
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PROTEÇÃO AO MEIO
AMBIENTE E DE HABITAÇÃO E URBANISMO

Ofício nº  663/2020                                        Curitiba, 27 de novembro de 2020.
Ref: Ofício nº 70/2020 - CEMPA

Prezado senhor Presidente da Comissão de Ecologia, Meio

Ambiente e Proteção Animal da Assembleia Legislativa do

Paraná:

Cumprimentando-o  cordialmente,  venho  por  meio  deste

atender  a  solicitação  encaminhada  através  do  Ofício  CEMPA nº  70/2020,  que

requereu  parecer  do  Núcleo  de  Recursos  Hídricos  deste  Centro  de  Apoio

Operacional  às  Promotorias  de  Justiça  de  Proteção  ao  Meio  Ambiente  e  de

Habitação  e  Urbanismo  acerca  do  Projeto  de  Lei  nº  633/2020  que  autoriza  a

construção de 7 (sete) empreendimentos hidrelétricos no Estado do Paraná. Sobre o

referido neste NRH-CAOPMAHU/MPPR manifesta-se nos seguintes termos: 

Ao Senhor Deputado Estadual Goura Nataraj

Presidente da Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção Animal - CEMPA

Assembleia Legislativa do Paraná

Praça Nossa Senhora de Salete, s/nº, Centro Cívico.

Curitiba-PR

legislativo.goura@gmail.com
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1. O Projeto de Lei nº 633/2020 visa autorizar a construção dos

7  (sete)  empreendimentos  hidrelétricos,  dentre  os  quais  uma  Pequena  Central

Hidrelétrica  –  PCH  e  seis  Centrais  Geradoras  Hidráulicas –  CGHs1,  a  seguir

discriminados: i)  CGH Água Santa – potência: 1 MW, localizada no Rio Palmital,

bacia do Rio Iguaçu, nos limites do município de União da Vitória, empreendedor:

Hidrelétrica ASA SPE S.A.; ii) CGH Água Benta – potência: 1 MW, localizada no Rio

Palmital, bacia do Rio Iguaçu, nos limites dos municípios de União da Vitória e Cruz

Machado, empreendedor: Hidrelétrica ABE SPE S.A.; iii)  CGH Tapera I – potência

1MW, localizada no Rio Tapera, bacia do Rio Iguaçu, nos limites dos municípios de

Laranjeiras  do  Sul  e  Virmond,  empreendedor:  JCS  Engenharia,  Consultoria  e

Participações EIRELI;  iv)  CGH Pirâmide –  potência 0,50 MW, localizada no Rio

Quatorze,  bacia  do  Rio  Iguaçu,  nos  limites  do  município  de  Francisco  Beltrão,

empreendedor: Energética Pirâmide Geração de Energia Elétrica LTDA; v) PCH São

Jerônimo,  potência 15,50 MW, localizada nos Rios São Jerônimo e Boi Carreiro,

bacia  do  Rio  Iguaçu,  nos  limites  dos  municípios  de  Guarapuava  e  Pinhão,

empreendedor: Cooperativa Agrária Agroindustrial; vi)  CGH Tapera 2A – potência

3,90  MW,  localizada  no  Rio  Tapera,  na  bacia  do  Rio  Iguaçu,  nos  limites  dos

municípios  de  Laranjeiras  do  Sul,  Porto  Barreiro  e  Virmond,  empreendedor:  Rio

Tapera Geradora de Energia LTDA; vii) CGH Cachoeira Baixa – potência 0,60 MW,

localizada no Rio Tourinho, na bacia do Rio Piquiri, nos limites dos municípios de

Campo Bonito e Cascavel,  empreendedor:  Centrais Elétricas Padovani  LTDA. Os

referidos empreendimentos estão em procedimento de licenciamento ambiental e já

tiveram emitidas suas Licenças Prévias pelo órgão ambiental (Instituto Água e Terra

– IAT).

1 A definição normativa acerca da distinção entre Usina Hidrelétrica, Pequena Central Hidrelétrica, e Central
Geradora Hidrelétrica encontra-se estabelecida pela Resolução Normativa ANEEL nº 673/2015 e,  no âmbito
local, pela Resolução Conjunta SEMA/IAP (atuais SEDEST/IAT) nº 09/2010. A classificação de Pequena Central
Hidrelétrica  (PCH)  contempla  empreendimentos  destinados  a  autoprodução  ou  produção  independente  de
energia elétrica, cuja potência seja superior a 5MW e igual ou inferior a 30MW, e com área de reservatório de até
13 KM quadrados. Por seu turno, a classificação de Central Geradora Hidrelétrica refere-se àquelas unidades
geradoras de energia com potencial hidráulico entre 0 e 5MW, conforme previsão legal contida no artigo 8o,
caput, da Lei Federal no 9.074/1995, e normalmente com barragem somente de desvio.
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2.  À  parte  de  se  buscar  a  aprovação  da  construção  de

empreendimentos hidrelétricos diversos, o texto legal apresentado pelo Projeto de

Lei nº 633/2020 é idêntico ao do Projeto de Lei nº 179/2020, sobre o qual foi emitido

por  este  Centro  de  Apoio parecer  através  da  Nota  Técnica  nº  02/2020  –

documento anexo. Reitero, por meio deste, a argumentação técnica manifestada

naquela oportunidade, ressaltando, especialmente, os pontos levantados no item 4,

do referido documento.

Em especial,  reforça-se  a  relevância  de  essa  Casa  de  Leis

Estadual considerar, quando da votação do Projeto de Lei nº 633/2020, os impactos

socioambientais sinérgicos destes empreendimentos. Dito de outro modo, trata-se

de  considerar  os  impactos  socioambientais  do  empreendimento  não  de  maneira

isolada,  mas  considerando-os  em  conjunto  com  os  demais  empreendimentos

hidrelétricos instalados na mesma bacia hidrográfica. Nesta toada, cumpre destacar

a importância de considerar a afetação dos Espaços Ambientais 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 Resolução Conjunta SEMA/IAP nº  009/2010 dispõe que a

Avaliação  de  Impactos  Ambientais,  sendo  uma  das  etapas  para  concessão  do

licenciamento ambiental, é um instrumento cujo objetivo é, através do emprego de

técnicas, desenvolvimento de pesquisas e metodologias que se fizerem necessárias,

identificar os impactos ambientais significativos (aqueles de amplitude geral  para

toda a bacia hidrográfica, e não apenas individualmente para cada empreendimento

isolado) e também a análise das alternativas locacionais e tecnológicas relacionadas

ao  empreendimento  considerado  em  relação  aos  demais.  Nesta  seara  cabe

adicionar que atualmente o órgão ambiental não exige do empreendedor que este
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apresente  a  “Avaliação  Ambiental  Integrada”  para  concessão  de  licença  prévia,

sendo uma condicionante apenas pra a concessão de licença de instalação. A nosso

aviso, tal estudo deveria ser exigido ainda na etapa do licenciamento prévio pois os

resultados obtidos podem implicar na necessidade de reconsideração de alternativas

locacionais. 

Considerando que no projeto de lei em análise há a intenção

de instalação de 6 (seis) empreendimentos hidrelétricos na bacia do Rio Iguaçu e de

1(um) na bacia do Rio Piquiri, cabe ainda reafirmar o manifestado na Nota Técnica

nº 02/2020 quanto à situação destas bacias:

“O Rio Piquiri é o grande exemplo de bacia hidrográfica que se encontra

altamente preservada, com poucos empreendimentos instalados e sem grandes barragens, e que

deveria  no  futuro  ser  tratado  normativamente  como  área  de  exclusão  de  empreendimentos

hidrelétricos, garantindo sua riqueza natural hídrica e de ictofauna, tão importante para os grupos

sociais, comunidades ribeirinhas e municípios que dependem exatamente disso para a manutenção

de  seu  modo  de  viver.  Por  seu  turno,  e  ao  contrário,  a  bacia  do  Rio  Iguaçu  está  repleta  de

empreendimentos hidrelétricos instalados e há que se pensar com extrema seriedade se a sociedade

paranaense deve aceitar novos projetos para o Rio Iguaçu, ou se de fato já se chegou a um ponto de

saturação tal que projetos dessa natureza devem ser reconhecidos mesmo como inviáveis para a

própria sobrevivência deste rio tão importante para o Estado do Paraná e para o Brasil”.

3. Por seu turno, cumpre salientar, a despeito da importância

estratégica do Rio Iguaçu e da sua bacia hidrográfica tanto em termos ecológicos

quanto  socioeconômicos,  de  capacidade  hídrica  e  produção  energética,  que  se

enaltece  diante  da  percepção  da  elevada  pretensão  de  instalação  de

empreendimentos  hidrelétricos  nesta  bacia,  que  este  Centro  de  Apoio  considera

preocupante  o  fato  de  que  tanto  a  região  do  Médio  quanto  a  do  Baixo  Iguaçu

atualmente encontram-se desassistidas pelos instrumentos da Política Nacional de

Recursos Hídricos – Lei  Federal  9.433/1997. Isto,  pelo fato de que o Comitê de

Bacia Hidrográfica do Baixo Iguaçu e seus afluentes,  criado em 2012,  reuniu-se
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apenas uma única vez no ano de 2014 e desde então encontra-se inoperante. Já no

caso da região do médio iguaçu, não foi criado tampouco instituído Comitê de Bacia

Hidrográfica.

A Política Nacional de Recursos Hídricos estabeleceu como um

de seus fundamentos o conceito de “bacia hidrográfica” como unidade territorial para

implementação da Política Nacional  de Recursos Hídricos e atuação do Sistema

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Os comitês de bacia hidrográfica,

por  sua vez,  são definidos como órgãos deliberativos  com função de garantir  a

descentralização  da  política  e  gerir  de  forma  democrática  os  recursos  hídricos,

sendo suas competências listadas no artigo 38 da Lei Federal nº 9433/1997, dentre

as  quais  a  elaboração  e  implementação  de  um  plano  de  bacia.  A exploração

hidrelétrica, de nossa perspectiva, dada sua relevância socioeconômica e elevado

impacto socioambiental repercutindo no uso e gestão dos recursos hídricos, deve

ser incorporada como tema a ser discutido e considerado no âmbito dos comitês. 

Esperando  ter  atendido  ao  solicitado  e contribuído  para  o

aprimoramento do debate político nessa Casa de Leis a respeito do teor do Projeto

de Lei Estadual sob no 633/2020 bem como para eventual reflexão a respeito do

melhor momento para pautar e discutir com maior tranquilidade a matéria contida no

PL, este Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao

Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo do Ministério Público do Estado do Paraná

agradece  a  oportunidade  de  apresentar  sua  contribuição,  e  coloca-se  à  inteira

disposição dessa Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção Animal e da

própria Assembleia  Legislativa do Estado do Paraná para seguir  participando de

discussões públicas tão relevantes.

Leandro Garcia Algarte Assunção

Promotor de Justiça 

Rua Paraguassu, 478, Juvevê – Curitiba-PR
Telefone: (41) 3250-4766



CENTRO DE APOIO OPERACIONAL ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PROTEÇÃO AO MEIO
AMBIENTE E DE HABITAÇÃO E URBANISMO

 Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente,
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