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PARECER DE COMISSÃO

Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais

Parecer ao Projeto de Lei Nº 179/2020 - Mensagem nº 14/2020

Aprova a construção dos empreendimentos hidrelétricos e de geração de energia que especifica.

 

Relatório:

O presente projeto, apresentado pelo Poder Executivo, visa aprovar a construção de quinze usinas
hidrelétricas em diferentes regiões do Paraná, sendo treze Centrais Geradoras Hidráulicas e duas
Pequenas Centrais Hidrelétricas.

A proposição, protocolada no dia 16 de março deste ano, não teve o rito ordinário de tramitação e
passa agora a ser apreciada virtualmente, via sessão remota, por esta Comissão de Ecologia, Meio
Ambiente e Proteção aos Animais.

 

Fundamentação: 

Cumpre destacar que, conforme o artigo 51 do nosso Regimento Interno, “compete à Comissão de
Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais, manifestar-se sobre as proposições que
interfiram ou alterem o meio ambiente, que disponham sobre a conservação da natureza, que
busquem evitar a depredação dos recursos naturais e que tratem da proteção aos animais.”

Deste modo, tem-se completamente configurada a competência desta Comissão Permanente, uma
vez que a proposição em pauta visa construir empreendimentos hidrelétricos que barrariam rios do
nosso estado, causando sérios danos à fauna e flora locais, além dos decorrentes prejuízos para o
abastecimento e saúde humana.
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Dos prejuízos à discussão:

Inicialmente saliento a preocupação sobre a tramitação de projeto de tamanha complexidade em
tempos de pandemia. A discussão acaba extremamente prejudicada, o que neste caso específico,
devido aos impactos ambientais, vicia todo o processo, uma vez que conforme o inciso IX, §1º do
art. 207, da Constituição Estadual, cabe ao Poder Público, para assegurar a efetividade do direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, informar à população sobre os níveis de poluição e
situações de risco e desequilíbrio ecológico.

Além disso, tanto a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/1997) quanto a Política
Estadual (Lei nº 12.736/1999) demandam que a gestão destes recursos seja descentralizada, ampla
e participativa.

Observa-se também que a análise em bloco de empreendimentos situados em bacias e rios
diversos prejudica a análise de aspectos técnicos, das peculiaridades inerentes a cada bacia
hidrográfica, região afetada, etc.

Deflagra-se ainda a fragilidade do projeto a ser analisado. Conforme o Anexo Único, dos 15
projetos, 12 estão localizados na bacia do Iguaçu, 2 na bacia do Piquiri e 1 na bacia do Paraná I.
Ocorre, no entanto, que a CGH que seria do PR 1 também é na bacia do Piquiri (Assis
Chateaubriand e Jesuítas). Já a CGH entre Marilândia do Sul e Faxinal, pertence à bacia do Ivaí e
não Iguaçu. Tais questões elementares à avaliação dos projetos não podem ser enviadas para
apreciação do Legislativo com tamanhos equívocos.

Enfim, a tomada de decisão do Poder Público deve ser baseada em estudos científicos e técnicos a
fim de garantir a proteção do meio ambiente, nos termos da Constituição Federal e Estadual.
Deve-se garantir que o Poder Legislativo tome suas decisões a partir do seu próprio
convencimento, por meio de consultas, audiências públicas, pedidos de informação, fato que foi
impedido devido a pandemia de COVID-19.

 

Do interesse público:

A respeito do interesse público configurado no caso, deve-se pontuar que a necessidade de geração
de energia não é absoluta e não compreende o interesse público em sua totalidade. Pelo contrário,
demanda ponderação delicada entre as também essenciais garantias de saúde, de um meio
ambiente equilibrado, de proteção aos patrimônios naturais, históricos e culturais, de moradia,
dentre outras.

Sendo assim, o interesse público neste caso pressupõe que os empreendimentos devem ser
avaliados a partir do menor impacto e do maior benefício socioambiental possível. 

A alegação do Poder Executivo, em sua Mensagem nº 14/2020, de que há a conciliação da
proteção ambiental com o desenvolvimento econômico e a inclusão social na região, infelizmente,
não tem amparo pela simples geração temporária de emprego e renda.

Oficiados por esta Comissão, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de
Proteção ao Meio Ambiente do Ministério Público do Paraná e pesquisadores de diferentes
universidades paranaenses (UENP, UEL, UNESPAR e UFPR), se posicionaram contrários ao
Projeto.
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Em suas manifestações salientaram que não há justificativa técnica suficiente para instalação de
tais empreendimentos e que os impactos são majoritariamente negativos, dentre eles: disseminação
de doenças, problemas de abastecimento, deslocamento de famílias, alagamento de áreas
produtivas ou protegidas, danos à patrimônios naturais e turísticos e prejuízos irreparáveis para
flora e fauna local.

A Constituição Federal preconiza o dever de se harmonizar os preceitos de ordem econômica e
ambientais, conforme dispõe o art. 170, VI da Constituição Federal. Nesse sentido, a ordem
econômica tem como princípio a defesa do meio ambiente: 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização
do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim
assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental
dos produtos e serviços e de seus processos de
elaboração e prestação;     

Assim, toda atividade econômica que possa causar algum tipo de impacto ambiental, não pode ser
analisada exclusivamente sob o ponto de vista econômico, devendo levar-se em consideração os
estudos técnico-científicos.

 

Da avaliação dos impactos ambientais:

De modo geral, muito embora o anexo do Projeto de Lei traga uma “ficha técnica” de cada
empreendimento, não há qualquer informação sobre impactos ambientais relativos à alteração de
paisagem natural, do curso natural dos rios e da qualidade da água, por exemplo.

De acordo com diversos pesquisadores da área, a avaliação do impacto ambiental em bacias e
corpos hídricos demanda alguns requisitos mínimos que não se demonstram devidamente
preenchidos no conjunto precário de documentações apresentadas.

Não há também qualquer contextualização dos empreendimentos que estão sendo autorizados
frente ao cenário já instalado de PCHs e CGHs e UHs. Por exemplo, o rio Iguaçu é o mais
sobrecarregado com empreendimentos hidrelétricos, e não há qualquer estudo que comprove a
adequação prevista no art. 163 da Constituição do Estado do Paraná: 

Art. 163. O Estado fomentará a implantação, em seu
território, de usinas hidrelétricas de pequeno porte,
para o atendimento ao consumo local, respeitada a
capacidade de suporte do meio ambiente.

Além da evidente necessidade de se demonstrar qual a finalidade e necessidade desses
empreendimentos em relação ao abastecimento energético da população do estado, existe a
necessidade premente de se realizar um estudo sistêmico, por meio de uma Avaliação Ambiental
Integrada, que demonstre efetivamente a capacidade das bacias afetadas de receber tais obras.

Além disso, importante nesta seara a discussão a respeito da afetação dos Espaços Ambientais
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Protegidos e, mais que isso, do estabelecimento normativo de verdadeiras “Zonas de Exclusão”
relativamente a rios e bacias hidrográficas que podem/devem ser excluídos de qualquer discussão
acerca da instalação de empreendimentos hidrelétricos em seu curso.

A possível perda de biodiversidade causada pelo barramento dos rios é motivo suficiente para a
não autorização de empreendimentos na bacia do Ivaí, por exemplo. Inclusive este tema foi
discutido em recentemente audiência pública organizada por esta Comissão de Meio Ambiente da
Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), em parceria com o Grupo de Atuação Especializada em
Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo (Gaema) do Ministério Público do Paraná (MP-PR), no
Centro Universitário Integrado, em Campo Mourão, na Região Centro-Oeste Paranaense. Chama
atenção o fato de os rios Ivaí e Piquiri, serem os dois últimos grandes rios do Paraná sem
barragens.

 

Conclusão:

Diante do exposto, emite-se parecer CONTRÁRIO ao Projeto de Lei nº 179/2020.

 

Curitiba, 6 de maio de 2020

 

GOURA

Presidente da Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais

Documento assinado eletronicamente por Jorge Gomes de Oliveira Brand, Deputado
Estadual, em 06/05/2020, às 12:45, conforme Ato da Comissão Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.assembleia.pr.leg.br
/sei/verificar informando o código verificador 0132889 e o código CRC 55EF0AEC.
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