 2º A Secretaria Especial do Meio Ambiente e os órgãos ambientais, no prazo de 90 dias, 
a partir da publicação desta publicação desta Resolução, somente aceitarão, para fins de análise, projetos técnicos de controle da 
poluição ou estudos de impacto ambiental, cujos elaboradores sejam profissionais, ou sociedades civis regularmente registradas 
no Cadastro que trata o artigo 1º.” 
13 O tema foi abordado no relatório de julgamento do Agravo de Instrumento no. 200101.00.030607-5/PA relativo à implantação 
da UHE Belo Monte, nos seguintes termos: “Desse modo, para efeito do juízo preliminar presente, evidencia-se que a contratada 
não detém reputação necessária à sua contratação sem licitação. O certificado de Registro no Cadastro Técnico Federal de 
Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiente (f.302) não é suficiente à apuração da sua qualificação, para efeito da dispensa da 
licitação, eis que a Resolução Conama no 01/88 prevê: Art.6º. A inclusão de pessoas físicas e jurídicas no Cadastro Técnico 
Federal não implicará, por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de qualidade, nem juízo de valor de qualquer 
espécie.” 
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O terceiro aspecto que poderá ser motivo de exigência e alvo de pedidos de complementação por parte 
dos órgãos ambientais refere-se ao atendimento às diretrizes que deverão constar no EIA-RIMA previstas 
na Resolução Conama nº 01/86 e em parte do Decreto Federal nº 99.274/90.  
 
De acordo com a legislação, o EIA/RIMA precisa seguir as seguintes diretrizes gerais: (i) contemplar 
todas as alternativas tecnológicas e de localização do projeto, confrontando-as com a hipótese de não 
execução do projeto; (ii) identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases 
de implantação e operação da atividade 14; (iii) definir os limites da área geográfica a ser direta ou 
indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto cons iderando, em todos 
os casos a bacia hidrográfica na qual se localiza e (iv) considerar os planos e programas governamentais, 
propostos e em implantação na área de influência do projeto, e sua compatibilidade. 
 
O não atendimento às diretrizes gerais para a elaboração do EIA/RIMA é constantemente levantado pelos 
órgãos ambientais e, ainda, pelo Ministério Público em demandas judiciais.  
 
Como exemplo de questões relativas ao conteúdo do EIA/RIMA questionadas na esfera judicial, segue 
adiante transcrição de trecho extraído da suspensão de execução de liminar n° 2004.04.01.049432-1/sc, 
relativa ao licenciamento ambiental da UHE Barra Grande: 
 

“(...) Mas não é só. Por outro lado, é inconteste que o EIA e o RIMA continham 
incorreções quanto à descrição da qualidade da vegetação a ser suprimida, assim 
como é inconteste que em face disso houve a celebração de Termo de Compromisso 
entre o IBAMA e a concessionária, tendo como intervenientes o Ministério de Minas 
e Energia, o Ministério do Meio Ambiente, a Advocacia -Geral da União e o 
Ministério Público Federal (fls. 181/93). (...)”(grifos nossos) 

 
Vê-se, portanto, que diversos são os motivos que podem contribuir para o atraso no licenciamento 
ambiental ainda em sua fase inicial. 

2.2  Audiências Públicas: 

Entendido como completo o EIA/RIMA, o licenciamento ambiental passará a uma nova etapa que 
precede à emissão da LP.  Haverá a disponibilização dos estudos ambientais para a Consulta Pública e, 
após o prazo de consulta, se solicitada, será realizada a Audiência Púbica, regulada, principalmente, pela 
Resolução Conama no 09/8715. 
 
Em linhas gerais, a Audiência Pública tem por finalidade expor aos interessados o conteúdo do EIA em 
análise e do respectivo RIMA, dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes críticas e sugestões a 
respeito do projeto em debate.16 Pode ser solicitada pelo órgão licenciador, por entidade civil, pelo 
Ministério Público ou por 50 (cinqüenta) ou mais cidadãos, em,  no mínimo, 45 (quarenta e cinco) dias a 
contar da data do recebimento do RIMA pelo órgão ambiental.  
 
A audiência deverá ocorrer em local acessível aos interessados e será dirigida pelo órgão licenciador.  
Será lavrada ata de cada audiência pública, que, com seus anexos, servirá de base, juntamente com o 
RIMA, para análise e parecer final do licenciador quanto à aprovação ou não do projeto. 
 

                                                 
14 O Decreto Federal nº 99.274/90, em seu artigo 17, bem como a Resolução CONAMA no 001/86, em seu artigo 6o, estipulam 
que a identificação, análise e previsão dos impactos significativos deverão contemplar os impactos positivos e negativos do 
projeto. 
15 Diversas normas estaduais, assim como a Instrução Normativa IBAMA  nº 065/05, também  estabelecem regras 
sobre a realização de audiências públicas.  
16 SILVA, José Afonso da Silva. Direito Ambiental Constitucional. São Paulo: Editora Malheiros. 2002, p.206. 
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Durante o procedimento de consulta pública, da convocação e da realização das audiências públicas, 
diversas questões são comumente discutidas em inquéritos civis e/ou ações judiciais patrocinados pelo 
Ministério Público ou por entidades civis.  O embasamento das discussões normalmente se relaciona ao 
não atendimento do princípio constitucional da publicidade, o qual deve nortear a discussão de um 
EIA/RIMA. 
 
Os principais questionamentos são: (i) o desatendimento ao prazo de 45 (quarenta e cinco) dias fixado na 
legislação; (ii) o baixo índice de comparecimento da população às audiências realizadas, que impossibilita 
a ampla discussão de um projeto; (iii) a realização de audiências em locais de difícil acesso, impedindo o 
franco comparecimento da população e a publicidade do estudo em debate e (iv) a não divulgação ou 
divulgação deficiente da realização da audiência , dificultando o comparecimento da população e a ampla 
discussão. 
 
Percebe-se que, para evitar questionamentos e conseqüentes atrasos no licenciamento ambiental, o 
empreendedor deverá dar a mais ampla divulgação não somente da realização da audiência pública, 
como, também, do próprio projeto em discussão. Além disso, deverá realizar a audiência pública em local 
e em horário que possibilite a maior participação popular. 
 
Sem a correta realização da Audiência Pública solicitada, não é possível a emissão da licença ambiental.17 

2.3  Condicionantes das licenças ambientais: 

Efetuada a Audiência  Pública18 eventualmente solicitada, a LP poderá ser emitida e o licenciamento 
ambiental estará em nova etapa.  
 
A LP e as demais licenças ambientais normalmente são emitidas com condicionantes, através das quais o 
órgão ambiental estabelece que a atividade a ser desenvolv ida pelo empreendedor poderá ser realizada, 
desde que as condicionantes sejam obedecidas. 
 
O órgão ambiental pode exigir, através das condicionantes apostas nas licenças ambientais, que o 
empreendedor da atividade causadora de significativo dano ambiental assuma algumas responsabilidades, 
como forma de compensar ou mitigar os danos ambientais gerados com sua atividade.  
 
Importante que se diga que a licença ambiental não confere ao empreendedor o “direito de poluir”, nem, 
tampouco, permite desenvolver as suas atividades sem qualquer fiscalização, pois as licenças são revistas 
periodicamente e concedidas com prazo determinado. (Resolução Conama no 237/97, artigo 17) 
 
“Através da licença ambiental alcançada com o procedimento de licenciamento ambiental, o órgão 
ambiental competente estabelece as condições, restrições, exigências e medidas de controle 
ambiental, as quais deverão ser obedecidas pelo interessado nas diversas fases de implantação e 
funcionamento do empreendimento. Tal observância é de extrema importância, pois, caso contrário, 
pode dar ensejo à cassação da licença, responsabilidade civil e administrativa e, em determinados 
casos, até responsabilidade penal.”19-20 (grifos nossos)  

                                                 
17 De acordo com o artigo 2º, §2º da Resolução Conama nº 009/87, “no caso de haver solicitação de audiência 
pública e na hipótese do órgão estadual não realizá -la, a licença concedida não terá validade.” 
18 Note-se que poderá ser realizada mais de uma audiência pública sobre o mesmo projeto (Resolução Conama nº 
009/87, artigo 2º,§5º). 
19 Daniel Roberto Fink, em obra citada anteriormente. 
20 José Cretella Júnior, in: Direito Administrativo, ao comentar as hipóteses de retirada de um ato administrativo, caso das 
licenças ambientais, dispõe: “Há cassação quando a retirada funda-se no descumprimento de condições que ao beneficiário do ato 
cabia observar para continuar merecedor do desfrute. São exemplos: a extinção da licença de funcionamento de indústria que se 
tornou poluente e o desfazimento da autorização para retirar água de rio público em razão de sue uso inadequado.”  
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Muitas vezes, de posse das licenças ambientas, o empreendedor deixa de cumprir as condicionantes, e se 
houver violação ou inadequação das condicionantes, cabe cassação da licença, além de eventuais 
penalidades adicionais.21 
 
Recentemente, o IBAMA multou em R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) um consórcio responsável 
pela operação de usina hidroelétrica no estado de Minas Gerais, em razão do descumprimento das 
condicionantes apostas na licença ambiental de operação da UHE, conforme noticiado na mídia  em 
agosto deste ano22. 
 
De acordo com o noticiado, o empreendedor alegou que uma das condicionantes estava em discussão 
judicial e, por isso, não estava sendo cumprida na íntegra.   
 
Programas ambientais relativos a questões étnicas23 e sociais 24, por exemplo, são comuns em 
empreendimentos do setor, mas, além de serem onerosos, costumam estar sujeitos a questionamentos 
judiciais por parte dos atingidos, o que pode contribuir para a demora no cumprimento das condicionantes 
com tal teor e eventuais discussões adicionais com o órgão ambiental, acarretando atrasos no 
licenciamento ambienta l como um todo.  
 
Assim, o segundo ponto a ser observado pelo empreendedor no que tange às condicionantes diz respeito à 
sua negociação com o órgão licenciador antes da sua aposição nas licenças, de forma a identificar, entre 
outras questões: (i) se há ou não viabilidade no seu cumprimento, (ii) sendo viável, quais os riscos de 
ocorrer um inadimplemento e (iii) havendo riscos de descumprimento das condicionantes, quais as formas 
possíveis de mitigação.  
 
Em razão da obrigatoriedade de cumprimento das condic ionantes e das sanções as quais o empreendedor 
pode estar sujeito em razão do seu descumprimento, é importante que o empreendedor atente para as 
negociações com o órgão ambiental a respeito de cada uma das condicionantes. 
 
Pelo exposto, resta claro que a obtenção de uma licença ambiental não encerra as obrigações do 
empreendedor e que, para manter o procedimento de implantação ou a operação de um empreendimento o 
empreendedor deverá estar atento à negociação prévia das condicionantes com o órgão licenciador e ao 
cumprimento das condicionantes após a sua aposição nas licenças ambientais. 

                                                 
21 Resolução Conama no 237/97. “Art. 19 – O órgão ambiental competente , mediante decisão motivada, poderá modificar os 
condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida , quando ocorrer: 
I - Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais . 
II - Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença. 
III - Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.” (grifos nossos) 
22 Matérias publicas no website “canalenergia.com.br” e no website do IBAMA em 28/08/2006. 
23 Um exemplo de programa étnico refere-se aos programas relativos às populações indígenas. Mesmo que o impacto gerado pela 
implantação de uma usina hidroelétrica não atinja diretamente uma terra indígena, mas, à atinja de forma indireta, como nas áreas 
de entorno, com base no artigo 9º, III, do Decreto Federal nº 1.141/94, que dispõe sobre as ações de proteção ambiental, saúde e 
apoio às atividades produtivas para as comunidades indígenas, poder-se-ão ser apostas condicionantes na licença ambiental com 
referência à questão indígena, como forma de mitigar e/ou compensar o possível distúrbio causado. Assim ocorre porque o 
referido Decreto declara que “as ações voltadas à proteção ambiental das terras indígenas e seu entorno destinam-se a garantir 
a manutenção do equilíbrio necessário à sobrevivência física e cultural das comunidades indígenas, contemplando  (...) III - o 
controle ambiental das atividades potencial ou efetivamente modificadoras do meio ambiente, mesmo aquelas desenvolvidas 
fora dos limites das terras indígenas que afetam.” (grifos nossos) 
24 Programas relativos ao remanejamento da população atingida por hidroelétricas costumam ensejar discussões judiciais.  
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3.  CONCLUSÃO: 

Diante de todo o exposto, resta claro que em diferentes etapas do licenciamento ambiental diversas são as 
questões que podem atrasar o procedimento e contribuir para o encarecimento na implantação e operação 
dos projetos.  
 
Muitas das questões podem ser mitigadas se o empreendedor atentar para detalhes na elaboração dos 
estudos ambientais, na realização das consultas e audiências públicas e no cumprimento de suas 
obrigações previstas nas licenças emitidas. 
 
É essencial que se busque o acompanhamento e a análise jurídica ambiental do projeto desde a elaboração 
do EIA/RIMA até o cumprimento das condicionantes das licenças, a fim de resguardar o empreendimento 
de eventuais demandas judiciais que possam, em alguns casos, até mesmo inviabilizá-lo.  
 
Note-se, contudo, que a partir do Decreto Federal no 5163/04, quando determinados empreendimentos do 
setor elétrico forem licitados, os editais de licitação já contemplarão os prazos, locais e horários em que 
serão fornecidos, aos interessados, os dados, estudos e projetos necessários à elaboração dos orçamentos e 
apresentação das propostas, entre os quais o EIA/RIMA e as licenças ambientais prévias25, que já terão 
sido obtidas previamente pela Empresa de Pesquisa Energética26 (“EPE”).  
 
Em que pese a inovação trazida pelo referido Decreto, a existência da LP no momento da licitação não 
elimina eventuais questionamentos judiciais posteriores à sua obtenção.  Com a nova medida o investidor 
poderá estimar mais precisamente o quantum relativo aos gastos ambientais iniciais do projeto em 
licitação, mas, além de contiuar a ser uma estimativa, terceiros, incluindo o Ministério Público, continuam 
podendo questionar as condicionantes, as licenças ou todo o procedimento de licenciamento ambiental 
relativo à LP obtida.  
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