, DE 2015

Da COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE,
DEFESA
DO
CONSUMIDOR
E
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, em decisão
terminativa, sobre o Projeto de Lei do Senado
(PLS) nº 344, de 2014, do Senador Kaká
Andrade, que altera a Lei nº 9.433, de 8 de
janeiro de 1997, que institui a Política Nacional
de Recursos Hídricos, para garantir a
reprodução das cheias naturais a jusante dos
reservatórios operados por agentes públicos e
privados.

Relator: Senador VALDIR RAUPP

I – RELATÓRIO
Submete-se ao exame da Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA), em decisão terminativa,
o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 344, de 2014, de autoria do Senador
Kaká Andrade. A proposição pretende acrescentar o art. 15-A à Lei
nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de
Recursos Hídricos (PNRH).
Nos termos do art. 1º da iniciativa, acrescenta-se o art. 15-A à
PNRH, para determinar que O poder outorgante adotará providências para
garantir a reprodução das cheias naturais a jusante dos reservatórios
operados por agentes públicos e privados. O art. 2º da proposição
estabelece que a vigência da lei resultante inicia-se na data da sua
publicação.
Na justificação da matéria, seu autor defende que a maneira
como são operados os reservatórios de água neste País compromete a
biodiversidade de espécies aquáticas e a oferta de recursos pesqueiros nas
bacias hidrográficas. As outorgas emitidas aos operadores de reservatórios,
portanto, devem considerar as condições naturais de escoamento dos cursos
d´água, de modo a minimizar os impactos da intervenção antrópica.

SF/15226.57780-99

PARECER Nº

Dessa forma, justifica-se que a alteração da legislação é
necessária para determinar que o poder outorgante avalie os valores de
vazão de descarga de reservatório que se aproximem das condições naturais
da respectiva bacia hidrográfica. Ainda conforme a justificação do projeto,
o resultado seria a salvaguarda da reprodução das espécies aquáticas e a
potencialização de repovoamento de peixes no âmbito da bacia.
Não foram apresentadas emendas.
Apresentamos Relatório a esta comissão, que contudo não
chegou a ser votado, pois vislumbramos a necessidade de reexame da
matéria, com a apresentação deste novo Relatório.
II – ANÁLISE
Nos termos do art. 102-A, inciso II, alíneas a a h, do Regimento
Interno do Senado Federal (RISF), cabe à CMA opinar sobre o mérito de
proposições que versem sobre proteção do meio ambiente, conservação da
natureza, política e sistema nacional de meio ambiente, conservação e
gerenciamento dos recursos hídricos e direito ambiental. De resto, à luz dos
demais dispositivos do RISF, o PLS nº 344, de 2014, não apresenta vício de
regimentalidade.
Os requisitos formais e materiais de constitucionalidade, por
sua vez, são atendidos pela proposição, tendo em vista que compete à União
legislar privativamente sobre águas (art. 22, IV, da Constituição Federal –
CF), e instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos
(art. 21, XIX, da CF), de modo que a proposta visa alterar lei federal vigente,
a Lei nº 9.433, de 1997. No que concerne às atribuições do Congresso
Nacional, é livre a iniciativa de deputados e senadores, de conformidade com
o caput do art. 48 da Carta Magna.
No que diz respeito à juridicidade, o projeto se mostra
coerente, eis que i) o meio eleito para o alcance dos objetivos pretendidos
(normatização via edição de lei) é o adequado; ii) a matéria nele vertida
inova o ordenamento jurídico; iii) possui o atributo da generalidade; iv) é
consentâneo com os princípios gerais do Direito; e v) se afigura dotado de
potencial coercitividade.
Quanto à técnica legislativa, não há reparos a fazer.
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No mérito, entretanto, entendemos que a proposição não deve
prosperar. Apesar de a iniciativa visar a tutela das espécies aquáticas,
protegendo a atividade de repovoamento de peixes e, consequentemente,
preservando a atividade pesqueira e a sustentabilidade socioeconômica e
ambiental de nosso País, há desnecessidade de alteração legislativa para o
propósito buscado.
O Ministério de Minas e Energia (MME), em Nota Técnica
nº 1/2015 – DPE/SPE, informa que o dispositivo que esta proposição
pretende inserir busca anular o efeito da existência dos reservatórios. Isso
porque, segundo o MME, reservatórios modernos contam com
equipamentos que preservam o trânsito de peixes e possibilitam a
instalação de eclusas para transporte aquaviário e são precedidos de estudos
ambientais que garantem que o reservatório não resultará na condenação à
morte da biota nem em prejuízos à biodiversidade.
Ainda, nos reservatórios a fio d´água não há capacidade
significativa de armazenamento, ou seja, uma vez em plena operação, a
vazão a jusante é praticamente a mesma do curso natural do rio. Nos
reservatórios de acumulação, há grande capacidade de armazenamento,
mas diversos fatores fazem com que haja correlações entre as cheias e
secas naturais e a vazão a jusante. Enfim, um reservatório não implica em
regularização completa do rio a jusante.
Além disso, a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que
institui a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), já estabelece o
uso múltiplo dos recursos hídricos, a integração da gestão dos recursos
hídricos com a gestão ambiental, o uso prioritário, em casos de escassez,
voltado ao consumo humano e à dessedentação dos animais. A outorga é o
instrumento que assegura o controle quantitativo e qualitativo dos usos da
água.
Diante de um cenário de escassez hídrica, devem ser
observados os usos prioritários estabelecidos na legislação,
impossibilitando o atendimento à reprodução das cheias naturais, as quais
já são analisadas no momento da avaliação ambiental dos impactos.
Portanto, embora não apresente vícios de constitucionalidade e
legalidade, do ponto de vista formal, em relação ao mérito, cada caso deve
ser analisado de acordo com as suas peculiaridades, considerando questões
socioambientais e operacionais de suas barragens. Além disso, os Planos de
Recursos Hídricos, instrumentos da PNRH, contam com a participação de
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representantes do poder público, dos usuários dos recursos hídricos e da
sociedade civil, de modo que a PNRH já prevê a participação dos Comitês
de Bacias Hidrográficas na definição de estratégias de uso da água nas
bacias, por meio de sua participação na construção dos planos da bacia, os
quais incluem definições de critérios de outorga e de condições de operação
de reservatórios que sejam adequados às peculiaridades e cada bacia
hidrográfica.
III – VOTO
Em razão do exposto, votamos pela rejeição do Projeto de Lei
do Senado n 344, de 2014.
o

Sala da Comissão,

, Presidente

, Relator
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