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Apesar da participação das PCHs terem sido deixar de lado na matriz de geração 

elétrica brasileira, políticas de estímulo e incentivos de mercado relativamente recentes 

tem mostrado significativo incremento da sua capacidade instalada nos últimos anos de, 

principalmente devido às preocupações ambientais relacionadas à construção de grandes 

centrais e às emissões de gases de efeito estufa de fontes convencionais. No Brasil, a 

tendência de crescimento é expressiva, refletindo as metas do governo de diversificação 

através de investimentos em fontes alternativas de energia. Em 2012, devido as 

atividade do PROINFA, a capacidade instalada desses aproveitamentos foi duplicada. 

Em tal contexto, muito se discute sobre a expansão dessa fonte no Brasil, e os efeitos 

socioambientais que ela pode causar. Assim, o objetivo desta dissertação foi analisar e 

discutir os efeitos sinérgicos e cumulativos gerados por esse crescimento, bem como 

quais mecanismos são adotados atualmente para avaliar esses tipos de impactos, suas 

aplicações no caso da construção de PCHs em sequencia no mesmo trecho de rio, 

identificando as limitações dessas avaliações. A partir desta análise, propõem-se 

recomendações no sentido evidenciar os impactos cumulativos e sinérgicos resultantes 

desse processo.  
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Despite the share of small hydro have been leave aside in the Brazilian energy 

matrix generation, stimulus policies and market incentives relatively recent has shown 

significant increase in installed capacity in recent years, mostly due to environmental 

concerns related the construction of large power plants and emissions of greenhouse 

gases from conventional sources. In Brazil, the growth trend is expressive, reflecting 

government targets diversification through investments in alternative sources of energy. 

In 2012, because of the activity of PROINFA, the installed capacity of this source was 

duplicated. In this context, much is discussed about the expansion of this source in 

Brazil, and the environmental effects it may cause. Thereby, the objective of this 

dissertation is to analyze and discuss the synergistic and cumulative effects generated by 

such growth, as well as which mechanisms are currently adopted for evaluating these 

impacts, their applications in the case of building small plants in sequence on the same 

stretch of river, identifying the limitations of these reviews. From this analysis, it is 

proposed recommendations in order to highlight the cumulative and synergistic impacts 

resulting from this process. 
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CAPÍTULO 1 - Introdução 

A preocupação mundial com os níveis das emissões de poluentes, gerados por 

um crescente consumo de combustíveis fósseis para produção de energia, e o 

consequente impacto nos recursos do planeta e ao clima global, destacaram o papel das 

fontes de energia renovável para  a construção de um futuro energético mais sustentável 

(Costa, 2006). 

O alarme sobre a questão ambiental foi dado pelo Clube de Roma, na década de 

1960, cujas preocupações deram origem a um cenário pessimista acerca do esgotamento 

dos recursos naturais e, portanto, dos sérios limites físicos ao crescimento econômico 

(Macedo, 2002). 

Com os debates da Conferência de Estocolmo, em 1972, convocada pelas 

Nações Unidas,  tiveram início às discussões sobre o consumo excessivo de energia e 

suas as consequências ambientais (Medeiros, 1999).  

Nas décadas de 1970 e 1980,  os choques do petróleo
1
 mostraram a necessidade 

de reduzir a dependência energética desse combustível e seus derivados, fortalecendo a 

ideia de adotar fontes renováveis de energia em detrimento das fontes convencionais, 

como gás natural, petróleo, carvão e nuclear. Ainda nos anos 80, “Relatório Nosso 

Futuro Comum” (Comissão Brundtland - 1987), fez uma avaliação do resultado após 15 

anos da  Conferência de Estocolmo, inserindo o conceito de “desenvolvimento 

sustentável”, e indicando a necessidade da diminuição do consumo de energia, do 

desenvolvimento de fontes renováveis e do aumento da produção industrial nos países 

não industrializados com base em tecnologias ecologicamente adaptadas. 

Entretanto, somente a partir da década de 90, quando questões ambientais 

emergiram com mais força, é que houve um maior engajamento na introdução 

comercial dessas fontes no mercado, de forma a torná-las competitivas (Costa, 2006). A 

variável ambiental ganhou de vez espaço nas discussões sobre o tema, dados os 

                                                 

1
 A primeira crise do petróleo (1973), os países membros da OPEP elevaram o preço do barril diversas 

vezes num período de 3 anos, acarretando importantes mudanças nos países consumidores, de modo a 

reduzirem a parte do petróleo da OPEP em seus abastecimentos energéticos. Os grandes aumentos de 

preço ocasionam um esforço gigantesco no desenvolvimento de novas tecnologias. Já em 1979, a redução 

de produção de petróleo pelo Irã leva a uma explosão nos preços do mercado aberto dos seus derivados.  

Em 1980 a Guerra Irã-Iraque, levou à formação de estoques de emergência em todo o mundo, e, como 

consequência, a OPEP decide aumentar ainda mais os preços dos barris, despertando nos principais 

consumidores a necessidade de reduzir a dependência do consumo de petróleo e de seus derivados 

(Aragão, 2005). 



 

2 

 

princípios expostos na II Conferência nas Nações Unidas para o Meio Ambiente (1992), 

popularmente chamada de ECO-92, que contou com a presença de 178 países, e cujo 

objetivo era conciliar o desenvolvimento econômico com a conservação dos 

ecossistemas, especialmente o controle à degradação da camada de ozônio. A ECO-92 

serviu de base para a assinatura do Protocolo de Quioto (1998)
2
,  que estabeleceu metas 

de redução de emissões de gases de efeito estufa - GEE
3
 para os países signatários do 

Anexo I do Protocolo. 

O esgotamento dos recursos não renováveis ao longo do tempo implica em 

custos crescentes de produção, de modo que alternativas às fontes tradicionais ou novos 

métodos de produção são necessários para o atendimento de uma crescente demanda de 

energia (Andrade, 2006). 

Tolmasquim (2003) apontou que as fontes renováveis de energia teriam cada vez 

mais importância na matriz energética global nas próximas décadas. De fato, vários 

países têm investido na ampliação da participação dessas fontes na sua matriz 

energética, representando em 2010 13,2% na matriz energética mundial (IEA, 2012), 

como mostra o Gráfico 1. A biomassa é o maior contribuinte da energia renovável 

mundial, utilizada principalmente para aquecimento tradicional nos países em 

desenvolvimento, seguido pela energia hidráulica e demais fontes renováveis (IPCC, 

2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

2
 O Protocolo de Quioto é um instrumento internacional, ratificado em 15 de março de 1998, após ter sido 

discutido e negociado em 1997, na cidade de Kyoto no Japão, que objetivou reduzir as emissões de gases 

poluentes, e constituiu o primeiro passo contra o aquecimento global. 
3
 Os gases citados no acordo são dióxido de carbono, gás metano, óxido nitroso, hidrocarbonetos 

fluorados, hidrocarbonetos perfluorados e hexafluoreto de enxofre. 
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Gráfico 1 – Participação das fontes renováveis na matriz energética mundial em 

2010. 
Fonte: IEA (Key World Energy Statistics – 2012). 

 
* Inclui combustíveis renováveis, rejeitos, energia solar, eólica, geotérmica e outras. 

 

 

O Gráfico 2  mostra que a participação das fontes renováveis na geração de 

energia elétrica global nos últimos anos é crescente, ainda que muito reduzida, 

representando, em 2009,  aproximadamente 19,8%, advindo principalmente pela 

hidroeletricidade (Gráfico 3).  
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Gráfico 2 -  Histórico da geração elétrica mundial por fonte, em GWh, no ano de 

2010. 
Fonte: IEA (2011a)  

 

 

 

Gráfico 3 – Porcentagem da produção de eletricidade mundial por fonte em 2009. 
Fonte: IEA (Key World Energy Statistics – 2011b) 

 
* Inclui combustíveis renováveis, rejeitos, energia solar, eólica, geotérmica e lenha. 

 

Todavia, segundo IPCC (2012), a utilização da energia renovável tem 

aumentado rapidamente nos últimos anos. De modo que, dos aproximadamente 300 GW 

de capacidade global de geração de energia elétrica adicional no período de 2008 a 
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2009, 140 GW vieram de adições em energia renovável. Em 2009, os países em 

desenvolvimento juntos detiveram 53% da capacidade mundial de geração de energia 

proveniente dessas fontes.  

De modo geral, o aumento da parcela das fontes renováveis exigirá políticas de 

estímulo para mudanças no sistema de energia, declínio do custo das tecnologias,  

mudanças nos preços dos combustíveis fósseis e outros fatores que já têm apoiado o 

aumento contínuo no uso de renováveis. Esse desenvolvimento sugere a possibilidade 

de que esse tipo de fonte pode desempenhar um papel muito mais proeminente nas 

próximas década (IPCC, 2012). 

A América Latina é a região que possui a geração elétrica mais renovável do 

mundo, representando 59% da geração total em 2007, sendo 56% proveniente da 

exploração do seu grande potencial hidrelétrico e os outros 3% de outra fontes 

renováveis (World Bank, 2010). No entanto, ainda existe muito espaço para a expansão 

dessas fontes na região, como por exemplo à eólica na Argentina, a hidráulica, eólica e a 

biomassa no Brasil, a geotérmica na América Central, e solar em toda a América Latina. 

As preocupações com as mudanças climáticas estão estimulando seu desenvolvimento 

em muitas partes do mundo, incluindo a América Latina. Ao mesmo tempo, os países 

estão descobrindo que existem outros benefícios importantes, principalmente a 

utilização de recursos locais, produção de energia limpa, e a diversificação energética 

(World Bank, 2010).  

No Brasil, o setor de energia é largamente baseado no uso de fontes renováveis, 

na ordem de 42,4%, muito acima da média mundial de 13,2%. Esses valores são 

equivalentes ao ano de 2012, quando houve uma pequena redução do uso de fontes 

renováveis na matriz energética brasileira, devido à menor oferta de energia hidráulica e 

de etanol neste ano (EPE, 2013).  

Quando se trata apenas do segmento de energia elétrica, o país também é 

bastante renovável se comparado ao perfil global, principalmente devido à sua base 

hidráulica que responde por 81,9% da oferta interna (incluindo a parte importada de 

eletricidade) , como mostra o gráfico abaixo.  
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Gráfico 4 – Oferta interna de energia elétrica por fonte em 2012. 
Fonte: EPE, 2013. Balanço Energético Nacional. 

 

 
 

O primeiro Programa visando à utilização de fontes renováveis no país foi o 

Proálcool
4
, como consequência dos choques do petróleo e foi direcionado para o setor 

de transportes. Além das metas estabelecidas pelo Programa, esperava-se que o etanol 

poderia reduzir a poluição, criar novos empregos, reduzir a pobreza rural e criar uma 

nova fonte de crescimento industrial (Hira & Oliveira, 2009). 

No entanto, o grande marco para a inserção de fontes renováveis no setor 

elétrico foi o PROINFA (Programa de Incentivo as Fontes Alternativas de Energia)
5
, 

iniciado em 2002 com a aprovação da Lei 10.438/02, que tinha como objetivo promover 

a contratação de projetos baseados em fontes classificadas como sendo “alternativas”, 

como pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), eólicas e térmicas à biomassa, 

principalmente de bagaço de cana, através da fixação de metas para a participação 

dessas fontes no Sistema Interligado Nacional – SIN. 

Conforme estabelecido na Lei, o PROINFA foi dividido em duas fases: 

                                                 

4
 No início dos anos 70, quando o choque do petróleo atingiu muito países, o Brasil importava cerca de 

80% de petróleo, levando a uma crise financeira no país. Ao mesmo tempo, houve um colapso nos preços 

do açúcar. A proposta original, em 1975, visava socorrer o setor de açúcar, mas logo se tornou no 

Programa Nacional do Álcool (Proálcool), objetivando usar o álcool como complemento ao 

abastecimento de gasolina no país, diminuindo a demanda por combustíveis importados, reduzindo as 

disparidades de renda entre as regiões, através da melhoria dos rendimentos agrícolas no Nordeste, onde a 

maior parte da indústria açucareira estava localizada e aumentando a renda nacional através da 

implantação de recursos subutilizados e do setor de bens de capital doméstico através de aumento da 

demanda por equipamentos agrícolas e de destilação (Hira & Oliveira, 2009). 

5 Uma discussão mais detalhada sobre o PROINFA é realizada no item 2.2. 
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 PROINFA 1 – com o objetivo de adicionar 3.300 MW até final de 2006, 

divididos igualmente entre energia eólica, PCH e Biomassa; e  

 PROINFA 2 – 10% de energia eólica, biomassa e PCH no consumo de 

eletricidade em 20 anos.  

 

Além disso, a Lei 10.438/02 também estabeleceu a obrigação das 

concessionárias de energia elétrica na universalização do acesso à energia elétrica. 

Apesar de o Programa ter encontrado barreiras significativas para sua 

implementação, ele consistiu em um passo importante para o país no sentido de adquirir 

e promover experiência e conhecimento no que diz respeito à geração de energia 

renovável, como alternativa aos grandes empreendimentos hidrelétricos. Hoje, a 

contratação dessas fontes se dá por leilões de reserva e leilões de fontes alternativas, que 

são direcionados exclusivamente para essas fontes (Nogueira, 2011).  

Portanto, é extraordinária a vocação brasileira para a geração de energia limpa, 

ainda que, o uso de novas fontes renováveis para geração de eletricidade ainda seja 

pequeno, quando consideramos o imenso potencial existente. 

Nesse contexto, as novas fontes renováveis podem ser utilizadas como forma de 

reduzir as diferenças regionais no que diz respeito ao acesso à energia em face das 

características e potencialidades de cada região. Apesar de seus elevados custos, se 

comparados com os das fontes convencionais, as novas fontes renováveis tornam-se 

competitivas quando consideramos os benefícios decorrentes da geração distribuída e o 

baixo impacto ambiental provocado por essa modalidade (Andrade, 2006). 

Dentre as fontes de energia renováveis destacam-se as Pequenas Centrais 

Hidrelétricas - PCHs, enquadradas no Brasil como aproveitamentos hidrelétricos cuja 

potência instalada é superior a 1 MW e inferior ou igual a 30 MW 
6
.  

As PCHs são, de modo geral, projetos de menor volume de investimentos, de 

simples concepção e operação, menor prazo de conclusão, custo de transmissão 

reduzido, maior facilidade de integração com locais isolados e maior facilidade na 

liberação de licenças ambientais, além de serem subsidiadas e de possuir tarifas 

diferenciadas, o que compensa o valor mais alto do MW/h quando comparado às 

grandes usinas hidrelétricas e outras fontes de geração de energia. Como possuem 

características de uma usina hidrelétrica de pequeno porte,  geralmente do tipo fio 

                                                 

6
  Os próximos capítulos serão dedicados para abordar diversos aspectos relacionados às PCHs. 
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d’água, ou seja,  sem grande capacidade de acumulação e que aproveitam as quedas já 

existentes dos rios, há uma redução dos impactos ambientais (ELETROBRÁS, 2000).  

Atualmente, sua principal função é gerar eletricidade em escala comercial, 

cumprindo um papel importante no sentido de reduzir as emissões globais de gases de 

efeito estufa, e também de reduzir a dependência da geração elétrica a partir de 

combustíveis fósseis, uma vez que estes são não renováveis e poluentes. Por estas 

razões, a implantação das PCHs tende a aumentar em muitas partes do mundo, 

especialmente em áreas remotas, onde outras fontes de energia não são viáveis ou não 

são economicamente atraente (IPCC, 2012). 

Na verdade, as PCHs já desempenham um papel importante  no 

desenvolvimento da economia de algumas áreas rurais remotas. A eletrificação rural na 

China está baseada em energia hidrelétrica em pequena escala, onde existem  mais de 

45.000 PCHs que totalizam 55 GW e produzem 160 TWh por ano. Muitas dessas usinas 

são usadas em redes centralizadas de eletricidade, e constituem um terço da capacidade 

total de energia hidrelétrica da China, fornecendo serviços para mais de 300 milhões de 

pessoas (IPCC, 2012 apud Liu & Hu, 2010).  

Por outro lado, geralmente, as PCHs são encontradas em sistemas isolados, fora 

da rede. Nesses empreendimentos, 75% dos custos são específicos da localidade, de 

modo que a escolha do local adequado é um ponto desafiador na sua implantação. Além 

disso, em sistemas de rede isolados, o fluxo sazonal das variações naturais pode exigir 

que usinas hidrelétricas fossem combinadas com outras fontes de geração, a fim de 

garantir o fornecimento contínuo durante os períodos secos (World Bank, 2008), ou  

podendo ter excesso de produção durante as estações chuvosas. Tais fatores devem ser 

considerados no processo de planejamento (IPCC, 2012 apud  Sundqvist & Wårlind, 

2006). 

Um estudo de 2009 do Canadá mostrou que as PCHs também podem ser uma 

solução para comunidades remotas em países desenvolvidos, substituindo o uso de 

geração a diesel. 

Em suma, o desenvolvimento das PCHs para as zonas rurais deve considerar 

questões ambientais, sociais, técnicas e econômicas, sendo a gestão local, participação 

da comunidade, a transferência de tecnologia e de capacitação pontos básicos para as a 

sustentabilidade do empreendimento em tais circunstâncias. 
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No Banco de Informação de Geração da ANEEL - BIG, em janeiro de 2014, 

constam 462 PCHs em operação com potência total de aproximadamente 4.597 MW, 

representando 3,64% da potência fiscalizada
7
 do Brasil. Existem ainda 30 usinas em 

construção e outras 141 outorgadas, somando 2.266 MW. 

Segundo Thiago Filho et al. (2006), o Brasil possui um potencial conhecido de 

PCH de cerca de 11.800MW, o que resulta em aproximadamente um potencial de 

geração de energia elétrica a partir de PCHs conhecido ainda a ser explorado de 7.203 

MW ou seja, potencial em condições de exploração, além do potencial teórico estimado 

ainda não inventariado que está em torno de 15.453 MW, resultando potencial total de 

22.656 MW, algo próximo de 10% do potencial estimado hídrico nacional, 260.000 

MW. Com isso, as PCHs adquirem um papel extremamente importante. 

As projeções feitas no ano de 2011 pelo Plano Decenal de Energia – PDE de 

2021, da EPE, apresentou os resultados dos leilões para compra de energia com três (A-

3) e cinco (A-5) anos de antecedência. A expansão para geração PCH já contratadas e 

em construção, com datas de entrada consideradas no nos anos de 2012 a 2016 são 

mostradas a seguir. 

 

Tabela 1- Expansão das PCH contratadas e em construção de 2012 a 2016. 
Fonte: Adaptado de EPE, 2011 

 
Notas: Os valores da tabela indicam o acréscimo de potência instalada entre os meses de janeiro e 

dezembro de cada ano. Inclui a capacidade contratada nos leilões de energia de reserva. Inclui os projetos 

de PCH sinalizados como “verde” pela fiscalização da ANEEL. 

 

Segundo o PDE 2021, as PCH apresentam uma trajetória decrescente de 

competitividade nos leilões desde 2009. Sendo uma tecnologia já bastante madura, não 

se manteve competitiva diante das significativas reduções do preço da energia eólica. 

Além disso, é comum que as questões relacionadas ao processo de licenciamento 

                                                 

7
 A Potência Fiscalizada é igual à considerada a partir da operação comercial da primeira unidade 

geradora. 
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ambiental apresentem complicadores à viabilização dos projetos de PCH. A título de 

exemplo, a situação em junho/2012, de acordo com levantamento da ANEEL 

esquematizado na Figura 1, apresentava a seguinte situação: 563 MW de obras com 

andamento adequado, 983 MW de projetos com impedimentos de diversas naturezas e 

991 MW de projetos que sequer dispunham de licença de instalação.  

Observa-se que as PCHs, por sua vez, encontram-se em bacias e rios de menor 

porte e é possível notar a sua concentração, principalmente, nas regiões Sudeste, Sul e 

Centro-Oeste. 

 

 
 

Figura 1 - Situação das PCHs (1 – 30 MW de potência) outorgadas pela ANEEL  
Fonte: EPE, 2012 

 

As PCHs são consideradas importantes para o desenvolvimento econômico, pois 

permitem a geração distribuída de energia, o que representa uma importante 

contribuição para a estabilidade do sistema nacional de transmissão de energia elétrica, 

além de procuram atender as demandas de localidades isoladas, ou seja, em áreas 

periféricas ao sistema de transmissão e em pontos marcados pela expansão agrícola 

nacional, promovendo o desenvolvimento de regiões remotas do país e possibilitando a 

substituição da geração térmica, incluindo a logística de transporte e armazenamento 

dos combustíveis (Andrade, 2006).  

As PCHs recentemente tornaram-se mais atrativas para investidores devido à  

atual fase de expansão da indústria de energia elétrica e aos incentivos regulatórios 

ofertados pelo Governo Federal para a geração descentralizada e diversificação da 
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matriz de energia elétrica no país, com diretrizes dirigidas para o aproveitamento das 

usinas de pequeno porte.  

Segundo o publicações oficiais de governo sobre o planejamento do setor (EPE, 

2010 e EPE, 2007), a contratação de fontes alternativas de energia visam à 

diversificação da matriz energética do país de forma a garantir não apenas a segurança 

de suprimento, mas também a exploração das potencialidades naturais do país. No 

tocante à questão ambiental, os projetos alternativos aos grandes empreendimentos 

hidrelétricos visam reduzir os impactos causados pelo represamento, que alaga grandes 

áreas e gera impactos sociais, estando menos vinculados à questão de mudanças 

climáticas. 

Adicionalmente, a repotencialização de antigas PCHs desativadas e a construção 

de novas atraíram o interesse privado que percebeu neste investimento grandes 

possibilidades de lucros, com alta rentabilidade e riscos minimizados pelas garantias 

pré-estabelecidas pelo governo federal (Andrade, 2010).  

Conforme dito anteriormente, observa-se a priorização das fontes renováveis no 

planejamento energético brasileiro, sendo indicadas, apenas no último ano do estudo, 

expansão de termelétricas movidas a gás natural. 
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Tabela 2 - Evolução da capacidade instalada por fonte de geração (MW) no Brasil, em destaque os valores para PCH. 

 

FONTE 2011 (d) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Renováveis 97.317 101.057 107.230 111.118 116.553 122.616 128.214 134.151 139.172 144.889 152.952 

Hidro (a) 77.329 78.959 81.517 83.184 87.576 92.352 97.337 101.223 103.476 106.499 111.723 

Importação (b) 6.275 6.200 6.120 6.032 5.935 5.829 5.712 5.583 5.441 5.285 5.114 

PCH 4.560 5.009 5.221 5.247 5.388 5.448 5.578 5.858 6.168 6.688 7.098 

Biomassa 7.750 8.908 9.164 9.504 9.554 9.604 9.704 10.454 11.404 12.304 13.454 

Eólica 1.403 1.981 5.208 7.151 8.100 9.383 9.883 11.033 12.683 14.113 15.563 

Não Renováveis 19.181 20.766 23.395 27.351 27.351 28.756 28.756 28.756 28.756 28.756 29.456 

Urânio 2.007 2.007 2.007 2.007 2.007 3.412 3.412 3.412 3.412 3.412 3.412 

Gás Natural 10.209 10.350 11.362 12.055 12.055 12.055 12.402 12.402 12.402 12.402 13.102 

Carvão 1.765 2.845 3.205 3.205 3.205 3.205 3.205 3.205 3.205 3.205 3.205 

Óleo Combustível 3.316 3.482 4.739 8.002 8.002 8.002 8.002 8.002 8.002 8.002 8.002 

Óleo Diesel 1.197 1.395 1.395 1.395 1.395 1.395 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 

Gás de Processo  687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 

TOTAL (c) 116.498 121.823 130.625 138.469 143.904 151.372 156.970 162.907 167.928 173.645 182.408 
 

 

Notas: Os valores da tabela indicam a potência instalada em dezembro de cada ano, considerando a motorização das UHE. 

(a) Inclui a parte brasileira da UHE Itaipu (7.000 MW). 

(b) Estimativa de importação da UHE Itaipu não consumida pelo sistema elétrico Paraguaio. 

(c) Não considera a autoprodução, que, para os estudos energéticos, é representada como abatimento de carga. A evolução da participação da autoprodução de energia é 

descrita no Capítulo II. 

(d) Valores de capacidade instalada em dezembro de 2011, incluindo as usinas já em operação comercial nos sistemas isolados.  

Fonte: EPE, 2012. 
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O advento das PCHs no Brasil se deu no final do século XIX, precisamente em 

1883, e tinham como objetivo o atendimento da indústria têxtil da região mineira. A 

partir de meados do século XX,  muitos Estados passaram a adotar a matriz hidrelétrica 

como fonte predominante. A  modalidade de geração por meio de PCHs estava ligada, 

quase exclusivamente, ao atendimento de sistemas isolados de pequenas indústrias e até 

prefeituras, com forte crescimento até 1940, de modo que em 1941 existiam centenas
8
 

de PCHs, porém poucas tinham potência superior a 3.000 MW (Carneiro, 2010). 

Entretanto, a partir de então em virtude da criação de diversas empresas 

estaduais de energia elétrica
9
 teve inicio o investimento em grandes obras de geração, 

em busca de uma economia de escala, sendo abandonadas as pequenas plantas  e 

mantidas apenas as PCHs que fossem estratégicas para o suprimento (Carneiro, 2010). 

Apenas a partir da década de 80, que iniciaram diversas politicas públicas
10

 para 

novamente disseminar a construção das pequenas centrais no país. Já nessa época 

haviam vários estudos indicando os impactos socioambientais negativos da construção 

de grandes centrais. Entretanto, as mesmas questões incidem sobre a construção das 

PCHs. O incentivo à sua construção, nos anos 80, não abrangia as questões 

socioambientais
11

 (LEÃO, 2008).   

Assim, o setor  de PCHs tem se desenvolvido rapidamente desde 1998, de modo 

que em 10 anos, evoluíram de cerca de 850 MW de PCHs em operação para 2.998 MW 

em agosto de 2009 (Carneiro, 2010). No início dos anos 2000, com a problemática da 

crise energética de 2001, as aprovações das PCHs passaram a ter modelos simplificados 

para a publicação dos pedidos de licenciamento ambiental. A instituição do Relatório 

Ambiental Simplificado (RAS), foi em grande parte, devido à urgência em se ampliar o 

parque gerador elétrico brasileiro para combater a escassez de energia (LEÃO, 2008).  

A partir desse período foram aprovadas diversas PCHs e a discussão sobre sua 

sustentabilidade começou a ser contestada. Nascimento & Drummond (2003) afirmam 

                                                 

8
 Nesse período histórico a totalidade, excetuando casos específicos, das instalações eram PCHs 

(Carneiro, 2010). 
9
 Comissão Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul (1943), Empresa Fluminense de Energia 

Elétrica do Rio de Janeiro (1945), Centrais Elétricas de Minas Gerais (1952), Centrais Elétricas do 

Paranapanema (1953), Companhia Paranaense de Energia Elétrica (1954), Centrais Elétricas de Santa 

Catarina (1955), Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. (1956) e Centrais Elétricas de Urubupungá (1961). 
10

 As políticas de incentivos para disseminar as PCHs serão discutidas mais detalhadamente no item 2.2. 
11

 Esta obrigatoriedade deu-se apenas a partir da instituição do licenciamento ambiental através da 

publicação da Resolução CONAMA nº 01/86, onde se tornou obrigatório a elaboração de estudos de 

impacto ambiental para atividades parcialmente causadoras de danos ambientais, incluindo as pequenas 

centrais hidrelétricas. 
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ser discutível a alternativa de construção de PCHs, uma vez que se arrisca produzir uma 

degradação ambiental descontínua e disseminada entre as localidades e atores 

diferenciados, sendo que, segundo os autores, o somatório de PCHs poderia gerar 

impactos tão grandes ou maiores que uma UHE.  

Por outro lado, alguns trabalhos como Thiago Filho et al. (2003) e LEÃO 

(2008), mostraram que o os efeitos multiplicadores desses empreendimentos trazem 

mais benefícios do que danos ao meio ambiente. 

Evidentemente, essa dissertação não pretende ser definitivo sobre o tema, mas 

visa analisar as posições antagônicas em relação aos possíveis  impactos integrados 

causados pelas PCHs, bem como as diferentes metodologias atualmente utilizadas para 

mesurar os impactos sinérgicos e cumulativos que possam surgir a partir da construção 

desses empreendimentos. 

1.1.  Objetivo  

Esta dissertação buscou analisar os possíveis efeitos multiplicadores que possam 

ser resultantes da construção de mais de uma Pequena Central Hidrelétrica no mesmo 

trecho de rio, bem como discutir quais são as abordagens metodológicas de avaliação 

disponíveis e mais adequadas para analisar esses efeitos e suas possíveis consequências 

diferenciadas.  

Ao construir uma pequena central em uma sub-bacia ela  apresenta um efeito 

pequeno se comparado a um grande empreendimento, além de agir positivamente no 

desenvolvimento local. Por outro lado, a construção de diversas PCHs disseminadas na 

mesma sub-bacia pode caracterizar uma degradação ambiental descontínua, de acordo 

com a amplitude e determinação da magnitude dos impactos, além das questões de 

desenvolvimento socioeconômico local. 

Ao mesmo tempo essa dissertação buscou apresentar a situação atual e futura do 

setor de PCHs, diante das metas do governo de diversificação da matriz energética, 

investimentos em fontes alternativas e da expansão do mercado. De forma a avaliar 

também, os impactos socioambientais desta fonte, com foco no efeitos cumulativos e 

sinérgicos (multiplicadores) dos empreendimentos em sequência. Propondo-se, a partir 

desse estudo, identificar as dificuldades e possibilidades para a avaliação desses estudos  

no Brasil. 
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Para atingir o objetivo dessa dissertação, em um primeiro momento, realizou-se 

em uma revisão abrangente da literatura nacional e internacional disponível sobre o 

tema e coletadas informações oficiais de diversas instituições envolvidas no setor, como 

Ministério de Minas e Energia - MME, Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, 

Eletrobrás, Furnas, Operador Nacional do Sistema – ONS, Empresa de Pesquisa 

Energética -  EPE, Centro Nacional de Referência em Pequenas Centrais Hidrelétricas -  

CERPCH, Ministério de Ciência e Tecnologia - MCTI, Centro de Desenvolvimento 

Nacional de PCH - CndPCH, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, 

além de dissertações, teses e artigos científicos sobre o assunto, visando realizar um 

levantamento do cenário atual e futuro das PCHs.  

A complementação da pesquisa foi voltada para o fator ambiental, onde também 

foram utilizados documentos oficiais do Ministério de Meio Ambiente – MMA, do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos naturais – IBAMA, do conselho 

Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, dissertações, teses e artigos. A maior parte 

do documento foram acessados por meio eletrônico. 

Consultas a estudos técnicos, como EIAs e AAIS de empresas de consultoria, 

bem como artigos científicos apresentando diferentes estudos de casos  também foram 

realizadas para identificar as metodologias comumente utilizadas, e os resultados 

obtidos, identificando as limitações e possíveis proposições. 

1.2. Estrutura da dissertação 

A dissertação é composta de 6 capítulos,  além desta introdução que visou dar 

um panorama sobre o desenvolvimento das fontes renováveis no Brasil e no mundo, 

com foco nas pequenas centrais, explicitando os fatores motivadores e as perspectivas 

das mesmas na matriz energética nacional e internacional. Além disso, foi exposta a 

motivação para a elaboração desse estudo e como o mesmo foi realizado. 

No Capítulo 2 é efetuada a revisão da literatura, abordando  os diferentes  

conceitos de pequenas centrais hidrelétricas, histórico das PCHs no Brasil, 

contextualizando as principais políticas de estímulo e mecanismos de incentivos à 

construção dessas centrais.  

Neste capítulo também  é traçada a evolução da legislação, tanto para o setor de 

fontes alternativas, quanto para as PCHs especificamente, identificando dessa forma as 

barreiras e eventuais dificuldades regulatórias encontradas. 
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Uma vez definido o contexto regulatório e o histórico dos programas de 

incentivo às fontes alternativas de energia, incluindo as políticas de estímulos  

específicas para o desenvolvimento das PCHs no Brasil, o Capítulo 3 apresenta um 

panorama atual do setor elétrico, juntamente com evolução da geração por pequenas 

centrais hidrelétricas, que gerou a situação atual de distribuição e capacidade instalada 

desses empreendimento. Também é realizada uma resenha do potencial hidrelétrico 

brasileiro e os potenciais estimados para as PCHs, bem como o planejamento para a 

expansão dessas centrais, a fim de aproveitar esse potencial. 

O Capítulo 4 apresenta o relacionamento entre a questão ambiental com a 

instalação e funcionamento da PCH,  abordando os impactos socioambientais referentes 

a essas usinas, tanto em seus aspectos positivos, como  negativos. O enfoque é dado nos 

efeitos cumulativos e sinérgicos que possam surgir da implantação dessas centrais.  

O Capítulo 5 aborda uma revisão das abordagens comumente utilizadas para 

mensurar e avaliar impactos ambientais de forma integrada. Em seguida, são 

apresentados estudos de caso utilizando as diferentes abordagens aplicadas às  PCH 

construídas em sequencia. 

Por fim, no Capítulo 6 são apresentadas as principais recomendações 

encontradas a partir do desenvolvimento deste trabalho e no Capítulo 7 as referencias 

bibliográficas. 
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Capítulo 2 – Histórico das Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs  

O sistema elétrico do Brasil é baseado principalmente na geração hidrelétrica a 

partir de plantas de larga escala, com grande capacidade de armazenamento. As 

interconexões do sistema brasileiro permitem que o Operador Nacional do Sistema - 

ONS compense as variações sazonais do país, aumentando a eficiência do sistema e 

permitindo o aproveitamento das complementaridades sazonais que naturalmente 

ocorrem em algumas regiões (Lucena et al., 2010).  

Adicionalmente, a capacidade de geração a gás natural cumpre um papel 

importante no sentido de manter a segurança de suprimento, pois funciona de forma 

sincronizada à geração hidrelétrica, aumentando a energia firme do sistema e 

minimizando o desperdício por vertimento. Assim, as térmicas a gás funcionam 

garantindo o suprimento de energia no futuro, pois permitem que as hidrelétricas 

produzam energia a qualquer momento seguras de que a geração a gás pode compensar, 

dentro de seus limites, futuras condições hidrológicas adversas. Nesse sentido, as 

térmicas a gás natural funcionam como um reservatório virtual de energia no país 

(Lucena et al., 2010). 

Entretanto, as iniciativas mais recentes do Governo Federal têm demonstrado 

uma tendência de expansão de energia direcionada para a contratação de fontes 

renováveis e alternativas em detrimento da contratação de termelétricas à base de 

energia fóssil, como será discutido a seguir nesse capítulo. Nesse sentido é feita uma 

contextualização da evolução das pequenas centrais hidrelétricas juntamente com os 

marcos regulatórios do setor elétrico brasileiro, apresentando o modelo regulatório 

vigente, regulamentado pela reforma do setor elétrico de 2004, e explicitando as 

políticas e programas de incentivo à promoção dessa modalidade. 

Em seguida será discutido o estado atual das pequenas centrais hidrelétricas, 

composta por uma resenha do potencial brasileiro, a distribuição geográfica desse 

potencial, a capacidade instalada, além das perspectivas e projeções oficiais para o setor 

de PCHs do país. 
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2.1. Conceito de Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs. 

Classificação segundo o tamanho levou criação de conceitos como “pequenas 

hidrelétricas” e “grandes hidrelétricas”, com base na capacidade instalada medida em 

MW como o critério definição. No entanto, não há um consenso mundial sobre 

definições a respeito categorias de tamanho (IPCC, 2011 apud Egre e Milewski, 2002).  

A Tabela 3 lista algumas das diferentes definições de PCH com base na 

capacidade instalada. 

 

Tabela 3 – Definição de pequenas centrais hidrelétricas por capacidade instalada 

(MW) em diferentes países.  
 

País  
Capacidade 

Instalada (MW) 
Referência 

Brasil ≤30 Lei Nº  9.648, de 27 de Maio de 1998. Governo Brasileiro 

Canada <50 

Natural Resources Canada, 2009: canmetenergy-

canmetenergie.nrcan-

rncan.gc.ca/eng/renewables/mall_hydropower.html 

China ≤50 Jinghe (2005); Wang (2010) 

União Europeia ≤20 EU Linking directive, Directive 2004/101/EC, article 11a, (6) 

India ≤25 Ministry of  New and Renewable Energy, 2010: www.mnre.gov.in/ 

Noruega  ≤10 
Norwegian Ministry of Petroleum and Energy. Facts 2008. Energy 

and Water Resources in Norway; p.27 

Suécia  ≤1.5 
European Small Hydro Association, 2010: 

www.esha.be/index.php?id=13 

Estados Unidos 5–100 
US National Hydropower Association. 2010 Report of State 

Renewable Portfolio Standard Programs (US RPS) 

Fonte: IPCC, 2011 

 

Segundo o Special Report do Intergovernmental Panel on Climate Change - 

IPCC publicado em 2011, a classificação de acordo com o tamanho, grandes e pequenas 

centrais, ainda que bastante comum e administrativamente simples, não representam 

indicadores ambientais e econômicos técnica e cientificamente rigorosos (IPCC, 2011 

apud  IEA, 2000c), de modo que os projetos hidrelétricos devem considerar uma escala 

contínua do meio ambiente, estabelecendo indicadores mais realistas, para assim 

poderem avaliar seu desempenho sustentável ou econômico. 

No Brasil, do ponto de vista legal, a definição de PCH foi citada pela primeira 

vez na legislação do setor elétrico em 1982, na Portaria nº 109, do Departamento 
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Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE
12

, que definiu que seriam consideradas 

PCHs aquelas centrais que contemplassem cumulativamente as seguintes características: 

 Operassem a fio d’água
13

 ou, no máximo, com regularização diária; 

 Tivessem barragens e vertedouros com altura máxima de 10 metros; 

 Não utilizassem túneis; 

 Possuíssem estruturas hidráulicas, no circuito de geração, para vazão 

turbinável de, no máximo, 20m
3
/s; 

 Fossem dotadas de unidades geradoras com potência individual de até 

5.000 kW (5 MW), limite esse que buscava unicamente garantir que a 

indústria nacional tivesse condições de produzir esse tipo de 

equipamento; 

 Tivessem potência instalada total de, no máximo, 10.000 kW (10 MW). 

Entretanto, o excessivo de número de condicionantes, juntamente com outros 

fatores, como a falta de incentivo de mercado e a falta de uma linha de crédito para o 

setor, dificultou o desenvolvimento do programa para implantação das PCHs, levando à 

redefinição do seu conceito (Leão, 2008). 

Assim, pela Portaria DNAEE nº 136 de 1987, foram publicadas as nova 

condicionantes para que um empreendimento fossem considerado uma PCH, de modo 

que foram mantidas apenas as condicionantes associadas à potência, ou seja, eram 

definidas como PCHs as centrais com potência até 10 MW, com unidades geradoras  de 

no máximo 5 MW. 

Contudo, a simplificação do conceito de PCH, não implicou no aumento do 

número dos empreendimentos, como esperado. Por outro lado, a retirada das outras 

exigências permitiu a execução de empreendimentos empresarialmente e 

ambientalmente contestáveis (Carneiro, 2010). Como exemplos de empreendimento que 

                                                 

12
 Tratava-se do Manual de Pequenas Centrais, editado em 1982, pelo consócio formado entre o 

Ministério de Minas e Energia- MME, o DNAEE e a Eletrobrás por ocasião da edição do primeiro 

Programa Nacional de PCH – PNPCH (Leão, 2008). 
13

 Algumas usinas hidrelétricas são chamadas “a fio d’água”, ou seja, próximas à superfície, utilizam 

turbinas que aproveitam a velocidade do rio para gerar energia, por exemplo, a turbina do tipo Bulbo é 

usada nas usinas fio d’água por ser indicada para baixas quedas e altas vazões. Essas usinas reduzem as 

áreas de alagamento, entretanto como não formam reservatórios para estocar a água, diminuindo a 

capacidade de armazenamento de água, importante para os períodos de seca (ANEEL, 2008). 
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se enquadravam na Portaria DNAEE nº 136 como PCH, mas certamente estavam em 

condições  inadequadas, podemos citar: 

 PCH Ernestina, da Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE, 

com 4,8 MW de potência e  portanto estava enquadrada pelo critério da 

Portaria supracitada, porém com um reservatório de inundação de 40 

km
2
.  

 PCH Santa Rita, da empresa Cal Chimelli do Paraná, com 750 kW de 

potência e construída com uma barragem em concreto de 70 metros de 

altura. 

Segundo Carneiro (2010), os problemas associados aos exemplos citados são 

que, tais empreendimentos provocam impactos consideráveis do ponto de vista 

ambiental e socioeconômico (no caso da PCH Ernestina) ou exigem obras de engenharia 

com elevada complexidade (no caso da PCH Santa Rita), o que não condiz com os 

procedimentos simplificados existentes para as pequenas centrais. 

Até 1998, apesar das distorções aparentes, não houve mudança ou melhora na 

definição do conceito vigente de PCH (Clemente, 2011). Porém, em 1996 com a criação 

da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (Lei nº9.427, de 26 de dezembro de 

1996), o setor elétrico passou por uma restruturação. Por conta disso, em 1997 o 

DNAEE criou um grupo multidisciplinar para realizar um diagnóstico das PCHs no 

Brasil, que indicou, dentre outras recomendações, que houvesse um aumento da 

potência limite e também a necessidade de criar novos procedimentos, frente às 

reformas institucionais do setor elétrico e, principalmente, da criação do Produtor 

Independente de Energia Elétrica (Carneiro, 2010). 

Nessa mesma época, Coopers & Lybrand
14

, também recomendaram que as 

pequenas centrais tivessem potência aumentada para 50 MW e que a outorga fosse 

concedida através de uma autorização sem a necessidade de processo licitatório. 

Assim, os limites foram sendo aumentados de 10 MW para 25 MW, através de 

diversas medidas provisórias (Carneiro, 2010), até chegar ao limite atual em 1998, 

                                                 

14
 Empresa consultora, líder de um consórcio, contratado pelo Ministério de Minas e Energia – MME, para colher 

sugestões para montagem de um novo desenho para o mercado elétrico brasileiro e de uma nova aparência 

institucional, o que a partir desse momento se convencionou no o processo de Reestruturação do Setor Elétrico 

Brasileiro, de 1996 (Longo & Bermann, 2002). 
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através de uma audiência pública, em que a ANEEL regulamentou a Lei n.º 9.648/98
15

, 

que fixou 30 MW de potência. Também definiu que seria considerado o limite de 3,0 

km² de área inundada de reservatório, tendo como referência a vazão com tempo de 

recorrência de 100 anos (Clemente, 2001). Legalmente, esta regulamentação foi 

efetuada por meio da Resolução ANEEL n.º 394, de dezembro de 1998. 

A última alteração nos critérios de enquadramento de PCHs, no Brasil, ocorreu 

em 2003, com a publicação da Resolução n.º 652, da Agência Nacional de Energia 

Elétrica – ANEEL, revogando Resolução n.º 394/98, onde foram mantidos os demais 

critérios de enquadramento, sendo caracterizada como PCH o aproveitamento 

hidrelétrico com potência superior a 1 MW e igual ou inferior a 30 MW, destinado à 

produção independente, autoprodução ou produção independente autônoma com área de 

reservatório inferior a 3,0 km². Entretanto, o aproveitamento que não atender à condição 

para a área do reservatório, porém respeitar os limites de potência e a modalidade de 

exploração, terá o limite do reservatório flexibilizado para até 13 km², desde que 

atendida pela inequação e condições mostradas no Art. 4º da à  referida resolução, cuja 

redação principal é composta pelo seguinte: 

“Art. 4º: O aproveitamento hidrelétrico que não atender a 

condição para a área do reservatório de que trata o artigo 

anterior, respeitados os limites de potência e modalidade de 

exploração, será considerado com características de PCH, caso se 

verifique pelo menos uma das seguintes condições: 

I - atendimento à inequação: 

 
Sendo:  

P = potência elétrica instalada em (MW);  

A = área do reservatório em (km²);  
Hb = queda bruta em (m), definida pela diferença entre os níveis d'água máximo 

normal de montante e normal de jusante;  

                                                 

15
 Em 1998, a Lei n.º 9.648 ampliou o potencial das plantas energéticas de 10MW para 30 MW, autorizando a 

dispensa de licitação para empreendimentos hidrelétricos até esse limite, para categorias de autoprodutor e produtor 

independente. 
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II - reservatório cujo dimensionamento, comprovadamente, foi 

baseado em outros objetivos que não o de geração de energia 

elétrica.  

§ 1º. Para o atendimento à inequação a que alude o inciso I, fica 

estabelecido, adicionalmente, que a área do reservatório não 

poderá ser superior a 13,0 km
2
.  

§ 2º. Na verificação da condição descrita no inciso II, a ANEEL 

articulará com a Agência Nacional de Águas - ANA, os Comitês de 

Bacia Hidrográfica, os Estados e o Distrito Federal, conforme for 

o caso, de acordo com a respectiva competência, quanto aos 

objetivos para definir as dimensões do reservatório destinado ao 

uso múltiplo.” 

2.2. Evolução e Contextualização das Pequenas Centrais Hidrelétricas no 

Setor Elétrico Brasileiro 

O advento das pequenas centrais hidrelétricas no Brasil se deu no século XIX, 

precisamente em 1883 com o primeiro aproveitamento hidrelétrico, chamado Ribeirão 

do Inferno, no afluente do Rio Jequitinhonha, em Diamantina – MG, para extração de 

diamante e outros minerais pela mineradora Santa Maria (Carneiro, 2010 e Leão, 2008). 

Em seguida, foi implementada o segundo aproveitamento hidrelétrico, em 1885 

para atender a necessidade de energia da Companhia Fiação e Tecido São Silvestre, no 

município de Viçosa, Minas Gerais (Leão, 2008). No ano de 1889, foi criada a usina de 

Bernardo Mascarenhas, com capacidade de geração de 250 kW, no Rio Paraibuna, em 

Juiz de Fora – MG, sendo considerada a primeira empresa de energia elétrica para 

serviços público no Brasil (Carneiro, 2010). 

Entre os anos de 1890 e 1940 diversas PCHs foram construídas para o 

fornecimento de serviços públicos de iluminação e para atividades econômicas de 

mineração, beneficiamento de produtos agrícolas, fabricas têxteis e serrarias (Leão, 

2008), tendo uma rápida expansão no período entre 1920-1930 (Clemente, 2001), 

permanecendo com forte crescimento até 1940, sendo que 1941 existiam centenas de 

pequenas plantas. 
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Durante esse período, a modalidade de geração por meio de PCHs estava 

atrelada quase que exclusivamente ao atendimento de sistemas isolados
16

, de 

consumidores próximos às quedas d’água, conduzida principalmente por empresas 

privadas, das quais as principais eram de origem estrangeira ou de prefeituras. 

Na década de 1930, o governo adotou uma série de medidas para segurar o 

processo de concentração do setor elétrico, que estava então dominado pelas 

concessionárias da holding canadense LIGHT
17

 e pelo grupo norte-americano 

AMFORP
18

. 

Assim, foi promulgada a primeira regulamentação em benefício dos recursos 

hídricos  e do seu potencial, o Código de Águas, pelo Decreto nº 24.643, de 10 de julho 

de 1934, consagrando o regime das autorizações e concessões para aproveitamentos 

hidrelétricos (Soito, 2011).  

A reorganização do setor elétrico for marcada pela criação de grandes empresas 

estaduais e federais de energia
19

, iniciando com a criação da Companhia Hidro Elétrica 

do São Francisco - CHESF, em outubro de 1945. O processo de centralização no setor 

elétrico se manteve e, em 1957, criando o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica - 

CNAEE, por meio do Decreto nº 41.019, que regulamentava a prestação dos serviços de 

energia elétrica no País. A expansão do setor culminou, em 1961-196220, com criação da 

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRAS, que além de financiador da indústria 

de energia elétrica, assumiu as características de holding. 

A regulamentação do setor se deu pela criação do Departamento Nacional de 

Águas e Energia Elétrica - DNAEE,  pelo Decreto nº 63.951, de 31 de dezembro de 

                                                 

16
 Nessa época, predominavam as termelétricas no Brasil, principalmente para geração de energia nas 

grandes cidades e capitais (Carneiro, 2010). 
17

 As principais regiões metropolitanas do país, Rio de Janeiro e São Paulo, eram atendidas eletricamente 

pela Brazilian Traction, Light and Power Co. (LIGHT), criada em 1912 para consolidar três empresas do 

grupo de acionistas que já operavam no Brasil. Durante a década seguinte, a LIGHT incorporou algumas 

concessionárias de menor porte na região do Vale do Paraíba, provavelmente visando integrar as redes 

elétricas das duas regiões metropolitanas (Soito, 2011). 
18

 Em 1923, a American & Foreign Power Co. (AMFORP), empresa norte-americana vinculada a 

acionistas da General Eletric, constituiu uma holding denominada Empresas Elétricas Brasileiras. A partir 

de 1927, a subsidiária da AMFORP também incorporou algumas empresas no interior de São Paulo e do 

Rio de Janeiro, e em várias capitais (Soito, 2011). 
19

 Os governos estaduais do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo, também se movimentaram no 

sentido de uma maior participação estatal no setor elétrico, criando, respectivamente, a Comissão 

Estadual de Energia Elétrica (CEEE) em 1943, a Centrais Elétricas de Minas Gerais (CEMIG) em 1952 e 

a Usinas Elétricas do Paranapanema (USELPA) em 1953. 
20

 Criada com Lei nº 3.890-A de 25 de abril de 1961, mas foi instalada oficialmente em sessão solene do 

CNAEE e 11 de julho de 1962. 
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1968,  em substituição ao CNAEE, vinculado ao Ministério de Minas e Energia - MME. 

Dessa forma, em 1969, o setor elétrico já se apresentava praticamente reestruturado, 

tendo a Eletrobrás a atribuição de executar a política de energia elétrica e o DNAEE a 

atribuição de regulamentar as atividades do setor. 

A partir de meados do século XX até a década de 1990, muitos Estados 

passaram a implantar grandes centrais geradoras, iniciando um novo ciclo importante 

para o setor elétrico brasileiro, com a criação de diversas empresas estaduais de energia 

elétrica e investimentos voltados para as grandes centrais, visando à economia de escala, 

e por este motivo, durante todo este período as PCHs foram praticamente deixadas de 

lado (Carneiro, 2010). 

Entretanto, a crise do petróleo em 1973 elevou a questão energética à condição 

de variável fundamental no planejamento do setor público e estimulou o governo a ter 

autossuficiência de energia, substituindo o uso dos combustíveis fósseis nas indústrias 

energointensivas e aumentando consideravelmente o tamanho das hidrelétricas no país 

(Leão, 2008).  

Ainda que na década de 1980, tenha iniciado um longo processo na tentativa de 

reorganizar e incentivar a criação de PCHs, através do Programa Nacional de Pequenas 

Centrais Hidrelétricas - PNPCH, do MME, promovendo estudos, cursos, subsídios 

técnicos e legais para o desenvolvimento do assunto (Clemente, 2001).  

Esse desenvolvimento, entretanto não foi o esperado, de modo que, aliado as 

crises econômicas mundiais, Apenas as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que 

permaneciam as margens da distribuição energética do Sistema Interligado Nacional – 

SIN e essa demanda  podia ser absorvidas pelas pequenas centrais, tanto para 

atendimento da população quanto para atendimento de indústrias (Leão, 2008).  

No mesmo período, a questão ambiental passa a ser pauta na esfera 

governamental e social, sendo que a partir  da Resolução CONAMA, de 23 de janeiro 

de 1986, que estabelece os requisitos e condições para o desenvolvimento do Estudo de 

Impacto Ambiental - EIA, e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, assim 

os empreendimentos do setor elétrico dependem do licenciamento ambiental. Essas 

condicionantes acabaram por neutralizar o crescimento do setor elétrico brasileiro 

(Leão, 2008). 
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As empresas de energia deixam de desempenhar o papel indutor ao 

desenvolvimento econômico, e o setor elétrico brasileiro passaria por uma 

reformulação, envolvendo uma reforma estrutural, regulatória e a privatização das 

empresas estatais (Leão, 2008). 

 

2.2.1. O Modelo de Livre Mercado (1995 a 2003) e as PCHs 

Com endividamento interno e falência das empresas estatais, juntamente com o 

surgimento da importância da variável ambiental, o governo iniciou um novo modelo 

setorial, baseado na privatização de concessionárias, instituição de um mercado 

competitivos, abertura de oportunidades a produtores independentes, segregação das 

linhas de transmissão para assegurar o livre acesso, licitação dos aproveitamentos 

hidrelétricos e a instituição de um órgão regulador independente (Leão, 2008). 

Antes da reestruturação do setor elétrico brasileiro, o ambiente de contratação de 

energia era completamente regulado pelo Estado, e consequentemente as PCHs não 

eram consideradas competitivas em relação às grandes centrais, ou mesmo com outras 

fontes de geração, principalmente devido aos poucos incentivos governamentais a 

implantação dessa modalidade e a pouca preocupação com os impactos ambientais que 

poderiam ser causados pelas usinas hidrelétricas de grande porte (Leão, 2008). 

A reestruturação do setor elétrico baseou-se no desmembramento das empresas 

de geração, transmissão, distribuição, bem como o surgimento de empresas exclusivas 

para a comercialização de energia elétrica (Leão, 2008). Foram reformuladas órgãos 

reguladores responsáveis pelo planejamento da expansão, operação e financiamento, 

como a criação da Agencia Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
21

, que deu novo 

formato institucional ao setor de energia elétrica, em substituição ao DNAEE, e também 

a instituição do Operador Nacional do Sistema – ONS
22

, como pessoa jurídica com 

função administrativas na distribuição elétrica.  

Com a criação da ANEEL, as PCHs receberam fortes incentivos institucionais e 

regulamentais, com vistas a melhorar a atratividade econômica e  fomentar a 

                                                 

21
 Criada pela Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e regulamentada pelo Decreto nº 2.335, de 06 de 

outubro de 1998. 
22

 Criada pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, e regulamentada pelo Decreto nº 2655, de 02 de junho 

de 1998. 
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implantação de centrais desse porte. Em 1998, ocorreu a modificação do conceito de 

pequenas centrais hidrelétricas pela ANEEL, onde se ampliou o potencial das plantas 

energéticas de 10 MW para 30 MW, dispensando esses empreendimento de licitação, 

para categorias de autoprodutor e produtor independente
23

. 

Entretanto, apesar das novas regulamentações, o setor elétrico nacional foi 

marcado por uma falta de investimentos em infraestrutura durante o processo de 

privatização, o que refletiu nas novas concessionarias, estagnando os investimentos de 

geração.  

A crise do setor elétrico de 2001, além de gerar necessidade de ampliar o parque 

gerador brasileiro em um curto prazo, tornou a questão ambiental um gargalo a ser 

solucionado para a expansão do sistema de energia, e assim foram lançadas políticas 

públicas na forma de mecanismos de incentivo à diversificação da matriz elétrica 

brasileira, priorizando a construção de novas fontes energéticas de pequeno porte e com 

caráter renovável e de baixo impacto ambiental, como PCH, eólica, biomassa, solar, 

resíduos agroflorestais e florestas energéticas (Leão, 2008).  

Assim, os anos 90 foram marcados pelos esforços do Governo Brasileiro para 

encorajar a geração através de fontes renováveis no país. Contudo, não foi suficiente 

para criar um ambiente favorável ao surgimento de projetos de larga escala, 

especialmente devido à evolução do marco regulatório que ao invés de promover 

investimentos, acabou por gerar incertezas e dúvidas (Costa, 2006). 

 

2.2.2. O Atual Modelo Regulatório do Setor Elétrico Brasileiro (2004) e as PCHs 

No período entre 2003 e 2004, o Governo Federal lançou o novo marco 

regulatório do setor elétrico,  através das Leis nº 10.847 e nº 10.848, de 15 de março de 

2004 e do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004. O novo modelo definiu a criação 

de instituições com diferentes responsabilidades: a Empresa de Pesquisas Energéticas – 

EPE, com a função de planejar o setor elétrico, o Comitê de Monitoramento do Setor 

Elétrico – CMSE, responsável pelo monitoramento da segurança de suprimento de 

eletricidade e da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, associação 

                                                 

23
 Produtor Independente é a empresa, ou consórcio de empresas, com autorização de produzir e 

comercializar energia. Auto-produtor é a empresa, ou consórcio de empresas, com autorização para 

produzir energia exclusivamente para uso próprio (Aneel, 2011a). 
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civil composta pelo agentes das categorias de geração, distribuição e de 

comercialização, responsável por negociar a aquisição de energia elétrica no sistema 

interligado, além de dar o Poder Concedente ao Ministério de Minas e Energia e ampliar 

a autonomia da ONS (CCEE, 2013a). 

As principais metas do novo marco regulatório eram segurança de suprimento, 

modicidade tarifária, regulação estável e universalização da energia elétrica (CCEE, 

2013a). No que tange à modicidade tarifária, a adoção de leilões públicos concede o 

direito de venda de energia elétrica às empresas que oferecem a menor tarifa. Isso 

permite a expansão do setor elétrico com custo competitivo e contratos de longo prazo 

entre o gerador e as concessionárias de distribuição (Nogueira, 2011). 

Em termos de comercialização, dois tipos de ambiente de contratação foram 

criados, segundo o CCEE (2013a): 

 Ambiente de Contratação Regulada – ACR, onde os contratos regulados 

são usualmente celebrados entre os geradores e os distribuidores de 

energia, com o objetivo de assegurar a modicidade tarifaria. Os 

consumidores cativos têm suas demandas supridas pelos distribuidores 

de  energia através de um pool com contratos celebrados a partir de um 

leilão e gerenciados pela CCEE (Dutra, 2006).  

 Ambiente de Contratação Livre – ACL, que compreende os contratos que 

podem ser celebrados entre geradores, revendedores, importadores, 

exportadores e consumidores livres. Os consumidores livres podem 

escolher seus fornecedores dentre produtores independentes capazes de 

atender suas demandas através de contratos bilaterais.  

Reconhecendo a importância de um sistema elétrico confiável, foi  determinado 

que as concessionárias de distribuição de energia são obrigadas a adquirir 100% da 

demanda esperada mais uma quantidade de reserva, de forma a mitigar o risco de 

suprimento (CCEE, 2013a). Visando promover a participação de fontes alternativas de 

energia, uma quantidade mínima dessas fontes deve ser contratada através do processo 

de leilão, sendo tal quantidade limitada pelo impacto nas tarifas para o consumidor final 

(Nogueira, 2011).  
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A introdução de um mercado competitivo dentro do setor elétrico, que se 

ampliou a procura pela geração descentralizada, ou seja, a geração em escalas menores 

como através de plantas eólicas, solares, de biomassa e das PCHs. 

Assim, as PCHs foram consideradas uma forma rápida e eficiente de promover a 

expansão da oferta de energia elétrica, visando suprir a crescente demanda do mercado 

nacional, possibilitando um melhor atendimento às necessidades de carga de pequenos 

centros urbanos e regiões rurais, uma vez que, na maioria dos casos, complementam o 

fornecimento realizado pelo SIN. Por isso, além de simplificar o processo de outorga, o 

Governo concedeu uma série de benefícios ao empreendedor, para estimular os 

investimentos (ANEEL, 2003b). 

 

2.2.3. Incentivos e Vantagens Institucionais à  Implementação de PCHs 

As PCHs surgiram como uma ótima saída para a questão da falta de energia, 

ressurgindo no cenário nacional, após a crise energética de 2001. Assim, o Governo não 

hesitou em promover sua expansão, de modo que a oferta de energia se desse de forma 

rápida e eficiente (Souza et. al., 2002). Segundo a ANEEL (2003) e Carneiro (2010) 

alguns desses principais incentivos e regulamentações para as PCHs estão apresentadas 

abaixo: 

 Autorização não onerosa para explorar o potencial hidráulico (Lei nº 

9.074, de 7 de julho de 1995; e Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 

1996);  

 Isenção relativa à compensação financeira pela utilização de recursos 

hídricos (Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989 e Lei nº 9.427, de 26 

de dezembro de 1996); 

 Isenção de aplicação, anualmente, de no mínimo um por cento da receita 

operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico – 

P&D (Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000 e posteriormente alterado o 

art. 2º, pela Lei 10.438 de 2002 art. 24.); 

 Livre comercialização de energia com consumidores ou conjunto de 

consumidores reunidos por comunhão de interesses de fato ou de direito, 

situados em sistema elétrico isolado, cuja carga seja igual ou superior a 

50 kW (Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002); 
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 Participação no rateio da Conta de Consumo de Combustível – CCC, 

quando substituir geração térmica a óleo diesel, nos sistemas isolados 

(Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002);  

 Comercialização das energias geradas pelas Pequenas Centrais 

Hidrelétricas com concessionárias de serviço público tendo como teto 

tarifário o valor normativo estabelecido conforme a Resolução ANEEL 

nº 248, de 06 de maio de 2002; 

 Mecanismo de Relocação de Energia – MRE para centrais hidrelétricas 

conectadas ao sistema interligado e não despachadas centralizada mente 

pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS e Lastro de energia 

(Decreto nº 2.655, de 2 de janeiro de 1998, com a redação dada pelo 

Decreto nº 3.653, de 7 de novembro de 2000, Resolução ANEEL nº 169, 

de 3 de maio de 2001, Resolução ANEEL 303/04 e Portaria MME 

384/05); 

 PCH-COM - Programa criado para viabilizar a implantação ou 

revitalização de pequenas centrais hidrelétricas, conectadas ao SIN, onde 

a ELETROBRÁS garante a compra de energia da usina e o BNDES 

oferece seu financiamento para o empreendimento. 

 PROINFA – Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia 

Elétrica instituído com objetivo de aumentar a participação da energia 

elétrica produzida por empreendimentos de produtores independentes 

autônomos, concebidos com base em PCH, e fontes eólica e biomassa, 

mediante procedimentos estabelecidos nas Leis 10.438, de 26 de abril de 

2002, Lei 10.762, de 11 de novembro de 2003, e Decreto 4.541, de 23 de 

dezembro de 2002. 

 Venda direta para distribuidoras e Geração distribuída (Lei nº 10.848 de 

2004 - art.2º e Decreto 5.163/04 - art. 15); 

 Procedimentos simplificados para Licenças Ambientais (Resolução 

CONAMA 279/01, Lei 9.985 de 2000 - art.36, IN 065/2005 e PL 

4.082/04); 

 Desconto de tarifas de uso dos sistemas elétricos de distribuição - TUSD 

e tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão - TUST de 50% 

para carga e geração por empreendimentos hidroelétricos, solar, eólica, 
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biomassa ou cogeração qualificada, cuja potência injetada nos sistemas 

de transmissão e distribuição seja menor ou igual a 30.000 kW 

(Resolução ANEEL 077/04 e Resolução ANEEL 166/05); 

 Condições para a comercialização de energia elétrica, oriunda de 

empreendimentos de geração que utilizem fontes primárias incentivadas, 

Condomínios (Resolução ANEEL Nº 247, 21 de dezembro de 2006); 

 Leilões de energia de fontes alternativas (Portaria MME 31/07); 

 Possibilidade de transformação dos Produtores Independentes 

Autônomos (PROINFA) em Produtores Independentes de Energia (Lei 

nº 11.488 de 2007. 

 Modificação de procedimentos para registro, elaboração, aceite, análise, 

seleção e aprovação de projeto básico e para autorização de 

aproveitamento de potencial de energia hidráulica com características de 

Pequena Central Hidrelétrica – PCH (Resolução ANEEL, 343/08). 

As diferentes mudanças institucionais e regulamentares apresentadas acima,  

juntamente com as resoluções que alteração do conceito das PCHs, exibidas no início 

deste capítulo, que ampliaram o limite das PCHs para potências até 30 MW 

introduziram incentivos aos empreendedores interessados e removeram uma série de 

barreiras à entrada de novos agentes na indústria de energia elétrica, como por exemplo, 

as que eximiram a necessidade de licitação, bem como pela garantia do livre acesso ao 

sistema de transmissão e as privilegiou quanto ao desconto nas tarifas de transmissão 

(SOUZA et. al., 2002).  

Com relação aos incentivos para a construção das PCHs destacam-se o Programa 

de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA, Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo – MDL e a Conta Consumo de Combustíveis – CCC (LEÃO, 

2008). 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL 

Em dezembro de 1997, no Japão, na Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima, foi elaborado um protocolo chamado de Protocolo de Quioto, 

estabelecendo compromissos de redução das emissões antrópicas de gases de efeito 

estufa – GEE para os países industrializados (países do Anexo I do Protocolo). 
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A grande inovação do Protocolo de Quioto consistiu na possibilidade de 

utilização de mecanismos de mercado para que os países do Anexo I pudessem atingir 

as metas de redução, em pelo menos 5,2%, das emissões de gases de efeito estufa em 

relação ao ano de 1990. Os mecanismos estabelecidos foram, a Implementação 

Conjunta, o Comércio de Emissões e o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL. 

Os mecanismos de flexibilização visavam possibilitar que os objetivos de 

redução sejam atingidos de maneira mais eficiente do ponto de vista dos custos de cada 

país, sendo que o único que envolve a participação dos países em desenvolvimento, é o 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que se tornou uma alternativa para os países 

em desenvolvimento buscarem investimentos em infraestrutura e tecnologia limpa, além 

da criação de um mercado internacional de créditos de carbono (certificados emitidos 

quando há a redução da emissão de gases poluentes que podem ser negociados em um 

mercado internacional). 

No âmbito interno, o Decreto Presidencial de 07 de julho de 1999 criou a 

Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima - CIMGC
24

, que é a Autoridade 

Nacional Designada para efeitos do MDL, com o objetivo de formalizar instrumentos 

dentro do governo brasileiro que pudessem direcionar o potencial do MDL para as 

prioridades de desenvolvimento nacionais. 

Cabe a essa Comissão a apreciação e aprovação das atividades de projeto no 

âmbito do MDL, analisando quanto à contribuição para o desenvolvimento sustentável 

de todos os projetos relacionados ao MDL, a internalização e a adequação nacional das 

diretrizes estabelecidas pelo Conselho Executivo do MDL. 

Assim, o mecanismo é uma efetiva oportunidade para a promoção do 

desenvolvimento sustentável em  países em desenvolvimento, como o Brasil, e para  

que os países desenvolvidos possam cumprir suas metas de redução de emissões de 

gases de efeito estufa.  

A participação do Brasil neste mecanismo se dá através do desenvolvimento de 

projetos de geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis, como as PCHs, 

                                                 

24
 Atualmente, a Comissão envolve 11 ministérios, sendo eles: Minas e Energia; Transportes; 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio; Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Meio Ambiente; Casa 

Civil; Planejamento, Orçamento e Gestão; Relações Exteriores; Ciência, Tecnologia e Inovação, Cidades; 

e Fazenda. 
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podem ser uma oportunidade de geração de energia com baixas emissões de carbono 

constituindo-se assim numa ferramenta ideal para se atingir as metas de redução de 

emissões, valendo créditos de carbono que podem ser transacionados no mercado 

internacional (Thiago Filho & Nunes, 2008). 

Em 2008, no estudo de Thiago Filho & Nunes, os autores mostraram que as 

PCHs, operando em sistemas isolados, representam uma boa alternativa ao uso dos 

combustíveis fósseis, podendo se beneficiar do MDL. O crédito de carbono a ser 

negociado será a diferença entre as curvas da termelétrica utilizando diversos 

combustíveis fósseis e a curva de emissões de CO
2
 por difusão na superfície do 

reservatório da PCH. 

Segundo Machado & Pedroso (2011), incentivos como os créditos de carbono, 

podem representar de 3% a 5% do faturamento anual dos empreendimentos, 

aumentando sua competitividade frente a outras fontes de energia. Entretanto, segundo 

os autores, os incentivos já existentes, como os créditos de carbono,  têm sido 

desprezados, refletindo na perda de competitividade das PCHs nos últimos Leilões de 

Fontes Alternativas de Energia e de Energia de Reserva
25

. 

Ambientalmente, a geração de um crédito de carbono significa que a PCH 

contribuiu para reduzir a emissão de gás carbônico que seria emitido pelo SIN devido à 

operação de usinas termelétricas que queimam combustíveis fósseis na margem. 

Para efetivamente receber os créditos de carbono, deve ser desenvolvido um 

projeto especial a ser aprovado pela Organização das Nações Unidas – ONU. As etapas 

para aprovar o projeto junto à ONU são:  

 Desenvolvimento do Documento de Concepção do Projeto – DPC;  

 Validação do DCP (auditoria autorizada);  

 Aprovação do DCP junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT; e  

 Registro do DCP junto à ONU. 

O DCP consiste em um documento padrão, no qual devem ser apresentadas 

todas as informações do empreendimento para o qual se pretende solicitar créditos de 

carbono e informações de conteúdo técnico relacionadas às resoluções feitas da ONU 

                                                 

25
 Leilões de reserva promovidos até 2009 eram direcionados apenas para uma fonte de geração. Em 

2010, pela primeira vez, no leilão de reserva houve competição entre as chamadas “fontes alternativas”, 

sendo os resultados desses leilões, juntamente com os leilões de fontes alternativas, detalhados a seguir, 

no tópico 2.3.4 deste trabalho. 
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para a efetiva aprovação do documento, seguido pela etapa à validação, a mais longa do 

ciclo, quando o DCP é submetido a uma empresa de auditoria autorizada pela ONU. 

Uma vez validado, o DCP é encaminhado para a Comissão Interministerial de 

Mudança Global do Clima - CIMGC, órgão vinculado ao Ministério da Ciência e 

Tecnologia - MCT, para obtenção da anuência do governo brasileiro em relação às 

atividades do projeto. 

Nesta etapa, há a emissão de uma carta de aprovação da CIMGC que juntamente 

com o DCP e o relatório de validação são encaminhados para o registro na ONU. Após 

o registro do DCP, anualmente são realizadas novas auditorias no local do projeto para 

verificação da atividade da PCH e da quantidade de energia gerada. Somente após tal 

verificação os créditos de carbono são emitidos. O tempo entre o desenvolvimento do 

DCP e o registro do mesmo na ONU pode levar até dois anos (Machado & Pedroso, 

2011). 

A quantidade de créditos de carbono, para qualquer projeto, de pequena ou 

grande escala, será sempre calculada através do produto entre a energia produzida pela 

PCH e um fator de conversão, no caso do Brasil, determinado pelo MCT considerando 

informações de despachos de energia do SIN e informações de expansão do mesmo. O 

valor desse fator varia anualmente, porém simplificadamente, ele é determinado através 

da razão entre as emissões de gás carbônico proveniente das usinas termelétricas que 

queimam combustíveis fósseis pela quantidade de energia gerada por todas as usinas 

conectadas ao SIN (Machado & Pedroso, 2011). 

Existem diversas condicionantes para tornar elegível o projeto, como por 

exemplo à elaboração do projeto deve ser realizado próximo ao início da construção da 

usina, sob pena de não ser elegível caso seja postergado. No caso específico para as 

PCHs, a condição inicial para que uma PCH seja elegível como um projeto de créditos 

de carbono é que a relação entre a potência instalada e a área do reservatório, seja 

superior a 4 MW/km². Se a PCH apresentar essa relação inferior a 4 esse valor não 

poderá reivindicar créditos de carbono. Entre 4 e 10 MW/km², considerada uma usina 

com reservatório “grande”, será descontado do valor calculado do crédito de carbono 

uma quantia  referente às emissões de gases de efeito estufado reservatório devido à 

decomposição de matéria orgânica presentes nos sedimentos retidos no reservatório. 
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Acima de 10 MW/km², considerada uma usina com reservatório “pequeno”, não são 

realizados descontos referentes às emissões do reservatório.
26

  

Desde a entrada em vigor do Protocolo de Quioto, em 16 de fevereiro de 2005, 

os projetos de MDL no mundo cresceram significativamente. De acordo com a United 

Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC (2014) foram 

registrados no MDL 7.459 projetos de créditos de carbono, em 89 países, e ainda há 

aproximadamente 1.170 novos projetos na etapa de validação.  Em 2012, fim da 

vigência do Protocolo, foi o ano com maior número de projetos registrados no MDL. O 

Gráfico 5 mostra evolução dos número de projetos registrados na ONU. 

A partir dos créditos de carbono que serão emitidos dos  projetos registrados, 

espera-se uma redução média anual de aproximadamente 960 milhões de toneladas de 

gás carbônico (UNFCCC, 2014).  

 

Gráfico 5 – Evolução dos projetos de crédito de carbono registrados na ONU até 

janeiro de 2014 
Fonte: UNFCCC, 2014. 

 

 
 

O Brasil foi o primeiro país do mundo a aprovar um projeto de créditos de 

carbono junto à ONU em 2004. Entretanto, representa apenas 4,9%  dos certificados de 

                                                 

26
 Para maiores informações sobre as etapas para o desenvolvimento e registro de um projeto de créditos 

de carbono na ONU; a forma de cálculo da quantidade de créditos para uma PCH; demais as 

condicionantes mais importantes que devem ser consideradas para tornar o projeto elegível e as 

oportunidades de financiamento existentes para essa modalidade de projeto ver o estudo completo de 

Machado & Pedroso (2011). 
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créditos de carbono esperados a partir dos projetos já registrados na ONU, abaixo da 

China (61,3%) e da Índia (11,4%) atualmente (Gráfico 6).  

 

Gráfico 6 – Distribuição dos certificados de crédito de carbono esperados a partir 

dos projetos registrados na ONU até janeiro de 2014. 
Fonte: UNFCCC, 2014. 

 
 

Isso significa, que dos 7.459 projetos registrados na ONU, o Brasil possui 

apenas 323 projetos aprovados, uma média de registros de 32 projetos por ano, no 

período entre 2004 a 2013, em contra partida a China possui 3.742 projetos e apresenta 

uma média de 374 registros por ano, no mesmo período. Juntando a China, Índia e 

outros países da Ásia, o número médio de registros por ano é superior a 500 projetos 

(UNFCCC, 2014). Sendo assim, o mercado de créditos de carbono é bastante aquecido 

no continente asiático,  deslocando os principais compradores de créditos de carbono  

para esse continente. 

Com o fim do Protocolo de Quioto, que ocorreu em dezembro de 2012 e a falta 

de um novo acordo, definindo novas metas de reduções de emissões, é esperado 

demandas significativas de compra de créditos de carbono no médio prazo por  

mercados locais (Machado & Pedroso, 2011). O Esquema Europeu de Comércio de 

Emissões - EU ETS , o maior existente, antecipadamente a um novo acordo mundial 

estabeleceu metas de redução de emissões até 2020. A China, em 2013, já havia criado 

cinco mercados de carbono, com outros dois já previstos para 2014, se tornando o 

segundo maior mercado existente. O objetivo do governo chinês é utilizar essas 
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iniciativas, que começarão a ser agregadas em um grande esquema nacional a partir de 

2015, para reduzir suas emissões de CO
2
 em 40% a 45% por PIB até 2020, em relação 

aos níveis de 2005. Além disso, os créditos de carbono também poderão ser 

comercializados em mercados locais de alguns Estados dos EUA, Austrália e Nova 

Zelândia.  

Finalmente, no Brasil, destaca-se a aprovação da Política Nacional sobre 

Mudança do Clima – PNMC, no final de 2010, e regulamentada segundo o Decreto nº 

7.390/2010, onde a redução absoluta de emissões de gases de efeito estufa para 2020 

ficou estabelecida entre  36,1% e 38,9%, para a qual é esperado que os créditos de 

carbono também sejam um instrumento de destaque. 

 

Conta de Consumo de Combustível - CCC 

O setor elétrico brasileiro, durante várias décadas for capaz de subsidiar o 

desenvolvimento industrial e econômico do país. Entretanto, a região Norte, 

principalmente nas áreas da Amazônia Legal
27

, permanecem as margens desse 

desenvolvimento, devido a obstáculos naturais e barreiras logísticas, associadas a 

grandes extensões geográficas, o que os torna dependentes de subsídio aos combustíveis 

fósseis (diesel e óleo combustível) para que a geração termelétrica descentralizada possa 

atender, com tarifas uniformizadas e compatíveis, os consumidores da região (Camargo, 

2002). 

Dentro desse contexto, outro incentivo importante para o setor das fontes 

alternativas, foi o direcionamento de recursos da Conta de Consumo de Combustível - 

CCC para projetos de geração renovável, com o intuito de substituir, total ou 

parcialmente, a geração térmica fóssil nos sistemas isolados, localizados principalmente 

na região Amazônica Legal. 

A CCC foi criada na década de 70
28

, inicialmente apenas para os sistemas 

interligados, em seguida foi ampliada para os sistemas isolados por meio da Lei nº 

                                                 

27
Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro e engloba a totalidade de oito estados (Acre, 

Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) e parte oeste do Estado do 

Maranhão, perfazendo 5,0 milhões de km². Nessa área residem 56% da população indígena brasileira. Seu 

conceito foi instituído em 1953 e seus limites territoriais decorrem da necessidade de planejar o 

desenvolvimento econômico da região e, por isso, não se resumem ao ecossistema de Floresta 

Amazônica, que ocupa 49% do território nacional e se estende também pelo território de oito países 

vizinhos (IPEA, 2008). 
28

 A CCC foi criada, pelo Decreto nº 73.102, de novembro de 1973, que regulamentou a Lei nº 5.899, de 

julho do mesmo ano. Essa Lei previa o uso racional das instalações geradoras térmicas, dispondo que os 

ônus e as vantagens decorrentes do consumo de combustíveis fósseis para atender às necessidades de 
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8.631, de 1993, regulamentada pelos Decretos nº 774 e nº 791 do mesmo ano. Em 2002, 

a Lei nº 10.438 determinou, dentre outras providências, a manutenção temporária da 

CCC para sistemas isolados pelo prazo de 20 anos, a contar da publicação da Lei, ou 

seja, até o ano de 2022, também introduziu a possibilidade de utilização dos recursos da 

CCC dos sistemas isolados em aproveitamentos de pequenas centrais hidrelétricas e que 

utilizam outras fontes alternativas de energia, que venham substituir a geração térmica a 

partir de derivados de petróleo, ou no atendimento a novas cargas, devido à expansão do 

mercado, reduzindo o custo de geração. 

 Com Lei nº 12.111 de 2009, o fundo setorial CCC passou a ter a finalidade de 

reembolsar parte do custo total de geração para atendimento ao serviço público de 

energia elétrica nos sistemas isolados (Eletrobrás, 2010). Esse custo total de geração de 

energia elétrica para atender aos sistemas isolados abrange os custos relativos ao preço 

da energia e custos da potência associada contratadas pelos agentes de distribuição, à 

geração própria desses agentes, inclusive aluguel de máquinas, e às importações de 

energia e potência associada, incluindo o custo da respectiva transmissão. Também 

estão compreendidos os encargos e impostos não recuperados, os investimentos 

realizados em geração própria, o preço da prestação do serviço de energia elétrica em 

regiões remotas, incluindo instalação, operação e manutenção de sistemas de geração 

descentralizada com redes associadas, e, ainda, a contratação de reserva de capacidade 

para garantir a segurança do suprimento de energia elétrica (Eletrobrás, 2010). 

A receita da CCC é proveniente do recolhimento de cotas pelas empresas 

distribuidoras, permissionárias e transmissoras de todo o país, na proporção e em 

valores determinados pela ANEEL. A partir da promulgação da Lei nº 12.111/2009, não 

há mais previsão de data para o encerramento das atividades desse fundo setorial, que 

anteriormente teria limite em 2022 (Eletrobrás, 2010). 

Assim, foi possível contornar uma barreira histórica ao uso de fontes alternativas 

em sistemas autônomos. No entanto, apesar da iniciativa objetivar a adoção de todas as 

fontes alternativas, no que concerne a essa dissertação, esse incentivo beneficiou 

principalmente as PCHs e alguns projetos à biomassa (Nogueira, 2011). 

 

 

                                                                                                                                               

geração térmica fossem rateados por todas as empresas concessionárias, na proporção de energia vendida 

aos respectivos consumidores finais. 
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Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA 

O PROINFA se destaca dentre os incentivos para o desenvolvimento das fontes 

alternativas de energia elétrica. Criado no âmbito do Ministério de Minas e Energia - 

MME pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, e revisado pela Lei nº 10.762, de 11 de 

novembro de 2003, o Programa surgiu após a crise energética de 2001, buscando 

alternativas para aumentar a segurança no abastecimento de energia elétrica, quando a 

geração proveniente das termelétrica mostrou-se suscetível às instabilidades 

governamentais dos países exportadores e a falta de investimentos em exploração de gás 

natural no Brasil (Leão, 2008). 

Sendo assim, o Programa foi instituído, conforme Decreto nº 5.025, de 2004, 

com o objetivo de aumentar a participação da energia elétrica produzida por 

empreendimentos concebidos com base em fontes eólica, biomassa e pequenas centrais 

hidrelétricas, no Sistema Elétrico Interligado Nacional (MME, 2010). 

O PROINFA visou à expansão da oferta de energia emergencial e a 

universalização do serviço público de energia elétrica, possibilitando a expansão do 

sistema no curto prazo com energias renováveis de baixo impacto ambiental , além de 

promover a diversificação da matriz energética e permitir a valorização das 

características e potencialidades regionais e locais do país (MME, 2010). 

 Conforme descrito por Dutra & Szklo (2008), quando lançado, em 2002, o 

PROINFA era dividido em duas fases, sendo que a segunda fase acabou sendo afetada e 

reavaliada após a reforma do setor elétrico brasileiro, iniciada em 2003, e acabou nunca 

possuindo regulamentação oficial.  

A primeira fase do PROINFA tinha por meta adicionar 3.300 MW de capacidade 

instalada ao SIN igualmente distribuída entre geração eólica, biomassa e a partir de 

PCHs, através de contratos de longo prazo. Os empreendimentos pertencentes a 

produtores independentes não controlados por concessionárias teriam preferência de 

acesso ao Programa. Inicialmente, as operações das centrais contratadas deveriam 

iniciar em 2006, com garantia de remuneração pela energia gerada durante quinze anos. 

Posteriormente, o começo das operações foi adiado para 2008 e a garantia de 

remuneração estendida para vinte anos (Dutra & Szklo, 2008). 
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A segunda fase do PROINFA tinha uma meta inicial de atingir 10% de 

participação das fontes alternativas na produção elétrica do país até 2026. A viabilidade 

econômica dos empreendimentos seria garantida através de contratos de longo prazo. 

Após a revisão do PROINFA, os objetivos da segunda fase estabeleciam que os 

geradores de energia fossem selecionados via leilão, baseado no menor custo da energia, 

de acordo com a reforma do setor (Dutra & Szklo, 2008). No entanto, apesar de hoje a 

contratação dessas fontes ser realizada via leilão, não existe inter-relação com o 

Programa, na medida em que a sua segunda fase nunca foi regulamentada.  

É importante notar que as barreiras de mercado que o Programa enfrentou 

ocorreram não apenas devido às indefinições do Programa em si, mas também devido às 

incertezas relacionadas ao novo marco regulatório brasileiro, que na época ainda estava 

em implementação e sendo testado. O grande desafio estabelecido pelo programa foi o 

índice de nacionalização – IN, visando promover o desenvolvimento industrial no país, 

em especial nas indústrias de bens duráveis e a geração de emprego. Na primeira fase, 

foi definido que 60% dos equipamentos utilizados nas usinas contratadas pelo 

PROINFA deveriam ser produzidos no Brasil, com objetivo principal de fomentar a 

indústria de base dessas fontes. Na segunda fase, o IN deveria se aumentado para 90%.  

Durante a chamada pública para a participação do Programa foram apresentados 

a ANEEL mais de 200 projetos, com capacidade de geração de aproximadamente 6.500 

MW. O Programa contratou 3.300 MW de capacidade instalada, sendo 36% de PCHs, 

43% de eólicas e apenas 21% de térmicas a biomassa, totalizando 144 usinas, sendo 

1.191,24 MW provenientes de 63 PCHs, 1.422,92 MW de 54 usinas eólicas, e 685,24 

MW de 27 usinas a base de biomassa. O Programa é isento da volatilidade do mercado, 

uma vez que toda essa energia tem garantia de  contratação pela Eletrobrás por 20 anos.  

2.3. Comentários Finais 

A partir da exposição realizada neste capítulo, percebe-se que as PCHs, dentro 

do contexto político e regulatório brasileiro têm sido consideradas como uma fonte 

energética alternativa aos combustíveis fósseis. É uma fonte renovável, de baixo 

impacto ambiental e pode auxiliar no desenvolvimento sócio econômico de comunidade 

isoladas a partir da disponibilização do serviço de energia. Em  nível mundial é 
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considerada como uma solução para questões de universalização de energia elétrica, 

colaboram para a mitigação dos gases de efeito estufa, participando do MDL. 

Apesar de todos os incentivos apresentados, isso não representa a efetiva 

construção e operacionalização de uma pequena central hidrelétrica, que dependem de 

outros fatores, como a agilidade do empreendedor em obter a licença ambiental prévia e 

a participação nos mecanismos de incentivo à construção de PCHs. 

É certo que todos esses incentivos levaram os investidores a viabilizar a 

implantação dessas centrais, de modo que a partir de 1998 o número de autorizações 

para PCHs deu um impulso considerável, chegando ao seu ápice com a criação do 

PROINFA em 2002 (Tabela 4 e Gráfico 7), significando um aumento expressivo na 

oferta de energia para a matriz energética, além de fomentar a multiplicação de 

investidores, desenvolvedores, projetistas, construtores e fornecedores de material 

eletromecânico para essa tipo específico de usina hidrelétrica (Carneiro, 2010). 

 

Tabela 4 – Evolução das Autorizações para PCH entre os anos de 1998 e 2013. 

Ano Nº Potência(MW) 

1998 5 15,76 

1999 26 337,76 

2000 50 576,22 

2001 43 622,66 

2002 106 1.625,77 

2003 33 442,42 

2004 47 597,82 

2005 23 259,29 

2006 7 80,14 

2007 7 156 

2008 24 212,8 

2009 30 184,51 

2010 23 220,46 

2011 19 244,76 

2012 14 141,13 

2013 17 206,66 

Fonte: ANEEL, autorizações e registros, 2014 
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Gráfico 7 – Evolução das autorizações das PCHs na ANEEL, entre os anos de 1998 

e 2014. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 
 

Todos esses estímulos resultaram na inserção de mais de 2.000 MW 

provenientes de PCHs no sistema elétrico nacional, no período entre 2000 a 2009 

(LENZI, 2010). Entretanto, o que se observou nos últimos Leilões de Fontes 

Alternativas de Energia e de Energia de Reserva, realizados em 2010, é que as PCHs 

perderam competitividade nesse ambiente frente a outras fontes alternativas, em 

especial a eólica. Nesses leilões, a energia das usinas eólicas foi contratada ao preço 

médio de R$ 130,00/MWh e a energia das PCHs ao preço médio de R$ 142,00/MWh. O 

resultado foi à contratação de apenas 130 MW de potência instalada de PCHs contra 

2.000 MW de usinas eólicas (EPE, 2010). 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nº Potência(MW)

Autorizações das PCHs entre os anos de 1998 e 2013 



 

42 

 

CAPÍTULO 3 - Estado Atual e Perspectivas Futuras das Pequenas 

Centrais Hidrelétricas 

Uma vez definido o contexto regulatório e o histórico dos programas de 

incentivo às fontes alternativas de energia, incluindo as políticas de estímulos  

específicas para o desenvolvimento das PCHs no Brasil, é possível explicitar o estado 

atual do setor, apresentando a evolução da geração por pequenas centrais hidrelétricas, 

que culminou na situação atual de distribuição e capacidade instalada desses 

empreendimentos, juntamente com uma resenha do potencial hidrelétrico brasileiro e os 

potenciais estimados para as PCHs. 

Dessa forma, é possível observar as diferenças entre o que se era esperado e o 

que ocorreu de fato, identificando os principais motivos e possíveis entraves à expansão 

dessa fonte.  

Em seguida, apresenta-se as perspectivas para o futuro, segundo projeções 

oficiais do governo. 

3.1. Capacidade Instalada 

O Brasil hoje possui 127,8 GW de capacidade instalada de geração elétrica, 

sendo aproximadamente 70% proveniente de fontes renováveis e somente 3,61% 

proveniente especificamente de PCHs (ANEEL, 2014), conforme indica a Tabela 5. No 

entanto, é importante lembrar que existe uma capacidade instalada já contratada, ou 

seja, em instalação ou já outorgada, que deve acrescentar ao sistema mais 36,2 GW de 

potência, significando um  incremento de 28,3% na capacidade de geração do país ao 

longo dos próximos anos. 

 

Tabela 5. Empreendimentos em operação por tipo. 

Fonte: ANEEL (2014). 

Tipo Nº de Usinas Potência (MW) % 

CGH 446 274,12 0,21 

Eólica 117 2.441,18 1,91 

PCH 463 4.620,15 3,61 

Fotovoltaica 87 6,21 0 

Hidrelétrica 196 81.801,32 63,99 

Termelétrica 1.800 36.706,04 28,71 
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Tipo Nº de Usinas Potência (MW) % 

Termonuclear 2 1.990,00 1,56 

Total 3.111 127.839 100 

 

 

Nesse contexto, vale ressaltar que, da quantidade contratada ainda não operante, 

existe uma parcela significativa de empreendimentos provenientes de fontes 

alternativas, especialmente devido aos últimos leilões de energia. A diversificação da 

matriz de geração a partir de fontes alternativas de energia é uma prioridade recente do 

governo brasileiro, exposta no PDE (EPE, 2010). Ao observar as prioridades de planos 

anteriores, como o PNE 2030 (EPE, 2007), percebe-se que antes era considerada mais 

interessante a diversificação através de termelétricas a gás natural do que através de 

PCHs, usinas eólicas e geração à biomassa. 

Dessa forma, nesta parte do capítulo será explicitada a participação atual das 

PCHs no país de acordo com a quantidade de energia gerada e contratada. Isso  

permitirá um cruzamento com as projeções publicadas pelo governo através da EPE, 

indicando se o realizado até o momento está em linha com as perspectivas do país. 

Com tal análise, será possível também discutir as principais causas das 

discrepâncias, mudanças de prioridades e da situação atual da fonte eólica no Brasil. 

 

3.1.1. Capacidade Instalada Atual das PCHs  

O sistema elétrico do Brasil é baseado principalmente na geração hidrelétrica a 

partir de plantas de larga escala, com grande capacidade de armazenamento. Atualmente 

existem 196 UHEs conectadas ao Sistema Interligado Nacional, adicionando 81,8 GW 

de capacidade instalada, e ainda 21 novas plantas estão sob processo de licenciamento 

ou construção, o que deve adicionar mais 17 GW de capacidade ao sistema (ANEEL, 

2014). O Brasil possui quase 1105 empreendimentos de fonte hidrelétrica, no entanto, a 

maioria são pequenas centrais hidrelétricas não conectadas ao Sistema Interligado, 

correspondendo a apenas 3,61% da capacidade total instalada do país (ANEEL, 2014). 

Uma grande quantidade de PCHs foi construída entre 1930/1940, quando se 

iniciou um novo ciclo importante para o setor elétrico brasileiro e com isso  as pequenas 

centrais perderam importância, sendo abandonadas e mantidas em operação apenas as 

que fossem estratégicas para o suprimento de energia, como explicitado no Capítuo 2 
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desta dissertação. Foi a partir da década de 80 que iniciou-se um processo longo para 

reorganizar e incentivar a criação das PCH, principalmente nos durante os anos 90 

(Carneiro 2010), de modo que, até 1997, havia no Brasil em torno de 1.878 PCHs, 

correspondendo a 1.111,3 MW de capacidade total instalada. Destas apenas 331 centrais 

estavam em operação, correspondendo à geração de 604,7 MW, enquanto dos demais 

1.089 não se conhecia o estado operacional, 428 estavam abandonadas, 7 estavam em 

fase de reativação e 3 estavam sendo reformadas (Tiago Filho, 2003). 

Até o ano de 2002, havia 24 centrais em construção e 97 outorgadas, que 

correspondendo a mais 1.513 MW de potência instalada ao sistema elétrico brasileiro. 

Já no ano de 2006, eram 39 aproveitamentos em construção e 218 com a concessão 

outorgada, totalizando 257, com potência de 4.034 MW (EPE, 2007).  

Vale ressaltar que durante esse período ocorreram importantes mudanças nos 

marcos regulatórios, que foram detalhados no capítulo anterior, que quase colocaram 

em cheque o mercado das pequenas centrais hidrelétricas no país. A evolução dos 

registros de novos projetos PCH no DNAEE e ANEEL, abordados no item 2.3. e 2.4 

deste estudo, ilustra os impactos no mercado de PCHs ocorridos no Brasil, devido às 

alterações na legislação, principalmente no ano de 1998 e dos programas de incentivo 

criados nos anos de PCH-COM (2001) e  PROINFA (2002). 

O PROINFA veio a consolidar este mercado por meio da garantia da 

ELETROBRÁS de compra de toda a energia produzida pelos empreendimentos 

contratados (1.100 MW) e do Programa de Apoio do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, no financiamento dos projetos. Este 

Programa possibilitou um boom no número de PCHs, que adicionou  quase o dobro da 

potência instalada em PCHs no Brasil em 2002 com relação ao anterior. 

Em  2008 havia no país 310 plantas em operação que correspondiam a uma 

capacidade instalada de 2.209 MW e 77 plantas em construção, que acrescentariam mais 

1.264 MW na matriz energética nacional. Ao final de 2009 a quantidade de PCHs em 

operação no país passou a ser 358 plantas, correspondendo a 3.018 MW de capacidade 

instalada. E em construção haviam 73 novas plantas que correspondem a 998 MW. Ou 

seja, em um ano a participação da PCH na matriz hidrelétrica nacional passou a 3,9% 

(Thiago Filho et. al., 2009). 

Quanto aos novos empreendimentos, segundo o Banco de Informações de 

Geração - BIG da ANEEL (ANEEL, 2014), atualmente existe no país um total de 461 
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PCHs em operação, cuja potência instalada é cerca de 4.600 MW, além de outros 2.320 

MW de PCHs outorgadas ou em construção (ANEEL, 2014). Essa potencia instalada 

está distribuída em todo o país,  embora menos concentrado nas regiões Norte e 

Nordeste, uma vez que a região Sudeste, onde se encontra o maior mercado consumidor, 

é onde se encontra o maior potencial hídrico disponível e é seguida pelas região Sul e 

Centro-oeste, o segundo e terceiro mercado consumidor e potencial hídrico disponível, 

respectivamente.  

3.2. Distribuição das PCHs 

A distribuição espacial dos projetos energéticos está fortemente condicionada 

pela disponibilidade dos recursos e pela configuração socioeconômica do território 

nacional. Essa questão é facilmente percebida quando se consideram o potencial 

hidrelétrico remanescente concentrado na Região Norte; a localização das termelétricas 

em função dos centros de carga e da disponibilidade de combustível; as PCH em rios de 

menor porte; a distribuição dos parques eólicos principalmente pelas áreas costeiras do 

nordeste; ou a expressividade da exploração de petróleo e gás natural offshore no 

sudeste (EPE, 2013). 

Com relação à distribuição dos projetos hidrelétrico, o Atlas de Energia Elétrica 

da ANEEL (2008), destaca que cerca de 60% da capacidade hidrelétrica instalada no 

Brasil está na Bacia do Rio Paraná e outras bacias importantes são como a do São 

Francisco e a do Tocantins, representam 16% e 12%, respectivamente, da capacidade 

instalada no País. As bacias com menor potência instalada são as do Atlântico 

Norte/Nordeste e Amazonas, que somam apenas 1,5% da capacidade instalada no 

Brasil. 

O relevo da região centro-sul do Brasil, mais favorável ao aproveitamento de 

seus potenciais hidrelétricos, conjugado com o processo de ocupação do território 

brasileiro e de desenvolvimento socioeconômico do país, levou a uma forte 

concentração das UHEs nessa região. Na primeira metade do Século XX, a grande 

maioria dos projetos hidrelétricos foi instalada na Região Sudeste. No período de 1945 a 

1970, os empreendimentos se espalharam mais em direção ao Sul e ao Nordeste, com 

destaque para os estados do Paraná e Minas Gerais (ANEEL, 2002).  

Entretanto, a concentração nessas regiões não se relaciona apenas por conta da 

topografia do país, mas também com a forma como o parque hidrelétrico se 
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desenvolveu. A primeira hidrelétrica de maior porte começou a ser construída no 

Nordeste (Paulo Afonso I, com potência de 180 MW), pela Companhia Hidrelétrica do 

S. Francisco (Chesf, estatal constituída em 1948). As demais, erguidas ao longo dos 60 

anos seguintes, concentraram-se nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste (com o 

aproveitamento integral do rio São Francisco). No Norte foram construídas Tucuruí, no 

Pará, e Balbina, no Amazonas. Mas apenas nos anos 90 a região começou a ser 

explorada com maior intensidade, com a construção da Usina Serra da Mesa (GO), no 

rio Tocantins (ANEEL, 2008). 

Entre 1970 e meados dos anos 1980, espalharam-se por diversas regiões do país, 

graças ao aprimoramento de tecnologias de transmissão de energia elétrica em grandes 

blocos e distâncias. Nesse mesmo período, verificou-se também uma forte concentração 

de projetos na zona de transição entre as regiões Sudeste e Centro- Oeste, onde estão 

duas importantes sub-bacias do Paraná (Grande e Paranaíba). Mais recentemente, têm-

se destacado as regiões Norte e Centro-Oeste, principalmente o Estado de Mato Grosso 

(ANEEL, 2002). 

Como ilustrado na Figura 2, a maioria dos pequenos aproveitamentos 

hidrelétricos se localiza nas regiões Sul e Sudeste, nas bacias do Paraná e Atlântico 

Sudeste, próximo dos grandes centros consumidores de energia elétrica. Na Bacia do 

Paraná, destacam-se as sub-bacias do Rio Grande, do Tietê e Paraná/Paranapanema. Na 

Bacia do Atlântico Sudeste, destacam-se as sub-bacias do Rio Doce e Rio Paraíba do 

Sul. A maioria dos demais aproveitamentos se localiza no Centro-Oeste do país, 

principalmente nos estados de Mato Grosso e Tocantins. A expansão das PCHs, como 

será mostrado no item a seguir, tende também para as regiões Sul e Sudeste, na demais 

regiões, destaca-se o Estado de Mato Grosso. 

Esses empreendimentos procuram atender demandas próximas aos centros de 

carga, em áreas periféricas ao sistema de transmissão e em pontos marcados pela 

expansão agrícola nacional, promovendo o desenvolvimento de regiões remotas do País. 
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Figura 2. Localização dos pequenos aproveitamentos hidrelétricos (micro e PCHs) 

existentes no Brasil no ano de 2002. 

Fonte: ANEEL, 2002. 

 

3.3. Potencial Hidroenergéticos Brasileiro para PCHs 

Entende-se por potencial hidrelétrico, o potencial possível de ser técnica e 

economicamente aproveitado nas condições atuais de tecnologia. O potencial 

hidrelétrico é medido em termos de energia firme, que é a geração máxima contínua na 

hipótese de repetição futura do período hidrológico crítico (BEN, 2012).  

Segundo a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica (2013), o valor do 

potencial hidrelétrico brasileiro é composto pela soma do potencial estimado, que 
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corresponde ao somatória dos estudos remanescentes  e individualizados , com o 

potencial inventariado. 

O potencial inventariado compreende as usinas em estágio de operação ou em 

construção, e as usinas em diferentes níveis de estudos - de inventário, viabilidade e 

projeto básico. Tomando-se por base o inventário como etapa em que se mede com toda 

precisão o potencial, pode-se avaliar a precisão dos valores obtidos para o potencial 

estimado.  

De acordo com estudos de avaliação, já procedidos, os valores estimados se 

situam em até cerca de 35% abaixo do valor final inventariado, donde se conclui que o 

potencial estimado é bastante conservador (BEN, 2012). 

Os aproveitamentos nos estágios de inventário, viabilidade ou projeto básico 

somente são considerados para fins estatísticos, se os respectivos estudos tiverem sido 

aprovados pelo poder concedente (ANEEL, 2013). 

O Brasil é o país com maior potencial hidrelétrico no mundo, calculado em torno 

de 260 GW (incluídas as Pequenas Centrais Hidroelétricas - PCHs)
29

. 

Sobre as PCHs, a definição do potencial brasileiro para estas centrais não é uma 

tarefa simples, até porque historicamente este tipo de fonte energética sempre foi 

negligenciado. O maior exemplo desta questão é o que prescrevia o antigo “Manual de 

Inventário da ELETROBRÁS” (1997) para os limites inferiores de aproveitamentos, 

indicando que: 

 

 no caso dos estudos de inventário nas Regiões Sul, Sudeste, Centro-

Oeste e Nordeste, deveriam ser descartados da análise aproveitamento 

com potência inferior a 20 MW; 

 no caso dos estudos de inventário na Região Norte, deveria ser 

descartado da análise aproveitamento com potência inferior a 50 MW. 

 

Desta forma, durante décadas, deixou-se de avaliar um número considerável de 

aproveitamentos nos inventários hidrelétricos realizados entre as décadas de 1950 a 

1990, quando, devido às mudanças nos marcos regulatórios, os potenciais menores que 

50 MW, passaram a ser considerados atraentes.  

                                                 

29
 O potencial hidrelétrico brasileiro é detalhado com no Anexo I. 
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Segundo o TIAGO FILHO et. al. (2006), considerando o potencial hídrico 

conhecido no país, apresentado  anteriormente neste estudo, juntamente com os dados 

de novos projetos de PCH em análise, em elaboração e/ou inventariado do, do Banco de 

Informação de Geração da ANEEL, para o 2006, o potencial foi adequado à 

implantação de PCH resultando em algo em torno de 11.800 MW.  

Deste total, que podemos considerar defasado em relação ao ano de 2014, 

aproximadamente 4.597 MW já são explorados, ou seja estão em operação, segundo o 

Banco de Informação de Geração, da ANEEL para janeiro de 2014, sendo assim 7.203 

MW ainda estão para ser explorado. 

 

3.3.1. Estimativa do Potencial Teórico para PCHs 

De acordo com TIAGO FILHO et. al. (2006), o Centro Nacional de Referências 

em Pequenas Centrais Hidrelétricas – CERPCH desenvolveu uma série de trabalhos de 

estimativa de potencial, com o objetivo de avaliar as expectativas quanto ao mercado de 

PCH, destacando, entre as diversas premissas, as seguintes:  

 Vazões específicas das bacias e o desnível estimado por mapas do IBGE 

(escala 1:15.000 em alguns pontos da Região Sul e Sudeste e escala 

1:50.000 no restante do Brasil); e  

 Readequação de aproveitamentos inventariados anteriormente, tendo em 

vista os aspectos ambientais e de uso múltiplo de recursos hídricos, com 

as perspectivas de uma nova redivisão de quedas da bacia. 

 

Este estudo, resultou nas estimativas do potencial teórico estimado ainda não 

inventariado no Brasil sendo em torno de 15.453 MW (TIAGO FILHO et. al. 2006), 

que somado ao potencial conhecido ainda a ser explorado calculado acima  em 7.203 

MW resulta em um potencial total de 22.656 MW, ou seja, algo próximo de 10% do 

potencial hídrico nacional que é estimado em 260 000MW. Com isso, as PCHs 

adquirem um papel extremamente importante, 
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3.4. Perpectivas Futuros para as PCs e os Leilões de Energia 

Nesta parte do trabalho, também é realizado um resumo das projeções mais 

importantes e/ou mais recentes para o setor elétrico no Brasil, de forma a identificar as 

perspectivas das PCHs no país.  

A potência dos aproveitamentos com a concessão outorgada estão indicadas na 

Tabela 6, incorporando um horizonte até 2021,  com a previsão de início da operação 

comercial para todas as usinas considerando, inicialmente, a data da entrada em 

operação comercial constante do ato de outorga. Para alguns casos poderá ser indicada a 

situação sem previsão, quando não houver indicação  de previsibilidade no 

acompanhamento da fiscalização (ANEEL, 2014b). 

 

Tabela 6. Síntese da previsão para o ínicio da operação comercial das PCHs. 

 

Viabilidade 
Nº de 

Usinas 

2014 

(MW) 

2015 

(MW) 

2016 

(MW) 

2017 

(MW) 

2018 

(MW) 

2019 

(MW) 

2020 

(MW) 

2021 

(MW) 

Sem 

Previsão 

(MW) 

Alta 

 

Média 

34 

 

114 

219,8 

 

4,62 

97,32 

 

226,5 

22,47 

 

906,7 

0,00 

 

356,8 

0,00 

 

58,40 

0,00 

 

0,34 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

Baixa 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,2 

Total Anual (MW) 224,5 323,9 929,2 356,9 58,4 20,34 0 0 399,2 

Total Fiscalizado 

(MW) 
2.312,44 

Nota: A Classificação de viabilidade é um parâmetro da fiscalização da ANEEL, que indica a viabilidade 

da implantação do empreendimento, independente da situação da execução do respectivo cronograma. 

Para maiores detalhes vide ANNEL (2014b). 

 

 

3.4.1. Plano Decenal de Expansão de Energia de 2012-2021 

Os Planos Decenais de Expansão da Energia  são estudo de expansão da oferta 

de energia do país no horizonte de 10 anos, atualizado anualmente pela EPE. No que 

tange o setor elétrico, a principal finalidade do Plano é estabelecer um cenário de 

expansão do setor para balizar o processo licitatório de ampliação da oferta. Os critérios 

do planejamento decenal são a sustentabilidade socioambiental, a segurança de 

suprimento e a minimização dos custos de expansão esperados. 

No período de análise, os empreendimentos contratados no PROINFA foram 

inseridos, de modo que ao final de 2011 foram instalados, no total, 2.889 MW de 
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potência distribuídos em 132 empreendimentos, sendo: 62 pequenas centrais 

hidrelétricas (PCH), 21 usinas termelétricas a biomassa (BIO) e 51 usinas eólicas, 

(EOL), onde a previsão de entrada em operação comercial de 2 PCH ficou para janeiro 

de 2014. Portanto, ao final de janeiro de 2014 serão instalados 2.911 MW de potência. 

A expansão hidrotérmica e de outras fontes renováveis (BIO, PCH e EOL), já 

contratadas e em construção, com datas de entrada consideradas neste Plano nos anos de 

2012 a 2016, são apresentadas na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Expansão de biomassa, PCH e eólica contratada e em construção de 2012 

a 2016. 

Tipo Região 
Potência (MW) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Biomassa 

Suldeste 1.158 211 340 50 0 

Sul 0 0 0 0 0 

Nordeste 0 45 0 0 0 

Norte  0 0 0 0 0 

TOTAL 1.158 256 340 50 0 

PCH 

Suldeste 288 95 20 24 0 

Sul 155 117 3 0 0 

Nordeste 6 0 0 0 0 

Norte  0 0 3 57 0 

TOTAL 449 212 26 81 0 

Eólica 

Suldeste 0 0 0 0 0 

Sul 126 230 621 94 26 

Nordeste 452 2.997 1.3.22 105 657 

Norte  0 0 0 0 0 

TOTAL 578 3.227 1.943 199 683 

TOTAL 2.185 3.695 2.309 330 683 
 

Nota: Os valores da tabela indicam o acréscimo de potência instalada entre os meses de janeiro e 

dezembro de cada ano. 

Inclui a capacidade contratada nos leilões de energia de reserva. 

Inclui os projetos de PCH sinalizados como “verde pela fiscalização”.  

Fonte: EPE, 2013. 

 

Em relação às outras fontes renováveis de geração consideradas neste estudo – 

eólicas, as térmicas movidas à biomassa, em sua maioria de bagaço de cana-de-açúcar, e 

as PCH – nota-se uma expansão média anual de 10%, com destaque para as usinas 

eólicas. A região Sudeste/Centro-Oeste mantém a maior participação dessas fontes ao 

longo do horizonte de tempo do estudo, como pode ser visto no Gráfico 8. Os projetos 

de PCH, que têm seus estudos e processos de construção e licitatórios acompanhados e 
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fiscalizados pela ANEEL, sinalizados como “verde”, que são empreendimentos onde a 

viabilidade é alta, ou seja, para os quais não existem impedimentos para entrada em 

operação (contrato de concessão assinado, licença ambiental de instalação vigente e 

obras civis iniciadas e não interrompidas), estão representados na expansão contratada. 

 

Gráfico 8. Acréscimo de capacidade instalada de outras fontes renováveis (MW), 

no horizonte 2012-2021. 

Fonte: EPE, 2012. 

 

 

No horizonte deste Plano, existe uma grande oferta potencial de energia 

proveniente de fontes renováveis. Nesse rol encontram-se basicamente dois grupos: as 

usinas hidrelétricas (UHE) e as outras fontes renováveis, destacadamente as pequenas 

centrais hidrelétricas (PCH), usinas eólicas e térmicas a biomassa. Essas fontes 

poderão contribuir para manter a elevada participação das fontes renováveis na matriz 

elétrica brasileira, com preços competitivos e tecnologias que já se encontram em um 

grau de maturidade adequado. 

Ao contrário das usinas eólicas, as PCH observaram trajetória decrescente de 

competitividade nos leilões desde 2009. Sendo uma tecnologia já bastante madura, não 

se manteve competitiva diante das significativas reduções do preço da energia eólica. 

Além disso, é comum que as questões relacionadas ao processo de licenciamento 

ambiental apresentem complicadores à viabilização dos projetos de PCH.  
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O Gráfico 9 apresenta a expansão contratada e a planejada por tipo de fonte, 

onde observa-se a priorização das fontes renováveis no horizonte de planejamento, 

sendo indicadas, apenas no último ano do estudo, expansão de termelétricas movidas a 

gás natural. 

 

Gráfico 9. Acréscimo de capacidade instalada anual por fonte (MW), no 

horizonte 2012-2021. 

Fonte: EPE, 2013. 

 
 

 

3.4.2. Plano Decenal de Expansão de Energia de 2013-2022 

Segundo o Plano Decenal de Expansão de Energia de 2022, a versão mais 

recente do estudo, publicado em 2013, o Brasil possui um perfil energético com 

potencial técnico promissor para adoção de estratégias específicas para a utilização de 

fontes renováveis não tradicionais. Notadamente, as centrais eólicas, as centrais 

hidrelétricas de pequeno porte (PCH) e a bioeletricidade evidenciam seu relevante papel 

no suprimento das demandas energéticas na busca pelo desenvolvimento sustentável do 

país. 

A inclusão dessas fontes na matriz energética nacional atende as diretrizes 

definidas pelo governo federal de redução voluntária da emissão global projetada para 

2020, na forma estabelecida na Comunicação Nacional do Brasil em Copenhague e na 

Lei nº 12.187/09. 
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Sendo assim, observa-se que, principalmente, em decorrência do recente 

desenvolvimento tecnológico e de políticas públicas de incentivo, há um gradual 

incremento da participação dessas fontes renováveis na matriz energética nacional. 

Além disso, a questão ambiental certamente é um dos argumentos mais importantes 

para a expansão observada nos últimos anos. 

Nesse panorama, as centrais eólicas assumem um papel de destaque, atribuído 

especialmente ao baixo impacto imposto ao ambiente em sua fase de implantação. A 

essa vantagem soma-se o desenvolvimento de sua base tecnológica industrial e a 

experiência operativa acumulada nos últimos anos em todo o mundo.  

As PCH também aparecem como opções de energia renovável que podem ser 

consideradas como de baixo impacto ambiental. Outra opção sustentável de energia que 

merece destaque é a bioeletricidade já que, além de aproveitar os resíduos da cana-de-

açúcar (biomassa), ainda tem sua eficiência energética potencializada através da 

cogeração em suas usinas.  

A competitividade apresentada nos últimos leilões de expansão de oferta de 

energia demonstra que é possível a inserção dessas fontes renováveis na matriz elétrica 

brasileira, embora o atual estágio de desenvolvimento dessas tecnologias ainda permita 

ganhos de produtividade e de escala além de melhorias no desempenho técnico-

econômico no Brasil. 

Políticas e projetos que objetivam a promoção da utilização de outras fontes 

renováveis já estão sendo integrados às políticas tecnológicas, ambiental e energética do 

Brasil. Tais políticas beneficiam o país de maneiras diversas, tais como: ampliação do 

conhecimento técnico e do número de empregos; redução do custo de produção de 

eletricidade; aumento da oferta de energia com redução dos impactos socioambientais; 

redução da emissão de GEE, e; fornecimento de energia sustentável em longo prazo. 

A Figura 3 apresenta a localização dos projetos de fontes renováveis, já 

contratados e em construção, considerando os projetos contratados no âmbito do 

PROINFA e dos projetos vencedores nos leilões de expansão da oferta de energia 

realizados entre 2005 e 2012, e cuja integração ao sistema se dará entre 2013 e 2015 

(EPE, 2013).  

Como pode ser observado, a expansão da geração eólica se concentra na Região 

Nordeste, no litoral do Ceará e do Rio Grande do Norte e no interior da Bahia; e na 

Região Sul, predominantemente no litoral do Rio Grande do Sul. Para a bioeletricidade, 
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a expansão ocorre principalmente em São Paulo e Minas Gerais, na Região Sudeste, e 

em Goiás e Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste. Por sua vez, as novas PCH estão 

concentradas principalmente nas Regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, principalmente 

no Estado do Mato Grosso. 

 

 
Figura 3. Localização das fontes renováveis contratadas no horizonte de 2013 a 

2015. 

Fonte: EPE, 2013. 

 

A expansão das fontes renováveis (BIO, PCH e EOL) já contratadas e em 

construção, com previsão de entrada em operação comercial considerada neste Plano 

para os anos de 2013 a 2018, são apresentadas na Tabela 8. 
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Tabela 8. Expansão de biomassa, PCH e eólica contratada e em construção de 2013 

a 2018. 

Tipo Região 
Potência (MW) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Biomass

a 

Suldeste/Centro-

Oeste 
693 99 0 0 100 397 

Sul 4 0 0 0 0 0 

Nordeste 78 0 0 0 0 350 

Norte  80 0 0 0 0 0 

TOTAL 855 99 0 0 100 747 

PCH 

Suldeste/Centro-

Oeste 
202 99 26 0 90 162 

Sul 229 25 0 0 30 68 

Nordeste 0 0 0 0 0 5 

Norte  0 19 38 0 33 30 

TOTAL 431 143 64 0 153 265 

Eólica 

Suldeste/Centro-

Oeste 
0 0 0 0 0 200 

Sul 330 565 174 526 528 400 

Nordeste 1.763 2.098 2.362 1.099 552 400 

Norte  0 0 0 58 203 0 

TOTAL 2.093 2.663 2.536 1.683 1.283 1.000 

TOTAL 3.379 2.905 2.600 1.683 1.536 2.012 
 

Nota: Os valores da tabela indicam o acréscimo de potência instalada entre os meses de janeiro e 

dezembro de cada ano. 

Inclui a capacidade contratada nos leilões de energia de reserva. 

Inclui os projetos sinalizados como sem impedimento para entrada em operação comercial pela 

fiscalização da ANEEL.  
Fonte: EPE,2013. 

 

Assim como o PDE 2021, com relação às outras fontes alternativas (eólicas, 

PCH e termelétricas a biomassa), mantem uma expansão média anual de 10%, com 

destaque para as usinas eólicas. A Região Sudeste/Centro-Oeste também mantém a 

maior participação dessas fontes ao longo do horizonte de tempo do estudo, como pode 

ser visto no Gráfico 10.  

A geração eólica permanece como a fonte que mais cresceu no país em 

participação nos leilões desde 2009, diferente das  às PCH observaram trajetória 

decrescente de competitividade. 
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Gráfico 10. Acréscimo de capacidade instalada de eólica, PCH e biomassa no 

horizonte de 2013-2022 

Fonte: EPE,2013 

 

3.5. Resultados dos Últimos Leilões para PCH 

Conforme regulamentado pelo atual modelo regulatório brasileiro, os 

distribuidores de energia garantem suprimento adequado aos consumidores finais 

através de leilões regulados e promovidos pela ANEEL e pela CCEE, respectivamente. 

Sob o sistema de contratação regulada, já explicado anteriormente, os leilões podem  

contratar energia de novos projetos de três ou cinco anos antes do começo das operações 

(chamados leilões A-3 e A-5, respectivamente) e podem também contratar energia de 

projetos já existentes um ano antes do suprimento (leilões A-1). Os leilões de ajuste 

também podem ser promovidos, se forem necessários para complementar à quantidade 

de energia contratada para os consumidores finais em até 1% do total contratado. 

(CCEE, 2010b).  

Conforme estabelecido pelo Decreto Nº 6.048 de 2007, novos projetos baseados 

em fontes alternativas são contemplados e podem participar em quaisquer dos leilões A-

1, A-3 ou A-5. Entretanto, as fontes alternativas tendem a apresentar um custo mais 

elevado, tornando difícil a competição com fontes convencionais de energia. Dessa 
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forma, leilões direcionados apenas para fontes renováveis de energia, que promovem a 

competição apenas entre fontes alternativas de energia, têm sido promovidos desde 

2007 visando aumentar a participação dessas fontes na geração elétrica brasileira 

(Nogueira, 2011). Nesse contexto, os últimos Leilões de Fontes Alternativas – LFAs, 

onde competem PCHs com projetos eólicos e projetos de geração à biomassa, os 

projetos eólicos têm obtido participação mais significativa. 

Complementando a energia adquirida por contratação regulada, o Decreto Nº 

6.353 de 2008 regulamentou a contratação de energia de reserva através dos chamados 

Leilões de Reserva - LER, que já eram estabelecidos na reforma regulatória do setor 

elétrico em 2004. O principal objetivo era garantir a segurança de suprimento de 

eletricidade à rede através de plantas de geração contratadas especialmente para tal 

propósito (Nogueira, 2011).  

Os leilões de reserva promovidos até 2009 eram direcionados apenas para uma 

fonte de geração, e em 2010, pela primeira vez, no leilão de reserva houve competição 

entre as chamadas fontes alternativas (PCH, eólica e biomassa), sendo assim além dos 

LFAs, as fontes alternativas têm tido considerável participação na contratação de 

energia de reserva, tendo, até agora, participado de quatro deles, que serão detalhados a 

seguir. 

 

Primeiro Leilão de Fontes Alternativas (1º LFA) 

O primeiro leilão de fontes alternativas ocorreu em maio de 2007, objetivando 

contratar projetos de geração a partir de biomassa, ventos e PCHs que iniciassem a 

entrega de energia em 1º de janeiro de 2010, conforme descrito em seu Edital (ANEEL, 

2010a). Como pode ser observado na Tabela 9 quase 640 MW em projetos foram 

adicionados ao sistema, apenas PCHs e usinas a biomassa e nenhum empreendimento 

eólico, sendo que o preço da energia nos projetos de PCHs na época foi o mais baixo 

dentre as outras fontes participantes, de R$ 134,99/MWh 

 

Tabela 9. Resultados do primeiro leilão de fontes alternativas, com destaque para 

os projetos de PCHs. 

Fonte: CCEE (2013b) 

1º LFA Nº de Projetos 
Capacidade 

(MW) 
Capacidade Média (MW) 

Preço Médio 

(R$/MWh) 

Biomassa 12 541,9 140 138,85 

Eólica 0 0 0 225 
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1º LFA Nº de Projetos 
Capacidade 

(MW) 
Capacidade Média (MW) 

Preço Médio 

(R$/MWh) 

PCH 6 96,74 46 134,99 

Total 18 638,64 186 137,56 

 

Além disso, a garantia física, expressa em termos de capacidade média total na 

Tabela 9, foi apenas de 186 MW, o que pode ser explicado pelo fato de que térmicas a 

biomassa podem não gerar energia nos períodos do ano de entressafra. 

 

Segundo Leilão de Fontes Alternativas (2º LFA) 

De acordo com o Edital do 2º LFA (ANEEL, 2010b), de agosto de 2010, as 

PCHs contratadas devem fornecer energia por 30 anos a partir de 2013 e devem ser 

negociadas sob o modelo de quantidade. Projetos de geração a biomassa e eólicas 

devem gerar energia por 15 anos, também a partir de 2013 e devem ser negociadas sob 

o modelo de disponibilidade. Como observado na Tabela 10, o 2º LFA contratou 

1.685,6 MW de energia através de 56 projetos a um preço médio de R$ 135,48. 

 

Tabela 10. Resultado do segundo leilão de fontes alternativas, com destaque para 

os projetos de PCHs. 

Fonte: CCEE (2013c) 

2º LFA 
Nº de 

Projetos 

Capacidade 

(MW) 

Capacidade Média 

(MW) 

Preço Médio 

(R$/MWh) 

Biomassa 1 65,00 22,30 138 

Eólica 50 1.519,60 643,90 134 

PCH 5 101,00 48,10 146 

Total 56 1.685,60 714 135,48 

 

É importante observar que o preço da energia dos projetos de PCHs foi o mais 

caro R$146,00, indicando a perda de competitividade frente às outras fontes 

participantes. 

 

Terceiro Leilão de Energia de Reserva (3º LER) 

O primeiro leilão de energia de reserva foi promovido em 2008, e apenas 

projetos em biomassa participaram como fonte geradora. No segundo leilão de reserva, 

que ocorreu em Dezembro de 2009, e 4º LER promovido em agosto de 2013, apenas 

energia eólica foi contratada.  
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O 3º LER foi promovido em sequência do 2º LFA, em agosto de 2010. Em 

oposição aos outros dois leilões de reserva anteriores, direcionados para apenas um tipo 

de fonte, as três fontes classificadas como alternativas puderam participar do mesmo. O 

leilão contratou projetos de geração a partir de biomassa com duração de 15 anos e 

início das operações em 2011, 2012 e 2013. Tanto projetos de eólica quanto PCHs 

contratadas devem iniciar suas operações em 2013, sendo que usinas eólicas devem 

gerar energia por 20 anos, enquanto PCH’s devem durar 30 anos (ANEEL, 2010c). O 3º 

LER contratou 1.206,6 MW de energia a um preço médio de R$ 125,07/MWh, sendo a 

fonte eólica a mais novamente a representativa dentre os 33 projetos (Tabela 11). 

 

Tabela 11. Resultado do terceiro leilão de reserva, com destaque para os projetos 

de PCHs. 

Fonte: CCEE (2013d). 

3º LER 
Nº de 

Projetos 

Capacidade 

(MW) 

Capacidade Média 

(MW) 

Preço Médio 

(R$/MWh) 

Biomassa 

2011 
6 286,90 

168,30 

154,18 

Biomassa 

2012 
2 118,00 145,37 

Biomassa 

2013 
3 243,00 134,47 

Eólica 20 528,20 255,10 122,69 

PCH 2 30,50 21,70 130,73 

Total 33 1.206,60 445 125,07 

 

Importante observar, que apesar da energia eólica ser novamente a mais 

representativa, o preço da energia média dos projetos de PCHs  foi mais baixo que os 

preços do produto biomassa. 

Ao comparar os três leilões aqui analisados, nota-se que nos resultados do 2º 

LFA e do 3º LER, os projetos de PCHs perderam competitividade em comparação  aos 

preço baixos dos projetos eólicos, em relação ao 2º LER de 2009. Pela primeira vez, as 

três fontes alternativas de energia apresentaram preços bem próximos aos preços das 

fontes convencionais.  

3.5. Comentários Finais 

Além dos números de capacidade instalada e potencial a explorar apresentados  

nesse capítulo, é importante considerar o aumento do consumo de energia previsto para 
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o futuro. O Plano Nacional de Energia de 2030, desenvolvido pela EPE em 2007, 

projeta um crescimento médio de 3,6% ao ano no consumo final de energia entre 2006 e 

2030. O PNE prevê também que 45% da oferta interna de energia em 2030 será 

proveniente de fontes renováveis, e a geração de eletricidade, que cresceria a uma taxa 

média de 4,3% ao ano, continuará muito dependente das fontes renováveis. A liderança 

continuará com a energia hidráulica, mas projeta-se aumento na participação da 

biomassa de cana, centrais eólicas e resíduos urbanos e também de fontes não 

renováveis (nuclear, gás natural e carvão mineral).  

Há que se ressaltar, no entanto, que a concretização deste cenário com esta 

composição de fontes na expansão planejada, predominantemente renováveis, depende 

principalmente da obtenção de Licenças Prévias Ambientais, de modo que as usinas 

indicadas possam participar dos leilões de compra de energia provenientes de novos 

empreendimentos, previstos em lei. Caso contrário, uma expansão concentrada em 

projetos termelétricos, preferencialmente movidos a gás natural, poderá constituir 

alternativa de atendimento à demanda, frente a eventuais atrasos dos projetos indicados. 

Apesar da participação crescente de outras fontes energéticas na geração de 

energia elétrica, a hidroeletricidade continua sendo muito importante na expansão do 

setor elétrico brasileiro, contudo deve se considerar que os recursos hídricos de maior 

atratividade já foram aproveitados e verifica-se que futuros projetos hidrelétricos de 

grande porte deverão ocupar áreas menos povoadas e economicamente pouco 

desenvolvidas, exigindo custos de implantação elevados e grandes áreas para seus 

reservatórios, causando impactos ambientais e contribuindo com a emissão de gases de 

efeito estufa (ANEEL, 2002).  

Portanto, a geração distribuída de energia, aproveitando recursos energéticos 

disponíveis em cada região, através da implementação de PCHs, além de possibilitar a 

produção de energia a curto e médio prazos e reduzir impactos ambientais ainda podem 

gerar receitas significativas através da venda de créditos de carbono como mostrado na 

análise dos dados. 

Como há uma forte tendência mundial a se utilizar fontes de energias 

renováveis, as PCHs constituem-se em uma importante e promissora oferta de energia 

elétrica para o país que possui um grande potencial para esse tipo de aproveitamento, 

podendo se beneficiar dos créditos de carbono. 
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Diversos incentivos políticos e de mercado foram implantados para aumentar a 

participação das fontes alternativas, ressaltando para as PCHs a importância do 

PROINFA, que juntamente com outros estímulos, resultaram na inserção de mais de 

2.000 MW provenientes de PCHs no sistema elétrico nacional, no período entre 2000 a 

2009 (LENZI, 2010).  

Entretanto, o que se observou nos últimos Leilões de Fontes Alternativas de 

Energia e de Energia de Reserva, que as PCHs perderam competitividade nesse 

ambiente frente a outras fontes alternativas, em especial a eólica. Nesses leilões, a 

energia das usinas eólicas foi contratada ao preço médio de R$ 130,00/MWh e a energia 

das PCHs ao preço médio de R$ 142,00/MWh. O resultado foi à contratação de apenas 

130 MW de potência instalada de PCHs contra 2.000 MW de usinas eólicas (EPE, 

2010). 

O levantamento apresentado neste trabalho mostra que há boas perspectivas para 

o desenvolvimento das PCH no Brasil, de modo que há possibilidade de o atual 

potencial de geração de energia elétrica de PCH, ou seja, aumentar dos atuais 4.597 

MW até os 11.800 MW já inventariados.  

Além do potencial disponível e do tamanho do mercado, as PCH apresentam 

outras vantagens que devem ser levadas em consideração, como por exemplo menor 

impacto ambiental quando comparado com empreendimentos convencionais, o 

desenvolvimento social, a geração de empregos e a geração descentralizada, próxima 

aos pontos de consumo, assim desonerando o sistema de transmissão e diminuindo as 

perdas.  

E por fim, outro ponto importante a ser considerado é que as PCHs apresentam 

um cenário bastante otimista tanto para a repotenciação e recapacitação de 

empreendimentos antigos, quanto no que se refere ao potencial de instalação de novas 

plantas. 
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CAPÍTULO 4 - Impactos socioambientais de PCHs 

Como as demais produções de energia, os projetos hidrelétricos, incluindo as 

pequenas centrais, geram impactos socioambientais negativos e positivos. Como cada 

aproveitamento é exclusivamente desenhado para atender as características específicas 

de um determinado local geográfico, com características específicas do meio, a 

magnitude dos impactos ambientais e sociais, bem como a extensão dos seus efeitos 

positivos e negativos é altamente dependente local.  

4.1. Conceito de Impacto Ambiental 

Segundo Resolução CONAMA, nº 001, 23 de janeiro de 1986, considera-se 

Impacto Ambiental: 

“qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 

biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma 

de matéria ou energia resultante das atividades humanas 

que, direta ou indiretamente, afetam: 

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

II - as atividades sociais e econômicas; 

III - a biota; 

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e; 

V - a qualidade dos recursos ambientais”.  

 

A adoção de sistemáticas para a avaliação de impactos ambientais teve início na 

década de 1960. Um dos países pioneiros na determinação de dispositivos legais para a 

definição de objetivos e princípios da política ambiental foram os Estados Unidos, 

através da Lei Federal National Environment Policy Act – NEPA, aprovada em 1969, 

que reconhece o profundo impacto da atividade humana sobre as inter-relações de todos 

os componentes do ambiente natural, especialmente as influências do alto crescimento 

populacional, da expansão industrial e da exploração de recursos naturais. Apresentando 

o termo “impacto” usado como sinônimo de “efeito” de uma ação em curso ou uma 

proposta. 
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Frente à repercussão da aplicação do NEPA, alguns organismos internacionais 

tais como Organização das Nações Unidas - ONU, Banco Interamericano de 

Desenvolvimento - BID e Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento -

BIRD, exigiram em seus programas de cooperação econômica a observância dos 

estudos de avaliação de impacto ambiental. 

No Brasil, o primeiro dispositivo legal associado à Avaliação de Impactos 

Ambientais ocorreu através da Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981. Esta Lei 

estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente e o Sistema Nacional de Meio 

Ambiente – SISNAMA, como órgão executor. Em consequência, passou-se a exigir que 

todos os empreendimentos que potencialmente provocariam impacto ambiental, 

estabelecessem, dentre outras obrigações: a identificação dos impactos ambientais; a 

caracterização dos efeitos negativos e, a definição de ações e meios para mitigação dos 

impactos negativos. 

Moreira (1992) define como qualquer alteração no meio ambiente em um ou 

mais de seus componentes provocada por uma ação humana e Sanchez (2008) adota o 

conceito de alteração da qualidade ambiental que resulta da modificação de processos 

naturais ou sociais provocada por ação humana. 

Os impactos ambientais, quanto à natureza, podem ser classificados, em: 

 Físicos – impactos físicos são efeitos ambientais causados sobre o Ar, a Água e 

o Solo. Por esse motivo, são normais e necessárias análises e avaliações da 

região do empreendimento de ordem climática, meteorológica, geomorfológica, 

assim como sobre a qualidade da água dos corpos hídricos afetáveis, do ar e do 

solo. 

 Biológicos – impactos biológicos, por sua vez, são efeitos ambientais causados 

sobre a Flora e a Fauna. Assim sendo, são realizadas análises e avaliações da 

região do empreendimento segundo as ordens limnológica, vegetacional, 

florística, botânica e faunística. Apenas no segmento relativo à fauna, os EIA 

podem envolver diversos subsegmentos, tais como mastofauna, avifauna, 

ictiofauna, herpetofauna, entomofauna, malacofauna e aracnofauna, dentre 

outros. 

 Antrópicos – os impactos antrópicos também denominados por impactos 

socioeconômicos e culturais. O fator ambiental afetado é o Ser humano e as 

análises e avaliações são realizadas através de todas as suas manifestações 
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demográficas, sociais, econômicas, antropológicas, arqueológicas, 

infraestruturas, culturais e legais, dentre outras. 

A Avaliação de Impacto Ambiental - AIA é um instrumento de política 

ambiental formado por um conjunto de procedimentos capaz de assegurar, desde o 

início do processo, que se faça um exame sistemático dos impactos ambientais de uma 

proposta e suas alternativas e que resultados sejam apresentados de forma adequada ao 

público e aos responsáveis pela tomada de decisão. 

Segundo o inciso III do artigo terceiro da Resolução CONAMA 237/97:  

 

Estudos Ambientais são todos e quaisquer estudos 

relativos aos aspectos ambientais relacionados à 

localização, instalação, operação e ampliação de uma 

atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio 

para análise da licença requerida, tais como: relatório 

ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico 

ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área 

degradada e análise preliminar de risco. 

 

Neste contexto, pode-se afirmar que impacto ambiental é a alteração no meio ou 

em algum de seus componentes por determinada ação ou atividade. Tais alterações 

devem ser quantificadas, pois apresentam diversos níveis de influência: direto, indireto, 

positivo, negativo, de curto, médio ou longo prazo.  

Ao se tratar de energia, a visualização dos impactos é ainda mais visível, seja na 

implantação do empreendimento, na geração, produção ou distribuição da energia, uma 

vez que todos os processo que visam à transformação de recursos naturais em energia, 

renováveis e não renováveis, provocam alterações ambientais, sociais e econômicas.  

Deve-se observar que a avaliação do impacto ambiental, em sua concepção,  

representa um importante mecanismo para auxiliar a tomada de decisão no processo da 

política ambiental. É através desta avaliação que se podem orientar os empreendimentos 

para a sustentabilidade.  

Segundo Machado (2000): 
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O estudo prévio de impacto ambiental e seu relatório de 

impacto ambiental só podem ser elaborados por equipe 

multidisciplinar. Isto quer dizer que uma pessoa física não 

pode ser autora do EIA e do RIMA, inobstante seja 

habilitada em diversos setores do conhecimento humano. 

 

Em relação ao dano ambiental, o artigo 3º, III, da Lei nº 6.938/91 da Política 

Nacional do Meio Ambiente define a poluição como: 

 

A degradação da qualidade ambiental resultante de 

atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a 

saúde, a segurança e o bem-estar da população; criem 

condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

afetem desfavoravelmente a biota; afetem as condições 

estéticas ou sanitárias do meio ambiente; lancem matérias 

ou energia em desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos. 

 

De acordo com o caput do artigo 225 da Constituição Federal : 

 

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações" 

 

O Estudo de Impacto Ambiental - EIA, instrumento constitucional da política 

ambiental, é um dos elementos do processo de avaliação de impacto ambiental. Trata-se 

da execução, por equipe multidisciplinar, das tarefas técnicas e científicas destinadas a 

analisar, sistematicamente, as consequências da implantação de um projeto no meio 

ambiente, por métodos de análise e técnicas de previsão dos impactos ambientais. 

O estudo de impacto ambiental deve ser desenvolvido de acordo com várias 

atividades técnicas, destacando-se entre elas o diagnóstico ambiental da área de 
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influência do projeto: completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas 

interações, tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes 

da implantação do projeto. 

O Relatório de Impacto Ambiental - RIMA é um documento que apresenta os 

resultados dos estudos técnicos e científicos de avaliação de impacto ambiental. 

Constitui um documento do processo de avaliação de impacto ambiental e deve 

esclarecer todos os elementos da proposta em estudo, de modo que possam ser 

divulgados e apreciados pelos grupos sociais interessados e por todas as instituições 

envolvidas na tomada de decisão. 

O Plano de Controle Ambiental – PCA reúne, em programas específicos, todas 

as ações e medidas minimizadoras, compensatórias e potencializadoras aos impactos 

ambientais prognosticados pelo Estudo de Impacto Ambiental. A sua efetivação deve 

ocorrer através de equipe multidisciplinar composta por profissionais das diferentes 

áreas de abrangência, conforme as medidas a serem implementadas. 

4.2. Impactos  Cumulativos e Sinérgicos. 

O conceito de impacto cumulativo foi introduzido juntamente com o primeiro 

sistema de Avaliação de Impacto Ambiental - AIA, pelo National Environmental Policy 

Act – NEPA, em 1970, nos Estados Unidos da América, que na define impactos 

cumulativos como:  

 “[...] o impacto que resulta do impacto incremental da 

ação [em análise] quando acrescia de outras ações 

passadas e presentes e de ações futuras razoavelmente 

previsíveis, independentemente de quão pequenas, mas 

coletivamente significativas que ocorram em um período 

de tempo ou da pessoa que promove essas ações. Impactos 

cumulativos podem resultar de ações individualmente 

[Seção 1508.7].” 

 

Ao longo dos anos este conceito foi ganhando adaptações e novas definições, 

como a de Canter (1999), que acrescenta à dimensão temporal, a dimensão espacial e 

evidencia os vários tipos de impacto cumulativo que podem ocorrer, de modo que 

impactos cumulativos são impactos de natureza aditiva, interativa, sinergética ou 
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irregular (imprevisível), gerados por ações individualmente insignificantes, mas 

coletivamente significativas que se acumulam no espaço e tempo (Canter L., 1999). 

No estudo de Egler (2001), os impactos cumulativos recebem a designação de 

diferentes formas de impactos, sendo todas essas tipologias impactos cumulativos, a 

saber: 

 impactos aditivos dos empreendimentos que não requerem a AIA, de acordo 

com a maioria das legislações existentes, tais como os projetos de pequena 

escala, projetos agrícolas que ocupem áreas menores que 10.000 ha. etc.; 

 impactos sinergéticos, no qual o impacto total de diferentes projetos excede a 

mera soma dos impactos individuais; 

 impactos de limite ou de saturação, onde o ambiente pode ser resiliente até um 

certo nível, a partir do qual se torna rapidamente degradado; 

 impactos induzidos, onde um projeto de desenvolvimento pode estimular/induzir 

projetos secundários, sobretudo de infraestrutura; 

 impactos por estresse de tempo ou de espaço, onde o ambiente não tem nem 

tempo nem espaço para se recuperar de um impacto antes que seja submetido a 

outro; e 

 impactos globais, tais como os que ocorrem na diversidade biológica e no clima 

do planeta. 

 

Dessa forma, simplificadamente, impactos cumulativos são gerados de outros 

impactos incrementais de mais de um empreendimento que se acumulam no tempo ou 

no espaço, resultando em um efeito maior que o efeito do impacto individual de cada 

empreendimento, sobre um determinado componente, quanto analisado separadamente 

(Figura 4).   

São exemplo de impactos cumulativos, o esgoto de uma residência lançados in 

natura em um córrego, suas consequências podem ser mensuráveis, mas se muitas 

residências procederem da mesma forma, certamente a qualidade das águas ficará 

sensivelmente degradada; ou pequenos empreendimentos turísticos, como pousadas e 

restaurantes, e pequenas obras de infraestrutura urbana individualmente podem ter 

impacto pouco relevante, mas somados e concentrados em uma área modificam 

paisagens, qualidade das águas e a cultura local; e ainda corte de vegetação em uma 

pequena propriedade rural pode não ter efeitos mensuráveis sobre o ecossistema 
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aquático, mas se essa vegetação for eliminada de toda uma bacia hidrográfica, não há 

dúvidas sobre seus efeitos deletérios. 

 

 
Figura 4. Representação de impacto ambiental cumulativo. 

Fonte: Ferreira & Cantarino (2011) apud Hyder (1999). 

 

O impacto sinérgico (ou interação de impactos), segundo o Ministério de Meio 

Ambiente - MMA (2002) é aquilo que tem a capacidade de agir em sinergia ou ação 

cooperativa de agentes discretos, no caso, entre impactos diferentes do mesmo projeto 

ou de projetos diferentes em que efeito total dá origem a outro impacto diferente ou 

maior que a soma dos efeitos tomados independentemente (Figura 5). 

Ou seja, os efeitos sinérgicos ocorrem quando que impactos de naturezas 

distintas interagem, gerando efeitos diversos ou maiores que quando analisados 

individualmente em cada empreendimento. Diz respeito, portanto, à avaliação da 

complementaridade de efeitos entre impactos de distintas naturezas (Norma Técnica NT 

03/2010). 

 
Figura 5. Representação de impacto ambiental sinérgico. 

Fonte: Ferreira & Cantarino (2011) apud Hyder (1999). 
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No item 5.5 do próximo capítulo, serão apresentados os efeitos sinérgicos e 

cumulativos gerados a partir da dos impactos de conjuntos de PCHs no mesmo rio. 

4.3. Impactos Positivos das PCHs 

Para melhor compreensão dos impactos socioambientais gerados por essas 

centrais hidrelétricas, deve-se distinguir três tipos básicos desses aproveitamentos 

quanto à capacidade de regularização, segundo Eletrobrs (1999): usinas a fio d’água ; de 

acumulação com  regularização diária do reservatório; e com regularização mensal.  

Uma PCH típica normalmente opera a fio d’água, isto é, geram energia com o 

fluxo da água do rio (ELETROBRÁS, 2013). Esse tipo de PCH é empregado quando as 

vazões de estiagem do rio são iguais ou maiores que a descarga necessária à potência a 

ser instalada para atender à demanda máxima prevista.  

Nesse caso, despreza-se o volume do reservatório criado pela barragem, sendo 

estas, normalmente, baixas, pois têm a função apenas de desviar a água para o circuito 

de adução, de modo que o aproveitamento energético local é parcial e o vertedouro 

funciona na quase totalidade do tempo, extravasando o excesso de água 

(ELETROBRÁS, 2000).  

As pequenas centrais hidrelétricas à fio d’ água, não exigem a construção de 

grandes reservatórios e assim, o panorama traçado para projeto de PCH pressupõe que 

não haja deslocamentos populacionais de entorno, nem grandes efeitos negativos no 

ecossistema da região (ANDRADE, 2006). Entretanto, o reservatório não permite a 

regularização do fluxo d´água, e com isso, em ocasiões de estiagem a vazão disponível 

pode ser menor que a capacidade das turbinas, causando ociosidade, além da  

necessidade de existência do potencial hidráulico em local próximo às cargas, já que, do 

contrário, o custo da linha de distribuição (ou mini rede) aumenta, inviabilizando a 

implantação. 

Este tipo de hidrelétrica é utilizada principalmente em rios de pequeno e médio 

portes que possuam desníveis significativos durante seu percurso, gerando potência 

hidráulica suficiente para movimentar as turbinas. 

Já as PCHs de acumulação, com regularização diária do reservatório são 

empregadas quando a geologia da região, bem como sua topografia, viabilizam de 

forma técnica e financeira a utilização do reservatório. As vazões de estiagem do rio são 

inferiores à necessária para fornecer a potência para suprir a demanda máxima do 
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mercado consumidor e ocorrem com risco superior ao adotado no projeto. Nesse caso, o 

reservatório fornecerá o adicional necessário de vazão regularizada (ELETROBRÁS, 

2000). 

A PCH de acumulação, com regularização mensal considera dados de vazões 

médias mensais no seu dimensionamento energético, analisando as vazões de estiagem 

médias mensais, pressupõe-se uma regularização mensal das vazões médias diárias, 

promovida pelo reservatório(ELETROBRÁS, 2000).  

As pequenas centrais são uma fonte de energia renovável e apropriada para 

eletrificação de áreas rurais nos países em desenvolvimento. É uma tecnologia 

confiável, podendo operar conectada ao sistema elétrico ou de forma isolada, 

contribuindo adequadamente para as necessidades de energia de países em 

desenvolvimento. Além disso, a substituição de fontes convencionais de energia (lenha 

para cozimento, geradores diesel, lampiões), por energias renováveis ajuda na redução 

da emissão de CO2. Isso contribui para mitigação das mudanças climáticas e também 

para diminuição da pobreza e aumento do desenvolvimento econômico através do 

suprimento da necessidade de energia para iluminação, bombeamento de água e 

operação de pequenas unidades produtivas. 

As características descritas anteriormente tornam esses aproveitamentos 

hidráulicos uma fonte energética muito interessante, e que apresenta diversas vantagens 

sobre outras opções, entre as quais se pode citar (Carneir, 2010): 

• Apresentam concepção simplificada, que lhes proporciona baixo custo de 

implantação e manutenção e facilidade na operação. 

• A tecnologia é de fácil adequação para a fabricação e utilização em países em 

desenvolvimento ou em áreas remotas. 

• Não há grandes barragens, obras hidráulicas importantes e grandes 

alagamentos; assim, os problemas enfrentados pelas grandes hidroelétricas, como o 

deslocamento de populações e a estratificação dos reservatórios são evitados. 

• Baixo impacto ambiental, em função das dimensões e ompacto referente a 

reservatório, quando utilizado, de pequena extensão. 

• Equipamentos com crescente oferta nacional e internacional. 

• Baixo investimento inicial, quandocomparado a investimentos em outros 

empreendimentos de geração de energia elétrica. 
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• Localização próxima a demanda consumidora, e menos custos de conexão e 

transmissão de energia elétrica. 

• Obras civis de pequeno porte. 

• Menos tempo de desenvolvimento e construção, em geral de 18 a 24 meses, 

considerando a outorga das respectivas licenças de instalação e supressão de vegetação.  

A seguir serão descritos,  os principais impactos positivos gerados nas diferentes 

fases de implantação de uma PCH. 

 

4.3.1. Aumento da Oferta de Energia Elétrica,  Atendimento a Comunidades 

Isoladas e Geração Distribuída 

O aumento da oferta de energia elétrica é o principal objetivo da implantação de 

uma central hidrelétrica, constituindo-se de um impacto positivo. 

O acesso à eletricidade é uma das chaves para o desenvolvimento, 

proporcionando iluminação, aquecimento e força motriz para usos produtivos e 

comunicação.  

Levando-se em consideração que existe um grande número de pessoas sem 

atendimento de energia elétrica, e esse número cresce, apesar dos programas de 

eletrificação rural, uma vez que, estes não são suficientes para cobrir o aumento 

populacional,  a necessidade de eletrificação das comunidades isoladas é um impacto 

extremamente importante que irá gerar desenvolvimento na região. Além disso, boa 

parte destas pessoas vive em comunidades ou áreas isoladas, distantes e de difícil acesso 

(Tiago Filho et. al., 2008). 

As iniciativas de eletrificação de comunidades isoladas têm-se mostrado, até 

então, de difícil sustentabilidade econômica, com altos índices de descontinuidade do 

serviço e com a baixa qualidade da energia elétrica disponibilizada. Outro aspecto 

importante dessas iniciativas é a grande dificuldade para o suprimento energético dessas 

comunidades. 

O atendimento destes excluídos via extensão de rede raramente é viável, quer 

seja devido ao custo da linha, em função das grandes distâncias envolvidas, quer seja 

pelas dificuldades e impacto ambiental para transposição de obstáculos naturais como 

grandes rios e densas áreas de floresta.  

A opção, portanto, é o atendimento via geração descentralizada, 

preferencialmente através de fontes de energia renováveis, dentre as quais as micro e 
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pequenas centrais hidrelétricas ganham importância pelo fato de suas características se 

adequarem a esta aplicação. 

Outro fator que contribui na inviabilização do atendimento via extensão de rede 

é a baixa densidade demográfica, que faz com que o custo unitário da ligação suba 

muito. As áreas de baixa densidade demográfica são também, de forma geral, de difícil 

acesso. Nos últimos 30 a 40 anos a população mundial não atendida não decresceu 

significativamente em números absolutos – cerca de 1,7 bilhão de pessoas continuam 

sem eletricidade, o que implica em aproximadamente 400 milhões de domicílios (Tiago 

Filho et. al., 2008). 

Ainda, segundo Rosa (2007), embora o setor elétrico conte com um sem-número 

de normas, recomendações, manuais de projeto e modelos de gestão de negócio para 

empreendimentos em energia elétrica, a maioria é voltada para os de grande porte e para 

sistemas elétricos interligados. Há poucas publicações dedicadas a sistemas de 

eletrificação muito pequenos, e menos ainda propondo estratégias e ações para 

viabilizar o suprimento de eletricidade em sistemas isolados em que, em princípio, não 

haja exequibilidade econômica. Com isso, relega-se do plano das ideias o pequeno e, 

mais ainda, o longínquo e não rentável, deixando-o abandonado à sorte de que os 

modelos tradicionais, orientados a grandes economias de escala, venham a dar conta das 

suas especificidades. 

A população rural, principalmente das Regiões Norte e Nordeste, apresenta 

sérios problemas no que concerne a seu modo de produção, à qualidade de vida, e à 

degradação intensiva de seus recursos naturais. Basicamente, o eixo principal do 

subdesenvolvimento rural está relacionado à falta de infraestrutura que possibilite aos 

pequenos produtores fazer de sua propriedade uma unidade produtiva. Entre todos os 

tipos de infraestrutura necessários, a eletrificação rural é a que mais incide no 

desenvolvimento regional, visto que várias atividades agrícolas dependem do emprego 

de energia (Colacchi, 1996). 

Percentualmente, o maior número de pessoas que não têm acesso à energia 

elétrica no meio rural reside na Região Norte, e é nesta região onde se pode considerar 

que serão encontrados os maiores desafios para a universalização, isto devido às 

dimensões da região, dificuldade de utilização de rede de transmissão e pelo alto índice 

de pulverização das comunidades, cerca de 2,5 milhões de pessoas, o que corresponde a 

62,5% da população rural (Tiago Filho et. al., 2008). 
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Em termos comparativos, no Nordeste o índice chega a 39,3% (cerca de 5,8 

milhões de pessoas, o maior em números absolutos); no Centro-Oeste, a 27,6% (cerca 

de 367 mil pessoas); no Sudeste, a 11,9% (cerca de 807 mil); e no Sul, 8,2% (cerca de 

484 mil pessoas) (Tiago Filho et. al., 2008). 

A baixa atratividade da eletrificação rural para as concessionárias causa o baixo 

interesse de implementação da eletrificação rural sob a ótica privada. Como forma de 

reduzir essa desigualdade surgiram cooperativas de eletrificação rural, que em conjunto 

com a participação financeira de governos estaduais e municipais buscavam fornecer 

eletricidade a pequenos núcleos populacionais (Tiago Filho et. al., 2008). 

Embora haja diversas fontes de biomassa e potenciais hídricos abundantes na 

Região Norte, as poucas comunidades atendidas o são via motor geradores a diesel, já 

que estes apresentam baixo custo de instalação e são fáceis de instalar e operar. 

Normalmente estes grupos geradores foram cedidos por prefeituras ou pelo governo do 

estado ou pertencem à própria comunidade, que administra sua operação, assim como a 

operação da rede de distribuição, caso existente.  

A desvantagem dos grupos geradores diesel é o preço do combustível, fato que 

se agrava no caso das comunidades isoladas, para as quais este custo é muito maior 

devido ao custo do transporte do combustível e à logística de transporte. Outro 

problema, nestes casos, é que normalmente apenas o custo do combustível é rateado 

entre os consumidores, não havendo provisão de um fundo de reserva que permita 

aquisição de peças e mão-de-obra para manutenção. Por este motivo os grupos 

geradores existentes operam de forma precária e, muitas vezes, com um consumo muito 

maior que o normal. 

Como opção a estas alternativas as fontes renováveis de energia têm se mostrado 

promissoras para o atendimento de comunidades isoladas nessas regiões. Entre as 

diferentes fontes de energias renováveis destaca-se a hidroeletricidade, através micro e 

pequenas que, além não poluente, evitam o custo das linhas de transmissão. 

As pequenas centrais para eletrificação de áreas rurais podem trazer vários 

benefícios potenciais. Além dos impactos ambientais, sociais e de saúde evitados dos 

combustíveis tradicionais, benefícios econômicos diretos resultam do uso da 

eletricidade em aplicações produtivas, como a irrigação, processamento de colheitas e 

preservação de alimentos.  
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Oportunidades de emprego têm crescido como resultado do encorajamento das 

aplicações produtivas, e a eletrificação têm proporcionado aumento no potencial de 

desenvolvimento de negócios e empreendimentos. Em âmbito nacional, no qual a 

eletricidade substitui o diesel, é possível conseguir ganhos extras relativos à importação 

de combustíveis. Nos locais em que a eletricidade atua como um estímulo à agricultura, 

comércio e indústria, um subproduto econômico indireto em termos de agregação de 

valor e criação de empregos tem sido reportado como significante (Tiago Filho et.al., 

2008). 

 

4.3.2. Geração de Empregos Diretos e Indiretos 

A construção de uma central hidrelétrica pode envolver diversas atividades que 

podem trazer benefícios como o aumento da oferta de emprego, geralmente para 

trabalhadores locais. Durante a construção há utilização intensiva de mão-de-obra, o que 

aumenta a criação de empregos e consequentemente a distribuição de renda, sendo 

dessa forma muito importante para as comunidades locais de pequenas cidades. A 

geração de postos de trabalho ocorre desde o início do processo de implantação até o 

efetivo funcionamento. 

Além das formas de contratação classificadas como diretas por serem resultado 

imediato da construção da central, há ainda os empregos gerados de forma indireta 

representados principalmente por pessoal contratado para a prestação de serviços. 

Deve-se ressaltar, entretanto, que a contratação realizada para período de 

construção, momento em que a mão-de-obra local é mais requerida, geralmente é de 

caráter temporário, restrito à execução das obras civis. Comumente, a mão-de-obra 

contratada para trabalhar no funcionamento da central demanda maior especialização, 

não encontrada entre a população das comunidades locais. 

Como medida potencializadora desse impacto deve-se considerar a criação de 

turnos de trabalho e a implantação de um programa de educação ambiental voltado para 

os trabalhadores e a comunidade local. Dessa forma, educação e emprego podem criar 

um potencial para a promoção do desenvolvimento regional. 
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4.3.3. Aumento na Arrecadação de Impostos 

O aumento na arrecadação de impostos ocorre pela compra de materiais e usos 

de serviços. É um impacto positivo da construção de uma central, trazendo benefícios e 

desenvolvimento para a economia regional. 

 

4.3.4. Valorização Imobiliária no Entorno do Reservatório 

Este impacto positivo ocorre somente se a área do reservatório for atrativa e se 

for implantando um programa eficiente que funcione como base para a estruturação e o 

desenvolvimento do turismo local. Um programa bem elaborado pode maximizar este 

impacto, trazendo benefícios como o aumento de renda e arrecadação de impostos na 

região, bem como a melhora geral na infraestrutura municipal do local do 

empreendimento, que deve ser adequada e aprimorada para o recebimento de turistas. 

 

4.3.5. Contribuição para a Sustentabilidade Local 

A PCH desempenha importante papel na sustentabilidade ambiental pelo fato de 

utilizar fonte de energia renovável e, conseguintemente, evitar a necessidade do uso de 

fontes fósseis para o mesmo fim. As atividades envolvidas na construção e 

operacionalidade de grandes hidrelétricas, frequentemente afetam os recursos hídricos 

da região e podem acarretar nivelamento de montes, remoção de rochas, obstrução de 

vales e outras alterações ao terreno existente, tais como erosão e sedimentação do solo, 

resultantes do emprego de máquinas pesadas utilizadas na construção. 

Neste contexto, a alteração de recursos geológicos pode afetar diretamente os 

recursos biológicos da região, evidenciados pela perda do habitat natural de várias 

espécies. Essas transformações afetam, também, direta ou indiretamente¸ os padrões de 

volume e velocidade da hidrografia local, provocando assoreamento dos cursos de água 

e causando efeitos adversos à vegetação aquática e aos organismos biológicos 

residentes, tais como populações de peixes (EPA, 1998). 

Há que se observar que a PCH não exige a construção de grandes reservatórios 

e, quando construída sob regime de fio de água, evita os resultados impactantes tanto no 

solo, como nos cursos de água e no regime fluvial . Os projetos fio de água são 

considerados como aqueles onde o fluxo do rio no período seco é igual ou maior que o 

mínimo requerido para as turbinas (ELETROBRÁS, 2013). Neste aspecto, há que se 
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observar, também, que usinas a fio de água não incluem armazenamentos de água 

significativos, e devem fazer uso completo do fluxo de água do rio.  

Para Elliot (2000) a mudança do paradigma convencional para o novo paradigma 

energético, está estreitamente ligado aos objetivos dos projetos das PCH. O mundo está 

se movendo em direção a uma abordagem sustentável para geração energética o que 

influencia largamente a concepção de um meio ambiente preservado, no que tange, 

principalmente, ao uso de energia renovável em vez de estoque limitado.  

Neste sentido, pode-se afirmar que a geração descentralizada de energia  

contribui em larga escala para o desenvolvimento sustentável e que a integração 

regional desenvolvida através de uma rede descentralizada diminui a vulnerabilidade 

elétrica e a dependência de fontes específicas e limitadas de energia. 

A construção de uma central hidrelétrica deve ser analisada de forma que a 

consideração integrada quanto à viabilidade econômica, à viabilidade social e ambiental 

e também quanto aos recursos disponíveis permita uma conclusão correta. As pequenas 

centrais não produzem contaminação ambiental e seu uso pode evitar que seja gerada 

energia elétrica com outras fontes não-renováveis e poluentes de energia, impedindo 

desta forma expelir contaminantes na atmosfera e suas consequências ambientais. 

Por outro lado, há de se considerar, também, que a quantidade de energia a ser 

produzida por uma PCH de pequeno porte, seja como autoprodutor ou produtor 

independente, não deve justificar qualquer impacto ambiental.  

4.4.  Impactos Negativos das PCHs 

Como se trata de uma concepção mais simples de uma central hidrelétrica, as 

pequenas obras representam menor impacto socioambiental, se comparado com centrais 

hidrelétricas de maior porte. Acrescenta-se a isso, a baixa emissão de gases de efeito 

estufa, com possibilidade de venda de crédito de carbono. 

Entretanto, é importante considerar que dentro de uma determinada região, as 

PCHs podem infligir impactos no bioma e nas populações que nele vivem (ANDRADE, 

2006) A instalação de uma PCH ou como qualquer outra usina em determinado espaço 

geográfico acaba por repercutir na dinâmica deste ecossistema devendo-se, portanto, 

fazer o reconhecimento da potencialidade e fragilidade do meio frente à especificidade 

da obra. 
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Os principais impactos ambientais causados pelas PCHs são os mesmos das 

grandes centrais hidrelétricas, só que em pequena escala (ANDRADE, 2006):  

 Ocupação do solo pela formação do lago; 

 Alteração do leito original do rio; 

 Alteração da velocidade da água; 

 Alteração da qualidade da água; 

 Modificação sobre a fauna e flora aquática; 

 Vazão residual no trecho seco do rio. 

Além dos fatores citados, embora as PCHs não se utilizem de volumosas 

acumulações de água, o impacto causado em sua disponibilidade é um dos mais 

significativos dentre os problemas gerados. A ausência de um grande reservatório não 

deverá causar mudanças indesejáveis na qualidade, porém o desvio de um curso natural 

do rio, em função da barragem, pode ser uma fonte de conflito com outros usos. 

A diminuição do volume de água, dependendo do trecho atingido pela mudança 

do regime hídrico e da sua relevância ecológica, pode provocar uma alteração na 

comunidade aquática, que pode resultar na extinção de algumas espécies endêmicas 

(SOUZA et. al., 2002) e na perda de biodiversidade. 

A seguir, os principais impactos são descritos, baseado nos trabalhos de Tiago 

Filho et. al., 2008; Leão, 2008; ANEEL, 2002; Andrade, 2006; Sbrissisia, 2008 e 

estudos ambientais de diferentes aproveitamentos. 

 

4.4.1. Aumento do Tráfego de Veículos nas Vias de Acesso 

O aumento na movimentação de veículos nas vias de acesso ao local na fase de 

implantação da central é um impacto inevitável. Inicialmente, o grande movimento de 

veículos será decorrente do transporte de material e equipamentos necessários. Após a 

implantação haverá o transporte diário dos funcionários contratados, além de visitas 

periódicas dos engenheiros às obras e à casa de máquina. Há também a questão da 

valorização imobiliária do entorno, que acarretará um aumento da população local e 

consequentemente do trânsito de veículos.  

Visivelmente, trata-se de um impacto negativo, pois causará incômodo e 

perturbação da população local, principalmente pela produção de poeira e ruídos, além 
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de riscos de acidente de trânsito. Em muitos casos torna-se necessário construir estradas 

de acesso adicionais. O transporte pelo rio, se possível, é uma alternativa para o 

deslocamento de materiais e pessoas, entretanto é geralmente mais caro e mais lento. 

 

4.4.2. Riscos de Acidentes 

Acidentes são passiveis de acontecerem durante a execução de qualquer obra 

civil, e a construção de centrais não é exceção. O impacto é considerado permanente, 

pois não se restringe à fase de construção, prolongando-se por todo o tempo de operação 

da central. Não devem ser considerados somente os riscos para os trabalhadores 

(acidentes de trabalho), mas também para a população e os ecossistemas locais, sendo o 

enchimento do reservatório a ação que oferece maiores riscos nesse sentido. 

O risco de acidentes é um impacto de importância, que requer um amplo, 

cuidadoso e eficiente programa de controle. 

 

4.4.3. Supressão da Vegetação 

Pode-se dizer que a supressão de vegetação é um impacto necessário para a 

implantação de uma central. É essencial que a área a ser alagada pelo reservatório tenha 

sua vegetação suprimida antes do enchimento para evitar graves problemas futuros, tais 

como a geração de gases pelo processo de apodrecimento de material vegetal afogado 

que pode levar a perda de qualidade de água do reservatório e redução da vida útil do 

mesmo.  

Há que se lembrar de que a Lei Federal número 3.824 de 23 de novembro de 

1960 tornou obrigatória à retirada de vegetação antes do início do enchimento do 

reservatório. Deve-se verificar, também, se a vegetação a ser suprimida não está contida 

em áreas de preservação ambiental, legalmente constituídas, como por exemplo, 

parques nacionais e outras unidades de conservação de fauna e flora. A necessidade de 

supressão de áreas de vegetação encontradas nesses ambientes pode levar a uma 

provável inviabilização ambiental do empreendimento. 

No caso da região amazônica, onde existe o maior potencial a explorar, essa 

questão é ainda mais problemática, uma vez que no relevo local pouco acidentado, 

mesmo as pequenas centrais tendo reservatório relativamente pequeno, uma área 

considerável será inundada, podendo cobrir extensas áreas de densa floresta tropical. 
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4.4.4. Alteração das Características Físicas, Químicas e Microbiológicas da 

Água 

As centrais de energia hidráulica podem afetar a qualidade de água de diversas 

maneiras, embora os impactos individuais de todo o processo de instalação e operação 

sejam muito específicos em cada local. Ao contrário das usinas em grande escala, as 

áreas das represas de usinas em pequenas escalas são rasas ou têm vazão rápida não 

permitindo a estratificação térmica. Consequentemente, os problemas de qualidade de 

água associados com os reservatórios grandes (águas inferiores frias e pobres em 

oxigênio, liberações dos nutrientes, metais pesados e metano dos sedimentos anaeróbios 

etc.) não se esperam ocorrer. Entretanto, os esquemas em pequena escala podem afetar a 

qualidade de água de outras maneiras. 

De forma geral, a alteração das características da água como um todo se deve 

principalmente ao lançamento de efluentes (esgoto sanitário) pela população local e os 

funcionários da obra e a transformação de ambiente lótico em lêntico, intrínseca da 

formação do reservatório, além do assoreamento e carreamento de material para o corpo 

hídrico. 

Os esquemas hidráulicos podem mudar o nível de sólidos suspensos na água do 

rio, afetando desse modo à sedimentação, a erosão, o conforto visual e ecossistemas 

aquáticos. Além disso, devem-se considerar as emissões de poeira e de materiais na 

água decorrentes da atividade de construção, que resultam em aumento na matéria 

suspensa e na turbidez do rio à jusante. Estas mudanças podem alterar a carga do 

sedimento do rio e assim alterar características de deposição e de erosão. 

A interrupção do padrão natural de vazão pode causar a deposição ou o aumento  

da erosão, que podem afetar as espécies e a agricultura à jusante. Por exemplo, o 

aumento da turbidez e da sedimentação afetam a reprodução de algumas espécies de 

peixes. Aumento na matéria suspensa pode afetar fontes de água potáveis nos casos 

onde há um ponto de captação à jusante da hidrelétrica, e degradação na qualidade de 

água captada para outros usos. Além disso, a liberação da água das hidrelétricas pode 

aumentar a correnteza local do leito do rio, conduzindo ao assoreamento do rio à 

jusante. 

A introdução de uma central também pode afetar os níveis da aeração no rio. 

Para alguns esquemas, a aeração da água na turbina ou na represa aumenta os níveis 
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dissolvidos de oxigênio e melhora consequentemente a qualidade de água. Entretanto, 

em alguns casos, a instalação de esquemas de energia hidráulica pode reduzir os níveis 

de aeração que podem ter efeito prejudicial em ecossistemas aquáticos. 

Os níveis reduzidos de oxigênio dissolvido podem afetar peixes, diminuindo 

taxas de crescimento ou causar mortalidade de espécies sensíveis. O efeito é 

particularmente importante onde hidrelétricas são instaladas de forma adjacentes no 

mesmo rio, porque estes esquemas conduzem às diminuições cumulativas no oxigênio 

dissolvido. Para esquemas de alta queda podem ocorrer alguns efeitos prejudiciais 

devido à redução da vazão entre o ponto de captação e o ponto onde a água retorna ao 

leito do rio, que pode conduzir a uma deterioração na qualidade de água. 

Alterações na qualidade da água também podem ocorrer devido a práticas 

operacionais, como por exemplo, o uso dos biocidas e outros materiais para a limpeza 

da tubulação, que podem poluir águas de descarga. Além disso, a interrupção do fluxo 

do rio entre o canal de adução e o canal de fuga pode ter efeitos em todas as descargas 

de efluentes existentes nesta seção do rio, porque o fluxo reduzido significa que 

quaisquer poluentes liberados no rio estarão menos diluídos. 

Deve-se enfatizar que, na maioria das centrais, todos os impactos acima são 

pequenos e podem ser mitigados por técnicas de projeto apropriadas. Porém, por afetar 

o ecossistema aquático e a qualidade da água, devem ser considerados impactos de 

grande relevância, uma vez que a taxa de metabolização e restauração do equilíbrio do 

ecossistema depende das características da comunidade aquática local. 

 

4.4.5. Deslocamento e Alteração Comportamental da Fauna 

A situação de estresse da fauna causada pela implantação de uma central é um 

impacto negativo de grande importância, sendo imperativa a criação de um programa 

com medidas mitigadoras para minimizar tais efeitos. O deslocamento, que leva a 

modificação do comportamento, é devido à alteração do habitat natural, principalmente 

pela geração de ruído, a supressão da vegetação e o enchimento do reservatório além do 

constante e intenso movimento de pessoas. Em geral, durante o enchimento do 

reservatório ocorre a transferência ou a migração de animais para áreas já ocupadas, 

provocando uma superpopulação temporária e um stress para toda a comunidade 

biológica. 
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Além disso, no caso de instalação da central comunidades isoladas, e 

biologicamente preservadas, o acesso fácil a áreas anteriormente inacessíveis e não 

colonizadas, nas beiras das represas acelerará a caça indiscriminada. 

 

4.4.6. Poluição Atmosférica e Sonora 

A poluição sonora é um impacto sentido principalmente durante a fase de 

construção da central devido ao tráfego intenso de equipamentos e veículos pesados e 

operações de britagem, bem como a eventual necessidade de escavações de rocha e 

durante a construção da fundação da barragem, canal de adução e casa de força. Ocorre 

também na fase de operação, em função do próprio funcionamento da central. 

O ruído gerado pelos veículos e pelos equipamentos no local pode perturbar 

ecossistemas locais assim como as residências próximas. É um impacto local e 

negativo, mas de pouca importância por não ser intenso nem ocorrer de forma 

significativa.  

Haverá emissões atmosféricas dos equipamentos usados, do transporte de mão-

de-obra e do transporte de materiais de construção por veículos pesados. Estes níveis 

são relativamente baixos se comparados a outras emissões. 

 

4.4.7. Alteração das Características do Solo 

As atividades de movimentação de terra para as obras de construção da casa de 

força, escavação do circuito de adução e a abertura de áreas para canteiro de obras e 

para bota-foras provocarão uma desorganização dos horizontes do solo. Estas 

intervenções no terreno deixarão expostas as camadas inferiores de solo que, já 

desprovido de vegetação original, estará mais suscetível ao surgimento de outros 

impactos mencionados, como o surgimento de processos erosivos e consequentes 

carreamento de sólidos para o curso d’água. Há ainda a questão da compactação do 

solo, mais intensa nas áreas de tráfego de maquinário e veículos. 

Todas estas intervenções resultam no empobrecimento do solo, dificultando a 

recomposição natural da vegetação. Vale ressaltar que os solos amazônicos variam 

consideravelmente em textura e mineralogia de acordo com as condições geológicas 

locais. Na sua maioria, porém, eles podem ser considerados como ácidos, pobres em 

sais minerais solúveis e de baixa fertilidade. 
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Deve-se destacar, também, a possibilidade de contaminação do solo, tal como da 

água, pela geração de resíduos. São vários os tipos de resíduos gerados, destacando-se 

os resíduos de construção, os óleos e graxas (muitas vezes com metais agregados) 

decorrentes da manutenção e lubrificação de máquinas e equipamentos, bem como pelas 

instalações de manutenção e abastecimento de equipamentos mecânicos e os próprios 

resíduos humanos. A contaminação do solo por resíduos é um impacto negativo que 

requer um programa de gerenciamento de resíduos, para evitar a contaminação. 

 

4.4.8. Impactos sobre a Ictiofauna 

No total, os impactos de hidrelétricas em pequena escala em ecossistemas 

aquáticos, de modo geral, podem ser pequenos e localizados, porém os maiores 

impactos potenciais incidem sobre a população de peixes, pois as hidrelétricas criam (ou 

aumentam) obstáculos à sua migração. A população de invertebrados no rio também 

será afetada pelo desvio da água, que pode reduzir suas fontes de alimento.  

A ictiofauna será modificada abaixo da represa, dentro da mesma e acima dela. 

A grande maioria das espécies de peixe de valor para o consumo humano são espécies 

migratórias (espécies de piracema). Elas realizam grandes migrações de desova, além de 

migrações tróficas rio acima, pelas quais o transporte dos ovos e das larvas rio abaixo é 

compensado. Para elas, as barragens representam um obstáculo insuperável. 

De forma geral, peixes migratórios dos trópicos depositam seus ovos em 

afluentes dos rios. As larvas desses animais e os ovos que não eclodiram descem o rio, 

seguindo a correnteza, e amadurecem no caminho. Mas, para isso, eles dependem de 

águas turvas e agitadas, o que as represas em geral não têm. Os adultos também evitam 

água parada, principalmente na viagem de volta da piracema (como é chamada a subida 

para a desova); para especialistas, a água parada da represa funciona como uma barreira 

durante essa subida. 

Além da barreira imposta pela barragem, que causa a interrupção do fluxo 

migratório da ictiofauna, há ainda os impactos resultantes da diminuição da vazão do rio 

no trecho entre a barragem e o canal de fuga. Geralmente este trecho mantém apenas 

peixes de pequeno porte, sendo que a quantidade de animais atraídos para este trecho 

depende do período do ano e do volume de água vertido. Um impacto adicional, 

representado pela interrupção ou diminuição acentuada do volume vertido pode 
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ocasionar o aprisionamento ou mesmo a morte de peixes atraídos para a área durante o 

período chuvoso. 

 

4.4.9. Diminuição da Vazão do Rio no Trecho entre a Barragem e o Canal de 

Fuga 

A redução da vazão do rio no trecho entre a barragem e o canal de fuga
30

 poderá 

implicar na restrição do uso múltiplo da água, bem com poderá causar a interrupção do 

fluxo migratório dos peixes. 

Nas centrais a fio d’água, onde o desnível do trecho do curso d’ água é  

aproveitado para gerar o potencial hidráulico,  o corre o desvio a água do rio de seu leito 

natural, uma vez que a casa de máquinas se localiza afastada da barragem, sendo 

interligadas pelo circuito hidráulico. A queda é proporcionada em maior parte, 

aproveitando-se a queda natural existente no rio.  

Nota-se uma enorme redução da área alagada, uma vez que a barragem neste 

caso não tem mais a função de agregar queda e sim, permitir a captação e pequena 

reservação da água para permitir a operação da central. 

Como contraponto à redução do impacto causado pela redução de área, surgem 

novos impactos associados à formação de um Trecho de Vazão Reduzida - TVR, 

compreendido entre a barragem e a casa de força, afetando o próprio leito natural do rio 

e também a população lindeira que faz uso dessa água. 

A manutenção da vazão mínima neste trecho vem sendo objeto de muita 

discussão entre empreendedores e órgãos ambientais, pois a vazão destinada a este 

percurso, é uma parcela que não estará disponível para a geração (Santos et al., 2005). 

Para o caso de pequenas usinas hidrelétricas a Norma Nº 4, Norma de Projetos 

de Geração de PCH, no item 3, subitem 3.9 estipula que na elaboração de estudos e na 

concepção do projeto, deverá ser considerado que a vazão remanescente no curso 

d´água, à jusante do barramento, não poderá ser inferior à vazão mínima média mensal 

calculada com base nas observações anuais no local previsto para o barramento, de 

acordo com o Manual de PCH – Eletrobrás/DNAEE (Mortari, 1997). A vazão mínima 

                                                 

30
 O canal de fuga, a jusante do tubo de sucçãoé o canal  O canal de fuga é o canal que está situado na 

seção imediatamente a jusante da PCH, entre a casa de força e o rio,  através do qual a vazão turbinada é 

restituída ao rio. A sua elevação é de extrema importância, pois ela é um dos fatores que influencia na 

queda bruta que é considerada para o cálculo da potência gerada (ELETROBRAS, 2000; Maia et al., 

2011). 
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defluente
31

 no trecho entre o barramento e o canal de fuga deverá ser igual a 80% da 

vazão mínima observada. 

A legislação relativa à outorga para utilização dos recursos hídricos superficiais 

em cursos d’água, em alguns estados do Brasil, estabelece como fluxo residual mínimo 

a ser mantido a jusante das derivações uma porcentagem da Q7,10 (vazão mínima com 

sete dias de duração e período de retorno de 10 anos), da Q90% (vazão associada à 

permanência de 90% no  tempo) ou da Q95% (vazão associada à permanência de 95% no 

tempo) (Baena et. al., 2004). 

Se consideramos a vazão mínima como sendo igual a Q7,10, então a vazão a ser 

defluída na alça do rio será 80% de Q7,10. Se o rio for federal a vazão mínima observada 

será igual a 70% de Q95%, ou seja aproximadamente Q7,10  é maior que 80 % Q7,10, assim 

nenhum usuário poderá ter outorga no trecho de alça do rio 

Além disso, a redução da vazão neste estivão do rio pode mudar a 

disponibilidade de habitat, o regime de vazão e a extensão da área molhada, que pode 

impactar numerosas espécies incluindo comunidades aquáticas de plantas, de 

invertebrados e de peixes. Consequentemente, o fluxo residual nesta seção deve sempre 

ser adequado para proteger a ecologia do rio, através das várias variações sazonais. 

Idealmente, é necessário estabelecer uma vazão mínima aceitável. 

As mudanças no fluxo de água, assim como aumentos no sedimento e outros 

materiais em suspensão podem conduzir ao desaparecimento dos habitats. A alteração 

do fluxo da água, tal como alargamento do leito do rio e a redução da corrente pode 

conduzir à redução ou substituição de espécies nativas de peixes. Os arranjos que 

causam uma redução na vazão têm o potencial de afetar a concentração dos poluentes 

transportados pela água e dos organismos patogênicos. 

A ecologia de uma área também pode ser afetada permanentemente pelo 

estabelecimento do reservatório, que pode inundar áreas de habitats naturais, mas 

resultará em um habitat novo que pode atrair outro tipo de fauna. As represas e os 

açudes pequenos têm outros efeitos benéficos na ecologia, incluindo fluxo mais lento da 

                                                 

31
 A vazão defluente de uma usina hidrelétrica é composta por duas parcelas: a vazão turbinada e a vazão 

vertida. A vazão turbinada é aquela passa pelas turbinas e gera energia e a vazão vertida é aquela que 

passa pelos vertedouros da usina e não gera energia. O vertimento não é desejado, uma vez que uma 

determinada quantidade de água que poderia ser utilizada para gerar energia retorna ao rio por um 

caminho alternativo sem acionar as turbinas. 
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água, conduzindo a menor erosão do banco do rio; melhora do microclima local e 

aumento nos níveis de água à montante do rio.  

 

4.4.10. Alteração no Ritmo de Vida da População da Área de Entorno 

A alteração no modo de vida de vida da população residente próxima à área de 

implantação da central se inicia durante a etapa de construção e se mantém durante todo 

o funcionamento da central. 

Inicialmente, a movimentação para a execução das obras trará incômodos devido 

à geração de ruídos, de poeira e do aumento do tráfego de máquinas e veículos, além de 

maior circulação de pessoas. 

Após a obra já concluída e com a central em funcionamento, também serão 

verificadas mudanças na forma de vida da população, seja pela valorização imobiliária 

do local e aumento da demanda de turistas e consequente aumento da movimentação de 

pessoas, ou pela maior oferta de energia elétrica que pode atender populações ainda 

carentes de tal recurso, ou ainda pela possibilidade de surgimento de doenças de 

veiculação hídrica. Deve-se considerar ainda as formas como a população é afetada 

indiretamente, como por exemplo, pela perda de identidade social/cultural pela alteração 

da paisagem e o alagamento de áreas de importância econômica e emocional. 

Destaca-se, também, a eventual necessidade de deslocamento da população por 

necessidade de alagamento de áreas ocupadas pela população. 

Um fator agravante é o deslocamento de populações indígenas, que são 

invariavelmente desconsideradas diante da perspectiva da perda irreversível de suas 

condições culturais e sociais. Frequentemente a construção de uma central acarreta a 

destruição dessas populações, impondo sua expulsão da terra sem apresentar 

compensações justas pela perda de suas estruturas materiais e culturais de existência. 

Além do fato das compensações não serem adequadas, há ocorrência de 

problemas já citados, como o aumento de doenças endêmicas e o comprometimento da 

qualidade do corpo hídrico, afetando as atividades de pesca desenvolvidas pelas 

comunidades indígenas, bem como o alagamento de áreas anteriormente utilizadas 

como áreas de caça ou para agricultura de subsistência (Tiago Filho et. al., 2008). 

A ocupação destas áreas anteriormente habitadas por populações indígenas leva 

ao surgimento de conflitos, tendo de um lado a aquisição de territórios, considerados 



 

87 

 

mercadoria, para a geração de energia elétrica, e de outro lado o uso social da terra, 

como peça fundamental de meio de vida. 

 

4.4.11. Alteração da Paisagem Natural 

Trata-se de um impacto intrínseco da construção da central, uma vez que 

ocorrerão cortes de árvores, alteração das características visuais da queda a ser usada na 

geração de energia e da própria configuração espacial do rio, e a inserção de estruturas 

de concreto em uma paisagem antes apenas composta por elementos naturais. Haverá 

também um aumento no impacto visual durante o período da construção decorrente das 

atividades locais, movimento de veículos e de pessoas e presença de equipamentos. 

A classificação do impacto como negativo ou positivo é subjetiva, variando em 

função da concepção individual de cada indivíduo. Tal impacto é de alcance local e 

pode ainda ser considerado reversível, no que se refere às áreas afetadas em caráter 

temporário (por exemplo, o canteiro de obras, local a ser recuperado após o uso), ou 

irreversível, para as áreas alteradas permanentemente (como a área da casa de força e do 

barramento do rio). 

4.5. Comentários Finais 

Em escala nacional, os impactos associados ao setor energético depende das 

fontes e tecnologias escolhidas para sustentar o crescimento da demanda de energia. Um 

olhar integrado sobre o conjunto de projetos e sobre as opções tecnológicas disponíveis 

conduz a discussão a patamares estratégicos e permite antever possíveis impactos 

socioambientais de diferentes configurações da matriz energética. Dessa forma, a 

análise não pode se restringir aos impactos associados a uma determinada fonte, mas às 

consequências das opções feitas para compor a matriz (PDE, 2022). 

Essa perspectiva permite que a avaliação alcance questões importantes, como a 

necessidade de maior participação de usinas térmicas ao se descartar o aumento da 

capacidade de regularização dos reservatórios, os desdobramentos da concentração de 

parques eólicos em regiões de grande potencial turístico, ou os impactos de grandes 

usinas hidrelétricas comparados a inúmeras PCH em uma mesma bacia hidrográfica, 

questão essa que motivou este trabalho. 
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Ressalta-se, assim, a pertinência da discussão das questões socioambientais, em 

uma escala mais ampla que permita avaliar os reais custos e benefícios das decisões de 

implementar várias pequenas centrais na mesma bacia hidrográfica. 

Em se tratando das PCH, é certo que esses aproveitamentos têm contribuído de 

forma importante para exploração do potencial dos recursos hídricos do país. Em função 

de suas características técnicas e de sua menor área de inundação, seus impactos 

ambientais tendem a ser de menor magnitude.  

Entretanto, há situações onde as PCHs possuem impactos negativos maiores que 

os positivos, principalmente quando as questões socioambientais não são dimensionadas 

e integradas de forma coerente no ambiente em que se insere. Dessa forma, 

recentemente tem sido dada atenção especial aos impactos ambientais sinérgicos e 

cumulativos resultantes da concentração de PCH em uma mesma bacia hidrográfica, 

sobretudo quando associados à interferência na biodiversidade aquática e nas Áreas de 

Preservação Permanente - APP, e em alguns casos, a conflitos com população indígena. 

Ainda, deve-se ter atenção especial ao desvio a água construído para as usinas a 

fio d’água, que por um lado reduz a área alagada, uma vez que a barragem neste caso 

não tem mais a função de agregar queda e sim, permitir a captação e pequena reservação 

da água para permitir a operação da central, entretanto, surgem novos impactos 

associados à formação do trecho de vazão reduzida, afetando o leito natural do rio e 

também a população lindeira que faz uso dessa água (Santos et al., 2005). 

De fato, a presença de um maior número de projetos em uma mesma região não 

implica, necessariamente, em impactos cumulativos e/ou sinérgicos expressivos ou que 

não possam ser mitigados ou evitados, entretanto para evitar esses impactos e fazer jus à 

credencial de sustentabilidade que esses aproveitamentos possuem, é imprescindível que 

a influência, impactos e viabilidade socioambiental de cada projeto relativo à PCH 

sejam sempre analisados e avaliados no contexto da multiplicidade dos 

empreendimentos previstos para uma mesma bacia hidrográfica, evitando, assim, 

impactos ambientais irreversíveis.  

E certamente, uma vez avaliado e estudado os impactos ambientais integrados 

gerados pela implantação de mais de uma pequena central hidrelétrica, faz-se necessário 

o desenvolvimento de medidas de mitigação ou compensação desses impactos, através 

da implementação de programas e projetos ambientais. De forma geral, tais programas e 

projetos objetivam minimizar, quando possível, os impactos negativos, ou compensá-los 
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de alguma forma quando a minimização não é viável; podem ainda ter como finalidade 

maximizar os impactos positivos. 
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CAPÍTULO 5 – Avaliação de Impactos Sinérgicos e Cumulativos  

A industrialização, a expansão e prática agrícola, a ocupação urbana 

desordenada e mal planejada vem gerando impactos ambientais e causando grandes 

problemas em diversas partes do mundo. Muitos dos impactos provocados por estas 

ações não são considerados ou avaliados, apesar da legislação existente, por sua baixa 

significância pontual, e que ao longo do tempo, provocam impactos que atualmente são 

extremamente significativos (OLIVEIRA, 2008). 

Problemas ambientais globais, como o efeito estufa, provocado principalmente 

por emissões de CO2 e CH4, com seus desdobramentos sobre o clima do planeta, como a 

redução da camada de ozônio, causada pela ação de compostos organoclorados lançados 

na atmosfera; ou mesmo a chuva ácida, que destrói florestas e culturas, provocada pela 

contribuição de SO2 de numerosas fontes industriais, são exemplos notórios da 

acumulação de impactos individualmente insignificantes, mas altamente significativos 

quando provenientes de numerosas fontes, durante longos períodos de tempo. Embora 

haja um reconhecimento disseminado acerca da necessidade e importância de se avaliar 

os impactos cumulativos e sinérgicos, persistem muitas dificuldades metodológicas para 

a realização desta atividade (DIAS, 2001). 

Um estudo realizado nos Estados Unidos revisou 30 estudos de impacto 

ambiental - EIAs preparados entre 1980 e 1992 para diferentes tipos de projetos, e foi 

constatado que somente 14 EIAs mencionavam o termo impacto cumulativo
32

 (BURRIS 

& CANTER, 1997). 

No Reino Unido, Cooper & Sheate (2002) avaliaram 50 EIAs emitidos para 

diferentes tipos de projeto, entre 1989 e 2000, e constatou que os impactos 

cumulativos
33

 são mencionados em apenas 48% dos estudos e que em apenas 18% foi 

apresentada uma discussão sobre este tipo de impacto. O estudo concluiu que os 

impactos cumulativos são interpretados de formas variadas e que sua avaliação nos 

Estudos de Impacto Ambiental está distante de ser adequada. 

                                                 

32
 O  estudo considera o impacto sinérgico como um tipo de impacto cumulativo, como definido no 

capítulo anterior desta dissertação. 
33

  O  estudo considera o impacto sinérgico como um tipo de impacto cumulativo, como definido no 

capítulo anterior desta dissertação. 
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No Brasil, onde o proponente do empreendimento elabora o EIA, estudos sobre 

a legislação - pulverizada e pouco clara quanto à definição de conceitos, normas e 

procedimentos - apontam para um cenário que pode ser desfavorável para a prática da 

avaliação de impactos cumulativos (OLIVEIRA, 2008). A avaliação de impacto 

ambiental de projetos tende a ser regularmente restrita à consideração dos impactos 

diretos do empreendimento, deixando de lado uma diversidade de outros possíveis 

impactos. 

A avaliação de impactos cumulativos e sinérgicos é de extrema importância por 

sua capacidade de visualizar o longo prazo e a interatividade na região do projeto 

contribuindo, assim, para o desenvolvimento sustentável, ajudando no processo de 

tomada de decisão, além de estar em concordância com a legislação existente em muitos 

países, como Estados Unidos e a Comunidade Europeia. 

Dessa forma, neste capítulo será abordada uma revisão dos mecanismos legais 

disponíveis no país para mensurar impactos ambientais de forma integrada. Em seguida, 

são apresentados estudos de caso com utilizando as diferentes metodologias aplicadas às  

PCH. 

5.1. Avaliação de Impacto Ambiental - AIA 

A International Association for Impact Assessment - IAIA apresenta uma 

definição sintética para Avaliação de Impacto Ambiental - AIA como o processo de 

identificar as consequências futuras de uma ação presente ou proposta. 

Para Canter (1996), a AIA pode ser definida como a sistemática de identificação 

e avaliação dos impactos (efeitos) potenciais de projetos, planos, programas ou 

legislação propostos em relação a componentes físico-químicos, biológicos, cultural e 

socioeconômicos do meio ambiente total. 

Devido às próprias características dos problemas ambientais, que são 

multidisciplinares, multidimensionais, multisetoriais, pode-se atribuir à AIA, quatro 

papéis complementares entre si de apoio aos responsáveis pela tomada de decisão 

(SANCHEZ, 2008): 

 Instrumento de ajuda à decisão; 

 Instrumento de ajuda à concepção de projetos; 

 Instrumento de negociação entre atores sociais; 

 Instrumento para gestão ambiental. 
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O papel da AIA, na sua concepção, seu objetivo principal é ser um instrumento 

de ajuda à tomada de decisão. Para desempenhar este papel a AIA se vale da preparação 

de Estudos Ambientais sistemáticos e abrangentes, que têm por finalidade o tratamento 

das informações (descrição das atividades, área de influência, diagnóstico ambiental 

integrado, avaliação dos impactos e suas medidas mitigadoras, preventivas e 

compensatórias) e das vistorias efetuadas pelo Órgão Ambiental, para a análise das 

condições do local do empreendimento, das pressões exercidas sobre o meio ambiente e 

da forma de como o novo empreendimento se insere neste contexto (FERREIRA & 

CANTARINO, 2010). 

Bolea (1989) chama atenção para o fato da AIA ser um instrumento de 

conhecimento a serviço da decisão e não um instrumento de decisão em si mesmo. As 

leis que regulamentam o processo de AIA ratificam esse papel ao relacioná-la com o 

processo de licenciamento de projetos. 

Quanto ao papel de instrumento de ajuda à concepção de projetos, é interessante 

notar que nos Estudos Ambientais há, de uma forma geral, muito mais referências à 

mitigação de impactos do que à concepção de projetos ambientalmente menos 

impactantes. É a visão de controle para a redução dos impactos, em detrimento da 

atuação sobre a mudança para processos mais sustentáveis. Entretanto, o objetivo de 

toda avaliação de impacto ambiental é o de incentivar os proponentes a conceberem 

projetos considerando a variável ambiental na etapa de planejamento e não 

simplesmente julgar se os impactos de cada projeto são aceitáveis ou não (FERREIRA, 

L. & CANTARINO, A., 2010). 

O processo de AIA apresenta as seguintes características: 

 É um conjunto estruturado de procedimentos organizados e interligados para 

atender os objetivos da AIA; 

 É regido por lei ou regulamentação específica – principais componentes do 

processo são previstos em lei ou outra figura jurídica que tenha instituído a AIA 

em uma determinada jurisdição; 

 É documentado – esta característica vale para os requisitos a serem atendidos 

que são estabelecidos previamente e a demonstração do cumprimentos destes 

requisitos através de registros documentais (exemplos: preparação de EIA, atas 

de consultas públicas, etc) 



 

93 

 

 Envolve diversos participantes – em qualquer caso, os envolvidos no processo 

de AIA são vários (o proponente de um projeto, a autoridade responsável, o 

público afetado, etc) 

 É voltado para a análise da viabilidade ambiental de uma proposta – este é o 

objetivo fundamental da AIA, é o que norteia todo processo (SANCHEZ, 2008) 

 

A avaliação do impacto ambiental, como um instrumento nacional, deve ser 

empreendida para atividades propostas que tenham probabilidade de causar um impacto 

adverso significativo no ambiente e sujeitas a uma decisão da autoridade nacional 

competente. 

A adoção da Avaliação de Impacto Ambiental tem se tornado um desafio no 

sentido da escolha de um método ideal que forneça o melhor resultado possível. Esta 

precisão deve considerar as diversas fases do empreendimento, os diferentes tipos de 

impactos, sua forma de externar este impacto (direto, indireto, cumulativos e outros), a 

área em que este impacto atua, o tempo que ele incide e suas consequências nos 

diversos meios (STAMM, 2003). 

Hyder (1999) enfatiza a importância de não considerar a avaliação de impactos 

indiretos, cumulativos e a interações de impactos (sinérgicos) como um estágio 

separado da AIA e que esta deve ser adotada em todas as fases do projeto. 

Quando o poder decisório reside no mesmo organismo responsável pelo 

processo de AIA, como ocorre nos Estados Unidos, à identificação de outras ações 

presentes e de ações futuras razoavelmente previsíveis pode, em boa parte, estar sob 

controle. Mas em processos de AIA como o brasileiro, onde o proponente do projeto 

prepara (ou contrata serviços sob seu controle) o Estudo de Impacto Ambiental, as 

informações sobre ações já existentes e de outros futuros projetos podem ser 

simplesmente inacessíveis (SANCHEZ, 2008). 

As consequências de ações passadas podem ser detectadas por meio dos estudos  

de base (que descrevem a situação ambiental no momento de preparação do EIA), assim 

como aquelas decorrentes de outras ações presentes, entretanto as ações futuras são 

raramente do conhecimento do proponente de um projeto privado, embora possam ser 

do conhecimento do órgão ambiental, caso este tenha recebido pedidos de licenciamento 

de outros projetos situados na mesma área. 
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Mesmo as consequências das ações passadas e presentes sobre a qualidade atual 

do ambiente não são usualmente consideradas nos EIAs, cujos diagnósticos tendem a 

ser descritivos e raramente analisam com alguma profundidade os processos que 

levaram à situação neles descrita (SANCHEZ, 2008). 

Vários fatores influenciam na abordagem adotada para a avaliação dos impactos 

ambientais de um projeto e devem ser considerados os dados, tempo e recursos 

financeiros disponíveis. Sendo assim, a escolha do método deve considerar: 

 

 a natureza dos impactos; 

 a disponibilidade e a qualidade dos dados; e 

 a disponibilidade de recursos (tempo, finanças e pessoal) 

 

A Resolução CONAMA nº 01/86 consagrou o Estudo de Impacto Ambiental - 

EIA como o principal documento de avaliação de impactos ambientais de 

empreendimentos sujeitos ao licenciamento. Dessa forma, definições, 

responsabilidades, critérios básicos e diretrizes gerais para o uso e implementação da 

AIA só foram estabelecidas a partir da referida Resolução. 

Mais tarde, a Resolução CONAMA nº 237/1997 estabeleceu, em seu artigo 3º, a 

obrigatoriedade da emissão de EIA/RIMA para empreendimentos e atividades 

consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação ao meio 

ambiente. 

 

5.1.1. Métodos para Avaliação de Impactos Ambientais 

Vários métodos e ferramentas podem ser usados na avaliação de impactos 

ambientais e podem ser divididos em 2 grupos: 

 

 Técnicas de delimitação e identificação – identifica como e onde pode ocorrer 

um impacto; 

 Técnicas de avaliação - quantifica e prediz a magnitude e significância de 

impactos baseado em seu contexto e intensidade. 
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Dentre os mais usuais podemos citar os Métodos Ad-Hoc (Método Espontâneo); 

Listas de Controle; Matrizes ou Matrizes de Interação, como a Matriz de Leopold; 

Redes de Interação; Superposição de Mapas (Overlay); Sistema Battelle-Collumbus; 

Modelos de Simulação; Análise Multicritério; Sistemas Especialistas; Modelo Fuzzy; 

Diagrama de Fluxo e Projeção de Cenários (OLIVEIRA & MEDEIROS, 2007). 

No quadro a seguir pode-se observar uma síntese comparativa das metodologias 

mais aplicadas atualmente para avaliação de impactos ambientais (Quadro 1), baseados 

nos estudos de Oliveira & Medeiros (2007) e Rodrigues (2002). 
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Quadro 1. Síntese comparativa das metodologias mais aplicadas para avaliação de 

impactos ambientais. 
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* Apesar de serem associadas ao mesmo método, destacou-se as Matrizes de Interação e a Matriz de 

Leopold et al. de forma individual devido ao seu uso bastante difundindo nos processos de Avaliação de 

Impactos Ambientais. 

Fonte: Oliveira & Medeiros, (2007); Rodrigues (2002). 

 

Na verdade, qualquer que seja a metodologia adotada, a identificação dos 

impactos deve ser feita para todos os fatores ou componentes do meio ambiente, que 

incluem os recursos naturais, estéticos, históricos, culturais, econômicos, sociais e de 

saúde pública (RIBEIRO, 2004). Ao mesmo tempo, não existe um método padrão para 

avaliação ambiental de todos os projetos, a seleção do método e suas adaptações, para 

que seja realmente útil na tomada de decisão do projeto,  deve  utilizar o mais adequado 

às características do caso em estudo, como a realidade local e de execução do estudo.  

Muitas vezes, o método ideal para uma dado estudo é aquele que reúne dois ou 

mais métodos, visto que possibilita minimizar as suas deficiências individuais. De 

qualquer modo, o método escolhido deve considerar que os modelos, embora 

ferramentas poderosas na avaliação dos fenômenos, são sempre uma imitação da 

realidade, e devem ser aplicados dentro das limitações impostas pelos próprios modelos 

e pelas condições de contorno do problema (LIMA ESILVA; GUERRA; DUTRA, 

1999). 

Comumente, são realizados Check-List aperfeiçoados por matrizes de interação, 

com o objetivo de tentar qualificar as diversas análises dos impactos ambientais 

previstos, principalmente porque permitem uma boa associação com os meios 

influenciados pelos impactos, possibilitando assim, que a equipe possa inserir variados 

atributos e parâmetros qualitativos.  

O método tem um critério qualitativo, que consiste no grau de influência ou 

hierarquizações dos impactos em função das respectivas ações do empreendimento para 

os meios antrópico, físico e biológico, interagindo com os atributos e parâmetros para 

cada impacto prognosticado. É importante considerar que, mesmo subdividindo-se a 

natureza nos três ambientes, deve considerar que o meio ambiente está totalmente 

integrado. Neste caso, a compartimentação ambiental deve ser aplicada exclusivamente 

para se obter uma melhor categorização na matriz, porém sempre considerando a 

interação dos meios a partir de uma abordagem sistêmica. 

A identificação e avaliação dos possíveis impactos ambientais de um dado 

empreendimento devem tomar como referência espacial as suas áreas de influência. Esta 

identificação e avaliação parte do diagnóstico ambiental realizado na região do 
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empreendimento. Estas funcionam como listagens de controle bidimensionais, dispondo 

ao longo de seus eixos vertical e horizontal os impactos correspondentes a cada ação 

prevista do empreendimento nas fases de planejamento, implantação e operação, com 

fatores ambientais afetados e com os atributos e parâmetros formulados pela equipe 

responsável pela elaboração do EIA/RIMA. 

A figura a seguir demonstra esquematicamente como pode funcionar o método 

de matrizes aplicadas em estudos de impacto.  

 

 

Figura 6. Organograma esquemático da metodologia proposta de avaliação de 

impactos ambientais para implantação de empreendimentos diversos. 

Fonte: Oliveira & Medeiros, (2007). 

 

Vale ressaltar ainda que além de apontar os impactos imediatos decorrentes da 

instalação de um projeto, devem ser apontados também impactos prováveis de ocorrer. 
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A definição dos atributos e parâmetros de análise dos impactos ambientais vai 

depender das características ambientais da área de influência do empreendimento, do 

tipo de empreendimento e da especialização da equipe envolvida, ou seja, cada equipe 

pode, seguindo um critério científico, propor o método que mais se adeque à análise dos 

impactos. O resultado do uso desses métodos é distinguir quais os impactos que causam 

maior preocupação e que precisam ser evitados, minimizados ou compensados e os que 

são menos importantes (RIBEIRO, 2004). 

As técnicas baseadas em indicadores e índices também são comumente 

utilizadas na avaliação de impacto ambiental, e pretendem avaliar e comparar variantes 

para um mesmo projeto visando integrar o processo de avaliação. O pressuposto básico 

é que muitos parâmetros de avaliação não são quantificáveis numericamente e, desta 

forma, é necessário conduzir a avaliação comparando ponderações subjetivas (SOUZA, 

2000).  

Segundo Abreu (2001) um indicador é uma ferramenta que permite a obtenção 

de informações sobre uma determinada realidade. Sua principal característica seria a sua 

capacidade de sintetizar um conjunto complexo de informações, retendo apenas o 

significado essencial dos aspectos analisados (MULLER, 1996). Pode ser visto ainda 

como uma resposta sintomática às atividades antrópicas dentro de um determinado 

sistema. 

Dessa forma, os indicadores são medidas da condição, processos, reações ou 

comportamento que fornecem um resumo de sistemas complexos. Uma vez que sejam 

conhecidas as relações entre os indicadores e o padrão de respostas dos sistemas, pode-

se permitir a previsão de futuras condições (GOULART & CALLISTO, 2003). Os 

indicadores devem evidenciar modificações que ocorrem em uma dada realidade, 

principalmente as determinadas pela ação antrópica (MAIA, 1993). 

Magrini (1990) considera um indicador como uma medida que apenas constata 

uma determinada situação, e não um instrumento de previsão ou medida estatística 

definitiva, muito menos uma evidência de causalidade. As possíveis causas, 

consequências ou previsões que podem ser feitas seriam um exercício de abstração do 

observador. 

5.1.2. Limitações da Avaliação de Impacto Ambiental 

Decorridos trinta anos do estabelecimento do processo de AIA, já existem 

diferentes avaliações de sua efetividade (Hollick, 1986; Bidwell, 1987; Burdge, 1991; 
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Morgan, 1988; Ortolano, 1993; Lee, Walsh & Reeder, 1994; Wood, 1995; e Sadler, 

1996). Em relação ao alcance de seus objetivos, essas avaliações demonstram que 

resultados positivos foram alcançados na consideração dos aspectos ambientais e sociais 

no processo de desenho e implementação de projetos. O processo de AIA, quando 

utilizado como um instrumento de mediação e negociação, tem marcado presença na 

promoção da consideração de dois valores tidos como precários: o ambiental e o social. 

Contudo, algumas deficiências importantes têm sido identificadas, mesmo 

quando e onde o processo de AIA é considerado como adequadamente  utilizado. Entre 

essas deficiências, a mais importante, segundo O’Riordan e Sewell (1981), Armour 

(1991), Darrieutort (1991), Wood e Dejeddour (1992), Sheate e Cerny (1992), Thérivel 

et al (1992), Lee e Walsh (1992), Wilson (1993) e Sheate (1993), é que o processo de 

AIA tende a ocorrer muito tarde no processo de planejamento de um empreendimento, 

tornando difícil assegurar que todas as alternativas possíveis e relevantes ao projeto 

sejam adequadamente consideradas.  

Isso ocorre, porque o processo de planejamento de um empreendimento é tido 

como convergente, isto é, que as decisões iniciais são feitas com base em informações 

pouco precisas, evoluindo progressivamente para decisões fundamentadas com base em 

informações mais detalhadas, sobretudo em nível técnico e econômico. Contrariamente, 

a AIA, de acordo com seus princípios básicos, é usualmente considerada como um 

processo pelo qual uma ampla gama de opções devem ser estudadas de forma 

igualmente detalhada, até que uma opção possa ser feita após avaliação comparativa. 

Para superar essa e outras dificuldades decorrentes da não consideração dos 

impactos cumulativos, sinergéticos, assim como dos impactos regionais e globais, 

muitos especialistas (Thérivel e Partidário, 1996; Lee e Hughes, 1995; Sheate e Cerny, 

1993; Lee e Walsh, 1992; Wood e Dejeddour, 1992; Thérivel et al, 1992; e Sadler e 

Verheem, 1996) e organizações internacionais (Economic Commission for Europe, 

1992, World Bank, 1993; e Commission of the European Communities, 1993) apoiaram 

o uso da Avaliação Ambiental Estratégica – AAE (Strategic Environmental Assessment 

– SEA).  

5.2. Avaliação Ambiental Estratégica – AAE 

Nos últimos anos, iniciativas de avaliação ambiental estratégica têm se 

multiplicado no Brasil.  Uma característica comum a estas iniciativas é seu caráter 
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“voluntário”, entendido aqui no sentido de que elas não são apresentadas para 

atendimento de alguma exigência legal, como é o caso do estudo de impacto ambiental 

necessário para o licenciamento de obras ou atividades potencialmente causadores de 

significativa degradação ambiental, mas como iniciativas de planejamento (SANCHES, 

2008b). 

A Avaliação Ambiental Estratégica é o nome que se dá a todas as formas de 

avaliação de impacto de ações mais amplas que projetos individuais. 

Simplificadamente, a AAE é definida como um processo de avaliação das 

consequências ambientais de políticas, planos e programas - PPPs, em geral no âmbito 

de iniciativas governamentais, embora possa também ser aplicada em organizações 

privadas. 

Algumas definições amplamente aceitas de AAE são: 

 

 o processo formal, sistemático e abrangente de avaliar os impactos ambientais de 

uma política, plano ou programa e de suas alternativas, incluindo a preparação 

de um relatório contendo as conclusões da avaliação, usando-as em um processo 

decisório publicamente responsável (THERIVEL et al., 1992) 

 um processo sistemático para avaliar as consequências ambientais de uma 

política, plano ou programa propostos, de modo a assegurar que elas sejam 

plenamente incluídas e adequadamente equacionadas nos estágios iniciais mais 

apropriados do processo decisório, com o mesmo peso que considerações sociais 

e econômicas (SADLER & VERHEEM, 1996). 

 

De acordo com a literatura sobre o processo de AAE (SADLER & VERHEEM, 

1996; THÉRIVEL & PARTIDÁRIO, 1996) e, também, com a análise das principais 

experiências relacionadas com a aplicação prática desse processo em nível nacional, 

regional e local (BOER & SADLER, 1996; THÉRIVEL & PARTIDÁRIO, 1996; 

Economic Commission for Europe, 1992), três tipos principais de ação podem ser 

submetidos a um processo de AAE:  

 

 PPPs setoriais (e.g. energia e transporte);  

 PPPs relacionados com o uso do território, o qual cobre todas as atividades a 

serem implementadas em uma determinada área e;  
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 políticas ou ações que não necessariamente se implementam por meio de 

projetos, mas que podem ter impactos ambientais significativos (e.g. política de 

incentivos ou de créditos).  

 

O principal problema com essa tripla contextualização da aplicação do processo 

de AAE é a natureza integrada desses três tipos de ações apontadas, uma vez que é 

impossível discutir uma política, plano ou programa setorial sem ligá-los ao território 

onde serão implantados, e também ao contexto político e ideológico onde foram 

concebidos e aprovados. 

Trata-se, bem entendido, de avaliação prévia, equivalente, em certa medida, 

àquela feita na AIA. Entretanto, o grande potencial da AAE está em influenciar a 

própria formulação desses PPPs, assim como um dos principais papéis da avaliação de 

impacto ambiental de projetos é o de formular alternativas de projeto que evitem ou 

reduzam os impactos adversos ou que possibilitem maiores ganhos ambientais. Não se 

trata, portanto, de um “teste” para aprovação ou legitimação de PPPs, nem da mera 

verificação de consequências após sua formulação. 

A AAE tem se firmado como ferramenta de planejamento devido a duas razões 

principais, segundo Thérivel & Partidário (1996), Sadler & Verheem (1996), Thérivel 

et. al. (1992), Lee & Walsh (1992) e Wood & Dejeddour (1992). 

A primeira razão, que justifica a adoção dos procedimentos de AAE, é o papel 

que esse processo pode vir a desempenhar na promoção da sustentabilidade do processo 

de desenvolvimento. Assim, se o desenvolvimento sustentável é uma prática a ser 

alcançada, juntamente com outras medidas, por intermédio da integração das dimensões 

ambientais, sociais e econômicas no processo de tomada de decisões (WCED, 1987), o 

processo de AAE pode vir a desempenhar um papel decisivo para essa integração, 

mediante sua atuação como um procedimento de coordenação dentro dos diferentes 

níveis das atividades de planejamento governamentais.  

E dessa forma, evitando impactos socioambientais negativos que decorrem como 

efeitos colaterais de inúmeras políticas públicas, sejam elas políticas macroeconômicas, 

sejam políticas setoriais, como as de transportes e de energia, assim como de planos ou 

programas que têm causado significativos impactos socioambientais (ou mesmo 

econômicos) adversos. 
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A segunda, é a capacidade potencial que esse processo tem para superar as 

deficiências técnicas identificadas no processo de AIA. Nesse sentido, questões como a 

consideração de diferentes alternativas (e.g. de escala, de localidade, de tempo, de 

tecnologia) e as medidas de mitigação são entendidas e concebidas já em nível dos 

projetos (o nível de aplicação do processo de AIA), o que resulta em limitadas 

possibilidades para sua modificação.  

Ademais, as dificuldades, mesmo dos melhores EIAs, de analisar com 

profundidade alternativas tecnológicas e de localização, de levar em conta 

satisfatoriamente os impactos cumulativos e os impactos indiretos são inerentes a esta 

forma de avaliação de impacto ambiental. 

As avaliações individuais de projetos frequentemente suscitam controvérsias 

públicas nas quais os questionamentos muitas vezes se referem a decisões tomadas 

anteriormente ou decorrem da mera continuidade de políticas já estabelecidas e cujas 

consequências ambientais já são conhecidas. A avaliação de projetos é feita sem levar 

em conta boa parte dos impactos cumulativos ou sinérgicos, ou impactos indiretos, cuja 

mitigação requer ação governamental coordenada ou mesmo novas leis e instituições. 

A análise de alternativas é também limitada nas avaliações de projetos 

(STEINEMANN, 2001). Se uma empresa solicita uma licença para construir uma usina 

termoelétrica a gás, não há como exigir, realisticamente, que o estudo de impacto 

ambiental considere alternativas de geração com nível similar de detalhe. Normalmente 

os EIAs são feitos quando o projeto de engenharia está suficientemente delineado 

(normalmente um projeto básico) e quando as avaliações econômicas já indicam sua 

viabilidade. Isto significa que recursos já foram despendidos na preparação do projeto e 

em sua avaliação econômica.  

Se existe um acordo razoavelmente amplo sobre o conceito, o potencial e o 

campo de aplicação da AAE, o mesmo não pode ser dito sobre como fazer tal avaliação 

ambiental. Em seguida, serão apresentados, de maneira sucinta, dois diferentes enfoques 

para AAE, dentro dos quais diferentes métodos podem ser aplicados. 

 

5.2.1. Enfoques e Métodos para Avaliação Ambiental Estratégica 

Partidário & Clarck (2000) afirmaram que não há uma única forma de AAE, de 

modo que a AAE tem a grande vantagem de poder ser adaptada a praticamente todas as 

formas e modalidades de planejamento, em diferentes contextos decisórios, uma das 
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razões que têm levado à sua disseminação internacional. Entretanto, conforme avaliação 

de Partidário (2000), a vasta diversidade de abordagens da AAE, ainda que tenham 

enriquecido o debate, também são grandes fontes de confusão sobre o real papel da 

AAE no processo decisório e acerca da sua relação com outras ferramentas de 

planejamento e avaliação ambiental. 

Os métodos e procedimentos utilizados em AAE têm variado conforme o 

enfoque adotado. Fundamentalmente, nota-se que a prática atual segue duas grandes 

escolas, uma que entende a AAE como uma extensão da AIA de projetos – e, por 

conseguinte, emprega métodos e procedimentos semelhantes – e outra que vê a AAE 

como um exercício de planejamento que expande seus horizontes para incorporar 

questões relativas à proteção ambiental e ao desenvolvimento sustentável. Em larga 

medida, a escolha de um ou outro caminho justificam a necessidade de uma nova 

ferramenta de planejamento como a avaliação ambiental estratégica, ou seja, o 

reconhecimento da limitação do processo de AIA quando aplicado a projetos e as 

consequências adversas de muitas políticas, planos e programas. 

Quando a AAE é vista como exercício similar à avaliação de impacto ambiental 

de projetos, em geral parte-se de uma iniciativa proposta (plano ou programa, uma vez 

que é comum o entendimento de que uma política pública dificilmente poderia ser 

avaliada desta forma) e avaliam-se suas consequências (impactos), por meio de um 

processo que pode resultar em recomendações de mitigação e compensação, mas 

também pode levar a modificações substanciais da proposta inicial, aprimorando-a e 

tornando-a mais adequada aos anseios e interesses dos diversos atores envolvidos no 

processo. 

Esta abordagem é às vezes chamada de reativa (PARTIDÁRIO, 2007a), pois 

identifica, avalia e propõe ajustes a uma PPP já escolhida. Sua capacidade de influenciar 

decisões seria, portanto, baixa. Já na segunda abordagem, a PPP seria construída à 

medida que seus possíveis benefícios são comparados com suas consequências 

socioambientais.  

João (2005), propõe dois princípios-chave para AAE: a AAE deve avaliar 

alternativas; e a AAE deve melhorar (e não somente analisar) a ação estratégica. Desta 

forma, a equipe envolvida na avaliação ambiental deveria trabalhar em constante 

interação com a equipe envolvida na formulação da PPP, não se limitando a analisar ou 
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avaliar opções já feitas, nem tampouco a indicar medidas mitigadoras e compensatórias, 

mas definindo as próprias alternativas que possam atender aos objetivos da PPP. 

Desta forma, e de maneira pragmática, nas jurisdições em que a AAE foi 

institucionalizada por meio de mecanismos legais, é requerido que as implicações 

ambientais de PPPs sejam avaliadas antes da tomada de decisão sobre a implementação 

da política, do plano ou do programa, cabendo à autoridade responsável, integrar a AAE 

ao seu processo de planejamento e documentar tanto o processo de análise quanto seus 

resultados, em relatórios de avaliação ambiental estratégica. 

A complexidade do processo de tomada de decisão de políticas, planos e 

programas, assim como os objetivos e contextos variados de aplicação de AAE, fazem 

com que seja impossível estabelecer uma única metodologia capaz de cobrir todas as 

atividades técnicas envolvidas na sua implementação. A experiência que se tem 

acumulado nos diferentes países em que a AAE é praticada, mostra grande criatividade 

no tratamento dos distintos tipos e suas aplicações, observando-se os mais variados 

procedimentos técnicos e abordagens metodológicas. Assim, cada caso de AAE é único, 

representado por um documento próprio, derivado porém de uma sequência sistemática 

de atividades e fases, independente ou integrada a um processo estabelecido de tomada 

de decisão (MMA, 2002). 

O uso da AAE se tem apoiado em técnicas e métodos consagrados de 

formulação de política, planejamento e avaliação ambiental, entre tantas outras. A 

Figura 9 apresenta os mais empregados.  
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Quadro 2. Métodos utilizados na AAE. 

 
Fonte: MMA (2002) apud Bailey & Dixon (1999). 

 

As diversas formas de uso da AAE, nos países onde este instrumento se tem 

propagado nas duas últimas décadas, com maior ou menor intensidade, permitem 

observar que os procedimentos técnicos são flexíveis e adotam enfoques metodológicos 

diferenciados, dependendo da abordagem que se adota – abordagem de projeto 

(extrapolação dos procedimentos de AIA) ou a abordagem política (parte integrante do 

sistema de planejamento) – e da disponibilidade de informação e dados de base. Nestas 

condições, a definição da metodologia depende de cada caso de AAE, isto é, das 

prioridades e necessidades expressas pelos interessados e, mais do que isso, da história 

recente do tratamento do meio ambiente no contexto institucional. 

A definição proposta de AAE, discutida no acima, implica a incorporação, o 

mais cedo possível, da variável ambiental nos processos de tomada de decisão do setor 

público, com a mesmo rigor com que têm sido incorporados os critérios econômicos e 

sociais. 

Por outro lado, a AAE não tem sido vista como um substituto ou uma ferramenta 

mais avançada que a tradicional avaliação de impacto de projetos (AIA). Igualmente, a 

AAE é entendida como um processo que pode melhorar a eficácia da avaliação de 

projetos (TOMLINSON & FRY, 2002). 
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Em um estudo retrospectivo de avaliações estratégicas feitas na Europa, 

Nooteboom (2000) concluiu que, em diversos casos, a AAE e a AIA de projetos se 

ajudam  mutuamente e são complementares. Dentre suas conclusões, podem-se destacar 

que a AAE: 

  

 não substitui o estudo de impacto ambiental (EIA), mas trata melhor de certos 

tipos de impactos (cumulativos, sinérgicos e de grande escala); 

 refina o escopo do EIA ou de outros estudos subsequentes; 

 muitas vezes reduz o tempo e o custo do EIA ou outros estudos subsequentes; 

 pode ser aplicada a PPPs. 

 

Essa complementaridade mostra a articulação teórica entre níveis 

progressivamente mais detalhados de formulação de iniciativas. Na prática, não são 

poucas as dificuldades de se realizar tal potencial de integração, pois (i) nem sempre os 

planos precedem os programas, que, por sua vez, nem sempre precedem os projetos; (ii) 

planos e programas nem sempre são formalizados em documentos passíveis de análise e 

crítica; e (iii) muitos projetos são concebidos muito tempo depois dos PPPs, de modo 

que a base de informações usada para fundamentar as decisões estratégicas anteriores 

podem não ser mais atuais e válidas.  

No Brasil, um raro exemplo de articulação vertical entre política, plano e 

programas é o Plano Nacional de Recursos Hídricos (MMA, 2006). Fundamentado na 

Lei Federal nº 9433/97, que estabeleceu a Política Nacional de Recursos Hídricos - 

PNRH, o Plano define diretrizes para ações programáticas, assim como treze programas 

organizados para alcançar os objetivos do plano, por sua vez compostos de 30 

subprogramas que darão origem a diversos projetos. 

Mesmo assim, há crescente interesse em buscar a articulação da AAE com 

instrumentos aplicados em outros níveis e contextos decisórios, geralmente movidos 

pela expectativa que a prévia realização de uma AAE possa facilitar a aprovação e o 

licenciamento de projetos. As possíveis vantagens da articulação são: 

  

 permitiria a seleção de projetos potencialmente viáveis para avaliação individual 

posterior; 
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 propiciaria discutir questões estratégicas relativas à justificativa e à localização 

de projetos; 

 auxiliaria na análise de impactos cumulativos (devidos a diversos projetos 

similares ou a diferentes projetos em uma mesma região); 

 permitiria que a AIA de projetos fosse dirigida para questões locais e para 

medidas mitigadoras individualizadas; 

 facilitaria a aprovação de projetos decorrentes ou associados aos PPPs. 

 

Além das complementaridades, a AAE pode e deve ser empregada no âmbito de 

decisões que nem sempre levam à concepção de projetos que posteriormente serão 

avaliados em EIAs e sujeitos a licenciamento ambiental. A AAE se justifica por si só na 

análise de PPPs e pode contribuir para a sustentabilidade. 

Na atualidade, os estudos em curso de preparação denominados Avaliação 

Ambiental Integrada - AAI de bacias hidrográficas, encomendados pela Empresa de 

Planejamento Energético – EPE, do Ministério das Minas e Energia, guardam certa 

similaridade com a AAE, do mesmo modo que os “Estudos Integrados de Bacias 

Hidrográficas” determinados em decorrência de ações civis públicas (CALDARELLI, 

2006). Esses estudo, que será detalhado a seguir, têm mais um caráter de avaliação de 

impactos cumulativos do que um caráter estratégico, e são focados nos recursos 

hídricos. 

5.3. Avaliação de Impactos Cumulativos – AIC 

A AIC, considerando as diferentes tipologias de impacto cumulativo, incluindo 

os sinérgicos, é uma ferramenta extremamente útil e essencial para caminhar no sentido 

da sustentabilidade. Ross & Therivel (2007) acrescentam que apenas os efeitos totais 

(i.e. cumulativos) têm importância para os recursos ambientais ou para a população 

afetada pelos mesmos. 

 

5.3.1. Avaliação de Impactos Cumulativos no Âmbito da AIA 

 

Tradicionalmente, a AIA não engloba impactos insignificantes ou de baixa 

significância, nem de ações que, tomadas individualmente, tenham baixo potencial de 
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causar impactos significativos, pois tais situações são tratadas por outros instrumentos 

de planejamento e gestão ambiental, como o zoneamento de uso do solo, o 

licenciamento convencional e a obrigatoriedade de atendimento a normas e padrões. 

Entretanto, para um estudo ambiental fundamentar bem na tomada de decisão, a 

consideração de impactos de forma integrada, cumulativa e sinérgica, pode ser crucial. 

Dessa forma, atualmente a AIC é parte integrante da grande maioria dos processos de 

AIA existentes. 

A importância desta avalição é reforçada pela publicação da Diretiva Europeia 

85/337/CE, que impõe, desde 1985, a consideração dos impactos cumulativos na AIA 

mediante a sua inclusão na informação a ser disponibilizada pelo EIA. As alterações 

introduzidas pela Diretiva 97/11/CE mantêm e reforçam essa exigência estabelecendo 

que os critérios de seleção dos projetos a serem avaliados devem incluir efeitos 

cumulativos relativos a outros projetos (Anexo III, nº1). Posteriormente, foi publicada 

em 2001, a Diretiva da Avaliação de Ambiental Estratégica 2001/42/CE relativa à 

avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente que requer a 

consideração de eventuais efeitos significativos, incluindo os efeitos cumulativos e 

sinérgicos no ambiente. 

Nos EUA – a Lei da Água Limpa (Clean Water Act) requer explicitamente que a 

Environmental Protection Agency considere os impactos potencialmente cumulativos 

quando analisa pedidos individuais de descarga de materiais dragados ou de execução 

de aterros em ambientes aquáticos ou áreas úmidas (SANCHEZ, 2008). 

A lei canadense de avaliação de impacto, a Canadian Environmental Assessment 

Act, de 1995, [Art. 16 (1) (a)] estabelece que os estudos ambientais devem considerar, 

os efeitos ambientais do projeto, incluindo aqueles causados por acidentes ou 

disfunções e quaisquer efeitos cumulativos que possam resultar do projeto, combinados 

com outras atividades existentes ou com a realização futura de outros projetos ou 

atividade. 

Em Portugal faz-se referência aos impactos cumulativos no Anexo III(5) do 

Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, que institui o atual regime jurídico da AIA, 

sendo que as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 197/2005 de 8 de Novembro 

mantêm essa referência. Também estão presentes na Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril, 

que contém referências aos impactos cumulativos na Proposta de Definição de Âmbito - 

metodologia que o proponente se propõe adotar para a previsão de impactos 
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cumulativos, nomeadamente fronteiras espaciais e temporais dessa análise e na estrutura 

do Estudo de Impacto Ambiental, a análise de impactos cumulativos deve considerar os 

impactos no ambiente que resultam do projeto em associação com a presença de outros 

projetos, existentes ou previstos (Partidário & Jesus, 2003). 

No Brasil, a Resolução CONAMA nº 001/86 (Art. 6º, II), que dispõe sobre a 

AIA, já determinava que analise dos impactos deve incluir propriedades cumulativas e 

sinérgicas. 

Assim, tendo em conta que por lei, a AIC deveria ser realizada no âmbito da 

AIA e que não existem mais instruções relativas à forma com esta se deve realizar, a 

AIC tende a ser também conduzida ao nível do projeto, assim como a AIA. 

Consequentemente, a AIC no âmbito da AIA é usualmente conduzida segundo os 

componentes genéricos de um processo de AIA (United Nations Environment 

Programme, 2004; Council on Environmental Quality, 1997; Baxter, et al., 2001; 

Hegmann et al., 1999). 

Uma vez que os impactos cumulativos se estendem, na maior parte das vezes, 

por vastas áreas e ao longo de um largo período de tempo, é necessário definir quais os 

recursos que serão avaliados, aqueles que são realmente importantes e determinantes 

para a qualidade do ambiente e para o bem-estar das populações. 

Modelos de AIC geralmente seguem um modelo causal que consiste de três 

componentes: 

1. Identificação de fontes de mudanças ambientais cumulativas, que podem 

ser distintos tipos de atividades; 

2. Identificação dos caminhos ou processos de acumulação, considerando 

que mudanças ambientais acumulem-se no tempo e no espaço de modo 

aditivo ou interativo; 

3. Identificação dos caminhos ou processos de acumulação, considerando 

que mudanças ambientais acumulem-se no tempo e no espaço de modo 

aditivo ou interativo; 

 

O estudo elaborado para a União Europeia (Hyder, 2001), onde são analisadas 

várias metodologias para o estudo dos impactos cumulativos, destaca como mais 

adequada foi à metodologia de Clark (1994), que desenvolveu sete passos para a AIC 

(Quadro 3).  
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Quadro 3. Orientações para a avaliação dos impactos indiretos e cumulativos, bem 

como a interação entre os impactos. 

 

Fonte: Nunes (2010) apud Hyder (2001). 

 

A metodologia de Clark (1994), apesar da tentativa assumida de abordar os 

impactos cumulativos em uma escala mais ampla, tanto em termos espaciais como 

temporais, continua muito ligada ao processo de AIA e focalizados no projeto (NUNES, 

2010). 

De modo geral, os estudos apresentados por Hyder (2001) são semelhantes 

quanto à forma de abordar os impactos cumulativos, onde os autores enfatizam a 

importância da definição do âmbito. No estudo Council on Environmental Quality 

(1997), a definição do âmbito é a chave para analisar esses impactos; é o que permite a 
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identificação de casos importantes de impactos cumulativos, o estabelecimento de 

fronteiras de análise apropriadas e a identificação de ações passadas, presentes e futuras 

relevantes.  

A base metodológica da AIC tem-se expandido desde o início da sua prática,  

meados dos anos 80, com o desenvolvimento tanto metodologias utilizadas na AIA, 

como modificações das mesmas (NUNES, 2010). 

Em 1997,  o Council on Environmental Quality - CEQ identificou e listou 

métodos considerados úteis para o exercício da AIC que têm sido continuamente 

estudados e melhorados até aos dias de hoje. Canter (2008) acrescentou à referida lista, 

dois métodos que têm sido cada vez mais utilizados na prática da AIC: Modelos 

conceptuais e Gestão Adaptativa. A tabela abaixo, organiza os métodos mais utilizados. 

 

Tabela 12. Sintese dos métodos de abordagem dos impactos cumulativos segundo 

Canter (2008).  

Método Abordagem do impacto cumulativo 

1. Questionários, Entrevistas e Painéis de 

discussão 

Essenciais para a definição do âmbito ; 

Ajudam a identificar potenciais impactos 

cumulativos; Painéis de discussão multidisciplinares 

(especialistas multidisciplinares) são muito úteis para 

a avaliação da significância dos impactos. 

2. Listas de Verificação (Check- lists) 

Usadas para identificar potenciais impactos 

cumulativos de uma forma estruturada, através de 

uma lista com os impactos mais comuns ou 

prováveis; Produz-se um Check list para cada 

projeto, identificando e quantificando os impactos 

nos recursos; 

Dois ou mais impactos no mesmo recurso indicam 

um possível impacto cumulativo. 

3. Matrizes 

 

São check lists bidimensionais com o objetivo de 

quantificar as interações entre as atividades humanas 

e os recursos; 

Consideram os impactos cumulativos de múltiplas 

ações nos recursos, combinando os valores inseridos 

em cada uma das suas células individuais. 

4. Fluxogramas 

Relacionam os componentes de um sistema 

ambiental ou social em uma rede de causalidade, 

permitindo assim identificar as relações de causa-

efeito que podem resultar em impactos cumulativos. 

5. Modelação matemática 

Boa técnica para quantificar as relações causa-efeito, 

que podem resultar em impactes cumulativos; 

Permite a descrição, através de fórmulas 

matemáticas, de processos cumulativos como a 

erosão do solo 

6. Análise de tendências 

Avalia o estado dos impactos considerados 

importantes ao longo do tempo e desenvolver 

projeções gráficas de condições passadas ou futuras; 

Determina mudanças de ocorrência ou intensidade 

dos agentes de pressão no mesmo espaço de tempo 
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Método Abordagem do impacto cumulativo 

podem também ser determinadas; 

Ajuda a identificar impactes cumulativos e a 

estabelecer cenários de referência adequados. 

7. Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e 

sobreposição de mapas 

Incorporam informação local na AIC ajudando dessa 

forma a estabelecer os limites espaciais do estudo, 

analisar parâmetros paisagísticos e identificar as 

áreas onde os impactes terão uma maior intensidade 

8. Análise da Capacidade de Carga (ACC) 

Identifica limiares (como condicionantes ao 

desenvolvimento); 

Possibilita a determinação da significância dos 

impacto ambiental, que será maior quanto mais 

próximos do limites. 

9. Análise do Ecossistema (AE) 

Envolve a consideração de todos os recursos 

ecológicos e as suas interações com o ambiente. 

Assim, proporciona uma perspectiva regional e um 

pensamento holístico, que são reconhecidos 

requisitos para o sucesso de uma AIC. 

10. Gestão Adaptativa (GA) 

Reduz o elevado grau de incerteza inerente ao 

exercício da AIC; 

Integra a monitoramento, avaliação e gestão dos 

impactos. 

11. Modelos Conceptuais 

Sumariza a informação científica e as políticas atuais 

relacionadas com componentes ambientais e as 

interações entre si; 

Identifica as ligações entre processos e impactos 

ultrapassando; 

Facilita a comunicação entre as partes interessadas 

no estudo (proponente, entidade reguladora, equipa 

do estudo, consultores, organizações não 

governamentais e a população); 

Permite a definição de fronteiras espaciais e 

temporais para as AIC. A determinação da 

significância dos impactos resultantes de múltiplas 

ações (impactos cumulativos) e o desenvolvimento e 

avaliação de medidas de mitigação e estratégias de 

gestão dos mesmos; 

Ajudam na concepção de planos de monitoramento e 

programas de gestão adaptativa que têm como 

objetivo reduzir as incertezas relativas aos impactos 

cumulativos. 

Fonte: Adaptado de Nunes (2010). 

  

Os proponentes mostram-se relutantes quando confrontados com o fato de que 

mínimos impactos do seu projeto, cumulativamente com outros impactos de outros 

projetos, já existentes ou futuros, poderem dar origem a impactes significativos. Esta 

mentalidade, adotada pela grande maioria estudos de impactos, conduz a uma fraca e 

incompleta AIC que é apenas realizada para cumprir com a legislação, no âmbito da 

AIA. De fato um grande número de estudos em vários países mostra que a forma como 

os impactos cumulativos são descritos e incluídos nos AIA não é satisfatória 

(WÄRNBÄCK & HILDING-RYDEVIK, 2009). A descrição insuficiente dos impacto 

cumulativos na AIA é, por exemplo, relatada nos EUA (BURRIS & CANTER, 1997), 
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Canadá (DUINKER & LORNE, 2005), e Reino Unido (COOPER & SHEATE, 2002; 

ROSS & THERIVEL, 2007). 

A AIC apresentam fronteiras maiores de análise (temporais e espaciais), quando 

comparadas com avaliações focadas no projeto (AIA), uma vez que podem ocorrer 

impactos em localizações, espaciais e temporais, muito distantes do projeto em análise e 

portanto não consideradas no estudo. Esta é a principal razão apontada para que a AAE 

seja vista como o processo ideal para a condução de uma AIC, uma vez que as suas 

fronteiras são mais abrangentes que as da AIA.  

 

5.3.2. Avaliação de Impactos Cumulativos no âmbito da AAE 

O estudo de Sadler (1996) afirma que a análise dos impactos cumulativos é 

facilitada pela AAE, uma vez que esta permite uma visão preliminar e geral de 

potenciais relações e impactos, além do alcance da AAE ser mais apropriado para as 

escalas temporais e espaciais às quais os impactos cumulativos ocorrem (NUNES, 

2010).  

Outros argumentos a favor da AAE são encontrados na literatura, como nos 

estudos de Fuller & Sadler (1999) e Spaling & Smit (1993), onde se referem que a AIC 

no nível de projeto não aborda de forma eficaz a degradação gradual do ambiente 

resultante de múltiplas pressões e ações, e a interação de múltiplos projetos, programas 

e políticas, ao contrário de uma AIC ao nível regional e, portanto estratégica.  

Davey et al. (2002) afirmam que as autoridades responsáveis pelo planeamento 

estratégico se encontram em uma melhor posição do que os proponentes para abordar 

esses tipos de impactos, uma vez que a capacidade do proponente para identificar, 

quantificar e avaliar os impactos de outros projetos e atividades pode ser bastante 

limitada pela indisponibilidade de informação e recursos.  

Kennet (2002) acrescenta que deveria existir uma abordagem liderada por 

agências governamentais que disponibilizariam elementos base para uma AIC 

consistente. Finalmente, Cooper (2004a) salienta que a AAE facilita a análise de 

alternativas de desenvolvimento em uma fase precoce do processo, o que permite que as 

opções de um determinado plano tenham uma menor probabilidade de contribuir para os 

a geração desses impactos. 

Assim como para a AIA, a AIC no âmbito da AAE é conduzida ao longo de todo 

o processo de AAE e não apenas numa fase (THÉRIVEL, 2005; COOPER, 2004 b). 
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Na fase de definição do âmbito, o objetivo é identificar, de uma vasta gama de 

problemas, aqueles que são os prioritários. No caso dos impactos cumulativos, será 

identificar os recursos ambientais sensíveis, são recursos considerados importantes e 

prioritários para avaliação (Cooper, 2004a) 

São usados métodos idênticos aos usados no processo de AIA para a 

identificação dos casos que são importantes e prioritários. Podem usar-se matrizes que 

fazem a intersecção entre as atividades e os recursos; check lists de perguntas para cada 

recurso sensível passível de ser afetado pelo PPP; ou fluxogramas que indicam se os 

impactos interagem entre si e originam impactos de ordem superior. 

No estabelecimento das fronteiras espaciais e temporais, é importante ter em 

conta que pode ser necessário considerar diferentes fronteiras para diferentes recursos 

sensíveis ou impactos (Noble, 2008; Cooper, 2004a).  

Resumidamente, até agora foram apresentadas duas grandes bases conceituais de 

abordagem aos impactos cumulativos, a AAE e a AIA. 

A AIA é mais focada no projeto e nas ações que causam o impacto em um 

recurso sensível, apresentando portanto fronteiras espaciais e temporais pouco 

abrangentes e por isso mesmo insuficientes para uma correta abordagem dos impactos 

cumulativos. 

A AAE apresenta fronteiras de análise, espaciais e temporais, mais amplas que 

as da AIA, sendo esta a principal razão para ser apontada como o processo para a 

condução de uma AIC. Além disso a AAE, pela sua natureza estratégica, é mais flexível 

e permite constantes atualizações e melhoramentos durante a sua execução, além de ser 

executada desde o início do desenvolvimento das PPP, permitindo considerar várias 

alternativas de desenvolvimento e uma vasta gama de medidas de mitigação para as 

mesmas.  

Entretanto, também são identificadas lacunas na abordagem aos impactos 

cumulativos, especificamente a existência de informação muito dispersa acerca da 

forma de como identificar processos de cumulatividade e posteriormente proceder à sua 

avaliação. 

A identificação dos potenciais processos de cumulatividade deve ser cumprida 

na fase inicial da AAE, onde se define a delimitações e o contexto em que a AAE se 

realiza. Portanto, o objetivo desta orientação é garantir que potenciais processos de 

cumulatividade sejam incluídos. 
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Nunes (2010), após a análise das orientações que a literatura sugere para avaliar 

os impactos cumulativos de modo estratégico, concluiu que de um modo geral, a 

estrutura de abordagem existente e recomendada se encontra pouco sustentada e acaba 

resultando em um abordagem típica do processo de AIA. O autor acrescenta ainda que, 

no caso específico das matrizes de interação, pelo fato de ser um método adaptado de 

abordagens em escala de projeto, é comum tendenciar uma interpretação das mesmas, 

negligenciando as relações sinergéticas entre os impactos. 

Esta tendência de recorrer a processos característicos de AIA é evidente pelos 

inúmeros exemplos usados na literatura sempre focados no projeto e com medidas á 

escala do mesmo (NUNES, 2010). 

De fato, estudos realizados no Canadá mostraram que sabemos muito mais sobre 

efeitos cumulativos físico-químicos, do que sobre efeitos cumulativos 

biológico/ecológicos. Isso, porque, há um maior consenso sobre a medida de parâmetros 

físico-químicos nos estudos sobre efeitos cumulativos, do que sobre os 

biológicos/ecológicos. Outras conclusões importantes foram que: 

 nenhum estudo, sobre efeitos cumulativos, trabalhou com grandes dimensões de 

tempo e espaço; 

 os valores socioeconômicos, invariavelmente, são o centro da avaliação dos 

impactos ambientais, mas o reconhecimento dessa influência varia grandemente 

entre os EIA. 

5.4. Avaliação Ambiental Integrada – AAI 

 

A Avaliação Ambiental Integrada - AAI se insere no planejamento energético e 

ambiental como um instrumento intermediário entre a realização de inventários e os 

estudos de viabilidade, tendo como objetivo geral subsidiar a definição de diretrizes e 

orientações para o planejamento e a implementação de ações para a região, no âmbito 

da Política Energética Nacional (EPE, 2007), como dito anteriormente, são 

encomendadas pela Empresa de Planejamento Energético – EPE, criada em 2004. 

Com o princípio de promover um conhecimento integrado das características 

socioambientais de uma bacia hidrográfica, a AAI considera, entre outros, os seguintes 

aspectos: 
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 o uso da água para a geração de energia hidráulica, seus conflitos com os demais 

usos existentes e potenciais e as necessidades de preservação ambiental; 

 o uso do solo e dos recursos naturais e sua importância para as sociedades locais, 

do ponto de vista econômico, cultural e social; 

 os cenários de desenvolvimento e os efeitos da implantação de novos 

empreendimentos hidrelétricos na bacia, de forma a identificar os efeitos 

cumulativos e sinérgicos decorrentes da implantação de todo o potencial 

previsto; 

 a orientação dos esforços no sentido de fornecer instrumental técnico para o 

planejamento e a tomada de decisão, pelo setor elétrico, relacionados às suas 

ações futuras na bacia. 

   

O termo integrado da expressão avaliação ambiental integrada refere-se à 

interação dos efeitos dos diferentes empreendimentos hidrelétricos e à interação entre as 

diferentes variáveis que caracterizam os impactos ambientais, visando identificar e 

avaliar os efeitos sinérgicos e cumulativos resultantes dos impactos ambientais 

ocasionados pelo conjunto de aproveitamentos hidrelétricos nas bacias hidrográficas do 

país (EPE, 2005). 

A análise integrada, sempre numa perspectiva de sustentabilidade, considera os 

aproveitamentos hidrelétricos em planejamento, construção e em operação na bacia, as 

áreas sensíveis
34

 e mais frágeis
35

 em relação aos impactos mais significativos 

decorrentes desses aproveitamentos, os cenários alternativos de desenvolvimento da 

bacia em relação aos recursos hídricos, a biodiversidade e ao uso do solo, devidamente 

inseridos na dinâmica de desenvolvimento interegional e nacional. 

                                                 

34
 Entende-se por sensibilidade a “propriedade de reagir que possuem os sistemas ambientais e os 

ecossistemas, alterando o seu estado de qualidade, quando afetados por uma ação humana” (Verocai, 

1990). O termo é utilizado a partir da etapa de AAD com o intuito de identificar e espacializar as áreas 

mais sensíveis da bacia, permitindo avaliar, nas subáreas, a integridade dos recursos naturais, os aspectos 

qualitativos da paisagem e as diferentes situações socioeconômicas, expressas em diferentes graus de 

sensibilidade. A expressão “sensibilidade integrada” foi utilizada para demonstrar a reunião de diversos 

indicadores de sensibilidade. A sensibilidade pode se manifestar negativamente, ou mesmo positivamente 

quando associada à melhoria das condições socioeconômicas. 
35

 O termo fragilidade é definido "por fragilidade ou vulnerabilidade do meio ambiente se entende o grau 

de suscetibilidade ao dano, ante a incidência de determinadas ações. Pode definir-se também como o 

inverso da capacidade de absorção de possíveis alterações sem que haja perda de qualidade" (Verocai, 

1990). Neste sentido, o termo fragilidade é usado identificar situações e subespaços de ocorrência de 

impactos decorrentes de empreendimentos hidrelétricos em áreas já caracterizadas como sensíveis. 
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A partir do conhecimento da bacia e dos principais aspectos ambientais que a 

compõem, o estudo integrado envolve preferencialmente formar um sistema de 

informações, associado a indicadores de diversas naturezas, de maneira a compreender a 

complexidade dos ambientes que constituem a bacia, sua dinâmica ambiental e as 

principais pressões socioeconômicas, resultantes especialmente das atividades 

produtivas desenvolvidas pelo homem na bacia, representados em modelo espacial e/ou 

por modelagem matemática das variáveis que possam representar os principais aspectos 

ambientais, na área de abrangência do empreendimento (EPE, 2005). 

Complementarmente, nas fases seguintes, os elementos são usados na construção 

de cenários futuros de desenvolvimento da região, permitindo considerar e avaliar a 

introdução de novos empreendimentos hidrelétricos e, além disso, observar as 

condições de sustentabilidade dos recursos naturais. A construção dos cenários futuros 

assumiu hipóteses de uma intensificação da situação atual, por meio do aumento das 

pressões antrópicas geradas a partir da expansão dos modelos econômicos, associados a 

uma análise da cumulatividade e sinergia dos empreendimentos planejados, permitindo 

o desenvolvimento de um conhecimento da realidade baseado no potencial de 

intervenção futura sobre suas características atuais. 

Esse conhecimento, por fim, permite a formulação de políticas públicas do setor 

elétrico, por meio de instrumentos de planejamento, acompanhamento e tomada de 

decisão pela esfera pública. 

Para que cumpra sua função, a proposta metodológica deve ser capaz de 

construir indicadores e formular variáveis que sejam, por um lado, altamente 

significativas como representação da realidade e, por outro, de grande eficácia para o 

planejamento. 

De forma geral, a avaliação integrada envolve as seguintes etapas principais 

(EPE, 2005):  

1. Caracterização dos aspectos ambientais principais: devem ser definidos os 

temas prioritários relacionados com os ecossistemas e suas interações que deverão ser 

abordados na avaliação integrada, a partir de uma caracterização socioambiental e 

levantamento de dados que serão organizados em um Sistema de Informações 

Geográficas - SIG
36

; 

                                                 

36
 O SIG é um dos principais elementos de organização das informações disponíveis sobre a bacia. Sua 

estrutura permite a agregação das informações dos diversos temas estudados em uma base de dados única, 
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2. identificação das variáveis, indicadores de sensibilidades ambiental - ISA
37

, 

indicadores de impacto ambiental - IIA
38

, indicação das fragilidade e potencialidades,  e 

identificação dos modelos: estabelecer as variáveis representativas e os indicadores, que 

caracterizem os processos e permitam avaliar os impactos sinérgicos e cumulativos. A 

seleção das variáveis representativas está relacionada diretamente à identificação dos 

principais efeitos na etapa anterior do estudo. Nesta etapa ocorre o desenvolvimento da 

Avaliação Ambiental Distribuída – AAD, que será detalhado a seguir. Os processos que 

retratam o comportamento dos ecossistemas, representados pelas variáveis e 

indicadores, devem ser modelados de forma qualitativa e quantitativa, considerando 

toda a área de abrangência do estudo, de acordo com o melhor conhecimento científico 

e tecnológico apropriado à precisão esperada neste tipo de estudo; 

3. simulação dos cenários: Representam um corte temporal (cena) que determina 

quais condições socioambientais e que conjuntos de empreendimentos são 

representativos e de que forma elas se relacionam em uma análise conjuntural. Assim, 

os cenários podem ser dados pela condição atual, ou aquela referente às condições 

diagnosticadas a partir dos dados aferidos na realidade atual da bacia, ou futuros quando 

determinados a partir de prospecções baseadas nas conjunturas socioeconômicas 

projetadas. São obtidas como resposta as variáveis e indicadores ambientais. Estas 

variáveis e indicadores permitirão analisar os impactos sinérgicos desses cenários 

futuros; 

4. avaliação dos cenários e dos aspectos ambientais de forma integrada: os 

resultados obtidos nas simulações devem ser analisados e verificados para avaliar se os 

mesmos produzem efeitos adicionais aos previstos nas fases anteriores. Nessa situação, 

deve-se retornar a etapa “aspectos ambientais principais” e verificar se todos os 

                                                                                                                                               

é composto de três etapas: levantamento de dados disponíveis,  mapeamento  temáticos e ajustes baseados 

em imagens e integração de informações estatísticas à base de mapas. 
37

 Os Indicadores de Sensibilidade Ambiental são ferramentas analíticas que buscam sintetizar os aspectos 

relevantes identificados nos estudos de caracterização. Visam permitir a representação espacial da 

sensibilidade socioambiental encontrada em cada subárea, a partir da hierarquização, ponderação e 

qualificação das variáveis socioambientais selecionadas para a composição de cada indicador. Dessa 

forma, as variáveis utilizadas para a composição dos ISA são constituídas por informações disponíveis 

que permitam uma representação espacial (EPE, 2007). 
38

 A partir da identificação dos principais processos impactantes, são selecionados os indicadores capazes 

de representar uma avaliação com base em alguns atributos classificadores, tais como importância, 

intensidade e abrangência, relativos aos impactos dos empreendimentos hidrelétricos sobre o meio 

ambiente. Nesse sentido, define-se como fragilidade a superposição do mapeamento dos indicadores de 

impactos cumulativos e sinérgicos, com grande probabilidade de ocorrência, ao mapeamento das 

sensibilidades, isto é, as áreas frágeis são aquelas nas quais há maior influência espacial dos indicadores 

de impacto nas áreas mais sensíveis de cada subárea. 
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processos necessários estão representados, identificando os aspectos que não tenham 

sido caracterizados a priori para, então, com base nos indicadores e sua variação 

espacial e entre cenários, identificar as principais fragilidades do sistema quanto aos 

empreendimentos hidrelétricos; 

5. diretrizes: com base nas variáveis e indicadores ambientais e nos resultados 

dos diferentes cenários deve-se construir uma matriz de decisão baseada em 

metodologia de multicritério onde será analisada a inserção dos diferentes 

empreendimentos no conjunto da bacia, seus impactos cumulativos e sinérgicos. Esta 

metodologia deverá subsidiar: (i) o estabelecimento das diretrizes gerais ambientais para 

a implantação de futuros aproveitamentos hidrelétricos na área de abrangência do 

estudo; e (ii) a prevenção sobre os efeitos potenciais cumulativos e sinérgicos sobre os 

recursos hídricos e o uso do solo. 

A Figura 7 apresenta as diferentes etapas do procedimento de avaliação 

ambiental integrada dentro do conjunto da metodologia proposta. A participação pública 

não aparece no detalhamento da metodologia (Figura 7), mas faz parte do processo 

através da interação em várias etapas (EPE, 2005). 
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Figura 7. Detalhamento da metodologia de avaliação ambiental integrada. 

Fonte: EPE (2005). 

 

5.4.1. Desenvolvimento da Avaliação Ambiental Distribuída - AAD 

Nesta etapa são adotados procedimentos de AAD para a avaliação da 

sensibilidade ambiental, a avaliação de impactos ambientais e a indicação das 

fragilidades e potencialidades. 
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A Figura 8 resume o conjunto de atividades desenvolvidas ao longo da AAD, 

discriminando as duas principais linhas de construção da análise: a composição das 

sensibilidades ambientais e a avaliação de impactos ambientais. 

 

Figura 8. Representação esquemática do desenvonvimeto da Avaliação Ambiental 

Distribuída. 
Fonte: EPE (2007). 

 

A etapa de composição da sensibilidade ambiental apresenta os principais 

passos, esquematizados a seguir: 

 

 
Figura 9. Representação das atividades da avaliação da sensibilidade ambiental. 

Fonte: EPE (2007). 
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Na avaliação da sensibilidade ambiental, um ponto crucial é a construção e 

ponderação das variáveis, que quantifica e qualifica as variáveis que irão compor os 

indicadores. A seleção das variáveis e seus atributos, para cada indicador de 

sensibilidade ambiental, é subjetiva, sendo determinada pela equipe técnica responsável 

pelo estudo de acordo com os componentes resumidos na figura a seguir. 

 

Figura 10. Esquema representativo da composição das variáveis utilizadas para 

compor o indicador ambiental. 
Fonte: EPE (2007). 

 

A construção das variáveis ambientais foi baseada na metodologia do sistema de 

composição de indicadores ambientais da Organisation for Economic Co-operation and 

Development - OECD. O sistema da OECD é baseado em indicadores ambientais que 

avaliam as condições de integridade, pressão e interesse social de preservação dos 

principais recursos naturais. Essa metodologia classifica as variáveis por tipos: pressão, 

estado e resposta (EPE, 2007). Além desses tipos de variáveis, é utilizada uma outra 

categoria, capaz de identificar condições especiais de restrição ou proteção legal 

presentes em determinados ambientes. 

Essa classificação é incorporada de forma a contribuir na objetividade do 

processo de hierarquização das variáveis, tornando-se o principal elemento classificador 

do sistema de pesos das variáveis. De modo que, a partir da identificação do tipo de 

variável utilizada na composição dos indicadores, são realizadas sua ponderação e 

hierarquização. Para definir o índice de cada indicador de sensibilidade ambiental, 

foram atribuídos pesos às variáveis, visando construir uma escala de valores 

comparáveis. Nesse sentido, os pesos foram estabelecidos de forma a indicar a 

importância que cada variável possui na composição do indicador. 

Para a definição dos graus de sensibilidade de cada variável, são utilizados os 

valores apresentados por cada variável no banco de dados, ou seja, a modificação 
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quantitativa identificada na bacia, determinando seus valores médios e construindo uma 

escala de mudança em torno da média. Quando este procedimento não se mostra viável, 

recomenda-se buscar por referências, seja por meio de padrões nacionais e científicos 

ou outros que pudessem determinar as “faixas” que permitiam a identificação graus de 

sensibilidade (EPE,2007). 

A partir de inclusão das variáveis ponderadas ao SIG é possível elaborar os 

mapas temáticos de sensibilidade ambiental (e.g. recursos hídricos e ecossistemas 

aquáticos; meio físico e ecossistemas terrestres; socioeconomia), possibilitando avaliar 

a consistência dos indicadores de sensibilidade, de acordo com o corpo técnico do 

estudo, como a duplicidade ou similaridade de variáveis, ou inconsistências geradas por 

pontuações atribuídas a variáveis, ou ainda resultantes dos pesos atribuídos. 

A segunda parte da AAD consiste na avaliação de impactos ambientais dos 

aproveitamentos hidrelétricos incluídos no cenário atual, ou seja, empreendimentos em 

operação, em instalação e com estudos de viabilidade aprovados e licenças prévias 

obtidas, identificando o conjunto de impactos e empreendimentos estudados, aspectos 

que possam diferenciar a intensidade da manifestação desses impactos e a abrangência 

de seus efeitos na bacia hidrográfica em estudo. Tal procedimento visa, a partir da 

análise dos impactos das aproveitamentos existentes, identificar parâmetros de 

comportamento das áreas sensíveis por eles atingidas, que possam servir de referência 

para a construção dos cenários de médio e longo prazo. Para isso deve-se diferenciar a 

intensidade de acordo com cada empreendimento, hierarquizar os impactos de acordo 

com sua importância e significância, especializar os efeitos por meio da representação 

geográfica, de acordo com os recortes espaciais dos recursos diretamente associados aos 

impactos identificados, de forma a perceber as interações espaciais dos impactos e 

avaliar a cumulatividade e a sinergia entre os empreendimentos, observando quais 

efeitos adicionais podem ser gerados pelos empreendimentos em questão. 

A referência dos impactos manifestados por empreendimentos já implantados e a 

previsão de impactos potenciais são presentes em EIA dos empreendimentos 

licenciados, quando exigidos por lei, no caso das PCHs apenas em alguns casos são 

exigidos EIA, assim a avaliação de impactos ambientais deve ser voltada na AAI para 

gerar uma análise do conjunto dos empreendimentos e a abrangência dos impactos nas 

subáreas, observando suas interações, manifestadas por meio de efeitos cumulativos e 

sinérgicos. 



 

125 

 

A Figura 11 mostra as principais atividades envolvidas no processo de avaliação 

dos impactos ambientais, cuja descrição parte da descrição dessas etapas já foi realizada 

nos itens anteriores desta dissertação, de modo que, a seguir, e será detalhado a 

sobreposição e interação dos impactos, resultando na identificação das fragilidades.  

 

 

Figura 11. Representação das atividades do processo de avaliação de impactos 

dentro da AAI. 
Fonte: EPE (2007). 

 

Dessa forma, dentro de uma extensa lista de impactos ambientais, associados às 

diferentes etapas de implantação de um aproveitamento hidrelétrico e a 

empreendimentos de características distintas, construída a partir AIA, o objetivo deve 

ser identificar quais impactos e como eles se manifestaram na bacia, na medida em que 

podem se reproduzir e se ampliar, considerando os seguintes critérios: 

 

 os impactos temporários e reversíveis por meio de medidas já consagradas no 

processo de licenciamento ambiental foram descartados. Neste caso se inserem, 

por exemplo, os impactos decorrentes das obras para a implantação do 

aproveitamento,  cuja mitigação e compensação são prevista no processo de 

licenciamento; 
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 os impactos de incidência local, sem nenhum tipo de representação, seja por 

cumulatividade ou por sinergia com outros espaços, foram descartados, tendo 

em vista que os impactos a serem selecionados devem ser objetivamente 

distinguíveis, ou seja, devem poder ser mensurados na escala de trabalho exigida 

para o estudo. Este caso inclui, por exemplo, as perdas de áreas decorrentes de 

obras secundárias, como acessos permanentes, subestações etc; 

 os impactos selecionados devem apresentar uma abrangência espacial 

diferenciada, de forma que, sempre que necessário e pertinente, deve-se buscar 

agrupar impactos sobre um mesmo fator ambiental ou decorrentes de um mesmo 

processo indutor. Impactos geralmente analisados isoladamente nos estudos de 

impacto ambiental como, por exemplo, a indução de processos erosivos, o 

transporte de sedimentos, o assoreamento de corpos d’água, o aumento da 

turbidez da água, entre outros, devem ser reagrupados. 

 

Assim como na AIA tradicional, deve-se utilizar um sistema de pesos de forma a 

permitir a composição de um índice representativo da importância de cada impacto, que, 

associado à sua magnitude, permitiu a definição da sua significância. A Figura 12 

descreve o esquema proposto, dando enfoque os efeitos cumulativos e sinérgicos. 

 

Figura 12. Esquema representativo da composição da significancia. 
Fonte: EPE (2007). 

 

A significância de um determinado impacto é o valor que expressa à 

manifestação do impacto sobre o ambiente. Para sua definição, levam-se em 

consideração a magnitude e a importância do impacto ambiental, avaliadas por meio dos 
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atributos dos impactos e da percepção e experiência dos técnicos de equipe 

multidisciplinar. 

A magnitude é expressa por atributos do impacto que consideram a indução de 

pequenas ou grandes e rápidas ou lentas mudanças na qualidade ambiental, na área onde 

se manifestam. Desse modo, a metodologia considera a análise objetiva de cinco 

atributos: forma de incidência (impacto direto ou indireto); distributividade (impacto 

local ou regional), tempo de incidência (impacto imediato ou não); prazo de 

permanência (impacto temporário ou permanente) e probabilidade (pouco provável ou 

muito provável). 

A metodologia adotada para a avaliação e hierarquização de impactos 

ambientais prevê, também, a utilização da importância, definida por um grupo de 

atributos que consideram aspectos associados à cumulatividade e à sinergia, que 

receberam pesos diferenciados quando presentes, bem como da reversibilidade e da 

importância. Este último é um critério subjetivo, que prevê um julgamento 

interdisciplinar e permite a incorporação de maior subjetividade conferida pela 

sensibilidade da análise técnica sobre cada impacto. 

A composição da importância, portanto, possui atributos de caracterização 

objetiva (cumulatividade, reversibilidade e sinergia), mas também leva em consideração 

um componente subjetivo, expresso por meio da valoração atribuída pelo corpo técnico. 

Desse modo, são consideradas, para definição da importância de um 

determinado impacto ambiental, a análise de quatro atributos: cumulatividade (impacto 

cumulativo ou não-cumulativo), reversibilidade (impacto reversível ou irreversível), 

sinergia (presente ou ausente) e o grau de importância (muito pequena, pequena, média, 

grande e muito grande) que lhe é atribuído pela equipe técnica. 

A significância dos impactos ambientais é obtida pela multiplicação dos valores 

de cada componente (magnitude e importância) e do sentido: impacto positivo ou 

benéfico (+) e impacto negativo ou adverso (-). 

Outro ponto importante nessa análise é a avaliação da intensidade dos impactos, 

onde se devem identificar características básicas dos aproveitamentos hidrelétricos 

avaliados (cenário atual) que permitissem uma visão mais precisa da diferença na 

participação de cada empreendimento na geração de processos indutores de impactos, 

neste ponto são diferenciadas as UHEs das PCHs. 
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A representação espacial dos impactos foi realizada a partir da identificação dos 

elementos geográficos que podem melhor representar os espaços ou os recursos naturais 

envolvidos diretamente em cada impacto ambiental. Seu objetivo é permitir a 

identificação da manifestação espacial dos efeitos de cada impacto, possibilitando sua 

inclusão no SIG, de modo que se viabilize que a análise de impactos seja integrada à 

análise de sensibilidade ambiental, gerando mapas de fragilidade ambiental, que 

associam os impactos às áreas sensíveis identificadas na bacia, como abrangências às 

quais os impactos podem estar associados podemos considerar o reservatório; o trecho a 

jusante, que compreende uma faixa no entorno do trecho a jusante do barramento até o 

encontro do próximo afluente ou o remanso do reservatório do próximo 

empreendimento nesta direção; os municípios sob influência direta de cada 

empreendimento; e a sub-bacia, na qual se insere o empreendimento. 

Todas essas informações resultam na composição dos indicadores de impactos 

ambientais, que serão integrados ao SIG, permitindo sua espacialização e posterior 

cruzamento com os mapas de sensibilidade ambiental da bacia. A Figura 13 apresenta 

esquematicamente os elementos utilizados para a composição dos impactos ambientais. 

 
Figura 13. Esquema representativos dos elementos que compõe um indicador de 

impacto ambiental dentro da AAI.  

Fonte: EPE (2007). 

 



 

129 

 

5.4.2. Desenvolvimento da Avaliação Ambiental Integrada 

A etapa de AAI constitui-se de uma síntese das análises realizadas nas etapas 

anteriores de estudo, visando à consolidação da avaliação dos efeitos cumulativos e 

sinérgicos associados aos aproveitamentos hidrelétricos previstos para os cenários de 

geração estabelecidos, sendo: 

 Cenário atual (A): configuração com aproveitamentos, contemplando os 

empreendimentos em operação, em instalação e com estudos de viabilidade 

aprovados e licenças prévias obtidas, considerando o estágio atual do 

desenvolvimento socioeconômico, incluído os usos e impactos existentes. As 

estimativas deste cenário devem ser realizadas com os dados mais atuais 

disponíveis. 

 Cenário de médio prazo (B): considerar o cenário A adicionando os 

empreendimentos hidrelétricos em processo de licenciamento prévio e com 

estudos de inventário hidrelétrico aprovados, considerando o desenvolvimento 

socioeconômico previsto para os próximos dez anos. 

 Cenário de longo prazo (C): considerar o cenário B com o eventual potencial 

hidrelétrico remanescente e o desenvolvimento socioeconômico para os 

próximos vinte anos. 

 

A partir da construção de um cenário macroeconômico de referência, foi 

elaborado um modelo de projeções, tendo por base um conjunto de variáveis 

representativas dos principais aspectos socioeconômicos identificados na bacia. Este 

modelo teve como objetivo representar os cenários de desenvolvimento socioeconômico 

das diversas regiões que compõem a bacia, projetando para períodos de 10 e 20 anos as 

condições de transformação dos aspectos econômicos e seus reflexos sociais e 

ambientais. As projeções realizadas permitiram antever, para os cenários de médio e 

longo prazo, a evolução do quadro de sensibilidades ambientais da bacia, indicado na 

etapa de AAD. 

O modelo de projeção tem como objetivo principal a simulação e projeção no 

tempo de cenários que englobam as variáveis socioeconômicas e ambientais relevantes. 

Além deste objetivo, com esta modelagem também se espera tornar mais claro o 

conhecimento e a compreensão do sistema, servindo assim de um meio de comunicação 

e de unificação dos conceitos abordados anteriormente no estudo. Ele se constitui, dessa 
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forma, em importante instrumento para o planejamento das ações do setor elétrico na 

bacia em questão, permitindo que, em momentos futuros, a partir da checagem e 

adequação dos dados projetados, confrontados com a situação da real evolução das 

características socioambientais da bacia, suas projeções sejam redirecionadas e seus 

resultados refinados, reduzindo as incertezas intrínsecas às análises de cenários 

prospectivos.  

Uma modelagem usualmente utilizada para a criação de cenários 

socioeconômicos de referência, a partir da utilização da ferramenta de apoio - ambiente 

STELLA, Structural Experimental Learning Laboratory with Animation, um modelo 

matemático, desenvolvido em 1987 para a modelagem de dinâmica de sistemas em 

computadores IBM-PC permitindo que, para cada cenário, possam ser avaliadas 

múltiplas alternativas de desenvolvimento (outputs). 

O STELLA é um software que permite ao usuário simular sistemas dinâmicos 

sem que seja necessário explicitar modelos matemáticos complexos, proporcionando 

uma representação visual das equações diferenciais descritas do sistema, com soluçõa 

numérica (Lion, 2007). 

O desenvolvimento metodológico realizado na etapa de AAD, anterior a esta, 

permite a construção dos principais instrumentos de análise utilizados, por meio da 

identificação das sensibilidades e fragilidades ambientais, integradas com os impactos 

associados aos empreendimentos do cenário atual, permitindo a identificação de seus 

principais efeitos cumulativos e sinérgicos. Nessa etapa, o foco da análise se direciona 

para a identificação dos reflexos dos empreendimentos hidrelétricos em subáreas 

homogêneas da bacia. Enquanto, na AAI, retoma-se uma visão integrada da bacia como 

um todo, possibilitando uma análise comparativa dos efeitos cumulativos e sinérgicos 

dos empreendimentos hidrelétricos – incluindo aqueles previstos para os cenários (B) e 

(C), de modo a que se propiciasse avaliar onde estes efeitos ganham maior ou menor 

importância. 

Na abordagem detalhada nesta dissertação, o desenvolvimento metodológico 

utilizou, na composição de instrumentos de análise, a plataforma do SIG. Trabalhando 

com o mapeamento integrado de indicadores, foi possível realizar múltiplas 

combinações de dados e informações do acervo do SIG – construído na etapa de 

caracterização - o que permite realizar ponderações qualitativas e quantitativas e 

expressar espacialmente os indicadores de sensibilidade e os indicadores de impactos 
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portadores de efeitos cumulativos e sinérgicos associados aos aproveitamentos 

existentes e planejados. 

A partir do quadro de fragilidades ambientais elaborado para os três cenários 

estudados é possível formular em conjunto diretrizes para o planejamento do setor 

elétrico na bacia e recomendações para outros setores nela atuantes. As diretrizes e 

recomendações resultantes da AAI da bacia, deste modo, incorporam e sintetizam os 

principais aspectos da análise realizada, direcionando-os para o planejamento ambiental 

da bacia. 

5.5. Aplicações das Avaliações dos Impactos Sinérgicos e Cumulativos para 

PCHs 

De fato, tem se observado que o número de PCHs pelo Brasil tem aumentado 

expressivamente, e vêm sendo construídas no que se pode chamar de “efeito cascata”, 

com a implantação de diversas PCHs em sequência em um mesmo rio.  

Uma cascata de pequenas centrais hidrelétricas corresponde a um conjunto de 

PCH’s que dependam da vazão de jusante da anterior para sua geração de energia 

(Maia, 2011). 

Alguns estudos consideram essas ocorrências um impacto ambiental distribuído 

que, ao contrário das grandes hidrelétricas, mesmo com uma potência equivalente em 

PCH, representam vários pequenos empreendimentos, distribuído em diferentes bacias 

hidrográficas, cujo somatório da área de reservatório certamente será menor (COSTA, 

2007). Porém, é importante ressaltar, que as PCHs não estão bem distribuídas em 

diferentes bacias e o que tem ocorrido, na verdade, é a concentração desses 

empreendimentos nas mesmas bacias e muitas vezes em um mesmo corpo d’água. 

No estudo de LEÃO (2008), a suposição que várias PCHs podem gerar impactos 

maiores, através da degradação ambiental descontínua entre localidades e atores 

diferenciados, não foi comprovada. Uma vez que não houve significativa realocação de 

pessoas, nem prejuízo dos proprietários, as usinas são participante do MDL, os usos 

múltiplos ainda prevalecem, e houve promoção de integração regional ao ofertar energia 

elétrica para desenvolvimento local. Entretanto, o estudo analisou a sequencia de apenas 

duas PCHs e mesmo assim foram detectados parâmetros negativos, como alteração da 

qualidade da água, alterações do uso do solo, alteração da ictiofauna, e interferência 

sobre a biodiversidade e os fluxos gênicos.  
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Para o IPCC (2011), os impactos ambiental e social acumulados relativo do 

desenvolvimento pequenas centrais hidrelétricas, comparado aos impactos de uma 

grande central permanecem obscuros, e dependente das especificidades locais. 

Além disso, para Egre e Milewski (2002), uma hidrelétrica de 2.000 MW 

localizado em uma área remota pode ter menos impactos negativos,  quando comparado 

os impactos cumulativos de 400 PCHs de 5 MW  distribuídas em muitas bacias 

hidrográficas. 

As Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs são associadas à geração de menores 

impactos, uma vez que, normalmente alagam áreas menores. Entretanto, deve-se 

considerar que, as PCHs que não fazem uso de quedas naturais, resultam na construção 

de barramentos, os quais deslocam populações afetadas por um número potencialmente 

maior de reservatórios de dimensões menores, o que poderá consequentemente 

aumentar o número de conflitos de uso local e torná-los mais problemáticos. 

5.5.1. O caso da Bacia do Rio Doce 

No estudo de Souza et. al.(2011), foram analisados 23 aproveitamentos 

hidrelétricos, entre PCHs e Grandes Centrais Hidrelétricas - GCHs, na Bacia do Rio 

Doce, na parte pertencente ao Estado de Minas Gerais através da avaliação de impacto 

ambiental de cada empreendimento, possibilitando assim a comparação da magnitude 

do impacto causado por cada um, identificando ou não um padrão para o impacto 

produzido segundo o porte do aproveitamento. A avaliação mostrou que as PCHs 

apresentaram classificação diversa, sendo algumas consideradas de médio e de alto 

impacto ambiental, nenhuma foi considerada de baixo impacto, o que nos evidencia que 

mesmo sendo amplamente considerada uma fonte energética de baixo impacto 

ambiental, pode gerar impactos ambientais altos dependendo das características locais, 

somando a existência de diversos aproveitamentos na mesma região, o resultado dos 

impactos pode ser ainda mais alto, que podem não justificar a energia fornecida. 

O estudo em questão não avaliou os  efeitos integrados dos empreendimentos, 

mas considerou o parâmetro “distância entre barramentos ”, o qual, juntamente com a 

potência instalada, representaram o pior desempenho na avaliação das pequenas 

centrais. Isso é reflexo da situação atual das PCHs, que comumente foram e são 

construídas muito próximas umas das outras, e evidencia ainda mais a necessidade de 

incorporar estudos integrados, que considerem os impactos cumulativos e/ou sinérgicos 

no planejamento  
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Ressalta-se que no trabalho de Souza et.al. (2011), os parâmetros estudados 

(área alagada, potência instalada, potência instalada pela área alagada - ou 

produtividade, distância entre barramentos, distância de sedes urbanas e qualidade da 

água) não refletem a gama de potencias impactos, negativos e positivos, gerados pelas 

PCHs, desconsiderando, por exemplo, impactos no meio biótico, destruição de habitat, 

erosão e assoreamento, desenvolvimento econômico, entre outros. 

Em função do uso intensivo dos recursos naturais, principalmente no que se 

refere aos aproveitamentos hidrelétricos, tem-se observado que a avaliação individual 

dos projetos não consegue captar os efeitos sinérgicos do conjunto de empreendimentos 

a serem implantados em uma determinada área, especialmente os aproveitamentos em 

uma mesma bacia hidrográfica, tão comum na maioria dos estudos de inventário de 

PCHs. Isso tem levado muitos Conselhos de Meio Ambiente a sugerir que o 

licenciamento deste tipo de empreendimento seja inserido em uma Avaliação Ambiental 

Integrada - AAI. A princípio, esta avaliação deverá permitir a análise da interação dos 

impactos, como no caso do uso múltiplo da água em uma bacia hidrográfica.  

Contudo, este tipo de estudo não é amplamente aplicado no Brasil, de modo que 

ainda não é um procedimento legal, ainda assim este tipo de avaliação tem sido cada dia 

mais requerido e/ou sugerido pelos diferentes conselhos. O resultado é que sejam 

elaborados termos de referência diferenciados de acordo com o órgão responsável, 

criando uma instabilidade legal e incertezas no mercado de PCH.  

5.5.2. O caso da Bacia do Rio Paraiba do Sul 

Dentre os incentivos para a AAI, destaca-se as exigências da Empresa de 

pesquisas Energéticas – EPE, para a realização desses estudos para bacias de grande 

importância no Brasil. Sendo assim, avaliou-se  como exemplo a Avaliação Ambiental 

Integrada da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul. 

Na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, existem diversos empreendimentos 

hidrelétricos em operação, totalizando 1.284 MW e outros em diferentes estágios de 

planejamento, que configuram um significativo aporte de energia para a expansão da 

oferta do setor elétrico brasileiro nos próximos anos. 

O estudo apresentou uma avaliação da intensidade dos impactos, na etapa de 

avaliação dos impactos ambientais, diferenciada na participação de cada 

empreendimento na geração de processos indutores de impactos (UHE e PCH). A 
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seguir, são apresentadas as características utilizadas na análise, tendo em vista as 

características dos aproveitamentos hidrelétricos da bacia do rio Paraíba do Sul. 

 

 Regime de operação: o regime de operação de cada empreendimento foi 

definido basicamente pela característica de possuir um reservatório de 

regularização ou operar a partir de um sistema de geração a fio d’água. Para 

tanto, foram definidos dois graus de intensidade básica, sendo eles:  alto, quando 

há operação com reservatório de regularização e muito baixo quando a operação 

é a fio d’água.  

 Tempo de residência: o tempo de residência se refere ao período de tempo para 

que a circulação de água se dê no reservatório, ou seja, o tempo médio para 

renovação da água do reservatório, para o qual foram sugeridos, a partir dos 

dados dos empreendimentos presentes na bacia, especificamente foi alto para 

mais de 793 dias, médio entre 5 e 45 dias, e muito baixo para menos de 5 dias. 

Nos empreendimentos da bacia observou-se uma variação de 0,5 dias a 11,2 

dias. 

 Potência, incluída como qualificadora dos impactos em função da relação 

potência instalada/área do reservatório, utilizada como indicador da qualidade 

ambiental do empreendimento, sendo média maior que 200 MW; baixa entre 80 

e 200 MW; e muito baixa quando abaixo de 80 MW. Os empreendimentos da 

bacia apresentam potências variando de 30 MW a 350 MW. 

 Área do reservatório: Permite avaliar a maior parte dos impactos relativos à área 

de inundação, tais como perda de habitats, relocação de populações etc (no caso, 

média maior que 20 km²; baixa entre 5 e 20 km²; muito baixa menor que 5 km²). 

As usinas da bacia possuem reservatórios variando de 0,11 km2 a 177,2 km². 

 Trecho de vazão reduzida: Permite avaliar os impactos associados a 

empreendimentos cujo arranjo prevê um trecho de rio com vazão reduzida, 

sendo MÉDIO Trecho de vazão reduzida de mais de 1 km; BAIXO Trecho de 

vazão reduzida com menos de 1 km. Embora não se tenha informações sobre a 

presença de trechos de vazão reduzida para algumas usinas projetadas, todas as 

usinas para as quais se dispõe de informações existe o estudo considerou o 

trecho de vazão reduzida. Nos casos em que não se dispõe de informações sobre 

a extensão do trecho de vazão reduzida, foi considerada a categoria médio. 
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 Altura da barragem: A dimensão vertical da barragem foi utilizada para aferir as 

dificuldades relativas à transposição para a ictiofauna (no caso, alta quando 

maior que 25m; média quando menor que 25m). As usinas da bacia apresentam 

barragens que variam de 18 m a 61 m, embora não se disponha de informações 

para todos os aproveitamentos. 

 

Na metodologia para avaliação das PCH, diferentemente da avaliação das usinas 

com mais de 30 MW, foram considerados alguns parâmetros específicos, especialmente 

na avaliação dos efeitos sinérgicos e cumulativos, como mostra a figura a seguir. 

Adicionalmente na análise das PCH, foram adotadas algumas premissas, tais como: 

 

 foram considerados apenas conjuntos de PCH compostos por três ou mais 

empreendimentos em cada trecho de rio ou microbacia; 

 foram consideradas de forma isolada, somente as PCH em rios classificados 

como importantes rotas migratórias de espécies reofílicas; 

 uma vez que a composição de um conjunto de PCH pudesse ser comparável, 

dentro da análise proposta, com UHE de maior porte, elas não foram observadas 

individualmente, mas em conjunto. 

 

Figura 14. Fases de desenvolvimento da avaliação de impactos dos conjuntos de 

PCH. 
Fonte: EPE (2007). 
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Desta forma, foram  identificados os conjuntos de PCH e sua localização por 

sub-bacias ou trecho de rio, para a realização da avaliação de impactos ambientais que 

podem ser aplicados ao caso das pequenas centrais. As informações geradas foram 

incorporadas aos bancos de dados do SIG e integradas aos mapeamentos realizados. 

O estudo mostrou que para o cenário atual (2007) as áreas de maiores efeitos 

sinérgicos e cumulativos estão delimitadas e associadas às dos reservatórios do sistema 

Light, a partir da captação para transposição de águas para a bacia do rio Guandu, pois 

essa intervenção alterou o regime e as condições de saneamento ambiental a jusante nas 

estiagens. Essas obras de transposição tiveram consequências negativas para a 

ictiofauna no rio Paraíba do Sul e dos afluentes e do próprio rio Piraí, que teve suas 

descargas invertidas pela construção da barragem de Santana, além da perda de habitats 

e de vegetação.  Esses efeitos tiveram um aumento significativo devido à presença de 

um número expressivo de PCH também nessas áreas (Subárea Médio Alto Paraíba do 

Sul). 

No Alto Paraíba do Sul, também foi possível notar um aumento nos principais 

efeitos cumulativos e sinérgicos, como a perda de habitats e de cobertura vegetal que 

estão associados às usinas de Paraibuna-Paraitinga e Santa Branca e em menor grau na 

UHE Funil, sendo também avaliadas o conjunto de PCH inventariadas, e seus impactos 

nos formadores do Paraíba do Sul. 

A bacia do rio Paraibuna e seus formadores apresentou um número expressivo 

de PCH, resultando em impactos conjuntos que aumentaram a influência dos efeitos 

negativos juntamente com a presença das usinas Sobragi, Picada e da UHE Simplício, 

alterando o regime, e principalmente impedindo a migração de peixes, no próprio Rio 

Paraibuna e Rio do Peixe, mesmo sendo usinas a fio d’água. Esses efeitos se 

intensificam devido ao conjunto de PCH a serem implantadas nos rios da bacia do rio 

Paraibuna, inclusive no seu curso principal. 

O estudo também evidenciou um aumento nos efeitos sinérgicos e cumulativos 

associados a um grande conjunto PCHs do rio Pomba, que alteram o regime do rio pelo 

menos na escala diária, para que elas atendam a demanda de ponta do sistema elétrico, 

também alteraram a qualidade da água e a migração de peixes, constituindo-se em mais 

uma barreira para a ictiofauna associadas às PCH, em função das alterações dos habitats 

e perda de vegetação. Esses efeitos negativos também são refletidos na subárea Baixo 

Paraíba do Sul se agregando efeitos sinérgicos e cumulativos associados às usinas de 
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Ilha dos Pombos, Cambuci e Barra do Pomba, no rio Paraíba do Sul e, que têm 

influência à jusante até a sua foz, mas em menor grau, nesse caso afetando os 

ecossistemas terrestres, ou seja, perda de remanescentes e habitats marginais. 

O estudo também analisa os efeitos cumulativos e sinérgicos dos 

empreendimentos hidrelétricos, no cenário de longo prazo (2025), onde estão previstas 

somente as UHE de Itaocara no rio Paraíba do Sul e a de Monte Cristo no rio Pomba, no 

entanto, neste cenário, está previsto a implantação de um grande número de PCHs. Os 

mapeamentos feitos na AAI mostraram que houve um significativo aumento dos 

impactos e consequentemente das fragilidades. 

No que tange aos recursos hídricos e ecossistemas aquáticos, as principais 

fragilidades geradas a partir da implantação de uma série de PCH nesse cenário, com 

aumento significativo em grau e abrangência, destacam os rios Paraibuna, Piabanha, 

Pomba e Muriaé, notadamente, em função dos impactos na ictiofauna (interrupções de 

rotas migratórias) associadas à perda de ambientes aquáticos e alterações nos 

ecossistemas aquáticos. Nos aspectos relacionados à qualidade da água, não se 

verificaram grandes alterações, pois as PCH operam a fio d´água sem aumentar o tempo 

de residência da água. 

Do ponto de vista do meio físico e ecossistemas terrestres, também houve um 

aumento significativo da fragilidade em função da identificação dos efeitos das PCH,  

mais relevantes também nas bacias dos rios Paraibuna, Piabanha, Pomba e Muriaé, pela 

perda de habitats e remoção da cobertura marginal nesses rios. 

Se tratando de aspectos socioeconômicos, a entrada das PCH apresentou efeitos 

relacionados à geração de expectativas, desarticulação da base territorial, 

desestruturação de comunidades e potencialização de conflitos, principalmente nas 

bacias dos rios Paraibuna, Piabanha, Pomba e Muriaé. 

Do ponto de vista das potencialidades da região, a análise mostrou alta potencial 

nos municípios beneficiados pela compensação financeira do setor elétrico, isto é, onde 

se localizam as usinas de maior porte implantadas no cenário atual.  

O aumento da arrecadação municipal, ou seja impacto positivo, também é 

relevante nos municípios afetados pela implantação de um grande número de PCH,  

sendo as bacias dos rios Paraibuna, Piabanha, Pomba e Muriaé, como já mencionado. 
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Sinteticamente, no cenário de médio e  longo prazo, as subáreas analisadas neste 

estudo apresentam as características descritas a seguir, no que tange aos efeitos 

sinérgicos e cumulativos, fragilidades e potencialidades. 

O estudo apresentou a previsão de entrada em operação de várias PCHs nas 

bacias dos rios Paraibuna e Piabanha, somando efeitos negativos aos das UHE já 

existentes, Sobragi, Picada e Simplício, associados também à superposição de áreas 

consideradas como sensíveis, e em áreas com a presença de solos erodíveis ou presença 

de remanescentes de vegetação importantes. No cenário de médio prazo houve um 

aumento no grau de sensibilidade. 

Também foi detectado um aumento de efeitos cumulativos e sinérgicos 

socioeconômicos com a entrada desse conjunto de PCH, gerando aumento da 

expectativa imobiliária, perda de terras agrícolas e desarticulação de comunidades.  

Algumas PCH nas bacias afluentes da margem direita, como na bacia do rio 

Piraí, aumentarão os efeitos na subárea do Médio Alto Paraíba do Sul, que já 

representam as áreas de maiores efeitos sinérgicos e cumulativos.  

No Alto Paraíba do Sul, pode-se notar que as principais fragilidades estão 

presentes no vale do rio associado às áreas consideradas como sensíveis pela presença 

de solos erodíveis, de proliferação de doenças de veiculação hídrica e pela incidência 

dos efeitos cumulativos nas proximidades dos reservatórios das UHE de Paraibuna-

Paraitinga, Santa Branca e Funil, já implantados, mas com reflexos no cenário de longo 

prazo. Adicionalmente, verificou-se uma pequena elevação na fragilidade pela previsão 

da implantação de um conjunto PCH na calha do rio Paraíba do Sul.  

Os efeitos negativos também serão aumentados em abrangência e grau no rio 

Pomba e rio Muriaé devido à  presença de uma série de PCHs e da UHE de Monte 

Cristo, e relacionam-se  à alteração dos habitats e unidades de remanescente de 

vegetação, desarticulação nas áreas rurais dos municípios atingidos, problemas relativos 

à perda de terras para agropecuária, além da potencialização dos conflitos normalmente 

vinculados a implantação de reservatórios e esperada proliferação de doenças de 

veiculação hídrica, o que gera transtornos às comunidades e ao turismo dessas regiões.  

Por outro lado, em alguns trechos da bacia do Paraíba do Sul, os efeitos 

sinérgicos e cumulativos das PCHs não foram significativos no cenário de médio e 

longo prazo, como na subárea do Baixo Paraíba do Sul, com exceção daquelas que serão 

implantadas no rio Grande, que alterarão  o grau de  fragilidade dessa bacia. Da mesma 
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forma, os efeitos das PCH implantadas na subárea do Alto Paraíba do Sul no cenário de 

longo prazo, segundo a AAI, alteram muito pouco o grau e a abrangência dos efeitos 

sinérgicos e cumulativos.  

Observamos que, que impactos negativos dos conjuntos de PCHs da bacia do 

Paraíba do Sul, tanto no cenário atual como nos de médio e longo prazo, foram 

significativo na maioria dos sub-trechos analisados, sendo notadamente os efeitos mais 

relevantes sobre a ictiofauna, alteração e destruição de habitats aquáticos e terrestres, e 

questões de conflitos socioeconômicos, aumentando as fragilidades e sensibilidades já 

existentes na região. Isso mostra a especificidade local que a construção desses 

empreendimentos apresenta. 

Logo, as PCHs sendo vistas como empreendimentos que modificam o meio 

ambiente, devem ser analisados e avaliados no contexto da gestão integrada dos 

recursos hídricos, que preconizem conceitos e princípios de sua múltipla utilização da 

água e da multiplicidade dos empreendimentos previstos para uma mesma bacia 

hidrográfica, evitando, assim, que um pequeno rio deixe de correr e dar vida às 

populações e ecossistemas que dele sobrevivem.  

Entretanto, observa-se o pouco entendimento dessa importância, e 

consequentemente a precária realização desses estudos, que exigem grande 

complexidade, com ampla aquisição de dados e articulação com diferentes esferas 

políticas, econômicas e sociais, se limitando a algumas grandes bacias hidrográficas, 

com dados relativamente mais disponíveis e consolidados.  

5.6. Considerações Finais 

 

Quando se trata da avaliação de impactos cumulativos (inclui-se os sinérgicos) 

dentro no âmbito dos mecanismos apresentados neste capítulo é reconhecido que a AIC 

a um nível estratégico pode levar a melhores resultados quando se trata da gestão dos 

desses impactos.  

Apesar da sua importância, uma AIC focada na região (em vez do projeto) e, 

portanto tendo a AAE como base conceptual, não se tornou uma prática corrente, uma 

vez que não existem mecanismos que a sustentem (DUBÉ, 2003). Como resultado, são 

realizadas abordagens regionais aos impactos cumulativos sem uma visão estratégica 
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que convergem para métodos focalizados na descrição do estado atual do ambiente ou 

na sua resposta a pressões existentes ou passadas. 

De acordo com SPALING et al. (2000), segundo esta forma de avaliação, 

raramente existe autoridade para implementar recomendações, e devido ao fato dos 

estudos se estenderem por várias jurisdições e para diferentes objetivos, é improvável 

que um modelo consistente seja desenvolvido e utilizado. 

Wärnback & Hilding-Rydevik (2009) sugerem que a falta de conhecimento e 

procedimentos no que se refere à forma como se incluem os impactos cumulativos e 

sinérgicos no processo de AIA/AAE e a falta de legislação e regras claras para esse 

efeito são entendidos como os principais obstáculos a essa avaliação. Esta situação leva 

à consideração e gestão dos impactos cumulativos e sinérgicos apenas se realize se os 

responsáveis pela tomada de decisão assim o entenderem (Ross & Therivel, 2007), 

como é a tentativa da Empresa de Pesquisas Energéticas – EPE, do Ministério das 

Minas e Energia, com a recomendação da AAI de bacias hidrográficas.  

Na atualidade, os estudos de Avaliação Ambiental Integrada - AAI de bacias 

hidrográficas, guardam certa similaridade com a AAE (CALDARELLI, 2006).  

A Avaliação Ambiental Integrada  - AAI se insere no planejamento energético e 

ambiental como um instrumento intermediário entre a realização de inventários e os 

estudos de viabilidade, tendo como objetivo geral subsidiar a definição de diretrizes e 

orientações para o planejamento e a implementação de ações para a região, no âmbito 

da Política Energética Nacional (EPE, 2007).  

O termo integrado da expressão avaliação ambiental integrada refere-se à 

interação dos efeitos dos diferentes empreendimentos hidrelétricos e à interação entre as 

diferentes variáveis que caracterizam os impactos ambientais, visando identificar e 

avaliar os efeitos sinérgicos e cumulativos resultantes dos impactos ambientais 

ocasionados pelo conjunto de aproveitamentos hidrelétricos nas bacias hidrográficas do 

país (EPE, 2005). Esses estudo, conforme foi apresentado no caso da bacia do Paraíba 

do Sul, têm mais um caráter de avaliação de impactos cumulativos do que um caráter 

estratégico. 

Canter (1996) adianta que não existe um conhecimento científico abrangente no 

que se refere à sustentabilidade dos recursos naturais e aos impactos cumulativos e 

sinérgicos nesses recursos, soma-se a isso a falta de informação quando se trata de 

monitoramento ambiental no Brasil, excetuando grandes bacias hidrográficas. 
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 Um conceito fundamental relativo à avaliação de impactos sinérgicos e 

cumulativos está associado à dificuldade de delimitação. Há muito que se estudam os 

limiares ecológicos e a resposta das populações aos mesmos, e ainda assim o 

comportamento desses parâmetros não é próximo à complexa realidade dos sistemas 

ecológicos.  Em linhas gerais, esses limites referem-se ao ponto a partir do qual o 

comportamento dos componentes de um sistema se altera de tal forma, rápida e 

imprevisível, que se torna impossível o retorno ao estado inicial. É portanto claro que, 

para se cumprirem os objetivos de uma avaliação dos impactos sinérgicos e 

cumulativos, estes limites devem ser aperfeiçoados, e se não o forem, corre-se o risco de 

afetar ambientes sensíveis de modo irreversível.  
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CAPÍTULO 6 – Conclusões e Recomendações Finais 

De acordo com o exposto nos últimos capítulos, detectados os principais 

impactos ambientais ligados a geração por PCHs, as diferentes formas de avaliação de 

impactos, bem como a limitação no uso da avaliação dos impactos cumulativos e 

sinérgicos nos diferentes âmbitos, têm mostrado a necessidade de aperfeiçoar uma 

análise conjunta de empreendimentos existentes e previstos, o que possibilitará o 

conhecimento da cascata de aproveitamentos.  

Em se tratando das PCH, é certo que esses aproveitamentos têm contribuído de 

forma importante para exploração do potencial dos recursos hídricos do país. Em função 

de suas características técnicas e de sua menor área de inundação, seus impactos 

ambientais tendem a ser de menor magnitude.  

Observou-se, entretanto, há situações onde as PCHs possuem impactos negativos 

maiores que os positivos, principalmente considerando os diferentes usos múltiplos do 

recurso hídrico. Dessa forma, esta dissertação tratou dos impactos ambientais sinérgicos 

e cumulativos resultantes da concentração de PCH em uma mesma bacia hidrográficae 

os demais usos.  

Destaca-se, para trabalhos futuros, os impactos associados à interferência na 

biodiversidade aquática e nas áreas de preservação permanente, e em alguns casos, a 

conflitos com população indígena. Ainda, deve-se ter atenção especial ao desvio a água 

construído para as usinas a fio d’água, que por um lado reduz a área alagada, porém 

implica na formação do trecho de vazão reduzida, afetando o leito natural do rio e 

também a população lindeira que faz uso dessa água (Santos et al., 2005). 

De fato, a presença de um maior número de projetos em uma mesma região não 

implica, necessariamente, em impactos cumulativos e/ou sinérgicos expressivos ou que 

não possam ser mitigados ou evitados, entretanto para evitar esses impactos e fazer jus à 

credencial de sustentabilidade que esses aproveitamentos possuem, é imprescindível que 

a influência, impactos e viabilidade socioambiental de cada projeto relativo à PCH 

sejam sempre analisados e avaliados no contexto da multiplicidade dos 

empreendimentos previstos para uma mesma bacia hidrográfica, evitando, assim, 

impactos ambientais irreversíveis.  

Ao se emitir a outorga deveria ser fixado a  vazão remanescente no trecho de 

vazão reduzida de uma PCH, a variação máxima de nível de um  reservatório de uma 
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grande usina, além de fixar a variação máxima de vazão a jusante da casa de maquinas e 

o valor máximo a ser outorgado a montante do eixo do barramento. Desse modo, será 

possível garantir ao empreendedor e aos usuários a disponibilidade hídrica. 

No que concerne aos desafios e oportunidades ligadas à avaliação dos impactos 

sinérgicos no âmbito do atual modelo de licenciamento ambiental brasileiro, segundo 

estudo da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente – ABEMA, 

na maioria dos casos, em toda a fase de implantação de um empreendimento a variável 

ambiental só aparece no momento do licenciamento, levando para o órgão licenciador 

todas as expectativas socioambientais da comunidade com o projeto e, 

consequentemente, os conflitos latentes que foram se acumulando nas fases anteriores, 

desde sua concepção.  

Dessa forma, sob a coordenação dos governos, se faz necessário estimular a 

realização de Avaliação Ambiental Estratégica dos programas governamentais que se 

desdobram em projetos de grande porte e grande impacto (energia, mineração, 

infraestrutura, etc.); introduzir, também sob coordenação dos governos, em setores e 

atividades não cobertas pela AAE, a Avaliação Ambiental Integrada - AAI com foco na 

unidade territorial (como, a bacia hidrográfica) onde os projetos conjugados de um ou 

mais programas serão instalados, visando à avaliação dos impactos sinérgicos e 

cumulativos, sob responsabilidade do empreendedor; realizar a Avaliação de Impacto 

Ambiental - AIA na fase de análise da Licença Prévia, com processo amplo de consulta 

pública. Conforme o contexto econômico e socioambiental, a AAI pode estar incluída 

na AAE ou estabelecer um Termo de Referencia - TdR para elaboração de AIA com 

escopo e conteúdo que contemple a Avaliação Ambiental Integrada, no sentido de 

permitir a análise dos impactos sinérgicos e cumulativos sobre determinado território, 

contando com as informações dos Planos Diretores de Bacias Hidrográficas, nos casos 

em que já tenham sido elaborados. 

É com base nesses estudos que se deve definir com clareza a significância dos 

impactos e as medidas mitigadoras e compensatórias, cujos custos deverão ser incluídos 

obrigatoriamente como parte dos custos do empreendimento, superando a fase atual em 

que as condicionantes impostas para assegurar o cumprimento das medidas 

compensatórias e mitigadoras constituem apêndice do projeto, não raro excluídos do 

orçamento do empreendimento a ser executado.  
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As deficiências detectadas para essa avaliação consiste na dificuldades ou 

mesmo impossibilidade de obter informação sobre outros projetos presentes e, ainda 

mais, sobre projetos futuros e nos problemas de planejamento e condução dos estudos 

ambientais. No que diz respeito a questões de ordem institucional ou mesmo legal 

(acesso a informação de agentes privados), o que leva a argumentar que há limites 

inerentes ao processo de AIA no que tange ao tratamento de impactos cumulativos. 

Problemas na condução do estudos ambientais podem ser resolvido ou 

minimizado se a identificação de impactos cumulativos for vista como uma necessidade 

durante a etapa de identificação de impactos potenciais do projeto. 

Como se adota um modelo de licenciamento por fonte, isto é, empreendimento 

por empreendimento, o modelo atual falha em não dispor de mecanismos para avaliar os 

impactos cumulativos e sinérgicos, sem os quais os danos ambientais distribuídos no 

território não são suficientemente examinados. 

Visando minimizar esse fator, recomenda-se, juntamente com a consolidação de 

informações já existentes, o adensamento da produção e divulgação de dados 

fluviométricos, sedimentométricos, de monitoramento da qualidade da água, e da 

Ictiofauna e seus processo migratório, bem como de outros parâmetros ecológicos e a 

maior participação da sociedade, considerando os usos múltiplos do recurso hídrico, 

visando a redução de conflitos com outros setores da sociedade civil. 

Esta iniciativa demanda investimentos em sistemas de informações geográficas, 

geotecnologias e tecnologia da informação.  

A revisão da legislação aplicada ao licenciamento ambiental também se faz 

necessário para a avaliação dos impactos ambientais se tornem mais eficientes, 

entretanto isso, certamente, resulta em ampla gama de outros estudos. 

Por fim, ainda, torna-se necessário que possa haver uma maior divulgação dos 

resultados de monitoramento ambiental realizados por empreendimentos em operação 

para verificarmos as alterações sobre qualidade de água, ictiofauna, vegetação e a 

população da área. Por exemplo, no trabalho Souza,  et. al. (2011), apresentado no 

capítulo anterior, que avaliou o impacto  de 23 aproveitamentos entre PCHs e CGHs na 

bacia do Rio doce, foi iniciado com uma lista de 40 aproveitamentos hidrelétricos, 

destes, 17 foram eliminados por falta de informações e lacunas nas bases de dados. Para 

algumas usinas não foi encontrado sequer o valor da área inundada, isso se torna ainda 

mais preocupante considerando que o trabalho usou apenas parâmetros tradicionais na 
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avaliação de impacto de usinas, como área alagada, potência instalada, potência 

instalada por área alagada (ou produtividade), distância entre barramentos, distância de 

sedes urbanas e qualidade da água, que certamente não refletem a gama de impactos 

potencias para esses aproveitamentos, sendo pouco comum a medição de indicadores 

biológicos. Quando se trata de aproveitamentos hidrelétricos em construção ou 

outorgados, os dados são ainda mais escassos. 
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