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RESUMO: A intensa preocupação com a geração de energia, visando ao 

desenvolvimento econômico, alavancou a construção de grandes empreendimentos 

voltados à produção de eletricidade no Brasil. A consecução dessa política de 

desenvolvimento tem gerado inúmeros conflitos, emergindo questionamentos acerca 

dos reais benefícios de tais obras ante as complexas externalidades negativas 

produzidas, que recaem especialmente sobre as comunidades vulneráveis. Considerando 

que a defesa do meio ambiente, em sua acepção mais abrangente, é diretriz norteadora 

da ordem econômica, o presente artigo procurará fazer uma análise referente à aplicação 

dos principais mecanismos jurídicos de internalização dos custos socioambientais no 

âmbito das construções de barragens, empreendimentos que atualmente afetam centenas 

de milhares de pessoas no país. Ao final, buscar-se-á averiguar o potencial de 

transformação da moldura regulatória vigente, frente aos novos desafios impostos pelo 

Estado Socioambiental de Direito. 

 

PALAVRAS-CHAVE: justiça ambiental; desenvolvimento econômico; internalização 

de custos; socioambientalismo. 

 

ABSTRACT: In Brazil, there was great concern about the production of energy with 

eyes on economic development, which led to the undertaking of major projects directed 

to the generation of electricity. The fulfilment of this development policy has led to 

several conflicts, raising questions over the real benefits of such enterprises considering 

its complex negative externalities, which are suffered especially by vulnerable 

communities. Considering that environmental protection, in its most comprehensive 

meaning, is a guideline for the economic order, this article will investigate the 

applicability of the main legal mechanisms of internalization of social-environmental 

costs within the construction of dams, once they are buildings whose construction 

affects hundreds of thousands of people throughout the country. In the end of the article, 

considering the new challenges imposed by the environmental rule of law, the potential 

for transformation within the current regulatory framework will be ascertained. 
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1. Introdução 

 A expansão de empreendimentos hidrelétricos no Brasil traz grandes desafios ao 

direito no que tange à regulação de tal atividade econômica, geradora de custos sociais e 

ambientais de ordem multidimensional. O Direito Ambiental contemporâneo possui o 

complexo papel de direcionar a política de crescimento econômico rumo ao 

desenvolvimento sustentável, de modo a proteger valores que são pouco estimados no 

modelo de produção capitalista, voltado ao consumo em massa. 

A dificuldade de internalizar os mencionados custos é objeto de preocupação da 

teoria econômica há muito, mas com o advento da economia ecológica escancaram-se 

as limitações da vertente neoclássica, até então dominante. Alguns problemas 

verificados, como a incomensurabilidade monetária dos bens de ordem cultural e 

ambiental e os efeitos sinérgicos dos empreendimentos de grande impacto, demonstram 

que a contabilização e redistribuição do ônus gerado pela construção e operação de 

barragens hidrelétricas é uma missão que demanda esforços de vários ramos do 

conhecimento, bem como um amplo processo democrático no âmbito de tomada de 

decisões. 

Nesse contexto, os instrumentos jurídicos existentes para reparar, compensar e 

indenizar terceiros prejudicados pela construção de barragens hidrelétricas merecem um 

estudo sistemático, considerando a necessidade de se aprimorar a contribuição do 

Direito Ambiental para a manutenção de um meio ambiente socialmente justo e 

equilibrado, objetivos expostos na Carta Política brasileira. 

2 Externalidades e a construção de barragens 

2.1 A expansão do setor hidrelétrico no Brasil e a inserção dos seus custos 

socioambientais nos debates públicos 

 O início da produção de energia por meio de usinas hidrelétricas no Brasil deu-

se no final do século XIX, dando lugar a intensas disputas entre o setor privado e 

institucional pelo seu controle até a metade do século XX (MIELNIK e NEVES, 1988. 

p. 17). As políticas de industrialização ao longo dos anos 30, também denominados de 

“Era Vargas”, impulsionaram e reafirmaram a centralidade da produção de energia 

elétrica para o desenvolvimento nacional, elegendo a matéria como competência 
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legislativa privativa da União, por meio da Constituição de 1934 (LANDAU, 2006, p. 

03). 

Ao final dos anos 60 e início dos anos 70, vultosos investimentos no setor 

energético foram realizados em virtude do interesse do governo militar em garantir a 

expansão econômica brasileira. Foi durante este período da Ditadura Militar que houve 

um grande programa de desenvolvimento hidrelétrico, que culminou na construção de 

inúmeras usinas, que, atualmente são grandes exemplos de geradoras de impactos 

socioambientais negativos, tais como Sobradinho, Itaipu e Tucuruí (CENTRO DA 

MEMÓRIA DA ELETRICIDADE NO BRASIL, 2006, p. 263). Tal programa de 

desenvolvimento resultou em inúmeras mortes de indígenas, na apropriação de grandes 

extensões de terras por grileiros e no desmatamento da vegetação nativa.  

Além de não terem sido realizados os estudos ambientais necessários, a 

construção dessas barragens representou um enorme problema para as comunidades 

atingidas, uma vez que as milhares de pessoas desalojadas não tiveram meios de se 

organizarem efetivamente para lutarem por reassentamentos ou até mesmo pelo 

impedimento da realização das obras. Durante esse período, a concepção vigente de 

tratamento aos atingidos por barragens era a patrimonialista, o que significa que 

somente quem pudesse comprovar a propriedade da terra recebia a indenização devida 

pela desapropriação. Dificultou-se enormemente que as comunidades tradicionais 

fossem indenizadas, visto que grande parte delas não dispunha de tais documentos 

(VIANA, 2003). 

Com a ajuda de outros movimentos sociais, os povos atingidos passaram a se 

mobilizar, resultando na criação do Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB 

em 1991, grupo que surgiu com a finalidade de defender os direitos dos atingidos e de 

confrontar o modelo energético adotado, tanto no âmbito nacional como no 

internacional. 

A partir dos anos 80, o movimento ambientalista ganhou força no Brasil, com o 

processo de redemocratização do país e a promulgação da Constituição de 1988 

(SANTILLI, 2005, p. 61). Foi nesse cenário que foram feitas as leis de Zoneamento 

Industrial e a Política Nacional do Meio Ambiente, assim garantindo que as questões 

relacionadas a impactos ambientais fossem reguladas de forma mais incisiva, garantindo 

uma maior tutela ao meio ambiente. 
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No entanto, o alinhamento do governo brasileiro à política neoliberal nos anos 

90 proporcionou uma série de privatizações no setor energético e sua 

desregulamentação (SAUER, 2003, p. 16). A criação da ANEEL data desse período, 

com o governo optando pelas agências reguladoras na condução de diversos setores da 

economia. 

O ano de 2002 sinalizou a alternância da linha político-ideológica do governo, 

com o retorno do modelo institucional na condução do setor elétrico de energia e o 

Estado tomando as rédeas da situação e regulando de maneira mais incisiva o sistema de 

energia elétrico e sua expansão (LANDAU, 2006, p. 11). A abertura para a participação 

da população civil e eventuais questionamentos de autoridades em assuntos 

socioambientais intensificou-se também no século XXI, promovendo grandes 

esperanças na condução de uma expansão hidrelétrica sustentável e socialmente justa. 

2.2 A teoria dos custos sociais e a abordagem da economia ecológica 

 A análise econômica dos custos sociais, ou externalidades negativas, teve um 

avanço muito significativo com a publicação do livro “The Economics of Welfare”, de 

Arthur Cecil Pigou, no ano de 1920. O referido autor conceitua externalidades como 

“todos os efeitos involuntários das atividades produtivas, tanto individuais, como 

empresariais” (ROCHA, 2004, p. 08). As externalidades são efeitos residuais ou 

secundários da atividade econômica do agente, que escapam à ação do mecanismo de 

preços (NEVES, 2011, p. 03). O sistema econômico deve objetivar, portanto, a 

internalização desses efeitos sociais, de modo a atingir a eficiência ótima do mercado. 

 Para fins do presente artigo, relevante abordar as questões fundamentais 

atinentes à evolução do conceito dos “custos sociais”, sobretudo no que se refere à 

contribuição da obra de Karl William Kapp, crítico ao pensamento econômico 

neoclássico dominante. 

 Arthur Cecil e Pigou e Ronald Coase são as principais referências para o 

pensamento econômico no que tange à análise das externalidades. Apesar de proporem 

soluções distintas para a correção dos efeitos negativos das externalidades, ambos 

adotam uma metodologia que pressupõe um sistema econômico fechado, bem como 

apresentam instrumentos que não conseguem resolver as complexidades dos sistemas 

ecológicos (DERANI, 2009, p. 92-93). 
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 Para Pigou, o Estado deve corrigir os efeitos sociais negativos decorrentes do 

sistema produtivo mediante a introdução de um sistema de imposto, reduzindo as 

distorções do mercado, de modo a garantir a eficiência do sistema. Já para Coase, o 

Estado deve garantir a eficiência do sistema de mercado por meio da definição dos 

direitos de propriedade, fazendo com que os agentes econômicos negociem seus 

interesses e, por meio de acordo, consigam uma internalização eficiente dos efeitos 

externos (DERANI, 2009, p. 90). 

 Kapp, por sua vez, rompeu com a abordagem tradicional dos custos sociais em 

uma série de aspectos, considerando as limitações dessas teorias para analisar os 

problemas socioambientais contemporâneos, conforme já apontado. Neves (2011, p. 7-

14) elucida as principais características que diferenciam a análise de Kapp das 

abordagens neoclássicas tradicionais: (i) Kapp considera os custos sociais como uma 

característica intrínsenca e necessária ao funcionamento das economias baseadas no 

lucro e não como um coproduto indesejável, cujos efeitos são residuais ou secundários 

de uma atividade principal; (ii) o conceito de eficiência subjacente à abordagem do 

autor, considerando a maximização dos benefícios da atividade econômica, preocupa-se 

com o desempenho da economia do ponto de vista dos valores da sociedade, sendo a 

satisfação das necessidades humanas o objetivo último da atividade econômica; (iii) 

para o autor, os processos causais geradores de custos sociais têm uma natureza circular 

e cumulativa, não se limitando a uma relação de causa-efeito;  (iv) os custos sociais 

decorrem de relações assimétricas de poder, não tendo as partes envolvidas o mesmo 

grau de controle sobre a situação nem a mesma capacidade de negociação; (v) os custos 

sociais consubstanciam danos sociais e não se limitam a questões de direitos de 

propriedade; (vi) os custos sociais devem ser considerados como fenômenos extra-

mercado, sendo que nem todos esses custos são passíveis de valoração monetária, tal 

como enuncia a abordagem neoclássica.  

 Desse modo, verifica-se que a própria compreensão do conceito de custos 

sociais é fundamental para a avaliação dos mecanismos de internalização de 

externalidades socioambientais, especialmente quando se analisa a construção de 

barragens, já que os indivíduos que mais arcam diretamente com o ônus decorrente 

desses empreendimentos são os que possuem baixo acesso à justiça e que não têm um 

poder de influência significativo sobre as tomadas de decisão.  
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 Outrossim, muitos dos valores fundamentais das comunidades atingidas por 

barragens a serem protegidos possuem natureza imaterial, de ordem cultural, histórica e 

religiosa, de modo que os estudos de impacto ambiental são insuficientes para 

apresentar análises conclusivas sobre a viabilidade dos empreendimentos hidrelétricos 

do ponto de vista socioambiental. Para Kapp, os custos e benefícios gerados por uma 

atividade econômica devem ser avaliados em função dos valores que traduzem para a 

sociedade, entendimento que apresenta uma forte conotação política e supera a análise 

econômica tradicional, que se propõe neutra. A construção de um sistema global de 

contas sociais, a contabilidade social, é o problema central da teoria econômica para 

Kapp, indispensável para a definição dos objetivos e escolhas do curso de ação a seguir 

(NEVES, 2011, p. 15-18). 

2.3 A Contabilidade Socioambiental e a abertura do sistema econômico 

 Conforme visto no item acima, um primeiro passo para a estruturação adequada 

de mecanismos de internalização de externalidades se relaciona com a própria 

reavaliação dos critérios de aferição dos custos sociais. Indispensável, dessa forma, 

fazer uma breve menção aos esforços que a teoria da contabilidade vem envidando nas 

últimas décadas, no que tange à inclusão dos aspectos socioambientais nas análises dos 

profissionais dessa área.  

De acordo com Paiva (2003, apud KRUGER, SCHUSSLER; ALBERTON 

2011, p. 4), a contabilidade ambiental pode ser definida “a identificação de dados e 

registros de eventos ambientais, de forma que após processados possibilitem a geração 

de informações que subsidiem os diversos usuários, para o processo de tomadas de 

decisões e para comunicar-se com a sociedade”. 

Segundo Zanchet (2014, p. 64-79), sobretudo a partir da década de 90, as críticas 

recorrentes aos trabalhos científicos de contabilidade concluíram que os modelos 

tradicionais dessa área têm sido desenvolvidos a partir de estruturas conceituais liberais, 

apenas legitimando e reforçando a hegemonia capitalista, falhando em abrir as 

organizações para uma crítica substantiva. São modelos fortemente ancorados nos 

métodos e nas teorias da economia neoclássica, tendo como pressuposto a maximização 

da utilidade. 
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Assim, a contabilidade é concebida como um meio que deve gerar informações 

financeiras relevantes de forma neutra, que contribua para o alcance dos objetivos de 

cada um. Leciona o autor: 

Essa noção equivocada sobre a ação humana e sobre o papel da 

contabilidade tem levado o mainstream a ignorar muitos avanços 

obtidos na compreensão dessa realidade e que podem oferecer novas 

perspectivas com potencial de afetar a contabilidade e contadores 

dentro das organizações e na sociedade (ZANCHET, 2014, p. 77). 

  

 Mendes (2010, p. 33) afirma que o marco teórico referente à Contabilidade 

Ambiental foi a edição, em 1996, da NPA 11 – Balanço e Ecologia pelo Instituto 

Brasileiro de Contabilidade (IBRACON), a qual teve como objetivo estabelecer os 

liames entre a Contabilidade e o Meio Ambiente.  

Cumpre destacar, ainda, a edição da Resolução Nº 1.003/04 do Conselho Federal 

de Contabilidade, que aprovou a NBCT 15, estabelecendo “procedimentos para 

evidenciação de informações de natureza social e ambiental, com o objetivo de 

demonstrar à sociedade a participação e a responsabilidade social da entidade.” A 

referida norma criou a “Demonstração de Informações de Natureza Social e 

Ambiental”, importante instrumento de transparência das empresas.  

Cabe mencionar, também, que até 10/09/2013 o Conselho Federal de 

Contabilidade promoveu a realização de audiência públicas com vistas a debater o 

projeto da Interpretação Técnica Geral (ITG) 2004, que tinha como objetivo “definir os 

conceitos e os critérios para a divulgação de informações quantitativas e qualitativas de 

natureza ambiental contidas nas demonstrações contábeis e que reflitam as interações da 

entidade com o meio ambiente”.
4
 

O referido projeto definiu custo ambiental como “o consumo de recurso pela 

entidade relacionado ao processo de obtenção de receita de natureza ambiental que 

tenha por objetivo monitorar, mitigar e prevenir danos ambientais causados pelas 

atividades operacionais ou outros consumos vinculados à produção. Já despesas 

ambientais, segundo a proposta de norma em comento, “devem ser reconhecidas na 

medida em que haja consumo de recursos para suprir a relação da entidade com o meio 

                                                 

4
 Informação disponível em: <http://portalcfc.org.br/noticia.php?new=970>.  Acesso em 26 out. 2015. 
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ambiente e que seja de característica genérica e não associada com o processo 

produtivo”.
5
 

Apesar da distinção acima mencionada não ser reproduzida em diploma legal 

vigente, verifica-se que há relevância prática nessa diferenciação, sobretudo quando se 

analisa as problemáticas socioambientais sob a ótica da economia ecológica, 

reconhecendo-se a necessidade de internalização dos impactos cumulativos e circulares 

e não só aqueles concebidos em uma relação de causa-efeito. 

Outrossim, a contabilização de custos como os relacionados à implementação de 

programas de educação ambiental para comunidade, conforme proposto na ITG 2004, 

também é de rigor, considerando que são recorrentes as críticas ao processo de 

licenciamento de empreendimentos geradores de impacto relacionadas à falta de 

informação e participação dos agentes impactados.  

No que tange especificamente aos custos socioambientais gerados por atividades 

produtoras de energia elétrica, o Grupo de Trabalho Custos Ambientais, do Comitê 

Coordenador das Atividades de Meio Ambiente do Setor Elétrico, apresentou, no ano de 

1994, um trabalho que estabeleceu um referencial para a quantificação e orçamentação 

desses custos, para fins de averiguar a viabilidade dos empreendimentos. Para as obras 

de usinas hidrelétricas, foram classificadas as seguintes categorias de custos ambientais: 

Custos de controle: São os custos incorridos para evitar a ocorrência (total ou parcial) 

dos impactos socioambientais de um empreendimento; Custos de mitigação: São os 

custos incorridos nas ações para redução das consequências dos impactos 

socioambientais provocados por um empreendimento; Custos de compensação: São os 

custos incorridos nas ações que compensam os impactos socioambientais provocados 

por um empreendimento nas situações em que a reparação é impossível; Custos de 

degradação: São os custos externos provocados pelos impactos socioambientais de um 

empreendimento quando não há controle, ou pelos impactos ambientais residuais 

quando da existência de controle, de compensação e de mitigação; Custos de 

monitoramento: São os custos incorridos nas ações de acompanhamento e avaliação dos 

impactos e programas socioambientais; Custos institucionais: Como os incorridos a) Na 

elaboração dos estudos socioambientais referentes às etapas de planejamento, de 

                                                 

5
 O teor do  projeto da norma ITG 2004 em referência pode ser consultada por meio do endereço 

eletrônico: <http://portalcfc.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/ITG_2004.docx>. Acesso 

em  26 out. 2015. 



9 

 

implantação e de operação. b) Na elaboração dos estudos requeridos pelos órgãos 

ambientais.  c) Na obtenção das licenças ambientais na realização de audiências 

públicas (ELETROBRÁS, 1994, p. 09). 

  Não obstante, no mês de agosto de 2000, a Eletrobrás, em conjunto com o 

Ministério do Meio Ambiente, apresentou o “Relatório de metodologia para valoração 

de externalidades ambientais da geração hidrelétrica e termelétrica, com vistas ao 

planejamento de longo prazo”, objetivando a identificação de indicadores ambientais 

adequados para a tomada de decisões relacionadas a tais empreendimentos. 

O documento em questão aponta que os valores dos recursos ambientais não são 

definidos pelo sistema de preços, devendo ser avaliados com base no valor atribuído aos 

diferentes usos do recurso ambiental e ao não uso ou existência (preservação) dos 

recursos, este último decorrendo de posições morais, culturais, éticas ou altruísticas da 

sociedade (ELETROBRÁS, 2000, p. 17). 

Feitas essas breves considerações acerca dos critérios técnicos de valoração dos 

custos ambientais, em especial na construção de barragens hidrelétricas, avaliar-se-ão os 

mecanismos instituídos pelo direito brasileiro que operacionalizam o princípio da 

internalização dos custos externos de empreendimentos hidrelétricos: a justa 

indenização em desapropriações por utilidade pública, os programas de reassentamento, 

as medidas mitigadoras e compensatórias e, por fim, os tributos com finalidade 

extrafiscal. 

3 Mecanismos de internalização de custos socioambientais gerados por barragens 

hidrelétricas 

 3.1 Desapropriação de áreas destinadas à construção de usinas 

hidrelétricas. Justa indenização 

 A construção de usinas hidrelétricas gera inúmeros impactos sociais, 

econômicos e ambientais às populações locais, dentre elas povos indígenas e 

comunidades tradicionais. Essas populações, por sua vez, possuem pouco acesso aos 

benefícios que usinas hidrelétricas trazem, além de apresentarem uma participação 

ínfima nos processos decisórios e, em diversas vezes, terem suas terras desapropriadas. 

A Resolução Normativa ANEEL Nº 560, de 02/07/2013, dispõe que é obrigação 

do empreendedor responsável pela construção da barragem “desenvolver máximos 

esforços de negociação com os proprietários ou possuidores, objetivando promover, de 
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forma amigável, a liberação das áreas de terra destinadas à implantação das instalações 

necessárias à exploração dos serviços de energia elétrica”, bem como a realização de 

um levantamento cadastral, para que seja possível a identificação dos proprietários ou 

possuidores situados na área a ser desapropriada. Só após esse processo haverá a 

emissão da Declaração de Utilidade Pública da usina hidrelétrica. 

Em relação ao deslocamento forçado dessas populações vulneráveis, tem-se que 

as compensações financeiras costumam ser irrisórias ou até mesmo inexistentes em 

alguns casos, visto que inúmeros povos tradicionais não possuem os documentos 

referentes à posse da terra em que vivem. Dessa forma, as populações atingidas são 

realocadas para diferentes áreas, o que as forçam a mudarem seus modos de viver e, 

consequentemente, suas identidades. 

Dados da Comissão Mundial de Barragens (2000, p. 7) indicam que “entre 40 e 

80 milhões de pessoas foram fisicamente deslocadas por barragens em todo o mundo”, 

sendo que “muitas das pessoas deslocadas não foram reconhecidas (ou cadastradas) 

como tal e, portanto, não foram reassentadas nem indenizadas”. Além disso, o relatório 

também aponta que, mesmo nos casos em que houve indenização, esta, quase sempre, 

foi inadequada, e que muitos dos atingidos cadastrados não foram incluídos nos 

programas de reassentamento. Já os poucos atingidos que foram reassentados puderam 

participar na elaboração dos projetos, os quais em sua maioria se restringiam à 

concessão de lotes de terra e moradias, não abrangendo suporte técnico e financeiro. 

Acerca das indenizações monetárias, estas se mostram raramente suficientes 

para os atingidos reestruturarem suas vidas. Isso é uma consequência da falta de 

entendimento da complexidade desses atos de desapropriação, os quais não só privam o 

indivíduo do direito à moradia digna, mas também de diversos outros direitos 

fundamentais. 

Outro ponto de extrema importância é que a indenização, além de ter como 

objetivo reparar os danos materiais, também deve ter como função a reparação por 

danos morais que tais populações vulneráveis sofrem. No entanto, há perdas que não 

podem ser valoradas de modo monetário, sendo necessária uma negociação entre o 

atingido e o causador do dano sobre o modo de compensação.  Assim, deve-se buscar 

criar as condições objetivas e subjetivas para os atingidos se reestabelecerem. 

Nesse sentido, as indenizações devem ser ajustadas de modo a permitir que o 

atingido tenha uma vida digna, emergindo, assim, o conceito de justa indenização. 
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Mello (2004, p. 382-383) enuncia que justa indenização é aquela que “corresponde real 

e efetivamente ao valor do bem expropriado, ou seja, aquela cuja importância deixe o 

expropriado absolutamente indene, sem prejuízo em seu patrimônio”. Assim, a 

indenização deve representar uma medida de justiça, buscando reparar de modo integral 

todos os danos sofridos, sendo vedado o enriquecimento sem causa. Normalmente, o 

expropriado não concorda com o valor oferecido pelo expropriante, o que leva o Poder 

Judiciário a fixar um valor considerado justo. 

3.2 Reassentamento dos atingidos por barragens 

 Conforme apontado acima, a restruturação da vida dos atingidos por barragens 

deve ser o objetivo principal das políticas de reassentamento. Segundo Castro (2009, p. 

25), “o deslocamento de populações atingidas por barragens e seu ressarcimento são 

duas das etapas mais complexas na efetivação dos trabalhos desenvolvidos na fase de 

construção de um reservatório”, sendo que o reassentamento é um dos temas menos 

estudados na construção de represas. Vale salientar que o reassentamento costuma ser 

utilizado para pequenos produtores agropecuários, vilas e comunidades, enquanto os 

médios e grandes proprietários normalmente são indenizados de modo pecuniário. 

A construção de uma barragem demanda diversos planos e estudos, dentre eles o 

Plano de Desapropriação, o qual estima os custos de desapropriação e todos os critérios 

que irão orientar esse processo. No entanto, muitas vezes o planejamento começa a ser 

feito sem a devida atenção às características e peculiaridades da população atingida. 

Desse modo, Cernea (1995 apud CASTRO, 2009, p. 18-19) pontua que foram 

desenvolvidos alguns princípios básicos que norteiam o reassentamento involuntário, 

buscando reduzir os impactos causados por esse processo: a responsabilidade do 

governo, os direitos dos que se assentam, a proteção dos interesses da população já 

estabelecida, a proteção ambiental e a definição dos objetivos do restabelecimento. 

Visando a uma maior efetividade dos planos de reassentamento, existem cinco 

componentes principais que devem ser considerados para a elaboração desse processo, 

quais sejam: pacotes de desenvolvimento e opções alternativas, compensação, novo 

hábitat, organização social dos reassentados e a proteção da população já existente e do 

ambiente na área de realocação. 

A localização de um reassentamento é de extrema importância, pois atinge 

diretamente o modo de vida da comunidade, devendo ser pensada cuidadosamente. Os 
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critérios para que o local seja escolhido devem abranger os aspectos de similaridade 

física, cultural e econômica, de modo que sejam os mais próximos possíveis da 

realidade anterior ao deslocamento. É preciso identificar os serviços e usos disponíveis 

na área original e procurá-los em possíveis locais para o reassentamento. Com isso, 

busca-se a minimização do impacto na qualidade de vida do atingido. 

Outro critério indispensável no processo de reassentamento são os indicadores 

ambientais. Deve haver um processo de conhecimento da ação impactante e do meio 

que será impactado pela construção da barragem. Dessa forma, não se deve entender 

como atingido apenas aquele indivíduo que foi afetado pela área inundada, mas sim 

todas aquelas comunidades que de algum modo serão impactadas pela construção da 

barragem, seja pela disseminação de doenças, pela mudança na cultura da pesca, ou 

pelas alterações microclimáticas. Relevante apontar que o Decreto Federal Nº 7.342, de 

26 de outubro de 2010, que institui o cadastro socioeconômico para identificação, 

qualificação e registro público da população atingida por empreendimentos de geração 

de energia hidrelétrica, cristalizou tal concepção abrangente de atingido, contemplando 

a população prejudicada por impactos socioambientais diretos e indiretos desses 

empreendimentos. Portanto, os planos de reassentamento também devem prever a 

realocação dessas comunidades atingidas por outros efeitos provocados pela construção 

de usinas. 

Por fim, é de extrema importância o reconhecimento do direito à informação e 

participação dos grupos atingidos por empreendimentos hidrelétricos, o qual muitas 

vezes é negligenciado. É preciso que tais grupos tenham maior poder de representação 

para que possam participar ativamente do planejamento e da execução dos planos de 

reassentamento, de forma que esse processo se torne o mais justo possível e cause 

menores impactos na vida dessas comunidades tradicionais. Para isso, deve-se buscar 

quebrar o monopólio exercido pelo grupo de empreendedores das usinas nesses 

processos de realocação.  

Em virtude dos inúmeros problemas gerados pelas desapropriações, a redução 

dos reassentados deve ser buscada ao máximo, por meio de uma análise acurada da 

topografia da área do reservatório, das alterações na barragem e do nível do 

reservatório, assim como a redução da altura da barragem. Seguindo tais diretrizes, é 

possível uma significativa redução do número de atingidos, o que culminaria na redução 
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de impactos causados às comunidades tradicionais, que usualmente são lesadas pela 

construção de usinas hidrelétricas. 

3.3 Medidas mitigadoras e compensatórias 

 As medidas de proteção ambiental devem visar evitar a ocorrência de danos ao 

meio ambiente, com base nos princípios da prevenção e precaução.  

Muitas vezes tais riscos não podem ser evitados, devendo haver a redução da 

magnitude dos impactos dos empreendimentos por meio de medidas mitigadoras. 

Dispõe o artigo 6º, III, da Resolução nº 01/98, do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

que o estudo de impacto ambiental deve conter, no mínimo, “a definição das medidas 

mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os equipamentos de controle e sistemas 

de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de cada uma delas.” 

O cumprimento do dispositivo em epígrafe é objeto de uma série de disputas no 

âmbito do licenciamento ambiental. Há quem afirme, por exemplo, que a aplicação de 

medidas mitigatórias e compensatórias chega a custar cerca de 20% do empreendimento 

(FERREIRA, 2014). E a proposição de medidas que consigam abarcar eficientemente as 

complexidades dos impactos gerados pelas usinas hidrelétricas também é fundamental 

para a concretização da justiça socioambiental. 

A título de exemplificação, observa-se o teor da Suspensão de Liminar 797, 

proposta perante o Supremo Tribunal Federal em 11/07/2014 pelo Ministério Público 

Federal, objetivando a cassação dos efeitos de decisão proferida pelo Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região em 26/05/2014. Na ação, pleiteou-se a suspensão do licenciamento 

da UHE São Manoel, sendo um dos motivos a insuficiência das medidas mitigadoras 

apresentadas pela Empresa de Pesquisa Energética, que direcionaram a população 

indígena de maneira genérica, privando-a de um tratamento especializado.  

Outra situação digna de nota diz respeito ao EIA-RIMA do AHE São Luiz 

Tapajós. O Greenpeace, em relatório disponibilizado em 29/09/2015 que analisa o EIA-

RIMA do AHE São Luiz Tapajós, concluiu que o referido estudo de impacto se limitou 

a realizar um inventário da fauna e flora da região, apresentando medidas mitigadoras 

genéricas e pouco efetivas (GREENPEACE, 2015). No que se refere à delimitação da 

área de abrangência do estudo e os impactos que o empreendimento terá sobre a região, 

afirma o instituto que: 
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Em síntese, não cabe avaliar os efeitos do AHE São Luiz do Tapajós 

sem considerar os planos oficiais de transformar o rio Tapajós em uma 

série de lagos para navegação, onde necessariamente o pulso de 

inundação, entre outras características naturais do rio, deverá ser 

modificado drasticamente. Esta realidade é especialmente relevante no 

contexto das medidas mitigadoras e compensatórias presentes no 

EIA/RIMA, pois as áreas sugeridas para preservação dos ambientes 

naturais que serão afetados pela obra serão impactadas por outras, não 

analisadas neste EIA. Esta situação seria análoga a prometer pagar 

uma dívida com um dinheiro que já se sabe que será gasto para outros 

fins. Em termos técnicos, por exemplo, sabe-se que as concentrações 

de mercúrio são cumulativas e não podem ser avaliadas de forma 

independente (NAKA, 2015, p. 14). 

Verifica-se, portanto, que o estabelecimento de medidas mitigadoras embasadas 

por estudos técnicos sofisticados, que compreendam a complexidade social e ambiental 

das regiões afetadas, bem como reconheçam os impactos cumulativos e sinérgicos da 

construção de hidrelétricas é uma responsabilidade fundamental para a internalização de 

custos externos nessa seara. 

Para os impactos não mitigáveis, são aplicadas medidas compensatórias que, 

apesar de não possuírem previsão expressa na Resolução CONAMA Nº 01/86, têm a 

sua aplicação amparada pela própria Política Nacional do Meio Ambiente.
6
  

Yoshida (2011, p. 53) classifica tais medidas compensatórias em compensação 

por equivalente ecológico e compensação-econômico financeira. Sustenta a autora que: 

A compensação por equivalente ecológico ou compensação ecológica 

introduzida na alteração do Código Florestal, é uma das alternativas 

que se abre ao proprietário ou possuidor que suprimiu indevidamente 

a reserva legal anteriormente à vigência da MedProv 1.736-31/1998 

(art. 44-C), sendo prioritárias, a recomposição com espécies nativas e 

a regeneração natural na forma prevista no mesmo Código. Ela é 

forma alternativa à reparação específica do dano ambiental no próprio 

local degradado, quando esta seja impossível (total ou parcialmente), 

consistente na adoção de uma medida de equivalente importância 

                                                 

6
 Dispõe o artigo 9, IX da Lei Federal Nº 6.938/81 que são instrumentos da Política Nacional do Meio 

Ambiente “as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias 

à preservação ou correção da degradação ambiental.” 
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ecológica, dentro do mesmo ecossistema onde ocorreu o dano, 

mediante a observância de critérios técnicos especificados por órgãos 

públicos e a aprovação prévia do órgão ambiental competente. 

Observadas tais condições a compensação ecológica é preferível à 

mera condenação em indenização pecuniária. 

São modalidades de compensação econômico-financeira: o pagamento 

efetuado a título de compensação financeira ou participação no 

resultado da exploração do petróleo e gás natural, do potencial 

hidrelétrico, da mineração (art. 20, § 1.ª, da CF/1988 (LGL\1988\3)); 

o pagamento pelo uso dos recursos hídricos sujeitos a outorga ( Lei 

9.433/1997); o pagamento de compensação ambiental prevista no art. 

36 da Lei do Snuc e Decretos 6.848/2009 e 4.340/2002, instrumento 

econômico voltado à incorporação dos custos sociais da degradação 

ambiental e da utilização dos recursos naturais dos empreendimentos 

licenciados, em benefício da proteção da biodiversidade, sendo a 

potencialidade do dano necessariamente aferida nos estudos técnicos 

realizados no EIA/Rima. 

Cabe realizar uma sucinta reflexão acerca da distribuição da compensação 

financeira pela utilização de recursos hídricos (CFURH) e royalties.  

A princípio, ressalta-se que há diferença entre as expressões “compensação 

financeira pela utilização de recursos hídricos” e “royalties”. O primeiro instrumento é 

o  pagamento realizado pelas usinas hidrelétricas pela utilização dos recursos hídricos 

na geração de energia, aos estados e municípios, com previsão no artigo 20 §1º da 

Constituição Federal e regulamentação pela Lei Nº 7990/89. Os royalties, todavia, são 

uma espécie de compensação financeira devida pela Usina Hidrelétrica de Itaipu pelo 

uso das águas do Rio Paraná, sendo regulados pelo Tratado de Itaipu, aprovado pelo 

Decreto Nº 72.707/73. 

A Lei Nº 8.001/90 define os percentuais de distribuição da compensação 

financeira pelo resultado de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica. O 

valor da compensação financeira corresponde a 6,75% da energia de origem hidráulica 

efetivamente verificada, calculada mediante o procedimento estabelecido pela 

Resolução ANEEL Nº 67/2001. Já o cálculo dos royalties advindos de Itaipu é realizado 

de acordo com a previsão do Anexo C, III.4, do Decreto Nº 72.707/73.  
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Conforme noticia a ANEEL (2015), somente em 2014 foram gerados R$ 2,2 

bilhões de reais em compensações financeiras e royalties. Desse total, foram 

distribuídos R$ 1,6 bilhão de reais a título de CFURH e R$ 589,6 milhões de reais em 

royalties.  

No entanto, o artigo 17 da Lei Nº 9.648/2000 enuncia que somente os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios em cujos territórios se localizarem instalações 

destinadas à produção de energia elétrica ou que tenham áreas invadidas por águas dos 

respectivos reservatórios têm o direito à percepção das compensações financeiras e 

royalties. O dispositivo desconsidera as áreas indiretamente afetadas, adotando uma 

condição que assimila os impactos socioambientais apenas em uma relação de causa-

efeito.  

Como já exposto, é fundamental que se adote uma metodologia de valoração que 

reconheça os impactos indiretos e cumulativos, para que os custos sociais externos 

sejam efetivamente internalizados pelo empreendedor. Louváveis, portanto, as 

iniciativas que se propõem à correção de tal injustiça, como o Projeto de Lei Nº 

4966/13, de autoria do Deputado Zé Geraldo (PT-PA), que objetiva incluir os Estados e 

Munícipios que “estejam em área de influência indireta de impactos socioambientais”. 

3.4 Tributação socioambiental 

Instrumento clássico de internalização de custos externos, a instituição de um 

sistema de impostos está no cerne da proposta pigouviana para a correção dos efeitos 

provocados pelas externalidades negativas.  

Souza (2010, p. 87) assinala que o fenômeno extrafiscal da tributação passa por 

uma renovação doutrinária e utiliza a expressão “extrafiscalidade socioambiental” para 

simbolizar tal mudança de paradigma, definida como “a utilização de mecanismos 

tributários vetorados para a obtenção de resultados sociais e ecológicos sistemicamente 

sustentáveis”. Dessa forma, em apertada síntese, os tributos dotados de extrafiscalidade 

socioambiental objetivam à promoção de externalidades positivas e à correção de efeitos 

externos indesejáveis, tendo em vista a manutenção do meio-ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

O mencionado autor afirma que o reconhecimento do caratér socioambiental do 

fenômeno extrafiscal está intimamente relacionado com a construção de uma política 
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fiscal anticíclica, atrelada à consecução das finalidades de intervenção social e 

econômica, objetivos esses consubstanciados no artigo 170 da Constituição Federal. 

Apesar de instrumentos com grande potencial de induzirem comportamentos 

desejáveis, ainda existem poucos instrumentos dessa natureza na legislação brasileira, 

como a instituição pelos Estados do “ICMS Ecológico”, correspondente a parcela do 

produto da arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 

e de Comunicação, pertencente aos municípios, por força do disposto no artigo 158, IV 

da Constituição Federal.  

Iniciativa interessante diz respeito aos critérios de transferência aos Municípios 

da parcela do ICMS no Estado do Rio Grande do Sul. A Lei Estadual Nº 12.097, de 14 

de janeiro de 2008, alterou a Lei Estadual Nº 11.038, de 14 de novembro de 1997, 

estabelecendo que 7% do índice de participação do ICMS destinado ao município será 

calculado com base na “relação percentual entre a área do município, multiplicando-se 

por 3 (três) as áreas de preservação ambiental, as áreas de terras indígenas e aquelas 

inundadas por barragens, exceto as localizadas nos municípios sedes das usinas 

hidrelétricas, e a área calculada do Estado.” 

Em nível federal, entretanto, verificamos que a tendência da utilização de 

instrumentos tributários é incentivar as atividades econômicas de produção de energia 

por meio de hidrelétricas, em detrimento dos aspectos socioambientais. Tome-se como 

exemplo a Lei Nº 9.393/96, que dispõe sobre o Imposto Territorial Rural, regulando que 

as áreas alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas 

autorizadas pelo poder público gozam de isenção fiscal. Campos e Ayala (2014, p. 510) 

sustentam que o referido dispositivo não é justificável se lido em em conjunto com as 

regras e princípios do direito ambiental, sobretudo quando analisado sob a ótica do 

princípio do poluidor-pagador. 

A instituição de um sistema de impostos para a internalização de custos externos 

em barragens é uma tarefa difícil, considerando que, além do problema de valoração já 

exposto, os conflitos interfederativos em matéria tributária e os interesses do setor 

econômico tornam a elaboração desses mecanismos ainda mais desafiadora. 
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4 Conclusão 

 As barragens hidrelétricas geram uma série de custos sociais externos, que 

precisam ser internalizados por meio de mecanismos estruturados pelo direito, sob a 

égide do princípio do poluidor-pagador, objetivo fundamental das políticas ambientais 

brasileiras. A mensuração de tais custos não é tarefa fácil, demandando avanços da 

teoria econômica dominante a fim de que possam ser reconhecidos os impactos 

socioambientais nas apurações contábeis. Foram indicados obstáculos à estruturação de 

um sistema de internalização de custos externos, tais como a incomensurabilidade 

monetária dos bens ambientais e culturais e  as dificuldade de estimação dos impactos 

das obras hidrelétricas, tendo em vista a cumulatividade de seus efeitos, que não podem 

ser analisados sob uma ótica linear, de uma relação causa-efeito.  

Nesse sentido, os instrumentos compensatórios existentes apresentam 

limitações, em especial para as comunidades vulneráveis atingidas pelos 

empreendimentos hidrelétricos, as quais possuem pouco ou nenhum poder decisório 

sobre a instalação de tais obras. O direito à informação e participação dos agentes 

afetados também é essencial para reforçar a efetividade dos mecanismos de 

internalização de custos socioambientais, o que demonstra a forte conotação política 

desses instrumentos econômicos, não mais concebidos em um sistema econômico 

fechado, limitado às relações de mercado.  

  A regulação jurídica das externalidades deve, portanto, apresentar-se de forma 

multidisciplinar e criativa, com vistas à concretização da justiça socioambiental, em um 

contexto de emergência de conflitos dotados de alto grau de complexidade, que 

demandam soluções voltadas à minimização dos impactos e ao desenvolvimento 

econômico nacional. 
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