LICENCIAMENTO
E GESTÃO
SOCIOAMBIENTAL
NO SETOR ELÉTRICO
15 e 16 de outubro de 2014
Hotel Tryp Paulista, São Paulo

5çaão

edi

UHE ● PCH ● UTE ● USINA
SOLAR ● PARQUE EÓLICO
● LINHA DE TRANSMISSÃO ●
PRODUÇÃO INDEPENDENTE

Participe também do
Workshop:

SIMULANDO A GESTÃO
DOS INTERVENIENTES
SOCIOAMBIENTAIS EM
UM EMPREENDIMENTO DE
GERAÇÃO DE ENERGIA.
PLANEJAMENTO E
IMPREVISTOS

Apoio:

Informações e inscrições 11 50516535 ou info@viex-americas.com

SOBRE A SÉRIE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL
A VIEX Américas já organizou sete edições sobre gestão e licenciamento ambiental, com o apoio
do Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico, ANACE, ANAMMA, Brasil Energia, ABRACE,
ABRATE, Aproer, Jornal da Energia, ABRAGEL, Câmara Brasil Alemanha, entre outras renomadas
associações. A série acumula desde a sua primeira edição mais de 700 profissionais das empresas de
energia, bancos e seguradoras, escritórios de advocacia, representantes do Governo, fornecedores
de equipamentos e investidores do setor de infraestrutura, e tem como finalidade a troca de
experiências entre atores do setor e a discussão dos impactos dos aspectos socioambientais em
projetos de geração e transmissão de energia elétrica.

No sentido horário:
Mesa do painel “Excelência na execução de projetos” composta por representantes das instituições:
CHESF, CESP, Siqueira Castro Advogados, Bioenergy e Santo Antônio Energia;
Durante o intervalo, Dr. Édis Milaré e Prof. José Goldemberg;
Sala de Conferência;
Palestra do Prof. José Goldemberg.
www.viex-americas.com

A 5ª EDIÇÃO
A reestruturação da matriz energética brasileira é pensada também por fatores socioambientais.
Seja porque os potenciais hídricos que poderiam ser aproveitados se encontram em terras
protegidas ou a regularidade do setor é menor pelas mudanças de engenharia para minimizar
impactos socioambientais. E a expansão pode encontrar entraves na legislação ambiental
brasileira, uma das mais complexas quando comparada com outros países. A descentralização do
poder, composto por inúmeros atores torna todo o processo de licenciamento ambiental não só
extremamente oneroso como também complexo para os envolvidos. As condicionantes do processo
se apresentam também com um cunho amplamente social, aumentando a complexidade da gestão
socioambiental das empresas de energia.
Acompanhando esse cenário, a VIEX Americas realiza pelo quinto ano consecutivo o Seminário
Legislação Ambiental para o Setor Elétrico, que irá discutir os aspectos envolvendo terras
indígenas, áreas de preservação permanente, CAR, regularização fundiária, competências dos
órgãos ambientais, além de apresentar procedimentos e práticas para o licenciamento e gestão
ambiental de empreendimentos de geração e transmissão de energia elétrica.

quem participa
Setores

Áreas

•

Empresas de Energia

•

Meio Ambiente

•

Produtores Independentes

•

Jurídico

•

Governo e órgãos ambientais

•

Engenharia

•

Consultorias ambientais

•

Planejamento

•

Associação

•

Financeiro

•

Construtoras

•

Obras

•

Fornecedores

•

Principal executivo
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com as palavras de

Alan Heinen
Elecnor

Alexandro Reis
Fundação
Palmares

Amílcar Guerreiro
EPE

Ana Luci Grizzi
Veirano
Advogados

Christopher Wells
Santander

Professor Jerson
Kelman
UFRJ

Luciano Cota
Azurit Engenharia
e Meio Ambiente

Ricardo Carneiro
Ricardo Carneiro
Advogados

Sergio Odilon
Banco Central do
Brasil

Simone Nogueira
Siqueira Castro
Advogados

Thomaz Toledo
IBAMA

Werner Grau Neto
Pinheiro Neto
Advogados
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Agenda 15/10
08:30h

Recepção e credenciamento dos participantes

09:00h

PALESTRA DE ABERTURA: Cenários para a expansão
da matriz energética sob a ótica dos aspectos
socioambientais

Prof. Jerson
Kelman
UFRJ

Amílcar Guerreiro
EPE

10:00h

Intervalo para café e relacionamento

10:30h

ATUALIZAÇÕES E REPERCUSSÕES DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL
•
•
•
•
•

Resolução do Conama sobre empreendimentos de energia eólica
Lei Complementar nº 140/2011 – aspectos gerais e repercussões
Novo Código Florestal: obrigatoriedade do Cadastro Ambiental Rural
Decretos estaduais
Ações civis públicas

Ricardo Carneiro
Ricardo Carneiro
Advogados

13:00h

Édis MIlaré
Milaré Advogados

Deputado NIlson
Leitão (PSDB-MT)

Intervalo para almoço e relacionamento
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Agenda 15/10
14:00h

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO PARA O LICENCIAMENTO
AMBIENTAL
•
•
•
•

Planejamento de custos ambientais
Composição de cronograma (prazos ambientais)
Avaliação ambiental estratégica
Avaliação ambiental integrada

Ana Luci Grizzi
Veirano
Advogados

Luciano Cota
Azurit Engenharia
e Meio Ambiente

16:00h

Intervalo para café e relacionamento

16:30h

ASPECTOS FUNDIÁRIOS E O GRANDE IMPACTO NOS PROJETOS
ENERGÉTICOS
•
•
•
•
•
•
•

Mecanismos para harmonizar o direito social à moradia, a preservação do
meio ambiente e a função social da propriedade
Retroatividade da legislação atual
As implicações do Novo Código Florestal
Gestão fundiária das empresas de energia: processos de negociação de terras,
desapropriações usos e os custos envolvidos
Ocupação irregular em áreas de preservação permanente
A regularização fundiária das Unidades de Conservação
Assentamentos

Alan Heinen
Elecnor

18:00h

Encerramento do primeiro dia do Seminário
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Agenda 16/10
09:00h

A GESTÃO DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS E SUAS
CONSEQUÊNCIAS PARA OS EMPREENDIMENTOS ENERGÉTICOS
•
•
•
•
•

Negociação e plano de benefícios para comunidades indígenas
Quilombolas
Comunidades impactadas com o empreendimento
Os impactos dos movimentos sociais e sindicatos
Conflitos judiciais

Thomaz Toledo
IBAMA

Alexandro Reis
Fundação
Palmares

Simone Nogueira
Siqueira Castro
Advogados

11:00h

Intervalo para café e relacionamento

11:30h

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS: A PERSPECTIVA DOS BANCOS
•
•

As consequências da resolução aprovada pelo Conselho Monetário
Nacional que estabelece diretrizes para o a implementação da Política de
Responsabilidade Socioambiental
Os impactos para os empreendedores

Christopher Wells
Santander

Sergio Odilon
Banco Central do
Brasil

Werner Grau Neto
Pinheiro Neto
Advogados
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Agenda 16/10
12:30h

GESTÃO DE ÁREAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS
•
•
•
•
•

13:30h

Recuperação de APP no entorno de empreendimentos hidrelétricos
Manejo integrado de supressão de vegetação
O papel do empreendedor no Sistema Nacional de Unidades de Conservação
Compensações ambientais e alternativas do mercado
Operação e manutenção da faixa de servidão: prazos e desdobramentos da
supressão vegetal

Encerramento do Seminário Legislação Ambiental
para o Setor Elétrico e credenciamento dos
participantes para o Workshop
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workshop
início: 14:30h / término: 18:00h
Contexto:
O consórcio Setentrional Energia venceu a concorrência pela concessão da usina hidrelétrica “Colina
Formosa” a ser construída no município de Vila Xingu.

Local:
O Município de Vila Xingu é localizado na
região amazônica e tem uma população
de cerca de 90.000 habitantes, com uma
demografia composta por comunidades
indígenas, quilombolas e ribeirinhas, apesar da
maior parte da população residir na cidade. A
atividade econômica predominante é a pesca,
agricultura familiar e a pecuária de pequeno
porte, ainda que a atividade de exploração de
ouro seja bastante significativa. Há evidências de
extrativismo ilegal de madeira e desmatamento
irregular para o pastoreio.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O bioma é característico da região amazônica,
com grande pluviosidade e presença eventual
de espécies ameaçadas de extinção. O clima é
característico de monções, com temperaturas
superiores a 18º C e chuvas durante todo o
ano. O acesso se dá por estradas degradadas
e a infraestrutura local, a exemplo das cidades
vizinhas é precária.

Distância até a capital 626 km
Características geográficas
Área
62 040,947 km² 2
População
97 704 hab. IBGE/20113
Densidade
1,57 hab./km²
Altitude 15 m
Clima
equatorial Am
Fuso horário
UTC−3
Indicadores
IDH-M
0,640 médio IBGE/2010 4
PIB R$ 734 367 mil IBGE/20135
PIB per capita R$ 7 516 24 IBGE/20135

O projeto:
A Usina Hidrelétrica de Colina Formosa é planejada para gerar 3.580 MW e demandará um
reservatório com 270 km², uma subestação e linhas de transmissão.
Para a obra será necessária a alocação de uma média de 20.000 trabalhadores, entre contratações
e locais e equipe do consórcio. A expectativa é que a usina esteja em operação em meados de 2018.
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workshop

Primeira Etapa

Segunda Etapa

Em linhas gerais, como planejar uma
abordagem estratégica para a obtenção
das licenças ambientais, considerando-se as
condições apresentadas e as expectativas do
empreendedor.
Representando os empreendedores, Medral
Geotecnologias apresentará:
• Análise das condições expostas
• Avaliação ambiental estratégica
• Identificação de possíveis riscos
• Levantamento de custos ambientais
• Exposição de um plano de ação (cronograma,
orçamentos preliminares e audiências)
Representante
Título
Medral Geotecnologias
Representando o órgão ambiental, apresentará:
• O papel do órgão ambiental
• Aspectos a serem observados com o
desenvolvimento do projeto
• Exigências
Representante
Título
Instituição
Negociação entre as partes, recriando processos
amigáveis e judicializados
Representante
Título
Medral Geotecnologias
Representante
Título
Instituição

Alguns fatores surpresa são descobertos durante
a obra, após a licença de instalação. Ação Civil
Pública do MP por falta de consulta adequada
a comunidade indígena afetada, Ação Civil
Pública do MP por não cumprimento da lista
de condicionantes do IBAMA, entre outros
imprevistos.
Representando o Ministério Público Federal,
Werner Grau Neto apresentará:
• Os interessas da sociedade civil
• Denúncias de descumprimento da legislação
• Demandas
Werner Grau Neto
Sócio da Área Ambiental
Pinheiro Neto Advogados
Representando os empreendedores, Medral
Geotecnologias apresentará:
• As defesas às acusações
• Argumentos em contrário
• Propostas
Representante
Título
Medral Geotecnologias
Negociação entre as partes, recriando processos
amigáveis e judicializados
Representante
Título
Medral Geotecnologias
Werner Grau Neto
Sócio da Área Ambiental
Pinheiro Neto Advogados
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contatos
Viex na internet
Web Site

www.vxa.com.br

Facebook

www.facebook.com/viexamericas

Linkedin

www.linkedin.com/company/viexamericas

Local
Hotel Tryp Paulista São Paulo
Rua Haddok Lobo, 294 - Cerqueira Cesar - SP,
01414-000, Brasil

Slideshare

www.slideshare.net/viexamericas

Twitter

(55) 11 3123-6200

www.twitter.com/viexamericas

Para efetuar sua inscrição entre em
contato:

www.flickr.com/photos/
viexamericas

Flickr

Central de atendimento: (11) 5051-6535
e-mail: info@viex-americas.com
Inscrição
online:
inscreva-se

http://viex-americas.com/

Política de descontos especial para grupos da
mesma empresa. Consulte nossa central de
atendimento (11) 5051-6535

Agência Oficial do Evento
Entre em contato para informações detalhadas
sobre tarifas.
Polaris Viagens
T: +55 11 5035-1555
Consultora: Dayane Pedroso
dayane@polarisviagens.com.br

www.viex-americas.com

