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A estratégia de investimentos dominante no Se
tor Elétrico, até recentemente, consistia em
minimizar custos na expansão do sistema de su-
primento, em benefício dos interesses exclusi-
vos do Setor.

Verifica-se hoje que além da necessidade de se
incorporar novas variáveis que expressam o am-
plo espectro de impactos ambientais na tomada
ie decisões relativamente â viabilidade de se
realizar um empreendimentoj o Setor Elétrico
tara ainda que atender a múltiplas restrições
tiias como relevantes pelo setor e pela socie-
ciade no campo ambiental e promover a geração
satisfatória de benefícios líquidos,resultante
ia implantação e operação do empreendimento.

.-i luz dessa visão emergente vem se procurando
aperfeiçoar e operacionalizar o conceito de in
serção regional. 0 esforço que vem sendo de-
senvolvido especialmente pelas áreas de meio
ambiente da ELETROBR/S e das empresas do setor
fundamenta-se nas premissas que orientam as
ações do Setor no equacionamento da inserção
regional de seus empreendimentos.

1. A EXPANSÃO SETORIAL NO LONGO PRAZO E AS DE-
MANDAS CRIADAS NOS CAMPOS AMBIENTAL E SOCIAL

Através do Plano Nacional de Energia Elétrica
1337/2010, o Setor Elétrico Brasileiro reava-
liou, _ao longo de 19 86 e 19 87, os condicionan-
tes básicos da evolução da demanda de energia
no pais e as soluções propostas para seu aten-
dimento. 0 Plano 2010 supõe que, de 1935 a
2010, a população brasileirj aumentará 1,5 ve-
zes. 0 PIB crescerá a uma taxa mádia de 5,8t
a.a., quadruplicando no período, enquanto o
consumo de energia elétrica é previsto expan-
dir a i ,6% a.a., passando de 196 TWh em 1986
para 6 3 0 TWh era 2010.

0 mercado previsto no Plano 2010 requererá uma
ampliação do parque gerador de aproximadamente
3,5 vezes entre 1986 e t310, passando de 42,7
GW em 1986 para_160,0 em 2010. A participação
da energia hidráulica se mantém estávsl, am
torno de 90% da potência instalada. A energia
elétrica de origem térmica, a carvão enuclear,
ambas com participações inferiores a 2% cada

em 1986,_passam a cerca de 5% am 2010, relati-
vamente ã potência instalada total. As usinas
a base de derivados de petróleo nos sistemas
isolados da região norte e as termelétricas a
gas do Nordeste têm participação pouco expres-
siva neste conjunto.

Existiam em 1986 em operação no Brasil cerca
de 80 usinas C57 hidrelétricas e 23 termelétri
cas). Em construção ou com início de constrü
ção previsto até 2001, de acordo com o Plane
2010, haverá cerca de 115 usinas <9<t hidro, 21
termo) conforme indicado nas Tabelas 1 e 2 a
seguir. _Portantr. o Brasil estará fazendo a
construção, em 15 ou 2 0 anos, de um número de
usinas significativamente superior ao hoje e-
xistente e ao qual se chegou ao longo de vá-
rias décadas, com crescimento mais expressivo
nas três últimas. Para isso é requerida não
so um^investimento anual de cerca de 7% de PIB
do pais,^como um esforço de mobilização de re-
cursos técnicos e organizacionais expressivo.

TABELA 1
Plano 2010 - Distribuição Regional das
Usinas programadas no período 1987/2001

HIDRELÉTRICAS TERMELÉTRICAS
REGIfiO TOTAL Novas Ampliações

in s t a l ações e motor iz .
u GM u GM u GM u GM

Norte
Nordeste
Sudeste +
C .Oeste
Sul
S. isol.

Total

4
9

54
42
17

126

10,3
7,6

17,0
27,5

2,2
64,6

2
5

48
30
3

94

12,1
7,3

24,6

58,5

2
2

it

2
11

2

2
11

6
21

0,3

2,5
3,0
0,3
6,1

Notas: 1. Usinas programadas iniciando construção até
1997 e operação até 2001

2. Sistemas isolados: program até 1996; as usi-
nas previstas situam-se na Região Norte e Nor-
deste.

Cerca de 70%_do número t o t a l de usinas (UHEs)
e 6S% de potência instalado do plano de ex-
pansão se s i tua nas Regiões Sul, Sudeste e Cen
t ro Oeste. São UHEs em geral de médio e pe-
queno porte, com impacto às vezes expressivo
em ambientes social e economicamente bastante
estruturados. Já , na Região Norte, as UHEs são
em geral de grande por te , com impactos fortes



I. jr.;:, -.*::--. -J.T. regiões r?.uito estruturadas,
: O : , ; ! ; Í ; -_- .-c.-.sc lidadas , cor.c en regiões de
ír-r.reirj, iescc — ecidas e de frágil estrutura
:. ̂ :. I-~c ;rí " ::r:í -édio ias usinas cairá"
Las-ir.ts - ;ira :erca de 3-3 0 MW de potência -
i~p̂ i;i.-id3 err. reservatórios em geral menos da-
no;:; a: ~eic i~risnte, é necessário contar com
j.T.a -reocupa-ã;; e cobrança crescentes por par-
te ia s cciecaie.

"~ --r-03 íe área alagada, prevê-se que o pro-
jrãríi ie sxpir.jãc duplicará a área total dedi-
;-iij a reservatórios, passando de cerca de
:..! " :~.L (:u :,2 3í do território nacional)pa
r3 aprox-nadar.er.te 5a .5uiO Km2 (ou 0,5% do ter-
ritório nacional). t\ distribuição deste acrês_
zi-n ;e dá preponderantemente sobre as regiões
Jude^ta e dentro ?este e Sul, com aproximada-
rter.tt! ~ '.'i da área alagada, restando para a re-
çi 5 . .'.erre cerca de 33% de área alagada para
i.r.i rcter.cii instalada de 20% a ser gelada por
'.: -ir roveitamentos .

'-'. - :ro:rina termelétrico brasileiro, compos-
•, p:r jrinas nucleares, usinas a carvão mine-
r>,. e íerivad;3 íe petróleo deverá gerar cerca
i'í ; i'.-;, conítrae indicado na Tabela 2, a se-
guir.

TABELA 2

Flano 2010

ír:;rasj de Expansão de Usinas Termelétricas

(133? / 2001)

REGIÃO USINA NUCLEAR CARVAD PEIR0LE0

.ir.gra .1

.Angra III

1.245

SUL

?res.Medite B

;. Lacerda IV

Jacuí

Mandioca III

:arvão 50 MW

Candiota IV

Candiota V

:arvão 1/125 W

Carvão 2/125 MW

"andiota VI

Candiota VII

300

315

315

315

200

315

315

125

125

315

315

NORDESTE
Turbina-gas

Turaina-gâs

120

200

SISTQ1AS

ISOLADOS

Rio Branco - gás

Manaus - gás

Santana (Macapá)

Porte Velho - gás

Manaus I»

íondôr.ia

30

10U

30

60

50

50

S/TDWJ- 2.490 2.955 64U

TOTAL GEPAL 6.089

"zserv€-se í^e c programa de cor.s-
tr'-̂ ic Jo usinas tér-icas a cs-rvão r.ão atingiu
lir.ía preporções tais ç.ue os proilen-.as ambien-
*ai3 acarretados estritarr.ente cela produção de
er.ergia elétrica r.Io cossa.T: ser resolvidos pe-
las medidas de proteção noje conr.ecidas . São
significativos porem os impactos causados pela
mineração, lavagem e transporte d^sse carvão e
será necessário investir no desenvolvimento de
soluções adequadas, técnica e economicamente ,
paraoqueo Plano 2310 prevê o envc ivi.-nento do
Setor Elétrico.

As usinas nucleares, situadas e.n Angra dos
Reis, representam um problema a parte no con-
texto das usinas térmicas. Envolvem soluções
a serem equacionadas, tanto a nível dos oroje-
tos de engenharia quanto junto â socied_ade, no
:ocante â segurança de sua operação e I dispo-
sição de refugos do processo.

Cabe destacar que, num sistema predominante hî
dráulico e interligado, os mercados tendem a
se situar cada vez mais longe dos locais de su
primrnto. Portanto ha um conflito potencial,
a princípio, entre interesses nacionais ou se-
toriais (ligados ã geração de energia elérri -
ca) e interesses regionais ou locais (ligados
ao que poderemos denominar, num sentido amplOj
de uso adequado do meio ambiente). J3u seja,ha
uma difarença grande entre beneficiários da
implantação do empreendimento e aqueles que so
frem seus impactos.

A Figura a seguir explicita o quadro de flu
xos inter-regionais, onde se destaca a maior
concentração do consumo de energia na região
Sudeste

FiGURA

BRASIL
FLUXOS ELÉTRICOS INTER-REGIONAIS
ENERGIA FIRME - (MW ANO)

Portanto, dentre as tarefas mais importantes
que o Setor tem pela frente para viabilizar^ a
implantação do seu programa de exgansão^está o
esclarecimento à sociedade, não so da lógica e
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"ltiraa análise- o programa de expansão do
or Elétrico deyerí traduzir a percepção da
iedade quanto i importância relativa, eco-
ica e social, tanto dos impactos ambientais
ociais como dr energia elétrica gerada pe-
espreendimentos que serão construídos. Tor

íe necessário equacionar qual o papel do Se_
^Elétrico, como braço do Estado, na conser
ao e recuperação do meio ambiente e no equa
nanento dos impactos sociais dos seus empre
i.T.er.toa. ""

: . ;• EL:;F35UE GERAL EMERGENTE PARA O EQUACIOIÍA-
ME.VT: JAS QUESTÕES AMBIENTAIS E SOCIAIS

J enfoque oásico do Setor^Elétrico na análise
dos seus empreendimentos é o da minimização de
custos setoriais. ?or custos setoriais está
se desijnando aqueles mais diretamente associ
ados ao empreendimento: basicamente os das o~
bras de engenharia (decorrentes da implantação
da usina e do reservatório), das instalações
ie infraestrutura para seu suporte nas fases
de implantação e operação, e dos programas re-
sultantes da necessidade de liberação de áreas
para estes fins.

Muitas objeções têm sido levantadas ao uso do
critério de minimização de custos, especialmen_
te no tocante ã analise de programas ambientais
e sociais. Mo entanto, nenhum setor pode des-
conhecer este critério se pretende atuar de ma
neira eficiente- O Setor Elétrico certamente
continuara a pautar suas decisões por este cr:L
tério. ^0 que se está reconhecendo hoje, no en
tanto, é que na equação tradicional de custos7
que forma a base da seleção de empreendimentos
a construir, vinham sendo freqüentemente des-
considerados custos indiretos, laterais, ou
extra-setoriais (como se queira designá-los)
que têm expressão social importante. Em suma,
não ê que o critério esteja errado em tese - a
penas faltam frequantemente variáveis na equa~

Quatro conseqüências importantes decorrem da
minímização de custos feita dentro de um en-
foque de abrangência restrita aos interesses
setoriais. Primeiro, como aponta, custos in-
diretos (ou extra-setoriais) importantes dei-
xam de ser adequadamente computados quando da
análise da viabilidade dos «npreendimentos. Se
gundo, tais problemas tendem d reaparecer dê
maneira agravada ao longo da implantação do em
preendimento, implicando para o Setor em custos"
efetivos, econômicos e políticos, maiores do
que os que teriam que ser enfrentados caso tais
problemas fossem identificados, computados e
equacionados nos momentos oportunos Tercei-
ro, a par da desconsideração e aumento de cus-
tos associados a impactos indiretos, a restri-

;ã: is 3irar.g-ir.cia r.a ar.alisa dos er.preendi-
-er.::s implica r.a perda ia cportuniiades de
geraçãc Je ce^eíícics locais e regionais impor
T^r.ies, através de u.T. rr.elr.cr planejamer.tc e
crJ!r. variações "e :ust; talvez irsig-ificantas
diante do volume de ir.vestinier.to envolvido, -u
seja, perdem-se oportunidades ie rsducir o de-
sequilíbrio na distribuição de custos s benefit
cios dos empreendimentos e de ampliar a gera-
ção de benefícios líquidos locais. For fim, a
abordagem tradicional r.ãc favorece a associa-
ção do Setor com parceiros com os quais pode-
ria melhor equacionar e mesmo financiar alguns
problemas no campo ambiental ou social.

Reconhece-se hoje, por esses e outros motivos,
que a viabilidade dos empreendimentos elétri-
cos não poderá mais ser equacionada dentro do
mesmo quadro de__variáveis, objetivos e restri-
ções em que, até pouco temgo, se faziam as aná
lises setoriais. £ necessário, em especial,que
os estudos de viabilii \de que orientam, em úl-
tima análise, a decisão de se realizar ou nao
ura empreendimento - atendam aos seguintes re-
quisitos :

- incorporem variáveis que expressam o amplo
espectro de impactos ambientais e sociais
associados aos empreendimentos;

- satisfaçam a un conjunto de restrições tidas
como relevantes pelo Setor e pela sociedade
no campo ambiental e social (como, por exem-
plo, a não destruição de certos valores cul-
turais ou de áreas de especial importância e_
cológica);

- indiquem uma geração de benefícios líquidos
(impactos positivos menos impactos negati-
vos) satisfatória.

Ou seja, a viabilidade ambiental e social de
um empreendimento deverá se traduzir num ba-
lanço satisfatório entre os interesses do Se-
tor Elétrico - atendimento ao seu mercado - e
as expectativas e necessidades da sociedade,
considerando-se_não só os segmentos sociais e
atividades econômicas cuja demanda de energia
elétrica será satisfeita pela expansão do sis-
tema de suprimento, como também aqueles afeta-
dos pela implantação dos empreendimentos elé-
tricos ao ampliar-se a oferta.

0 Setor Elétrico não processou esta avaliação
sozinho. Sabemos que ele tem sido fortemente
e freqüentemente cobrado nos últimos anos - in
terna e externamente ao país; por acadêmicos,
financiadores, grupos de interesse, e atingi -
dos. Por parte da sociedade, uma nova postura
é expressa em movimentos reivindicatórios for-
mados gor pessoas afetadas pela implantação e
operação dos empreendimentos e no surgimento
de uma nova legislação ambiental que imprime
maior rigor no trato dos impactos ambientais
dos grandes empreendimentos. Por parte dos
órgãos de financiamento e desenvolvimento, o
tratamento dado, por exemplo, ao deslocamento
de populações é traduzido na formulação de no-
vas exigências para financiamento, sobretudo
garantias de recomposição do quadro de vida só
cio-econômico modificado pelas obras e pela
formação dos reservatórios.

Dentro do Setor, verifica-se uma conscientiza-
ção seletiva e gradual de técnicos e dirigen-
tes . Mesmo que esta conscientização se inicie
pelo medo de que as empresas encontrem uma
crescente dificuldade de implantar seus progra
mas num cenário de "business as usual" - ou s£
ja- no caso, sem alterações importantes de seui
métodos e objetivos no campo ambiental e so-
cial. 0 Setor Elétrico vive, claramente, um
processo de transição muito significativo nos
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:.: r-jrersT.-ss :;;retudc a criação
-ize r — jáivjal e de mecanismos
::: ;ap.a2es d. tornã-la operacional.
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ÍT: 3e te~ f-/_ado e debatido sobre a questão
iv.jerji? regional ie empreendimentos do Se-

c Hletri:c. Embora admitindo a existência
:sr:o grau íe :onsenso quanto ã necessidade
adoção de una política de integração regio-

: dos empreendimentos do Setor, em especial
; :3ir<33 hidrelétricas, verificam-se visões
f-jr-.-r.:iaias, quando não conflitivas, quanto
:^i :;nceituação e operacionalização. Essas
r-írenças p;der, 3er explicadas pela complexi-
je e pela íiersroger.eidada de situações vivi
: relas empresas concessionárias, quer pelas
: ..iarijaies io quadro histórico, político,
;t ;v.;ci"3T.al e financeiro de cada uma, quer
'..'.; :araj*er';ti.cas e especificidades das
r-íTi-"?; regimes era que se localizam.

.-.pesar da inexistência ainda, de um posiciona-
T.-ÍT.": :laro -a Inico das empresas do SE quanto
i: :igniri;ado -e aos meios de operacionaliza-
;ii i; .:cn:eitt de inserção regional, pode-se
afirmar :ue o Setor Elétrico ja tem a icféia bá
3i:i, ao referir-se ao desequilíbrio, entre
.;- vários níveij de interesse, especialmente
ir.:r? i.5 esferas nacional e regional, dos be-
r..?f'-i3j •; cjJtDs decorrentes da implantação
je 3e ;í empreendimentos .

*e i- lado, í;ta percepção contém implícita a
íi.T̂ r.são espacial para a caracterização da dÍ£
*"ri-iijãj íoj benefícios e custos e, de outro,
i pr«;3^pojtc de >itnd distribuição desses mes-
.T.CS eiener.tos nos níveis mencionados. A noção
da ÜT.enoão espacial induz ã necessidade de
identificação de unidades territoriais adequa-
das que permitam uma avaliação da extensão e
da intensidade dos efeitos ambientais prognos-
ticados nos estudos. Já a noção de desigual-
dade e o incipiente significado do termo inser
ção_regionai conduzem a duas linhas de explo-
ração zonceituai:

- a inserção regional enquanto uma situação
ou estado, como por exemplo, o empreendimen-
to apresentando-se num extremo como ur. encla
ve numa r«?ião ou noutro extremo como comple
tamente integrado â dinâmica ambiental, eco-
nômica e cultural du região; e

- a inserção regional, enquanto ato de inse-
rir, 3 que pressupõe um conjunto de ações
programadas Cantes, durante e após as obras)
com vistas a atingir situações consideradas
desejáveis, também numa perspectiva tempo-
ral, escaljnada em etapas de avanços e aper-
fei;oa,T.er.t 3s .

0 número grande ie custos e benefícios late-
rais ou indiretos Cextra-aetoriais) associados
âO empreendimento elétrico, o caráter especial^
mente difuso de algur.s^de seus^impactos^ sobre
os sistemas físico, biótico, sõcio-econômico e
cultural e p forte interação entre alguns com-
ponentes dPstes sistemas sugerem que a amplia-
ção do escopo de análise tradicionalmente ado-

r-esiso ~~ :ue se 3if.:â. -̂i 3e;a, u- equili-
rri: .v.aî r entre objetivos r.acirr.ai; ;u sipr^.
íÍ3 - í ^rir.cí^iD, a geração de er.er^ia elltrT
-a à^ .T.er.cr custo po5"ivel - a ir.terssíeõ re-
5icr.ai3 ou locais poderá ser favorecido por
,-ieio íe uma estratégia que analise as repercu|_
soes ar.bientaia dos empreendimentos elétricas
der.tro de uma ótica regional, contemplando sua
adequada inserção através da maximizaç-»o, nao
apenas dos benefícios líquidos diretor, ou se-
toriais, mas também de potencialidades, extra-
setoriais da região em que o empreendimento e
implantado. Busca-se, em síntese - além da re
dução dos impactos negativos - a internaliza-
ção, na área de influencia do empi-eendiraento ,
de um número tão expressivo quanto possível de
benefícios laterais ou indiretos associados a
sua implantação.

Ao considerar o empreendimento elétrico den-
tro desta ótica, os objetivos do Setor passam
a se voltar, por um lado, para a integração da
infra-estrutura, serviços e rttão-de-obra por
ele demandados com as condições pré-existentes
na região. Ou seja, o suprimento de necessi-
dades específicas da obra deverá levar em con-
ta características da população e das ativida-
des econômicas locais ou regionais - quer como
potenciais usuários da infra-estrutura e dos
serviços implantados em suporte ao empreendi-
mento, quer como potenciais supridores destes
serviços. Especial atenção é requerida para a
cronologia típica dos fluxos de investimento e
de demanda de infra-estruturae serviços asso-
ciados â implantação e operação dos empreendi-
mentos. Estes fluxos tendem a provocar impac-
tos so^io-economicos de intensidade extremamen
te variada, antes, durante e após a obra.

Por outro lado, semelhante preocupação com um
adequado entrosamento de elementos deverá es-
t?.r presente ao se tratar danos ou rupturas^ao
sistema ambiental provocados pela implantação
de empreendimentos do Setor. Casos importan-
tes sao 3S das unidades de conservação ambien-
tal e os das reservas e outras áreas de ocupa-
ção indígena, que requerem tratamento ecológi-
co e antropológico específico, devendo contudo
ser equacionados dentro de uma ótica de ínte -
gração e desenvolvimento de potencialidades re
gionais. Da mesma_forma, a recomposição dê
infra-estrutura viária, equipamentos sociais e
outros deverá considerar não apena3 a substi-
tuição de elementos físicos alagados ou inter-
rompidos, mas a rearticulação de fluxos soci-
ais^e econômicos associados a uma nova organi-
zação de grupos populacionais js atividades no
território regional em decorrênc/a da implanta
ção do empreendimento elétrico. ~

Tem-se reconhecido que, cada vez mais, será im
portante considerar o uso múltiplo dos recur-
sos naturais e dos equipamentos de infra-estru
tura física e social, face ao peso dos investT
mentos envolvidos e como estratégia de inser-
ção regional dos empreendimentos. Isto poderá
significar uma opção por projetos, quer de en-
genharia quer de equacíonanento de questões am
bientais, que apresentem soluções versáteis,per
mitindo eventualmente sua adaptação para novos"
usos e funções, em resposta a eventos ou condi
ções de difícil previsão. ~

Pelo exposto, torna-se importante que o Setor
Elétrico, ao planejar seus empreendimentos, fa
ça ajustes não 3Ó de caráter metoJológico como*
de caráter institucional, de modo a operacio-
nalizar o conceito *e' inserção regional como
diretriz efetiva no planejamento da expansão
dos sistemas elétricos. No plano institucio -
nal, é necessário que o Setor reconsidere sua
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=̂ resultado; ir.i-iais dos esforços do
Elétrico coa vistas ao aprimor?;sento do c
te ie i.-.serção regional e ã adeção deste
focue r.as etapas de estudo, planejamento,
plantaçio e operação de seus empreendimentos
permitem desde já estabelecer as seguintes re-
coraer.dações:

a) Entender o processo de_inserção regional eç_
T.O um esforço do Setor Elétrico de integrar na
região 33 investimentos representados por seus
empreendimentos, promovendo a compatibilizarão
jos objetivos específicos do Setor com os in-
teresses e necessidades da população e das ati^
vidades econômicas regionais.

b) Para tanto, procurar um equilíbrio maior
entre 05 objetivos/setoriais e os interesses
regionais, estabelecendo-se uma estratégia que
permita analisar as repercussões ambientais
ios empreendimentos do Setor segundo a ótica
regional, c ntemplando sua adequada integração,
não só pelo aproveitamento e maximização das
potencialidades regionais, como também pela in
tegração, na região, de um número tão expres-
3ivo quanto possível, de benefícios indiretos
ou laterais associados ao empreendimento.

:) Face ã complexidade, ã amplitude e ã dura-
rão do processo de inserção regional dos em-
preendimentos do Setor Elétrico, procurar:

- 70r um lado, aprimorar critérios e procedi -
méritos, incorporando às análises de custo/
benefício tradicionalmente elaboradas, os en
foques (critérios) sóeio-econõmicos e físi-
co-bióticos e,

- por outro, impedir que ocorram defasagens en
tre 05 estudos de engenharia e os estudos am
bientais, garantindo que o resultado destes
3uosíd:'.9m, em qualquer etapa do_processo _ —
planejamento/projeto, implantação eoperação/
manutenção — as decisões a serem tomadas pe
Ia engfíharia.

d) Considerando que a grande maioria dos empre
endímentos do Setor Elétrico requerem investi"
mentos preparatórios para a obra principal,-ais
como aqueles relativos ã capacitação de mo-de-
obra, suprimento de bens e serviços e de in-
fra-estrutura de apoio» recomenda-se que os ob
jativos do Setor possam se voltar para a inte-
gração desses elementos às condições pré-exis-
tentes na região, levando em conta as caracte-
rísticas da população e da economia regional/
local, quer como potenciais usuários, quer co-
mo supridores de bens, serviços e de infra-es_
trutura.

e) Que semelhante preocupação com um adequado
entrosamento de elementos, sobretudo de infra-
estrutura, esteja presente ao se tratar de da-
nos ou rupturas provocadas nos sub-sistemas
ambiental <i sócio-econômiço, procurando seu
equacionanvjnto dentro da ótica de integração e
desenvolvimento de potencialidades regionais,
de forma a permitir não apenas a substituição
Ue componentes alagados ou interrompidos, mas
promovendo a reorganização do espaço regional,
por meio da rearticulaçao de fluxO3 sociais e
econômicos associados a um remanejamento de
grupos populacionais e atividades no territó-
rio, em decorrência da implantação do empre-
endimento.

í) Assegurar -.ue a gestão do processo da in-
= ?rç±c: regional se reali-e se.T solução de con-
tinuidade entre as íiíerer.tes etapas do empre-
er.disents e que 25 ajustas que venhan a ocor-
rer r.os prograrr.as s orojetos inicialmente con-
cebidos 3e_confiiure= coaç aperfeiçoamento doa
mesmos e não como alterações aleatórias decor-
rentes de disfunções no gerenciamento.

Alem destas recomendações, o Setor Elétrico vem
criando condições para a estruturação e conso-
lidação das áreas de meio ambiente nas empre-
sas concessionárias, via criação e aperfeiço-
amento de diversos instrumentos e mecanismos
institucionais, jurídico-legais e contábeis.
Dentre eles cumpre destacar o PDMA, o CCMA e o
COMASE além de grupos de trabalho voltados pa-
ra o aprimoramento dos estudos de impacto am-
biental e do processo de licenciamento de em-
preendimentos, ou para o aperfeiçoamento do or
çamer.to do Setor, nele inserindo uma conta es-
pecífica para as questões ambientais, sõcio-
econômicas e culturais.

3.1 O Plano Diretor de Heio Ambiente constitui
ama proposta no sentido de se alcançar gradat^
vãmente estes requisitos. Teve uma primeira
versão en^novembro de 1985, foi discutido com
diversos órgãos governamentais, e ao longo de
37/ií foi revisto, envolvendo um trabalho con-
junto de expressivo número de emDresas do Se-
tor, sob coordenação da ELETROBRAS. Ten como
objetivos gerais:

- compatibilizar as políticas e as normas téc-
nicas e gerenciais do Setor Elétrico com as
diretrizes e instrumentos da Política Nacio-
nal do Meio Ambiente (Lei n? 6.9 38/31) e da
legislação subsequente, inclusive no intere£
se da conservação de recursos naturais indis_
pensáveis â geração de energia elétrica; ~

- alcançar uma gradual melhoria no planejamen-
to, implantação a operação de seus empreen-
dimentos, no tocante ãs questões ambientais.

- caracterizar com maior precisão tanto os cus_
tos como os benefícios ambientais que possam
resultar de sua atuação;

- facilitar a alocação de recursos em função do
aproveitamento múltiplo dos empreendimentos
executados sob a liderança ou com a partici-
pação do Setor Elétrico;

- facilitar o esclarecimento e o envolvimento
do público e a definição de projetos e pro-
gramas que melhor respondas aos interesses da
sociedade.

O Plano fornece um delineamento das ciretrizes
gerais com que o Setor pretende trabalhar e um
elenco de programas prioritários de a;ão, em
resposta aos requisitos acima apontados, abran
gendo: ~

- uma identificação preliminar de ações priori
tárias ao nível dos empreendimentos sspecífT
cos que integram o Plano 2010; ~

- um programa de estudos temáticos (po:1 exem-
plo, relativos ae remanejamento de popula-
ções, ã conservação e ã recuperação de flora
e fauna, etc.), a partir dos quais serão for
muladas diretrizes e procedimentos complemen
tares âs diretrizes gerais para t ação dc.7
empresas do Setor;

- um programa de ações institucionais abrangen
do a capacitação de recursos humanos; a ins-
tituição de convênios com entidade-; diver-
sas; e a montagem de mecanismos instituci-
onais de 9'jporre ã gestão ambiental no Setor.
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- o ^ DMASE-Comitê Coordenador das Atividades
íe /!eio Ambiente do Setor Elétrico, criado
es airii de 1.383, que propicia para as empresas do
3etor ura faruc. de debates-ide definição de
•jca 3ÇÍD setorial coordenada onde cabível,
permitir.io qie se aprimore o modelo de atua-
çã- ecergente e 3 especialização de funções,
papéis e responsabilidades que se delineiam.

"ao se tem ea mente ura elenco único de i
•es aplicáveis para todas as empresas. Mesmo
a nível de una proposta geral de ação, por inú
meras razões, esta uniformidade parece indese-
jável. São expressivas as diferenças não sõ
er.tre realidades regionais eai^que as empresas
ia Setor crabalr.am, como também entre os qua-
iros de recursos técnicos e financeiros com
^ue :ont3s Mais que isso, uma política ambie-
er.tal para o Setor Elétrico deverá admitir di-
ferentes posturas institucionais, reflexo quer
ze corao as arr.presas que integram o Setor ^vêem
i«j pi;ei saciai, quer ios compromissos técni-
cos e fir.mceíros que elas estão dispostas a
assumir, em conseqüência desta visão.

Espera-se -,u.e, de um esforço coordenado e gra-
duai, seja r.a delineamento de diretrizes, seja
na definição de práticas não uniformes, surja
ou se consolide um "padrão de comportamento"
que garar.ta às empresas do 5etor__a credibili-
dade 9 a imagem de competência técnica que, de
reste, elas até aqui sempre conseguiram ter no
cair.co ia engenharia.


