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RESUMO
O Brasil, na busca pela independência energética, fez sua escolha pela energia elétrica em
detrimento de outras fontes. Esta escolha definiu um projeto político econômico de produção
de energia, iniciado em 1957, que já trazia no seu discurso a melhoria da qualidade de vida da
população e o desenvolvimento econômico do país. No entanto, a produção de energia
elétrica, em nosso país, teve sua evolução atrelada ao crescimento econômico, por
conseguinte, sua produção sempre foi alvo de grandes debates quanto aos seus fomentadores iniciativa privada ou poder público. Nesse sentido, dispersas por todo o território brasileiro, as
barragens representam o potencial de produção hidrelétrica do Brasil, que está entre os cinco
maiores do mundo. A construção de grandes barragens tem produzido fortes repercussões
culturais, sociais, políticas e econômicas para além das questões puramente ambientais.
Quando são construídas em regiões habitadas, as Usinas Hidrelétricas causam as chamadas
“migrações compulsórias”, que são os deslocamentos populacionais de caráter obrigatório,
feitos a partir de desapropriações de terras realizadas pelo Estado. As avaliações tradicionais
sobre construção de barragens são feitas considerando apenas o caráter eminentemente
econômico do projeto, levando em conta apenas os custos internos e não são considerados os
custos ambientais, sociais e culturais, ou seja, as externalidades negativas. A grande
dificuldade neste tipo de avaliação está no levantamento dos impactos negativos provocados,
na valoração das externalidades negativas. Considerando a relevância na atualidade de temas
como a questão energética mundial, os modos de produção de energia em larga escala e a
utilização das águas do rio São Francisco para diversas finalidades, o objetivo geral da tese foi
analisar o desenvolvimento e a sustentabilidade socioambiental no Baixo São Francisco a
partir dos efeitos das externalidades negativas geradas pela construção de barragens, bem
como refletir e avançar no campo da pesquisa acerca das interações entre o desenvolvimento
regional, a sustentabilidade e os efeitos das externalidades, na busca de modelos científicos
adequados para a identificação, mensuração, avaliação e a internalização das externalidades
negativas. A Usina Hidrelétrica de Xingó foi escolhida como objeto de análise para a
aplicação da metodologia desenvolvida nesta tese, considerando-se principalmente a
disponibilidade de dados sobre o empreendimento e por ser uma obra de suma importância
para o sistema elétrico brasileiro, além das suas particularidades socioambientais, tornando-se
grande o interesse pela análise dos efeitos das suas externalidades no Baixo São Francisco. A
Usina de Xingó é a quarta maior Hidrelétrica brasileira, construída no rio São Francisco entre
os estados de Alagoas e Sergipe, foi concluída em 1997 e totalizou um investimento público
da ordem de R$ 227 milhões de reais. Nos projetos de barragens, em geral, não constam a
utilização dos métodos clássicos de valoração econômica para os custos externos, inclusive
para as duas formas degradacionais de maior impacto socioambiental – a desapropriação
aliada ao deslocamento de pessoas e a emissão de gases CO2 e CH4, que são gases do efeito
estufa. As principais externalidades negativas provocadas pela construção de uma barragem
são as perdas da produção agrícola futura, a interferência na atividade pecuária, a perda de
florestas, o aumento da erosão marginal e a desapropriação e deslocamento de pessoas.
Palavras-Chave:
Políticas
Públicas,
Usinas
Sustentabilidade, Externalidades, Rio São Francisco.

Hidrelétricas,

Desenvolvimento,

ABSTRACT

Brazil, the quest for energy independence, made his choice for power over other sources. This
choice represents a political economy of energy production, begun in 1957, which has brought
in his speech to improve the quality of life and economic development of the country.
However, the production of electricity in our country, its development was linked to economic
growth, therefore, their production has always been the subject of great debate as to its
developers - private or public power. In this sense, dispersed throughout the Brazilian
territory, the dams represent the potential of hydropower in Brazil, which is among the five
largest in the world. The construction of large dams has had strong repercussions cultural,
social, political and economic issues beyond the purely environmental. When they are built in
populated areas, the power stations cause the so-called "compulsory migrations", which are
the displacement of binding, made from expropriations of land held by the State.
Traditional evaluations of dams are made considering only the eminently economic project,
taking into account only the internal costs and the costs are not considered environmental,
social and cultural, that is, negative externalities. The major difficulty in this type of
evaluation is the survey of adverse impacts, the valuation of negative externalities.
Considering the relevance today of issues like global energy modes of energy production and
large-scale use of the river São Francisco for several purposes, the general objective of the
thesis was to analyze the development and social and environmental sustainability in the
Lower São Francisco from the effects of negative externalities generated by dams, as well as
reflect and advance the field of research on the interactions between regional development,
sustainability and the effects of externalities in the search for scientific models suitable for the
identification, measurement, evaluation and internalization of negative externalities.
The Hydroelectric Plant Xingó was chosen as the object of analysis for the application of the
methodology developed in this thesis, especially considering the availability of data on the
enterprise and for being a work of great importance for the Brazilian electrical system, in
addition to their particular socio-environmental, making it a great interest in analyzing the
effects of externalities in the Lower São Francisco. The Xingó Plant is the fourth largest
hydroelectric plant in Brazil, built in the São Francisco river between the states of Alagoas
and Sergipe, was completed in 1997 and amounted to a public investment of R$ 227 million.
In dam projects, in general, not on the use of classical methods for economic valuation of
external costs, including the two forms of degradation greater social and environmental
impact - coupled with the expropriation and displacement of people greenhouse gas CO2 and
CH4, which are greenhouse gases. The main negative externalities caused by the construction
of a dam are the losses of future agricultural production, interference with ranching, forest
loss, increased erosion and marginal dispossession and displacement of people.

Keywords: Public Policy, Power Plants, Development, Sustainability, Externalities, River
São Francisco.
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1. INTRODUÇÃO

O homem não poupou esforços no sentido de se apropriar dos recursos naturais existentes no
planeta e, nesses últimos tempos, constata-se uma intensificação desse processo. Essa
apropriação, no entanto, não foi acompanhada de uma preocupação quanto à preservação e à
qualidade ambiental, embora esse problema já se fizesse presente há muito tempo.
O modelo de exploração inaugurado pelo homem, considerando a fase do sedentarismo e a
produção de excedentes, ainda se reproduz na atualidade, todavia com mecanismos mais
sofisticados de dominação e exclusão.
O resultado da ausência de atenção para com as questões relacionadas à preservação e à
qualidade ambiental levou a população global a se deparar com uma diversidade de
problemas, os quais têm comprometido não apenas o bem-estar da humanidade, mas o próprio
quadro da vida sobre o planeta.
A busca pelo conhecimento das diversas formas de organização do espaço e dos problemas
ambientais decorrentes dessa organização pode ser definida como uma tentativa em
aperfeiçoar a relação homem - natureza, uma vez que o processo de degradação ambiental já
atinge níveis alarmantes, refletindo diretamente na condição de vida das populações.
A discussão em torno dessa temática abrange os mais variados aspectos e envolve estudiosos
das mais diversas formações: geógrafos, economistas, sociólogos, antropólogos, educadores,
bem como, os governos, as empresas e as populações de modo geral.
Nos países em desenvolvimento, um dos fenômenos que mais chama a atenção dos
pesquisadores é a extrema rapidez com que ocorrem as transformações no meio natural, tanto
na produção do espaço urbano, quanto na do espaço rural, ambas com um aspecto comum - na
maioria das vezes - o detrimento dos recursos naturais.
Surge, a partir desse fato, a necessidade do conhecimento e da avaliação das transformações
ambientais - tanto nas áreas urbanas, quanto nas áreas rurais - provocadas pelas intervenções
causadas por diversos tipos de empreendimentos e, entre eles, estão as barragens.
Em 1992, uma das principais publicações do Banco Mundial foi dedicada ao tema
“Desenvolvimento e Meio Ambiente” e defendia que, sem uma proteção adequada do Meio
Ambiente, o desenvolvimento seria minado e, como em um círculo vicioso, sem
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desenvolvimento os recursos seriam inadequados para as necessidades de investimento e,
consequentemente, a proteção ambiental seria falha (WORLD BANK, 1992).
O mesmo relatório do WORD BANK previu, que entre 1990 e 2030, a população do mundo
cresceria para três bilhões de pessoas. Este incremento populacional faria com que fosse
necessário dobrar a produção de alimentos. O rendimento industrial e o uso de energia seriam
triplicados mundialmente e multiplicados em cinco vezes nos países desenvolvidos.
No entanto, para além de toda essa discussão, o significado de desenvolvimento sempre foi
uma questão polêmica, com diversas definições e sempre ligados ao crescimento econômico e
à formação, à gênese dos territórios. Uma das abordagens mais comuns aponta que o
crescimento ocorre em termos eminentemente econômicos, detectado pelo aumento da
quantidade produzida em certo período de tempo, em um dado espaço territorial; enquanto o
desenvolvimento se manifesta pela distribuição equitativa do resultado do crescimento para a
população (FURTADO, 1974).
Quando se pretende alcançar um processo de desenvolvimento que seja considerado
sustentável, pressupõem-se ações conjuntas que visem não apenas o aspecto econômico, mas
também uma distribuição socialmente justa dos resultados do progresso científico e
tecnológico, bem como um processo produtivo que respeite a natureza do meio ambiente.
No século XX, verificaram-se as primeiras ações internacionais de proteção à natureza, da
conscientização dos graves problemas ambientais em nível global, assim como a incorporação
da dimensão ambiental no planejamento e nas ações das pessoas, empresas e, de forma
incipiente, no que se refere à prática, dos governos.
As sociedades modernas vêm gradualmente reconhecendo, em todas as suas dimensões, os
problemas inerentes à contínua busca de crescimento econômico, passando a considerar, cada
vez mais, suas repercussões e seus impactos negativos nos grupos sociais e no meio ambiente,
identificando, inclusive, custos econômicos expressivos, anteriormente desprezados.
Um ponto que emerge quando se trata de desenvolvimento é o papel essencial do Estado.
Certamente, pelo fato de o Estado ser, por excelência, o vetor essencial na execução de
políticas públicas que viabilizem o que se convencionou chamar de desenvolvimento
sustentável. Em regiões onde ocorrem ainda imensos processos de exclusão, o Estado se
reveste do caráter de grande executor das mudanças ou - a depender do tempo ou das medidas
tomadas - da permanência no atraso.
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Segundo Leff (2001), o princípio da sustentabilidade surge no contexto da globalização como
marca de um limite e o sinal que reorienta o processo civilizatório da humanidade. A
sustentabilidade ecológica aparece assim como um critério normativo para a reconstrução da
ordem econômica, como uma condição para a sobrevivência humana e um suporte para
chegar a um desenvolvimento duradouro, questionando as próprias bases da produção. O
conceito de sustentabilidade surge, portanto, do reconhecimento da função de suporte da
natureza, condição potencial do processo de produção.
O saber ambiental ocupa seu lugar no vazio deixado pelo progresso da racionalidade
científica, como sintoma de sua falta de conhecimento e como sinal de um processo
interminável de produção teórica e de ações práticas orientadas por uma utopia: a construção
de um mundo sustentável, democrático, igualitário e diverso.
O discurso da sustentabilidade é apropriado e confundido com um simples processo de
crescimento econômico sustentado, que não leva em conta a necessidade de o próprio sistema
internalizar as condições ecológicas e sociais que deveriam ser priorizadas para o alcance real
da sustentabilidade, o que de fato beneficiaria a todos, sem distinção.
Várias foram as tentativas da ciência no sentido de reformular o conceito de desenvolvimento
na direção de uma definição que fosse capaz de promover ações eficazes com o objetivo da
melhoria do bem-estar da sociedade. A despeito de todo esse esforço, a humanidade mergulha
hoje cada vez mais, vertiginosa e profundamente, em uma crise sem precedentes, envolvendo
aspectos sociais, ambientais, econômicos, éticos, estéticos, culturais e políticas.
Conforme Sousa Neto (2008, p. 23):
“Se tomarmos como exemplo o caso da produção agrícola, nunca como dantes
pudemos produzir tantos alimentos, entretanto nunca houve tanta fome no mundo
como hoje há. O veneno contido nos grãos, a mutação genética dos transgênicos, a
destruição das condições ambientais mínimas para a sobrevivência. Entretanto, para
além de tudo que foi produzido pela biotecnologia no diapasão capitalista não se
pôde ainda superar certas culturas milenares dos aborígenes da América do Sul, seja
quanto a conservação da biodiversidade, seja quanto à estabilidade do biosistema”.

O homem alcançou patamares nunca antes imaginados de evolução científica e tecnológica,
na segunda metade do século XX e, ao mesmo tempo, produziu níveis nunca antes registrados
de miséria e de degradação ambiental (BUARQUE, 1994). No entanto, “As sociedades
industriais modernas apresentam uma notável possibilidade de traduzir seus meios de
produção em meios de destruição e vice-versa.” BARTHOLO JÚNIOR (1986, p.121).
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É por isso que os conflitos provocados pela construção de barragens e os seus reflexos no
desenvolvimento socioeconômico precisam ser compreendidos a partir da sua gênese e
analisados de forma sistêmica, no sentido de que possam ser mensurados os seus impactos e
as consequências das externalidades causadas sirvam para nortear à tomada de medidas
necessárias para a eficiente gestão dos recursos hídricos, buscando o equilíbrio e a eficiência
da produção no seu uso.
Realizados desde tempos remotos, os projetos de barragens tinham como objetivo a reserva
hídrica e, sobretudo, os projetos de irrigação. Com o advento da energia elétrica, no final do
século XIX, as barragens passaram a ser construídas para a geração de eletricidade e esta, por
sua vez, passou a ser a motivação principal de suas idealizações e construções.
Os filósofos, desde o tempo de Platão, discutem o papel do Estado e os pensadores políticos
têm proposto diferentes abordagens sobre a governança. Nos últimos anos, a economia
desenvolveu uma nova área designada escolha pública (public choice) que é o estudo das
formas como os governos tomam decisões e dirigem a economia. As decisões dos governos e
suas escolhas interferem diretamente em diversas áreas e nas vidas das pessoas.
Neste aspecto, é necessário obter a exata compreensão das decisões que levaram o Brasil a
apresentar, historicamente, uma relação com a construção de barragens e a hidroeletricidade
que data do final do Período Imperial. Esta relação foi sendo cada vez mais estreitada a cada
novo ciclo de desenvolvimento nacional, passando pelo aumento das exportações que
demandaram ampliação nas infraestruturas – água, esgoto, transporte, iluminação pública e
outros – até a intensificação do processo de urbanização e industrialização. A produção de
energia elétrica em nosso país teve sua evolução atrelada ao crescimento econômico, por
conseguinte, sua produção sempre foi alvo de grandes debates quanto aos seus fomentadores iniciativa privada ou poder público.
Na busca pela independência energética, o Brasil optou pela energia elétrica em detrimento de
outras fontes. Tal escolha definiu um projeto político econômico de produção de energia que
foi iniciado com o decreto de criação da Usina Hidrelétrica de Furnas, em 1957, que traz em
seu discurso a melhoria da qualidade de vida da população e o desenvolvimento econômico
do país.
Esta escolha pública pela construção de grandes barragens tem produzido fortes repercussões
culturais, sociais, políticas e econômicas para além das questões puramente ambientais. As
barragens são responsáveis pela remoção de núcleos urbanos e rurais que se vêem forçados a
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migrar diante da formação dos reservatórios. Tal fato, quase sempre, é pouco considerado
face à visão da obra de engenharia como fator mais importante, no entanto, não se tem dúvida
que a implantação de uma barragem é, em última análise, a criação de um novo território e a
recriação dos demais.
A definição de uma grande barragem pela Comissão Internacional de Grandes Barragens
(International Commission on Large Dams) – ICOLD - leva em consideração a altura das
barragens e o volume de seus reservatórios. Segundo esse critério de classificação, devem ser
consideradas como grandes barragens estruturas com altura igual ou superior a quinze metros
ou entre cinco e quinze metros, cujos reservatórios tenham capacidade de acumulação
superior a três milhões de metros cúbicos de água (COMISSÃO MUNDIAL DE
BARRAGENS, 2000, p. 10).
As Barragens e hidrelétricas são obras resultantes da territorialização de políticas, tanto
estatais, como de agentes privados nacionais e transnacionais, cuja principal característica
construtiva é a formação de enormes reservatórios hídricos inseridos em espaços já ocupados,
gerando severas conseqüências para os moradores da área de execução da obra em
favorecimento da necessidade da técnica ou do caráter eminentemente econômico.
À luz do conhecimento geográfico, uma barragem é muito mais do que
(...) “um elemento estrutural, construído transversalmente à direção de escoamento
de um curso d’água, destinada à criação de um reservatório artificial de acumulação
de água (...). Os objetivos que regem a construção de uma barragem são vários e os
principais são os aproveitamentos hidrelétricos, regularização de vazões
abastecimento doméstico e industrial, controle de inundações e irrigação”, como
disse CHIOSSI (1979, p.315).

Percebe-se, no entanto, que esta definição não expõe a dimensão exata da complexidade
territorial, espacial, política, econômica e social que uma grande barragem contém e, por
conseguinte, afasta da análise os efeitos causados pelos impactos advindos da sua construção
e operação em um dado território.
Nesta análise, as barragens serão tomadas como objetos técnicos-geográficos, considerando
que são do domínio tanto do que se chama Geografia Física como do que se chama Geografia
Humana e que é através da história desses objetos, ou seja, da maneira como foram
produzidos e como mudam, que essa Geografia Física e essa Geografia Humana se
encontram.
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Como compreendeu SANTOS (2008) ao afirmar que os objetos que interessam à Geografia
não são apenas objetos móveis, mas também os imóveis, tais como uma cidade, uma
barragem, uma estrada de rodagem, um porto, uma floresta, uma plantação, um lago, uma
montanha.
Analisando o contexto global das questões ambientais e sociais associadas à construção de
barragens, percebe-se que alguns impactos poderiam ser tratados como triviais ou sem
significância para uma decisão a ser tomada. Na prática, a decisão girará em torno de um
pequeno número de questões que são de grande importância. Os grupos que são responsáveis
pela tomada de decisão – os empreiteiros, as grandes construtoras ou seus consórcios, os
políticos, a população local e a comunidade científica - possuem um interesse especial no que
se refere ao delineamento das questões ou dos problemas a serem considerados no momento
da construção das grandes obras como as barragens, no sentido de compreender de que
maneira o arranjo projetado possa permitir o exame e o debate, a partir dos seus respectivos
pontos de vista. Assim, um ponto de partida para a avaliação dos impactos e de suas
externalidades pode ser a catalogação das percepções dos atores envolvidos no processo e
dessas perspectivas que permeiam a mente desses diversos grupos.
No que remete à avaliação das externalidades, de maneira geral, embora as bases teóricas para
incluir os custos externos na análise econômica sejam conhecidas na economia neoclássica,
uma metodologia aceitável para o seu cálculo ainda não foi estabelecida.
Diversos são os problemas que dificultam a quantificação das externalidades, dentre eles
pode-se destacar a dependência da tecnologia, a influência da localização, as incertezas nas
causas e na natureza dos impactos sobre o meio ambiente, a falta ou ausência de estudos
apropriados de avaliação econômica e as questões metodológicas que envolvem o uso de
resultados ambientais e econômicos conjugadamente.
Numa análise de externalidades, a primeira questão que surge é quais são aquelas que devem
ser incluídas no planejamento. Essa é uma questão que gera certamente infindáveis
discussões, e elas – as questões - serão discutidas nesta tese, considerando as formas e os
meios pelos quais se avaliam as externalidades, utilizando-se, como objeto de análise, os
projetos para a construção de barragens. Nos moldes de avaliações tradicionais, se faz uma
avaliação econômica, em que são considerados basicamente apenas os custos internos e não
são levados em conta, os custos ambientais, socioculturais.
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A grande dificuldade neste tipo de avaliação está no levantamento dos custos externos, ou
seja, na valoração das externalidades propriamente ditas, todavia as externalidades precisam
ser consideradas, computadas de maneira qualitativa e não devem, sob nenhuma hipótese, ser
desprezadas.
Considerando a realização da avaliação das externalidades, o resultado da análise de um
empreendimento pode ser muito interessante, pois uma vez que as externalidades tenham sido
identificadas e monetarizadas, os danos e prejuízos provocados podem ser corrigidos por meio
da internalização dos custos, considerando que esse princípio de internalização é essencial
para a produção eficiente.
A internalização poderá ser efetuada por meio de taxação compensatória ou por meio de
internalização dos custos adicionais. No primeiro caso, ocorre a geração de receita fiscal por
taxação de atividades poluidoras capazes de cobrir os gastos de correção dos efeitos e, no
segundo caso, evita os efeitos degradacionais deletérios.
Não há ainda no nosso meio a prática de se considerar os custos devidos às externalidades que
possam surgir face à implantação de um projeto, e que são caracterizados, nestes casos, como
custos externos.
Durante muito tempo, não houve detalhamento dos custos ambientais, os quais, muitas vezes,
eram definidos apenas como um percentual do custo total da obra. Estes custos, que podemos
chamar de internos, uma vez que fazem parte da estrutura de custos do projeto, deveriam estar
mais bem explicitados e definidos por atividades ou programas, cada um deles tendo como
fato gerador um determinado impacto ou conjunto deles ou ainda as exigências regulatórias
e/ou ambientais.
Não considerar todos os custos envolvidos em um empreendimento, especialmente os custos
socioambientais, pode levar a empresa a assumir custos que seriam devidos a outros atores,
dentro ou fora do mercado, tais como os fornecedores ou mesmo os consumidores. Em todos
os casos e análises, a abordagem dos custos completos se torna necessária para a correta
avaliação do empreendimento.
Existem muitas medidas capazes de internalizar ou corrigir ineficiências derivadas de
externalidades e que podem ser utilizadas pelos governos. No rol destas alternativas, estão as
soluções descentralizadas – tais como as negociações e regras de responsabilização legais e as
normas decretadas pelo governo – normas de emissão poluente ou imposto sobre poluição.
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A fundamentação teórica foi realizada na forma de revisão bibliográfica e da especificação de
categorias geográficas como região, paisagem, espaço e território. O trabalho de campo foi
efetuado através de visitas as barragens de Quixadá (CE), Banabuiú (CE), Quixeramobim
(CE), Sobradinho (BA), Castanhão (CE), Orós (CE), Xingó (SE), como também a diversos
municípios da região do Baixo São Francisco Sergipano. Além dos levantamentos efetuados
no campo, às margens do rio São Francisco, no projeto de Irrigação Cotinguiba/Pindoba para
o monitoramento da erosão marginal, outras investigações mais complexas, foram realizadas
para subsidiar a análise e interpretação dos fenômenos e identificar suas causas, com vistas à
resolução dos problemas propostos, característica esta indissociável e de fundamental valor
para o conhecimento científico. Foi realizado também um levantamento bibliográfico em
livros, periódicos, dissertações e teses de assuntos correlacionados ao tema da pesquisa, além
de acessos a sites.
Foram consultados dados secundários por meio de publicações de diversos órgãos públicos
como o IBGE, DNOCS, SUDENE, BNB, COGERH, ABRH, ANA, BID, BNDES, CHESF,
CODEBA, CODEVASF e IBAMA, bem como a visitação a prefeituras e bibliotecas públicas
locais, para obtenção de maiores conhecimentos acerca da temática em questão.
Esta tese incorpora a discussão acerca da sustentabilidade socioambiental, considerando as
externalidades negativas provocadas pela construção de barragens, como fator relevante para
a compreensão da dinâmica e do desenvolvimento regional, a partir da execução das políticas
públicas.
O objetivo geral da tese é analisar o desenvolvimento e a sustentabilidade socioambiental no
Baixo São Francisco a partir dos efeitos das externalidades negativas produzidas pela
construção de barragens, bem como refletir e avançar no campo da pesquisa acerca das
interações entre o desenvolvimento regional, sustentabilidade e os efeitos das externalidades,
na busca de modelos científicos adequados para a identificação, mensuração, avaliação e
internalização das externalidades negativas.
Pretende-se ainda, no âmbito dos objetivos específicos:
• Identificar e descrever os métodos clássicos de valoração econômica;
• Analisar os métodos de valoração econômica de externalidades;
• Desenvolver procedimentos e métodos de forma sistematizada, compondo uma
metodologia clara e de fácil aplicação, para a identificação, mensuração, avaliação e
internalização das externalidades negativas em projetos de barragens.
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Para tanto, foram consideradas três hipóteses: a primeira hipótese é que as externalidades
negativas são capazes de provocar desequilíbrio socioambiental, interferindo no
desenvolvimento e na sustentabilidade regionais; a segunda hipótese é que os Planos
Socioambientais – PSA são capazes de manter o desenvolvimento sustentável e o equilíbrio
socioambiental de uma região e a terceira hipótese é que a internalização dos custos
socioambientais é fundamental para a manutenção do desenvolvimento socioambiental e do
equilíbrio regional.
A Usina Hidrelétrica de Xingó é a sétima maior usina hidrelétrica brasileira, totaliza um
investimento de R$ 227 milhões de reais e produz energia equivalente a 25% da capacidade
instalada da região Nordeste. Ela foi escolhida como objeto de análise neste trabalho para
verificação das hipóteses e aplicação da metodologia desenvolvida na busca por respostas
para as questões norteadoras formuladas a seguir, considerando-se principalmente a
disponibilidade de dados, a sua importância para o sistema elétrico brasileiro e as suas
particularidades socioambientais.
Alguns questionamentos cujo propósito da tese é investigar:
a) Quais são as externalidades provocadas pela construção de uma barragem?
b) De que maneira as externalidades podem comprometer o equilíbrio
socioambiental de uma região onde será construída uma grande barragem?
c) Quais são os conflitos socioambientais que não são solucionados pelas políticas
públicas de desenvolvimento e sustentabilidade por causa das externalidades
negativas presentes na construção de barragens?
d) Existem medidas de internalização dos custos socioambientais capazes de
equilibrar os efeitos da construção das barragens?
A tese está estruturada em seis capítulos:
No capítulo um, reservado a Introdução, apresenta-se o tema, seu interesse, importância e a
atualidade do objeto de estudo. Neste capítulo também são apresentados os objetivos, as
hipóteses e os questionamentos investigados, bem como são delineados os procedimentos
metodológicos.
No capítulo dois, intitulado Fundamentação Teórico – Metodológica, é discutida a
produção do espaço numa perspectiva geográfica e como os efeitos das escolhas públicas
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interferem no desenvolvimento, no ambiente e na sustentabilidade, considerando os novos
paradigmas do desenvolvimento. Neste capítulo, são apresentadas e discutidas as categorias
geográficas que dão sustentação à pesquisa, assim como são lançadas as principais discussões
teóricas que servem de lastro ao tema. Após discorrer sobre a gestão dos recursos naturais, as
externalidades e a importância do conceito de Bacia Hidrográfica como escala de análise, é
feita ainda descrições pormenorizadas acerca das características e dos usos dos recursos
hídricos, assim como uma discussão sobre os principais impactos causados pelos usos da
água.
No capítulo três, cujo título é A Gestão dos Recursos Hídricos e a Construção das
Barragens no Brasil, enfoca-se a gestão dos recursos hídricos, as políticas públicas para
construção de barragens, inclusive a política energética brasileira e a construção de grandes
hidrelétricas. Nele são historicizadas as políticas de combate à seca no Nordeste, a construção
das barragens na bacia do rio São Francisco para gerar energia e a criação dos projetos de
irrigação dentro dos Planos Nacionais de Desenvolvimento. Alguns exemplos são tomados
para análise dessas políticas de desenvolvimento, tais como: o projeto do Quixadá, as Usinas
Hidrelétricas na bacia do rio São Francisco e os outros grandes projetos de energia na
Amazônia - como a construção da Usina Hidrelétrica Kararaô ou Belo Monte.
O capítulo quatro, intitulado A Mensuração dos Efeitos Socioambientais: Incorporando as
Externalidades Resultantes da Construção de Barragens, descreve os métodos clássicos
de valoração econômica e as formas de abordagens para a mensuração das externalidades
negativas. Apresenta-se também neste capítulo um método para a avaliação e valoração
ambiental de externalidades negativas provocadas pelas construções de barragens.
O capítulo cinco, denominado Aplicação do Método de Valoração Ambiental na Avaliação
das Externalidades Advindas da Construção da Usina Hidrelétrica de Xingó no Baixo
São Francisco sergipano propõe a aplicação de um método capaz de identificar os custos dos
empreendimentos e efetuar a caracterização e análise dos impactos socioambientais. Neste
capítulo, são propostos os Programas Socioambientais, as análises de impactos por meio de
APR – Análise de Previsão de Riscos e a valoração das externalidades negativas como forma
de lidar com os impactos socioambientais negativos. Na sequência, é apresentada a valoração
das externalidades provocadas no Baixo São Francisco pela construção da Usina Hidrelétrica
de Xingó sobre a agricultura, pecuária e áreas de florestas.
As Discussões e as Considerações Finais são apresentadas no capítulo seis.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO – METODOLÓGICA

Neste capítulo serão enunciadas as bases teóricas que embasarão a discussão a partir das
referências conceituais de região, paisagem, espaço e territórios. Apresenta também uma
rápida digressão sobre a dinâmica dos governos e os seus efeitos sobre o desenvolvimento e a
sustentabilidade, bem como uma análise do que se convencionou chamar de desenvolvimento
sustentável nos seus mais variados conceitos. A descrição da gênese e a evolução das políticas
ambientais no Brasil e no mundo são abordadas juntamente com algumas questões
fundamentais para a perfeita compreensão sobre a degradação ambiental nas suas mais
diversas nuances.

2.1 A Produção do Espaço: A Perspectiva Geográfica

O meio ambiente é um sistema de interações entre fatores físicos, químicos, biológicos e
sociais, suscetíveis de ter um efeito direto ou indireto, imediato ou em longo prazo, sobre os
seres vivos e as interações humanas.
Esse tem sido artificialmente dividido em meio ambiente natural e meio ambiente produzido,
sendo este último considerado por muitos estudiosos como sendo o meio geográfico, por
excelência.
O meio geográfico apresenta-se fragmentado em unidades espaciais bem individualizadas que
são as paisagens. Uma paisagem é, portanto, a expressão que se observa com os sentidos na
superfície terrestre, da combinação entre a natureza, as técnicas e a cultura dos homens
(BERTRAND, 1971, p. 27).
A paisagem representa um elo concreto entre a natureza e a sociedade; uma síntese espacialglobal entre o físico e o humano. Ela – a paisagem - é o resultado de uma correlação
permanente entre o potencial ecológico, isto é, o meio físico – que engloba o relevo, o clima,
o substrato geológico e as águas - e a exploração biológica, ou seja, o meio biológico, que
compreende o conjunto das comunidades vegetais e animais e os solos. E, por último, a
utilização antrópica ou meio humano, abrangendo as técnicas, modos de produção e
organização socioeconômica e política.
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Para Tricart (1979) a paisagem deve ser analisada como algo global e não de forma setorial,
pois ela é algo de concreto, ou seja, ela é uma parte do espaço no qual um observador pode
perceber uma combinação de fatos visíveis e invisíveis e de um conjunto de ações cujos
reflexos só serão percebidos, em algum momento, o resultado global.
Das definições acima expostas, se depreende que a ação humana através de processos e
fatores sócio-econômicos, políticos e culturais, fazem parte dessa combinação, da mesma
maneira que os componentes naturais.
Assim, vê-se que a paisagem é caracterizada por um sistema de interações que reúne
diferentes elementos de definição de meio ambiente, sendo o homem criatura e artífice do
meio ambiente.
Conforme Santos (1988, p.28), este contexto se justifica à medida em que:
[...] [não] há produção que não seja produção do espaço, não há produção do espaço
que se dê sem o trabalho. Viver, para o homem é produzir espaço. Como o homem
não vive sem trabalho, o processo de vida é um processo de criação do espaço
geográfico. A forma de vida do homem é o processo de criação do espaço.

É possível afirmar também, ainda com base em Santos (1988) que a configuração territorial
ou configuração espacial é dada pelo arranjo sobre o território dos elementos naturais e
artificiais de uso social: plantações, canais, caminhos, portos e aeroportos, redes de
comunicações, prédios residenciais, comerciais e industriais.
Segundo Christofoletti (1993, p.22), é por meio da ocupação e estabelecimento das suas
atividades, que os seres humanos vão usufruindo esse potencial dos recursos naturais e
modificando os aspectos do meio ambiente, inserindo-se assim como agente que influencia as
características visuais e os fluxos de matéria e energia, modificando o “equilíbrio natural” dos
ecossistemas.
Santos (1988, p. 111) define também o conceito de espaço, de construção e estruturação,
como uma rede de relações formadas pelas realizações humanas, resultando em um todo
complexo e uma unidade definida a partir do seu ordenamento. O espaço é formado por dois
elementos que interagem continuamente: a configuração territorial, isto é, o conjunto de dados
naturais mais ou menos modificados pela ação consciente do homem através dos sucessivos
sistemas de engenharia e a dinâmica social ou o conjunto de relações que definem uma
sociedade em um dado momento.
Dentre os inúmeros processos sociais e econômicos que exprimem as forças que atuam no
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espaço produzindo mudanças, importa-nos descobrir os mais dinâmicos e os mais importantes
que afetam - direta ou indiretamente - a sustentabilidade dos recursos naturais, provocando
degradação ambiental, econômica e social.
Os projetos e construções de barragens enquadram-se perfeitamente na categoria dos que
provocam degradação, pois dentre todos os empreendimentos, as barragens podem ser
consideradas como os que provocam os maiores impactos negativos sobre o meio ambiente e
o maior e mais variado número de externalidades negativas, cujos efeitos ocorrem - por
excelência - nos meios sócio-econômicos.
As barragens construídas para produção de energia serão consideradas neste estudo como
objetos técnicos, tais como uma cidade, uma barragem, uma estrada de rodagem, um porto,
uma floresta, uma plantação, um lago, uma montanha, ou seja, todos se consubstanciando ao
mesmo tempo em objetos geográficos.
Para SANTOS (2008) tais objetos geográficos são do domínio tanto do que se chama
Geografia Física como do domínio do que se chama a Geografia Humana e através da história
desses objetos, isto é, da forma como foram produzidos e mudam, essa Geografia Física e
essa Geografia Humana se encontram.
Se uma barragem é um objeto geográfico, também é importante não perder de vista que se
trata de um objeto técnico, capaz de caracterizar o espaço geográfico, pois os objetos que
constituem o espaço geográfico, conforme SANTOS (2005) são os objetos técnicos,
intencionalmente concebidos para o exercício de certas finalidades, intencionalmente
fabricados e intencionalmente localizados.
Desta maneira, a implantação de uma grande barragem constitui-se também em uma
apropriação territorial executada por atores estatais ou privados, ou por ambos, ligados ao
setor de energia, sobre um território apropriado pelos que ali vivem. De outra maneira,
desapropriam-se uns para que se dê a apropriação por outros.
O termo territorium (território) pode ser associado a duas origens, pelo menos: a primeira
significa “terra pertencente a”, ou seja, terri (terra) e torium (pertence a), de origem latina; a
segunda origem está associada à primeira, terreo-territor (aterrorizar - aquele que aterroriza)
designa a concepção política de quem aterroriza para dominar e de quem é aterrorizado pelo
domínio de uma determinada porção do espaço (HAESBAERT, 2004; MESQUITA, 1995).
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De acordo com Haesbaert (2004), as duas origens ainda que consideradas por alguns
estudiosos como duvidosas, perpassam os conceitos de território utilizados tanto pelo senso
comum como pela ciência. Trata-se de um termo interdisciplinar e polissêmico, por vezes
relacionado

com

a

Biologia

(etologia),

Ciência

Política

(Estado),

Antropologia

(territorialidade), etc. Desde sua origem etimológica até a prática de seu uso, o território está
diretamente relacionado com as relações de poder, contudo, é necessário observar que nem
toda relação de poder é territorial ou inclui territorialidade.
Raffestin (1993) já diferenciava espaço de território e chama a atentar para o fato de que
muitos cientistas, inclusive alguns geógrafos, têm cometido equívocos de análise por não
perceberem essas diferenças e usarem os termos como sinônimos, quando na verdade devem
ser considerados de maneira diversa. Para ele o território se forma a partir do espaço, é o
resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático. Ao se apropriar de um espaço,
concreta ou abstratamente, o ator territorializa o espaço, sendo assim o território é um espaço
onde se projetou um trabalho, seja energia e/ou informação, e que, por conseqüência, revela
relações de poder.
A complexidade do mundo atual exige que o pesquisador conceba o território como algo
dinâmico, vivo, um espaço construído historicamente pela sociedade, e não, simplesmente, o
palco de atuação da sociedade. É preciso levar em conta a dinamicidade do território, e não
perder de vista que a sociedade incide sobre o território e esse – o território – incide também
na sociedade. Isso significa que em tempos de globalização, ao investigarmos o território,
segundo Santos (2003) deveremos levar em conta a interdependência e a inseparabilidade
entre a materialidade, que inclui a natureza, e o seu uso, que inclui a ação humana, isto é, o
trabalho e a política.
O território usado deve ser a categoria de análise do espaço e não o território em si, pois a
categoria “território usado” permite sistematizar teoricamente o entendimento do conceito
território. O território conforme Santos (2003), não apenas como o resultado da superposição
de um conjunto de sistemas naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo homem,
no entanto, o território enquanto o chão e mais a população, isto é, o território analisado como
uma identidade, o fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território
enquanto a base do trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais e da própria vida,
sobre os quais ele influi. Quando se fala em território deve-se, pois, de logo, entender que se
está falando em território usado, utilizado por uma dada população. A idéia de tribo, povo,
nação e, depois de Estado Nacional decorre dessa relação tornada profunda.
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O território deve ser concebido como o espaço em constante construção e reconstrução, isto
nos remete a outro aspecto que precisa ser considerado sobre o território: a sua historicidade.
O território, segundo SANTOS (2003), revela também as ações passadas e presentes, mas já
congeladas nos objetos, assim como as ações presentes.
No primeiro caso, os lugares são vistos como coisas, mas a combinação entre as ações
presentes e as ações passadas, às quais as primeiras trazem vida, confere um sentido ao que
preexiste. Tal encontro modifica a ação e o objeto sobre o qual ela se exerce, e por isso uma
não pode ser entendida sem a outra.

Sendo assim, o perfeito entendimento das ações expressas sobre o território requer uma
análise histórica, espaço-temporal da maneira como foram feitas as escolhas públicas na
formatação de determinados territórios, na sua construção e reconstrução e principalmente
como se deu essa dinâmica, como foi efetuada e à luz de quais paradigmas.

2.2

As Escolhas Públicas e o Meio Ambiente: Os Novos Paradigmas do

Desenvolvimento

Os filósofos, desde o tempo de Platão, discutem o papel do Estado e os pensadores políticos
têm proposto diferentes abordagens sobre a governança. Nos últimos anos, a economia
desenvolveu uma nova área designada escolha pública public choice que é o estudo das
formas como os governos tomam decisões e dirigem a economia. As decisões dos governos e
suas escolhas interferem diretamente nas vidas das pessoas e em diversas áreas.

Ao analisarmos o papel do governo, geralmente percebemos que ele – o governo – estabelece
as regras do jogo em uma economia moderna, decretando as leis e garantindo o cumprimento
dos contratos e dos direitos de propriedade. São três as funções econômicas dos governos: a
promoção da eficiência, a promoção da equidade e o estímulo do crescimento
macroeconômico e da estabilidade.

O governo tenta corrigir as falhas de mercado, como o monopólio e a poluição, para estimular
a eficiência. Os programas de governo para promoção da eqüidade usam os impostos e a
despesa para redistribuir o rendimento a grupos específicos. O governo baseia-se em
impostos, em despesas e na regulação monetária para estimular o crescimento
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macroeconômico e a estabilidade, para reduzir o desemprego e a inflação enquanto estimula o
crescimento econômico.

As economias sofrem de falhas do mercado, pois os mercados nem sempre levam a resultados
eficientes. Por exemplo – algumas empresas poluem o ar, o solo ou as águas depositando
efluentes tóxicos, ou até interferindo nos processos produtivos agrícolas e pecuários, através
da construção de barragens para gerar energia, e esse tipo de falha de mercado leva a
produção e consumo ineficientes e o governo tem como papel, por demais importante, o
combate e saneamento desse tipo de problema.
As medidas do governo tendem a combater as falhas, mas quando analisamos o papel do
governo na resolução de problemas econômicos devemos igualmente estar atentos para as
“falhas de governo” – que são as situações em que o governo ao tentar remediar as falhas do
mercado pode piorá-las ou causar outros problemas ainda maiores.
São três os tipos de ineficiência que podem acontecer: a Concorrência imperfeita, as
Externalidades e os Bens Públicos. Desses três tipos de ineficiência, analisaremos as
externalidades, que aparecem quando existe uma transação econômica sem um pagamento
econômico. As externalidades, ou efeitos para o exterior, ocorrem quando as empresas ou
indivíduos impõem custos ou benefícios a outros que se situam fora do mercado.
Desde quando aumentou a densidade demográfica no planeta, aumentaram também o volume
de produção de energia, de produtos químicos e de outros materiais, os efeitos negativos para
o exterior passaram de pequenos e localizados a ameaças globais. É nesse momento que a
ação do governo é essencial. As regulamentações governamentais estão destinadas a controlar
as externalidades, como a poluição do ar e da água, as minas à céu aberto, os resíduos
perigosos, as drogas, os alimentos duvidosos e os materiais radioativos.
As externalidades – entendidas como falha básica de mercado – surgem quando não são
incluídos nos preços de mercado todos os efeitos colaterais da produção ou do consumo.
Podemos tomar como exemplo uma central energética que ao emitir gases sulfurosos para a
atmosfera prejudica as habitações da vizinhança e a saúde da população. Se a central
energética não pagar por esses impactos existirão níveis ineficientes de poluição e será
prejudicado o bem-estar do consumidor.
Antes de analisar as ações dos governos perante as externalidades, no sentido de debelá-las, é
possível que seja necessário compreender como funciona a escolha pública, como os governos
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tomam decisões. A Teoria da Escolha Pública é um ramo da economia que estuda a forma
como o governo toma decisões. A Teoria da Escolha Pública questiona o como, o quê e o
para quem do setor público, da mesma maneira na qual a Teoria da Oferta e da Procura
examina o como, o quê e o para quem quando se trata de decisões do setor privado.
A Teoria da Escolha Pública reduz o emaranhado de motivações complexas a um simples
pressuposto: podemos admitir que os políticos se comportem de modo a maximizar a
probabilidade da sua eleição, ou seja, os políticos são maximizadores de votos, da mesma
maneira como se supõe que as empresas são maximizadoras de lucros. Em síntese, a escolha
pública é, em última análise, o processo pelo qual as preferências individuais são conjugadas
nas decisões coletivas.
A escolha pública pode ser categorizada de três modos. A saber, quando o governo toma
decisões que pioram a situação de todos, a escolha é dita prejudicial. Quando beneficia um
grupo em detrimento de outro grupo, a escolha é dita redistributiva e por fim, quando a
escolha produz melhorias e satisfação de todos, ou seja, faz com que todos fiquem em
situação melhor e ninguém fique numa situação pior, é denominada de escolha eficiente.

A compreensão da escolha pública é essencial para as nossas análises na medida em que as
políticas de desenvolvimento, as políticas ambientais e as políticas de recursos hídricos – à luz
do discurso oficial – têm como objetivo a sustentabilidade ambiental, econômica e social,
além do que as ações que visam à eficiência são por excelência ações que devem ser
emanadas do Estado.
O desenvolvimento é o papel essencial do Estado e certamente pelo fato de o Estado ocupar
uma posição essencial na execução de políticas públicas coube a ele também viabilizar as
políticas do que se convencionou chamar de desenvolvimento sustentável. Em regiões onde
ocorrem ainda imensos processos de exclusão, o Estado se reveste do caráter de grande
provocador da mudança ou a depender do tempo ou das medidas tomadas ou não, da
permanência no atraso, tudo a depender das suas opções.
Com a ascensão do neoliberalismo no final dos anos setenta do século XX, aconteceu a
exacerbação do poder do mercado e uma tentativa de dissolução da maioria das funções do
Estado, configurada em uma participação mínima na economia, restringindo-se às suas
funções sociais e à regulação dos serviços públicos, neste novo modelo em voga, agora
privatizados.
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Essas premissas levadas a cabo por vários países mostraram-se inadequadas, mesmo para os
países chamados desenvolvidos, e especialmente para países como o Brasil, com um mercado
por demais desorganizado, imperfeito e principalmente com carência de recursos financeiros
externos para garantir os processos de crescimento econômico e de desenvolvimento.
Outro aspecto relevante nesse quadro é que num modelo de desenvolvimento assim proposto
o homem aparece apenas como mais um elemento, como assim também é tratada a natureza, e
ambos devem ser preservados, porque são úteis para a definição e reprodução de um modelo
de exploração que já não se sustenta há séculos.
Para os países em desenvolvimento como o Brasil, o desenvolvimento sustentável foi imposto
pelos organismos internacionais de financiamento do desenvolvimento e passou a constar
primeiramente como base obrigatória para os planos de governo, sendo em seguida
incorporado por todos os segmentos da sociedade.
Nesses países em desenvolvimento, as políticas públicas são essenciais para garantir a adoção
de medidas necessárias à reversão do quadro da crise socioambiental. Além disso, o cenário
econômico desfavorável e as bases políticas e institucionais ainda muito frágeis não permitem
que se deixe a cargo das forças de mercado a geração das possíveis soluções para os
problemas apresentados.
A partir da década de 70, do século passado, começou a se consolidar, em muitos países, a
preocupação com a crise ambiental. O desenvolvimento divorciado das vertentes ecológica e
social provocou inúmeros processos de degradação dos recursos naturais, obrigando a
execução de políticas ambientais de grande magnitude, bem como de inúmeros outros
instrumentos imprescindíveis ao uso sustentado dos recursos naturais.
A crise ambiental instalada é revelada pela ruptura da base de sustentação do padrão de
consumo dos países ricos e pela degradação do meio ambiente provocada pela miséria. Na
maioria dos países pobres, impôs às nações a necessidade de rediscutir e, principalmente,
internacionalizar as preocupações e as decisões sobre os grandes temas globais.
Diminuir as carências mínimas do mundo subdesenvolvido, reformular e suprir as demandas
das sociedades mais avançadas, que historicamente se apropriam de grandes parcelas dos
recursos naturais, é – nessa ordem – o imenso e inevitável desafio posto diante do mundo
atual, pois a crise do ambiente é parte da crise do capital.
Por outro lado, as preocupações, as conferências e os acordos internacionais sobre meio
ambiente são motivados por razões de ordem econômica. Frente à crise ambiental, os
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governantes não têm outra saída, senão buscarem o entendimento internacional para tentar
manter, pelo menos, o status quo.
A solidariedade humana está aí inserida como a parte mais óbvia da questão. A falta de
solidariedade é uma das características das sociedades humanas, sobretudo no mundo
capitalista, no qual o progresso se dá entre dois pólos: dominantes e dominados, privilegiados
e excluídos.
A tônica é a mesma no plano internacional, porém a crise ambiental e a ameaça concreta de
um holocausto generalizado têm motivado a busca de soluções e apontado o caminho do uso
racional e eqüitativo dos recursos naturais entre todos os povos do mundo, tudo isso ao menos
teoricamente.
As décadas de 50/60, do século XX, foram marcadas por grande expansão da atividade
econômica mundial. Os países do Hemisfério Norte promoveram com apoio de Acordo Geral
de Tarifas e Comércio - GATT, do Banco lnternacional de Reconstrução e Desenvolvimento BIRD e do Fundo Monetário Internacional - FMI, uma estruturação dos sistemas comerciais e
financeiros internacionais. A perspectiva de progresso científico e tecnológico, prioridade
máxima dos vencedores da Segunda Guerra Mundial, bem como do Japão, Alemanha
Ocidental e Itália, não enxergavam limites.
Nesse contexto, os recursos naturais da superfície terrestre eram vistos como inesgotáveis e a
tecnologia se apresentava como o novo instrumento disponível e poderoso para transformálos. Nessa época, os rejeitos da indústria e as conseqüências socioambientais da faina
progressista eram tratados no plano secundário, sem merecer importância dos planejadores e
agentes econômicos, ou seja, na história recente da humanidade poluir era sinônimo de
desenvolvimento.
Em meados da década de 60, quando os países do Terceiro Mundo tentavam superar os
obstáculos para o seu desenvolvimento, articulando-se politicamente para reivindicar
alterações estruturais no sistema econômico internacional, através da I Conferência das
Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento - UNICTAD, os países desenvolvidos já
começavam a perceber a vulnerabilidade dos sistemas ecológicos, devido à forma equivocada
de apropriação dos recursos naturais e a partir do final da década de 60, começaram a se
projetar os primeiros movimentos no sentido de programar uma política internacional de meio
ambiente (MOREIRA, 1985).
Em 1968, foi recomendado à Sessão da XXIII Assembléia Geral das Nações Unidas - AGNU
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que se examinassem os meios para assegurar a realização de uma Conferência Internacional
sobre os problemas do meio ambiente humano. A AGNU acatou a resolução e convocou o
encontro para o ano de 1972. Estava instituída a Conferência sobre o Meio Ambiente
Humano, que veio a realizar-se em Estocolmo, na Suécia, em l972.
A Conferência de Estocolmo, como ficou conhecida, teve como principal objetivo encorajar a
ação governamental e de organismos internacionais, bem como oferecer diretrizes para a
proteção e o aprimoramento do ambiente humano, entendido, nesse momento, como poluição
do ar, da água e do solo. A Conferência foi precedida por diversos encontros preparatórios
que solidificaram estratégias dos países em desenvolvimento para salvaguardar e promover
seus interesses, permitindo-lhes conciliar políticas ambientais internas com planos nacionais
de desenvolvimento.
Outros encontros internacionais relevantes voltados para os temas ambientais aconteceram de
forma mais freqüente. Em 1977, aconteceu a Conferência das Nações Unidas sobre
Desertificação (Conferência de Nairóbi - Quênia); em 1985, houve a Conferência de Viena
tratando da Proteção da Camada de Ozônio (Conferência de Viena - Áustria) e em 1992,
realizou-se, no Brasil, a Conferência lnternacional sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,
também conhecida como ECO 92.
Muitos foram os frutos dessa Conferência, dentre os resultados pode-se destacar o arcabouço
institucional criado para o tratamento das questões ambientais, tanto no plano internacional
como na agenda interna dos países. Em decorrência do Fórum, foi criada a Comissão Mundial
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que pesquisou, no período de l983 a 1987, a
situação de degradação ambiental e econômica do planeta e nasceu daí o relatório global
intitulado “Nosso Futuro Comum”, que ficou também conhecido como “Relatório de
Bruntland”. Este documento instituiu o conceito de desenvolvimento sustentável e foi
aprovado pela XLII AGNU em 1987.
A despeito de todos os encontros internacionais, no centro da discussão perdura o real
significado da palavra “desenvolvimento”, que sempre foi uma questão polêmica, com
diversas definições sempre ligadas ao aspecto de crescimento econômico e a formação, a
gênese dos territórios.

No cerne da questão, está o fato de que
“As sociedades industriais modernas apresentam uma notável possibilidade de
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traduzir seus meios de produção em meios de destruição e vice-versa. O modelo de
exploração inaugurado pelo homem quando passou para o sedentarismo e a
produção de excedentes ainda se reproduz na atualidade, agora com mecanismos
mais sofisticados de dominação e exclusão” segundo BARTHOLO JÚNIOR (1986,
p. 121).

Em 1992, uma das principais publicações do Banco Mundial foi dedicada ao tema
desenvolvimento e meio ambiente e defendia que, sem uma proteção adequada do meio
ambiente, o desenvolvimento é minado e, como em um círculo vicioso, sem desenvolvimento
os recursos serão inadequados para as necessidades de investimento e, conseqüentemente, a
proteção ambiental será falha (WORLD BANK, 1992).
O mesmo relatório previu que entre 1990 e 2030, a população do mundo cresceria para três
bilhões de pessoas. Este incremento populacional fará com que seja necessário dobrar a
produção de alimentos. O rendimento industrial e o uso de energia serão triplicados
mundialmente e multiplicados em cinco vezes nos países desenvolvidos.
Este crescimento poderá, talvez, carregar consigo um sentimento de conscientização, o que
levaria a proteção ambiental, com pessoas e empresas poluindo menos o ar e a água, e
possibilitando, ainda que de forma lenta e gradual, a eliminação da pobreza. Para que uma
mudança de atitude ocorra, são necessários, primordialmente, que sejam levadas a efeito dois
tipos de políticas: aquelas que constroem elos positivos entre o desenvolvimento e o meio
ambiente, e aquelas outras capazes de eliminar - especialmente nos países em
desenvolvimento - os elos negativos (WORLD BANK, 1992).
Quando se pretende alcançar um processo de desenvolvimento que seja considerado
sustentável, pressupõem-se ações conjuntas que visem não apenas o aspecto econômico, mas
também uma distribuição socialmente justa dos resultados do progresso científico e
tecnológico, bem como um processo produtivo que respeite a natureza do meio ambiente.
Na verdade, a visão de que o processo de desenvolvimento deve ser amplo o suficiente para
incorporar de forma definitiva essas novas variáveis vem sendo fortificada desde os anos 80
do século XX, mas tomou grande impulso a partir da aprovação da Agenda 21, na
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), em
1992, no Rio de Janeiro, mais conhecida como ECO-92. E o conceito desenvolvimento
sustentável, mais difundido desde então, vem sendo utilizado para os mais diversos fins, não
só científicos, mas também em discursos de cunho político e textos governamentais, que nem
sempre resultam em ações efetivas de mudança, apesar do decurso de tempo.

38

A Agenda 21 é um documento referencial que determina as ações concernentes a diversos
setores para que sejam postas em prática as idéias sobre sustentabilidade. Nela são definidas
as dimensões sociais e econômicas, as medidas para a conservação e gerenciamento dos
recursos naturais, as iniciativas para o fortalecimento do papel dos grupos principais e ainda
os meios de execução do desenvolvimento sustentável (CNUMAD, 2001).
A CNUMAD foi um marco para a execução em todo o mundo de novas práticas de
desenvolvimento sustentável e do aparecimento de um grupo de comprometidos com elas. A
adoção da Agenda 21 como base para a formulação de documentos locais foi uma alavanca na
proposição e formulação de novas políticas ambientais e sociais (BEZERRA; FERNANDES,
2000).
A partir do Relatório Bruntland (1987), a idéia de sustentabilidade passou a ocupar um espaço
privilegiado nos debates acerca do desenvolvimento. Existem muitas definições para
sustentabilidade o que torna o seu conceito controverso. As diferentes maneiras de
conceituação ainda se deparam com dificuldades em se integrar, seja no âmbito científico, na
prática ou mesmo para formulação de políticas públicas em geral.
O desenvolvimento sustentável pode ser visto como a utilização das necessidades básicas de
uma sociedade no presente — comida, água, abrigo, roupa, lazer, trabalho, remédio — sem
que seja comprometida a possibilidade das futuras gerações de conhecer e satisfazer suas
próprias necessidades.
Segundo Raynaut & Zanoni, (1993, p. 7) o conceito de desenvolvimento sustentável evoluiu a
partir do conceito de ecodesenvolvimento de Maurice Strong, e posteriormente foi
desenvolvido em termos de estratégias por Sachs (1986). Alguns autores, inclusive o próprio
Sachs

(1993)

considera

esses

dois

termos

-

desenvolvimento

sustentável

e

ecodesenvolvimento - equivalentes.
Este conceito de Sachs (1986) nasceu tendo como objetivo a busca de equilíbrio entre
desenvolvimento socioeconômico e a sustentabilidade ambiental no qual a população se
desenvolve. Este conceito é aplicado na gestão integrada dos recursos hídricos e evoluiu para
a incorporação de várias dimensões nas relações entre o homem e a natureza.
Cabe aqui, portanto, uma rápida descrição das diversas dimensões acerca desse conceito. Na
dimensão ambiental sustentabilidade refere-se à capacidade de suporte do ecossistema; na
dimensão ecológica ela está relacionada ao limite de uso dos recursos naturais; na dimensão
social a sustentabilidade remete aos impactos sobre a qualidade de vida; já na dimensão
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política ela refere-se às atitudes da população ligadas à cidadania; no que concerne à
dimensão econômica o conceito de sustentabilidade se reporta aos investimentos e a sua
eficiência.
Para a dimensão demográfica, o conceito aponta para a preocupação com a capacidade de
suporte do território quanto aos recursos naturais e a população; na dimensão cultural, referese à manutenção das culturas regionais; na dimensão institucional emergem os cuidados
necessários relacionados aos arranjos legais e de gestão e, por fim, na dimensão espacial, no
que tange a busca de eqüidade nas relações inter-regionais.
Serão analisadas, a partir de agora, algumas propostas acerca da definição de sustentabilidade.
Dentre elas, algumas defenderão a sustentação de empresas, outras defenderão a sustentação
das indústrias, noutras preponderam a sustentação dos recursos naturais ou até mesmo de uma
determinada sociedade, etc. Estas classificações permeiam as propostas de sustentabilidade
dentro de características socioeconômica, metafísica, ambiental, política e teórica.
A partir de uma análise acurada acerca da bibliografia que trata dos diversos conceitos de
sustentabilidade, pode-se proporcionar argumentos coerentes e um grau de eficiência capaz
de, até mesmo, propor uma reestruturação mais equilibrada desses próprios conceitos. Essas
visões às vezes são verticalizadas demais e em outras são muito horizontalizadas assumidas
no conceito.
Esses conceitos relacionados podem ser capazes de ajudar no que se refere à aplicação de
ferramentas econômicas visando à elaboração de modelos que possam descrever com mais
eficácia os diversos conflitos – ambientais e socioeconômicos – que interferem diretamente na
sustentabilidade e no uso dos recursos naturais, como também, podem obscurecer a
compreensão acerca de todos esses mecanismos conceituais operados conjuntamente pelo
capital para ensombrecer a real compreensão do problema.
Na definição de Howe (1979), as atividades humanas relacionadas à extração dos recursos
naturais devem ser consideradas se puderem ser mantidas ao longo do tempo. Essa extração
está relacionada aos recursos naturais que se mantêm efetivamente constantes ao longo do
processo de extração.
Segundo Schultink (1992), Desenvolvimento Sustentável pode ser definido como o
desenvolvimento com uma administração dos recursos naturais que possa assegurar ou
aumentar a capacidade de produção em longo prazo de recursos básicos, e que também
assegure a melhora da saúde e do bem-estar em longo prazo derivados do uso dos recursos de
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sistemas alternativos, com impactos ambientais toleráveis.
Markandya e Pearce (1988) sustentavam a idéia básica de desenvolvimento sustentável é
simples no que diz respeito aos recursos naturais, exceto quando se fala nos recursos que
podem ser exauridos. O uso dos recursos naturais pelo processo produtivo deve ser
sustentável ao longo do tempo.
Na definição da Royal Society, o Governo Britânico expõe o conceito de desenvolvimento da
sustentabilidade econômica. Defende que a “prosperidade estável” de uma sociedade pode ser
alcançada em escala, através da proteção do meio ambiente no mundo inteiro.
Segundo Daley (1991) os caminhos são sustentáveis se for mantido intacto, de alguma forma,
o nosso estoque de recursos naturais.
O conceito de Desenvolvimento Sustentável constitui uma união entre as atividades
econômicas e a conservação dos recursos ambientais. Essa união implica numa parceria entre
o meio ambiente e a economia, cujo elemento chave é o legado dos recursos naturais das
gerações atuais para as gerações futuras de forma a não diminuí-lo de maneira imprópria, para
a OECD.
No conceito de Barbier (1989), o objetivo principal do Desenvolvimento Sustentável
Econômico é encontrar um nível ótimo de iteração entre três sistemas — o sistema ambiental
dos recursos naturais e biológicos, o sistema produtivo e o sistema social.
Conforme Solomon (1990) o Desenvolvimento Ecologicamente Sustentável é uma condição
na qual o uso pela sociedade dos recursos naturais é feito sem a destruição dos mesmos ou do
meio ambiente.
Por outro lado, teremos alguns autores mais preocupados com a sociedade em si, com suas
atitudes e suas relações econômicas ou sociais. Para Hossain (1995) uma sociedade
sustentável está baseada em uma visão em longo prazo em que ela deve prever as
conseqüências de suas diversas atividades, visando a assegurar essas atividades que não
poderiam quebrar o ciclo de renovação dos recursos naturais. Precisa ser uma sociedade de
conservação e de interesse geral.
Na definição da UNEP, IUCN, WWF (1991) o desenvolvimento sustentável pode ser
entendido como a melhora da qualidade da vida humana considerando a capacidade do
homem de suportar o ecossistema em que vive. Deve preservar os processos ecológicos
essenciais e o sistema que suporta os seres vivos. Deve ser a preservação da diversidade
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genética e a utilização sustentável das espécies e dos ecossistemas.
Segundo Strong (1995), o desenvolvimento sustentável envolve um processo de profunda
mudança de ordem política, social, econômica, institucional e tecnológica, incluindo a
redefinição das relações entre os países em desenvolvimento e os países mais desenvolvidos.
Para Munro (1995), desenvolvimento sustentável é um complexo de atividades que são
esperadas para melhorar a condição humana de tal forma que a melhora possa ser mantida.
No conceito de Winograd (1995), o processo para alcançar o desenvolvimento sustentável
deve ser um processo que objetiva a satisfação do ser humano e das suas necessidades, sem
comprometer a base do desenvolvimento, ou seja, o meio ambiente.
Na definição da Pesquisa das Minas e Energias (2000), desenvolvimento sustentável é um
processo de desenvolvimento inter e intragerações, definido pelas melhorias na saúde, no
bem-estar, na qualidade de vida do homem e na saúde do ecossistema.
Para Harrison (2000), o ponto de partida é tentar definir uma moldura com as informações que
conseguimos e que estão relacionadas a assuntos de política social, econômica e ambiental.
Somente ligando esses assuntos, conseguiremos examinar os diferentes objetivos que estão
reforçados ou estão entrando em conflito.
No conceito de Altieri (2000), desenvolvimento sustentável é o resultado de uma forte
aplicação do conceito de sustentabilidade e requer que o capital natural se mantenha intacto,
independente do capital produzido. O decaimento dos custos dos recursos naturais é estimado
por quantidades físicas.
Em Braat (1991), encontraremos o conceito de sustentabilidade que combina duas noções
básicas: desenvolvimento econômico e sustentabilidade ecológica. O desenvolvimento da
economia ecologicamente sustentável pode ser compreendido como um processo de
mudanças relacionadas à estrutura, organização e atividade de um sistema econômicoecológico, que vise o bem-estar máximo da sociedade, que pode ser sustentado pelos recursos
naturais, aos quais o sistema econômico tem acesso.
Segundo Leff (2001), o princípio da sustentabilidade surge no contexto da globalização como
marca de um limite e o sinal que reorienta o processo civilizatório da humanidade. A
sustentabilidade ecológica aparece assim como um critério normativo para a reconstrução da
ordem econômica, como uma condição para a sobrevivência humana e um suporte para
chegar a um desenvolvimento duradouro, questionando as próprias bases da produção. O
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conceito de sustentabilidade surge, portanto, do reconhecimento da função de suporte da
natureza, condição potencial do processo de produção.
O saber ambiental ocupa seu lugar no vazio deixado pelo progresso da racionalidade
científica, como sintoma de sua falta de conhecimento e como sinal de um processo
interminável de produção teórica e de ações práticas orientadas por uma utopia: a construção
de um mundo sustentável, democrático, igualitário e diverso.
O discurso da sustentabilidade é apropriado e confundido com um simples processo de
crescimento econômico sustentado, que não leva em conta a necessidade de o próprio sistema
internalizar as condições ecológicas e sociais que deveriam ser priorizadas para o alcance real
da sustentabilidade, o que de fato beneficiaria a todos, sem distinção.
A problemática ambiental surge nas últimas décadas do século XX como o sinal mais
eloqüente da crise da racionalidade econômica que conduziu o processo de modernização.
Diante da impossibilidade de assimilar as propostas de mudança que surgem de uma nova
racionalidade ambiental para reconstruir as bases éticas e produtivas de um desenvolvimento
alternativo, as políticas de desenvolvimento sustentável vão desativando, diluindo, deturpando
o conceito de ambiente (LEFF, 2001).
Sachs (1986) já discutia, por exemplo, a importância de um novo ordenamento urbano no
Brasil, o cuidado com as fontes energéticas, com o lixo e com o desemprego já crescente. Um
novo estilo de vida surgia e já gerava sérias conseqüências para a natureza e para a sociedade
e ele já alertava sobre as dificuldades que o país enfrentaria se não tomasse as rédeas da
situação e promovesse um desenvolvimento mais voltado para as necessidades de seu povo e
não para as imposições internacionais.
Esses pontos levantados inicialmente sobre o pensamento de Sachs mostram a essência do
ecodesenvolvimento, termo criado por Maurice Strong e reelaborado por Sachs (1986),
utilizado muito antes de o termo “desenvolvimento sustentável" tornar-se popular.
Para Sachs (1993), ecodesenvolvimento significa um desenvolvimento socioeconômico
eqüitativo e implica escolher um processo de desenvolvimento que seja sensível ao meio
ambiente, colocando-o no lugar devido à sua importância, reconhecendo-o como base de
qualquer sistema vital ou econômico. Cujas dimensões são:
• Sustentabilidade social, capaz de viabilizar uma sociedade mais justa, que diminua as
diferenças entre ricos e pobres, principalmente redistribuindo renda e bens;
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• Sustentabilidade Econômica que leva a uma alocação mais eficiente dos recursos,
inclusive entre as nações e deve ser medida em termos macrossociais, e não apenas no
âmbito das empresas;
• Sustentabilidade ecológica que para alcançar deve-se usar de forma criativa, mas
responsável, o potencial de recursos da terra; limitar o uso de recursos não-renováveis
e aumentar o uso adequado de recursos renováveis; diminuir a poluição e aumentar a
reciclagem; conscientizar para a limitação do consumo por países e indivíduos;
aumentar as pesquisas para descobrir tecnologias limpas; normatizar, institucionalizar
e instrumentar a proteção ao meio ambiente;
• Sustentabilidade espacial que poderia ser conseguida através de um equilíbrio entre
as zonas rurais e urbanas, distribuindo melhor por estas as atividades econômicas e
humanas e
• Sustentabilidade cultural que seria capaz de promover o desenvolvimento local,
levando-se em conta os saberes locais.
Ainda segundo Sachs (2001), os problemas que continuam impossibilitando o
desenvolvimento do país são tão simples que assustam. Por exemplo, apesar de possuir ainda
hoje a mais extensa fronteira agrícola do mundo, o Brasil conseguiu promover uma
agricultura moderna de grãos nas frentes pioneiras do Oeste, que prescinde quase inteiramente
de mão-de-obra; realizar uma colonização socialmente “capenga” e ambientalmente
predatória na Amazônia; jogar milhões de refugiados do campo nas favelas; negros sendo o
exército de bóias-frias e deixando centenas de milhares de famílias sem terra e sem
perspectiva de urbanização efetiva, que passa pelo acesso a moradias decentes.
Como se percebe a importância do espaço para o desenvolvimento é bem demarcada. As
peculiaridades econômicas, naturais, sociais e culturais de um determinado lugar precisam ser
conhecidas, entendidas e respeitadas para que haja o efetivo e real alcance de um processo de
desenvolvimento sustentável.
Esses pontos aqui levantados refletem algumas motivações que levaram a uma ampla
discussão acerca do futuro do planeta e, por conseguinte, da humanidade, que foi intensificada
nas últimas décadas do século XX. O termo desenvolvimento sustentável e os seus vários
conceitos, traduzem as diversas reflexões, constatações e preocupações de cientistas, políticos
e ambientalistas acerca desta questão vital.
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2.3 A Gestão dos Recursos Naturais e as Externalidades

A gestão de recursos naturais é entendida como uma particularidade da gestão ambiental e
consiste no estabelecimento de um conjunto de ações de natureza administrativa, em um
determinado espaço ou unidade de planejamento, que considere as inter-relações entre os
recursos naturais e as atividades socioeconômicas, segundo Bezerra & Munhoz (2000).
Em geral, pode se afirmar que as transformações sócio-espaciais são o primeiro passo na
geração de efeitos degradacionais sobre os recursos naturais e conseqüentemente sobre os
recursos hídricos, considerando que os fatores naturais – água, solo, ar, vegetação, fauna –
interagem entre si de modo sistêmico, fazendo com que uma alteração sobre qualquer um
desses fatores tenha repercussão imediata sobre todos. Portanto, ao se tratar da gestão dos
recursos naturais em um determinado espaço físico é indispensável considerar a sinergia que
existe entre eles e buscar orientar seus respectivos usos.
Diversas atividades que utilizam recursos naturais são responsáveis pelos impactos ao meio
ambiente e, em função disso, a consideração dessa destruição ambiental passou a exercer
grande influência no planejamento do uso dos recursos naturais de tal maneira que há em todo
o mundo uma preocupação, uma procura no sentido de se encontrar pontos de equilíbrio
capazes de, pelo menos, minimizar a destruição ambiental, às vezes chamada de “impacto
ambiental” de forma eufemística, para esconder a destruição da riqueza e do acesso a ela.
Nesta crescente importância da questão socioambiental na construção das barragens, também
começou a ganhar destaque a discussão acerca da incorporação das externalidades negativas
provocadas por esses projetos ao meio socioambiental, que se constitui no elemento
primordial deste estudo.
Para Tucci (1998), os principais componentes que permitem avaliar o desenvolvimento
sustentável em recursos hídricos dependem de uma visão integrada dos ambientes ou biomas,
dos condicionantes socioeconômicos, dos sistemas hídricos e das disciplinas do
conhecimento.
Segundo Christofoletti (2002) é possível verificar a intensificação do uso da água e do solo,
modificando o meio físico a partir das técnicas empregadas, causando os impactos ambientais,
definidos aqui como sendo a mudança sensível, positiva ou negativa, nas condições de saúde
e bem estar das pessoas e na estabilidade do ecossistema do qual depende a sobrevivência
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humana. Essas mudanças podem resultar de ações acidentais ou planejadas, provocando
alterações direta e indiretamente.
A resolução nº. 001/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) define impacto
ambiental como:
“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, afetem: a) a saúde, a segurança e o
bem-estar da população; b) as atividades sociais e econômicas; c) a biota; d) as
condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e; e) a qualidade ambiental”.

A NBR ISO 14001 define impacto ambiental como: “qualquer modificação do meio ambiente,
adversa ou benéfica que resulte, no todo ou em parte, das atividades, produtos ou serviços de uma
organização.”

Embora menos abrangente que a definição dada pelo CONAMA, pode-se ver também, uma
preocupação com os aspectos econômicos.
Para Cunha & Guerra (1996, p.337):

[...] O estudo da degradação ambiental não deve ser realizado apenas sob o ponto de
vista físico. Na realidade, para que o problema possa ser entendido de forma global,
integrada e holística, devem-se levar em conta as relações existentes entre
degradação ambiental e a sociedade causadora dessa degradação que ao mesmo
tempo, sofre os efeitos e procura resolver, recuperar e/ou reconstituir as áreas
degradadas.

Segundo Andrade (1979, p14.), “as modificações que ocorrem no espaço, transformando
rapidamente as características regionais e locais, fazem-se de modo acelerado e os projetos de
modernização para atender a determinados grupos têm trazido problemas de difícil solução,
como, por exemplo, salinização de áreas de agricultura irrigada, o desmatamento visando à
exploração extrativa e mineral, a construção das grandes cidades e a conquista de terras para a
agricultura”.
Portanto, à medida que a degradação ambiental é acelerada e se expande espacialmente numa
determinada área que esteja sendo ocupada e explorada pelo homem, a sua produtividade
tende a diminuir, a menos que o homem invista no sentido de recuperar essas áreas (CUNHA
& GUERRA, 2000).
Conforme Blaickie e Brookfield (1987), pesquisadores de diversos ramos do conhecimento
têm estudado a degradação ambiental sob o ponto de vista da sua especialização. Alguns, no
entanto, chamam a atenção para o fato de que a degradação ambiental é, por definição, um
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problema social. O manejo inadequado da água e do solo, tanto em áreas urbanas, como em
áreas rurais, é a principal causa da degradação.
Quando se trata dos usos das águas pode-se afirmar que ela é utilizada na atualidade para
abastecimento humano e dessedentação animal, irrigação, geração de energia elétrica –
através da construção de barragens – a navegação e outros usos múltiplos e que tornam
múltiplos também os seus diversos impactos que, por sua vez, podem ser classificados em
função das suas causas principais devido aos usos da água e do solo.
Os impactos devido aos usos da água apresentam-se nos seguintes grupos: efluentes
domésticos, industrial e pluvial das cidades; águas pluviais de áreas agrícolas contaminadas
por pesticidas e erosão do solo; efluentes de criação de animais como aves e suínos; efluentes
de mineração; impactos sobre os sistemas hídricos devido a obras hidráulicas como barragens
para hidrelétricas, irrigação, abastecimento de água, navegação e recreação e alteração dos
sistemas hídricos como rios e lagos. Já os impactos dos usos do solo, geralmente estão
relacionados com o seguinte: erosão e sedimentação devido a práticas agropecuárias,
urbanização, mineração, ou infraestruturas como estradas, pontes, barragens; desmatamento e
reflorestamento; urbanização; queima de matas e florestas; impacto sobre as águas devido à
mineração.
De maneira geral, os impactos são resultados dos usos da água ou do uso do solo pela
população, mas podem ocorrer também impactos devido a causas naturais. Neste estudo o
destaque será dado aos impactos de caráter antrópicos, mais precisamente àqueles causados
pela construção das barragens e as suas conseqüentes externalidades negativas.
As externalidades podem ser compreendidas a partir das falhas de mercado que ocorrem pelo
fato de que o meio ambiente tem sido tratado como um bem público, todavia de utilização
privada. Na ciência econômica, os mercados podem prover com eficiência todos os bens e
serviços que os seres humanos desejam ou dos quais necessitam, com exceção daqueles
conhecidos como bens públicos. Esses, portanto, só poderiam ser oferecidos pelo Estado. Os
Bens Públicos são aqueles bens cujos direitos de propriedade não estão completamente
definidos e assegurados e, portanto, suas trocas com outros bens acabam não se realizando
eficientemente através do mercado. Sendo assim, o sistema de preços é incapaz de valorá-los
adequadamente.
Neste sentido, segundo CHEMIN (2004) uma definição para externalidade poderá ser obtida
da seguinte maneira: como o meio ambiente, em geral, se compõe de bens públicos (ar, água,
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florestas, biodiversidade, etc.), e esses bens fornecem serviços dos quais os indivíduos
derivam utilidade, então o uso privado desses bens por alguns indivíduos afeta o nível de
bem-estar de outros indivíduos. E, como esses bens são públicos e por isso não são
comercializados nos mercados, essa ação de alguns indivíduos, que afeta o nível de bem-estar
de outros, não é acompanhada de uma compensação financeira. A isso podemos denominar de
Externalidade.
Como os mecanismos de mercado são falhos, ocorrem os problemas ambientais. A
degradação ambiental acontece quando os agentes econômicos desconhecem os custos
impostos à sociedade pelos danos causados ao meio ambiente, sendo esses agentes os
responsáveis por decidir como usar os recursos ambientais.
Pelo fato de que os mercados não possuem valores econômico-monetários para a maioria dos
serviços ambientais e, por isso, estes serviços não são computados como elementos de decisão
para os agentes econômicos privados, os mercados acabam por não possuir um valor social
preciso do meio ambiente.
Dessa forma, pode-se prever que a solução para a valoração da questão ambiental está na
identificação dessas falhas e nas causas da degradação, exigindo à constatação – uma
mudança de postura político-econômica, vislumbrando uma nova ordem na vida econômica e,
por conseguinte, social.
As externalidades estão presentes sempre que terceiros ganham sem pagar por seus benefícios
marginais ou percam sem ser compensados por suportarem o malefício adicional. Assim, na
presença de externalidades, os cálculos privados de custos ou benefícios diferem dos custos
ou benefícios da sociedade. Uma externalidade existe quando o bem-estar de um indivíduo é
afetado, não só pelas suas atividades de consumo como, também, pelas atividades de outros
indivíduos.
Sob o ponto de vista econômico, a externalidade é caracterizada quando a produção de uma
firma ou o consumo de um indivíduo afeta terceiros de forma positiva ou negativa. Em outras
palavras, em qualquer processo de produção e de consumo existem efeitos externos que
prejudicam ou beneficiam terceiros, conforme ELY (2004).
Externalidades são, portanto, as manifestações de preços ineficientes. Tais manifestações são
decorrentes geralmente de direitos de propriedade não completamente definidos, como é o
caso dos bens públicos. As externalidades englobam ainda outros impactos, tais como sociais,
políticos, macroeconômicos etc. Os impactos mais relevantes e que afetam diretamente o ser
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humano são os impactos sobre a saúde humana e sobre o meio ambiente natural, além dos
impactos globais, como da camada de ozônio e o efeito estufa.
É possível classificar as externalidades de diversas formas. Quanto à natureza das interações
ela pode acontecer entre produtores: uma indústria afeta outra com sua atividade; ou entre
Produtor (es) e Consumidor (es) como por exemplo, a poluição do ar provocada por uma
indústria que afeta a população circunvizinha. Entre consumidores a fossa séptica de uma
residência contaminando o poço d’água da residência vizinha ou entre consumidor (es) e
produtor (es) os despejos sanitários de uma localidade poluindo a água utilizada por uma
indústria.
Uma externalidade pode também ser classificada quanto ao número de agentes envolvidos nas
interações (agente poluidor: um ou mais / agente que sofre com a poluição: um ou mais). Ou
quanto à poluição envolvida, pode ser de várias formas, por exemplo, poluição do ar, da água,
sonora, visual etc. Quanto à escala espacial e temporal, a classificação é função do tipo de
poluição e podem ser combinadas entre si: os efeitos localizados; impactos globais; incidência
num curto período de tempo ou efeitos de longa duração.
Para Pindyck e Rubinfeld (1994) as externalidades e os bens públicos constituem importantes
causas de desvio de mercado e, portanto, dão origem a sérias questões de política pública.
Quando as externalidades se encontram presentes, o preço de uma mercadoria não reflete
necessariamente seu valor social.
Existem, também, externalidades negativas, isto é, quando a ação de uma das partes impõe
custos sobre a outra e também as externalidades positivas, quando a ação de uma das partes
beneficia a outra.
Logo, a degradação ambiental é uma externalidade negativa, pois impõe custos sociais e
ecológicos às demais partes, não apenas no próprio local onde a degradação ocorre, mas
também às pessoas e ambientes que podem estar afastados das áreas atingidas diretamente
pela degradação. Isso pode se dá, por exemplo, pelo transporte de sedimentos, causando
assoreamento dos rios e dos reservatórios ou mesmo a poluição de corpos líquidos, sendo este
último um dos problemas mais sérios na gestão de recursos hídricos (PINDYCK E
RUBINFELD, 1994).
Do ponto de vista social, um empreendimento que estaria produzindo uma quantidade
excessiva de externalidades negativas, como uma barragem, por exemplo, que provoca a
expulsão de comunidades ribeirinhas e de etnias indígenas do seu habitat natural, acelera o
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processo erosivo das margens dos rios, provoca a degradação de áreas agrícolas e pecuárias,
ou até mesmo inunda florestas, não estaria produzindo em nível de eficiência.
Estes tipos de externalidades negativas são comumente produzidos pela construção de
barragens e a valoração ambiental dessas externalidades precisa ser conhecida, mensurada e
internalizada, pois para Pindyck e Rubinfeld (1994) nível eficiente de produção é aquele para
o qual o valor do produto se torna igual ao custo marginal social da produção.
A origem da ineficiência na construção das barragens pode estar nas externalidades
provocadas quando estas contribuem para o aumento da erosão marginal à jusante, que por
sua vez atingem as áreas ribeirinhas onde estão localizados os projetos de irrigação,
diminuindo as áreas dos lotes, a produção agrícola e pecuária, a cobertura vegetal natural e
conseqüentemente o próprio valor do imóvel rural. Desta forma, os valores da energia gerada
através das barragens refletem apenas o custo marginal privado, não sendo considerado no
cálculo do preço da energia o custo marginal social da sua produção.
Apenas quando forem computados ambos os custos - marginal privado e marginal social - na
formação do preço dos produtos, as empresas obterão um nível de produção eficiente. Quando
o custo marginal social não é computado no preço dos produtos, o custo social desta
ineficiência é pago pela sociedade, considerando que as externalidades negativas geram
ineficiências, tanto a longo como em curtos prazos.
São essas ineficiências da produção que respondem, em larga medida, pela diferenciação
entre crescimento e desenvolvimento ao longo do tempo. Por isso, é essencial que os custos
das externalidades sejam internalizados nos custos dos projetos de barragens e da produção de
energia e nos seus subprodutos, de maneira geral.
Desta forma, um efeito externo deixa de ser uma externalidade, uma vez que seus custos serão
internalizados pela empresa responsável por sua produção, cujos valores serão refletidos nos
preços dos produtos.
Percebe-se, porém, que esses custos podem ser considerados como custos externos que foram
incorporados e por isso não são mais externalidades. Um exemplo disso são os custos
ambientais associados com a produção, transmissão e distribuição de eletricidade que são
internalizados por regulações estaduais ou federais, as quais requerem a mitigação de
impactos negativos. Assim, é importante enfatizar a necessidade da internalização ou
incorporação desses custos externos em orçamentos ambientais dos empreendimentos a
despeito da dificuldade existente, em alguns casos, na mensuração e valoração dos custos
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socioambientais.
No que remete à avaliação das externalidades, embora as bases teóricas para incluir os custos
externos na análise econômica sejam conhecidas da economia neoclássica, uma metodologia
aceitável para o seu cálculo ainda não foi estabelecida, pois diversos são os problemas que
dificultam a quantificação das externalidades, dentre eles pode-se destacar: a dependência da
tecnologia, a dependência da localização do empreendimento, as incertezas nas causas e na
natureza dos impactos sobre a natureza, a falta ou inexistência de estudos apropriados de
avaliação econômica e as questões metodológicas envolvendo o uso de resultados ambientais
e econômicos corretos e aceitáveis.
Numa análise das externalidades, a primeira questão que surge é: quais são aquelas que
devem ser incluídas no planejamento? Essa é uma questão que gera infindáveis discussões, as
quais serão abordadas nos capítulos seguintes, considerando as diversas formas e os inúmeros
meios pelos quais se avaliam as externalidades, e principalmente, utilizando-se como objeto
de análise os projetos para construção de grandes barragens.
A princípio, o correto entendimento dos diversos custos incorridos em um projeto é de
fundamental importância para que se possa caracterizá-los. Os Custos Internos ou privados
são aqueles custos que são explicitamente avaliados numa transação de mercado.
Eles são os recursos pagos diretamente para atingir um objetivo específico, como é o caso de
adquirir combustível, custear operações, manutenção, atividades administrativas, encargos
financeiros, custos das instalações, equipamentos, obras civis e outros. Há ainda custos
internos diretos, indiretos, ocultos ou menos tangíveis, incluindo aí custos ambientais, que
freqüentemente não são identificados separadamente ou são alocados incorretamente como
despesas gerais em uma determinada unidade de negócios.
Os Custos Externos, por sua vez, são os que não são - de forma direta - sofridos pelos
usuários do recurso, mas impostos aos outros pelas conseqüências da degradação,
principalmente ambiental. Podem-se definir os custos externos como a valoração de uma
externalidade.
Ao abordar as questões relacionadas ao meio ambiente, depara-se com os custos
socioambientais que podem ser entendidos como aqueles decorrentes dos impactos
socioambientais. Dessa forma, tais custos podem incorrer antes do impacto (custo de controle)
ou após o impacto (custo de degradação).
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Os Custos de Controle são incorridos para evitar a ocorrência, total ou parcial, dos impactos
socioambientais de um empreendimento. No caso de uma barragem, por exemplo, seriam os
custos relativos ao local do barramento, ou a altura da cota de coroamento. Os Custos de
Mitigação ocorrem nas ações para redução das conseqüências dos impactos sociombientais
provocados pelo empreendimento. No caso da construção de uma barragem, por exemplo,
seriam os custos referentes à aceleração da erosão, aumento do assoreamento, custos
provocados pela inundação da área pela formação do lago da barragem, dentre outros.
Os Custos de Compensação são incorridos nas ações que compensam os impactos
socioambientais provocados por um empreendimento nas situações em que a reparação é
impossível. No caso da construção das barragens, à guisa de exemplo, pode-se citar o
aumento da erosão marginal do rio destruindo as suas margens e conseqüentemente
diminuindo as áreas ribeirinhas agricultáveis ou mesmo reduzindo ou destruindo as suas
produções agrícolas ou pecuárias, ou ainda ambas, de forma parcial ou totalmente.
Às vezes, um impacto ocasionado por um empreendimento não é passível de mitigação e/ou
compensação através de dispêndios monetários incorporados ao projeto. Dá-se, então, origem
aos Custos de Degradação, que são os custos externos provocados pelos impactos
socioambientais de um empreendimento quando não há controle, ou pelos impactos
ambientais residuais quando da existência de controle, de mitigação e de compensação.
O Custo de Degradação é provavelmente aquele que melhor representa o custo real dos danos
ambientais enfrentados pela sociedade e deve, portanto, ser internalizado nos projetos. Esse é
o grande desafio, visto que se têm muitas dificuldades em estimar esses custos que são
referentes, muitas vezes, a impactos não quantificáveis e que, portanto, não possuem preço de
mercado.
No exemplo da construção de barragem, seriam custos relativos aos impactos devido ao
desmatamento, criação de barreiras físicas para determinadas populações animais e para a
navegação e até o impedimento do deslocamento das populações que utilizam o rio como via
de transporte, como no caso das tribos indígenas da Volta Grande do Xingu, onde será
construída a Barragem do Belo Monte, denominada anteriormente de Kararaô.
Os Custos de Monitoramento são aqueles incorridos nas ações de acompanhamento e
avaliação dos impactos e programas socioambientais. Como exemplo, citam-se os custos
inerentes ao monitoramento da fauna na unidade de conservação, ou da erosão marginal e
assoreamento de um rio onde foram efetuados barramentos.
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Tais custos incorrem na: Elaboração dos estudos socioambientais nas etapas de planejamento,
implantação e operação; Elaboração de EIA/ RIMA - (ESTUDO DE IMPACTO
AMBIENTAL / RELATÓRIO DE IMPACTO DO MEIO AMBIENTE); Obtenção de
licenças ambientais – Licença Prévia, Licença de Instalação ou Licença de Operação
(COMASE, 1995).

2.4 A Bacia Hidrográfica como Escala de Análise

Segundo MMA – MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (2006), a bacia hidrográfica é toda a
área que contribui por gravidade para os rios até chegar a seção que define a bacia. Esta área é
definida pela topografia da superfície, no entanto, a geologia do subsolo pode fazer com que
parte do escoamento que infiltra no solo escoe para fora da área delimitada superficialmente.
As características principais da bacia hidrográfica são a área de drenagem, o comprimento do
rio principal, declividade do rio e a declividade da bacia. Em geral, os rios possuem um trecho
superior, onde a declividade não é muito grande, seguido por um trecho médio de grande
declividade e um trecho inferior, onde a declividade é pequena e o rio tende a meandrar.
Para alguns estudiosos uma bacia hidrográfica é uma unidade espacial que permite visualizar,
às vezes, inúmeros fenômenos responsáveis por sua própria dinâmica. Ela é o produto
inacabado e presente, do testemunho de todo um processo geomorfológico, compreendendo o
relevo, o solo, a topografia, o clima, a vegetação e os intentos dos intemperismos interagindo,
formando e reformando o seu modelado, inclusive a metamorfose socioambiental.
No entanto, uma bacia hidrográfica está para muito além do que um simples conceito
morfológico, ela é, na verdade, produto de uma série histórica de práticas e políticas,
consubstancia-se em um complexo de transformações em diversas escalas.
Numa bacia, também, estão impressos e impregnados todos os processos históricos de
ocupação, como testemunhos das intervenções pretéritas executadas pela humanidade, e ainda
podem-se, a partir da realidade impetrada nas ações do presente, projetar em perspectiva o
futuro de cidades, áreas agrícolas, de preservação ambiental ou de processos de
industrialização, dissociadas ou concomitantemente.
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A partir das noções da Teoria Geral dos Sistemas, a geografia física buscou uma unidade
espacial representativa da dinâmica ambiental, enxergando na bacia tal unidade. Hoje as
análises efetuadas a partir da bacia hidrográfica são utilizadas por uma gama imensa de
profissionais, pois é possível “distinguir-se o estado dos elementos que compõem, por
exemplo, o sistema hidrológico [...] e os processos a ele relacionados [...], bem como, avaliar
o equilíbrio do sistema ou ainda a qualidade ambiental nela existente” (BOTELHO & SILVA,
2004, p.153).
No âmbito do planejamento e gestão ambiental, a bacia hidrográfica é reconhecida como a
melhor unidade para o manejo dos recursos naturais. Fisicamente pode-se defini-la como uma
unidade morfológica bem delimitada e identificada pelos seus divisores de água e a sua
respectiva rede de drenagem, com as suas diversas ordens.
Christofolett (1980) define bacia hidrográfica como “área drenada por um determinado rio ou
por um sistema fluvial, que recebe suprimento contínuo de energia através do clima reinante e
que, sistematicamente, perde energia através da água e dos sedimentos que a deixam. Do
ponto vista Geomorfológico, é um sistema aberto, onde se pode inferir através das
características de seu deflúvio o seu “estado de saúde”.
Para Santos (2004, p. 40), uma bacia hidrográfica “é um sistema natural bem delimitado no
espaço, composto por um conjunto de terras topograficamente drenadas por um curso d’água
e seus afluentes, onde as interações, pelo menos físicas, são integradas e, assim, facilmente
interpretadas”, ou seja, a bacia possui um limite geográfico nítido.
A Bacia hidrográfica pode ser entendida como um conjunto de terras drenadas por um rio
principal, seus afluentes e subafluentes, incluindo naturalmente a existência de cabeceiras ou
nascentes, divisores de águas, cursos de água principais, afluentes e subafluentes.
Evidenciado-se a hierarquização dos rios, ou seja, a organização natural por ordem de menor
volume para maior volume, das partes mais altas para as mais baixas.
A bacia hidrográfica apresenta-se caracterizada como:
“uma área de captação da água da precipitação que faz convergir os escoamentos
para um único ponto de saída, o exutório. A bacia hidrográfica compõe-se
basicamente de um conjunto de superfícies vertentes e de uma rede de drenagem
formada por cursos d’água que confluem até resultar um leito único no exutório”
(TUCCI, 1997, p. 40).

Esta unidade geográfica é reconhecida na Resolução nº 001/86 do CONAMA, que no artigo
cinco, item III, declara: “[...] definir os limites da área geográfica a ser afetada dieta ou
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indiretamente pelos impactos [...] considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na
qual se localiza” (CONAMA, 1986).
Em todos os casos, quanto maior for a bacia hidrográfica, maior será o número de unidades
cujo entrelaçamento torna-se cada vez mais complexo. Apesar do amplo reconhecimento da
bacia hidrográfica como unidade de planejamento, uma bacia pode englobar diversas
unidades territoriais distintas e, em áreas mais urbanizadas, seu uso torna-se cada vez mais
complexo.
A despeito do caráter vigente de impasse de ordem técnica quando precisamos produzir dados
em bases político-administrativas cujos limites não coincidem com os divisores naturais da
bacia, dificultando a realização de diagnósticos integrados e gestão, ainda assim, a bacia
hidrográfica se constitui no melhor mosaico através do qual podemos prover o gerenciamento
dos efeitos advindos de ações antrópicas e seus impactos como a degradação do solo, perda de
produtividade, assoreamento, redução de vazão, enchentes, qualidade da água, retirada da
cobertura vegetal dos mananciais, entre outros processos que deterioram sua qualidade.
Do ponto de vista operacional, o planejamento em bacias hidrográficas envolve diversas fases
que podem ser inicialmente divididas em três: diagnose, prognose e a ação. A elaboração de
diagnósticos pode seguir um grande conjunto de metodologias.
O conceito de gestão por bacia hidrográfica passou a ser difundido mundialmente a partir da
década de setenta, do século passado. A necessidade de promover a gestão, a recuperação
ambiental e a manutenção de recursos naturais escassos, como a água, foi preponderante.
A gestão dos recursos hídricos, do ponto de vista econômico e ambiental, consiste na
racionalização do uso da água e de sua poluição. Quando a bacia hidrográfica é a unidade de
gerenciamento, a gestão dos recursos hídricos fica circunscrita a uma determinada área
geográfica cujos cursos d’água convergem a um mesmo destino e, portanto, à cooperação dos
usuários que estão à jusante, ou a montante, das águas de uma bacia hidrográfica.
Para enfrentar problemas como poluição, escassez e conflitos pelo uso da água, foi preciso
reconhecer a bacia hidrográfica como um sistema ecológico que abrange todos os processos e
organismos que interagem numa dada área, além de entender como os recursos naturais estão
interligados e ao mesmo tempo interdependentes, para a partir daí vir a importância no
reconhecimento e a adoção do conceito de bacia hidrográfica em todo o mundo.
O desenvolvimento de atividades como a agricultura e a urbanização sempre estiveram
ligadas ao controle da água. No Brasil, esse conceito passou a ser desenvolvido nos anos
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setenta. As primeiras experiências se deram no ano de 1976, com a celebração do acordo entre
o Ministério de Minas e Energia e o Estado de São Paulo, com o objetivo de melhorar as
condições sanitárias nos rios Cubatão e Tietê.
Nessa mesma época, foram criados os primeiros comitês envolvendo entidades do governo
federal, do estado de São Paulo e da Light, conciliando interesses em diversas áreas; tais
como: abastecimento humano, controle de poluição e prevenção contra cheias, em associação
com a geração de energia elétrica.
Para entender a bacia hidrográfica como unidade territorial na gestão dos recursos hídricos, é
preciso ir além da conceituação de que se trataria somente das redes de drenagem e suas
conexões, mas, sim, a entendendo como uma parte de espaço, formada por um conjunto de
elementos físicos, biológicos, sociais e políticos que interagem entre si, modificando todo o
sistema. Sob a perspectiva da gestão de recursos hídricos, Leal (2003) propõe que a bacia
hidrográfica seja vista como um sistema aberto, onde cada um dos elementos, as matérias e as
energias estejam relacionados.
Segundo Bressan (1996, p. 130):
“...a bacia hidrográfica deve ser considerada em seu todo e ao mesmo tempo, em sua
relação com as demais parcelas (conjunto de propriedades), obedecendo a uma
lógica comunitária que oriente a escolha das práticas do manejo do solo, da água,
das florestas, além da definição das formas da ocupação do espaço e as opções
quanto aos modos de produção a serem implantados ou mantidos”.

Para Dasmann (1973), a bacia hidrográfica apresenta características biogeofísicas que
denotam sistemas ecológicos e hidrológicos relativamente coesos. Ao se reconhecer a bacia
hidrográfica como um sistema, tudo o que nela ocorre repercute, direta ou indiretamente, nos
rios e na qualidade e na quantidade das águas, afetando – conseqüentemente - todos os demais
elementos que compõem este sistema (LEAL, 2003).
Segundo Oliveira (2002, p. 134), “além das dimensões ecológicas, econômicas, sociais,
culturais e políticas, permite compreender também as dimensões afetivas, éticas, estéticas,
poéticas e espirituais envolvidas, mais do que passíveis de serem incorporadas – necessárias
para uma educação integral do ser humano” (Op. Cit. 2002).
“Os sistemas de bacias hidrográficas fornecem um tipo de unidade mínima de ecossistema em
relação ao gerenciamento prático”, conforme cita Odum (1975, p 39-40), referindo-se ao
estudo das massas de água, as quais devem ser consideradas como sistemas que fazem parte
de bacias hidrográficas ou sistemas de drenagem. Segundo esse autor:
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“O conceito de bacia hidrográfica ajuda a colocar em perspectiva muitos dos nossos
problemas e conflitos. Por exemplo, as causas e as soluções da poluição da água não
serão controladas olhando-se apenas para dentro da água; geralmente é o
gerenciamento incorreto da bacia hidrográfica que destrói nossos recursos aquáticos.
A bacia de drenagem inteira deve ser considerada a unidade de gerenciamento”
(Odum, 1975, P.39-40).

A utilização da bacia hidrográfica na gestão de recursos hídricos tem diversas vantagens.
Quando se utiliza, por exemplo, os divisores de água como limites a bacia se transforma num
recorte extremamente concreto, tanto em seu aspecto espacial, quanto no temporal. Ao
compararmos as divisões federativas e a bacia hidrográfica, observa-se que há, nesta última,
um maior compartilhamento da atuação. Os estados e municípios pertencentes a uma mesma
bacia precisam atuar na gestão das águas de tal maneira que uma unidade administrativa não
tenha supremacia sobre as demais (LAMONICA, 2002).
Uma importante vantagem da utilização da bacia hidrográfica é o fato de aproximar a
população com os sistemas hídricos, não só, proporcionando maior envolvimento dos
habitantes nos projetos e decisões referentes à água, mas propiciando uma visão mais focada
nas condições naturais e valorizando os aspectos ambientais de um lugar.
Segundo Leal (2003), alguns estudos desenvolvidos pela CEPAL, indicam aspectos positivos
na adoção da bacia hidrográfica como unidade territorial: a possibilidade de organizar a
população em relação à temática ambiental, em função das águas, ultrapassando as barreiras
impostas por limites e setores políticos e administrativos e facilitando a comunicação entre
eles; a possibilidade de avaliar os resultados alcançados em termos de manejo dos recursos
naturais; permitir uma maior facilidade para sistematizar e executar ações dentro de um
espaço; o favorecimento do crescimento econômico, mediante o melhor uso dos recursos
naturais da bacia e dos recursos de infraestrutura existentes, de modo harmônico com as metas
de transformação produtivas e de uso; o uso de critérios hídricos ambientais que estabelece
como princípio o respeito ao ambiente e a seu funcionamento físico-ecológico que quando se
considera os critérios sociais, se pode obter a eqüidade, a minimização de conflitos e a
segurança populacional.
Para a ANA – AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUAS (2002), a abrangência de uma bacia
hidrográfica, pode ser composta por várias bacias menores. No Brasil, as maiores
configurações de bacias hidrográficas são chamadas de regiões hidrográficas e são doze. As
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menores configurações são denominadas sub-bacias e micro-bacias, nomenclaturas utilizadas
para escala municipal e urbana, respectivamente.
Quanto às linhas definidoras de um plano de gestão de recursos hídricos, Mattos et al. (2003)
apontam que se deve proporcionar aos usuários e à sociedade, um maior entendimento sobre a
situação em que se encontra seu espaço e promover um maior comprometimento com a
conservação dos recursos hídricos. Para isso, é preciso aproximar os objetivos da realidade
local, primando buscar uma unidade territorial compatível, em tamanho e em complexidade,
com esta mesma realidade.
Para estes autores, o território das bacias hidrográficas deve ser dividido em unidades
menores, chamadas de unidades de gestão; e essa divisão, deverá ocorrer segundo
características hidrológicas, geomorfológicas e de usos da água e do solo. Amaral (2002)
ratifica essa necessidade, propondo que esquemas de subdivisão de grandes bacias devem ser
adotados, sendo necessária uma articulação entre as partes envolvidas.
No entanto, as partes envolvidas e os usuários apontados por esses autores, compõem outra
dimensão do território, que extrapola os limites físicos e incorpora à bacia hidrográfica o
sistema de uso e gerenciamento. Segundo Silva Júnior (2004), um território envolve não só
uma relação, de poder e posse, sobre o espaço, mas há, nessa unidade física, dimensões
subjetivas, nas quais o indivíduo expressa um elo muito forte com o ambiente onde vive,
conferindo-lhe algum outro significado.

2.5 Os Recursos Hídricos: Características e Usos Atuais
No planeta, o total de água globalmente retirado dos rios, aqüíferos e outras fontes aumentou
nove vezes, enquanto que o uso por pessoa dobrou e a população cresceu três vezes. Em 1950,
as reservas mundiais representavam 16,8 mil m³/pessoa, atualmente esta reserva reduziu-se
para 7,3 mil m³/pessoa e espera-se que venha a se reduzir para 4,8 mil m³/pessoa nos
próximos 25 anos como resultado do aumento da população, industrialização, agricultura e a
contaminação.
Quando são comparados os usos e a quantidade média disponível de água pode-se,
erroneamente, concluir que existe água suficiente, mas a variação temporal e espacial é muito
grande e existem várias regiões vulneráveis, onde cerca de 460 milhões de pessoas (8% da
população mundial) estão vulneráveis a falta freqüente de água e cerca de 25% estão indo
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para o mesmo caminho. Caso nada seja realizado em termos de conservação e uso racional da
água, é possível que 2/3 da população mundial sofram desde moderada à severa falta de água.
Os principais usuários da água são as pessoas, animais, peixes, plantas, entre outros, que
necessitam da água para sobreviver. A água é obtida através do sistema de abastecimento
doméstico para o homem, dessedentação para o animal e por meio da conservação ambiental
para a fauna e flora. O uso humano é considerado prioritário pela lei brasileira de recursos
hídricos.
Os outros usos da água também procuram atender as necessidades do homem, como a
irrigação, para aumentar e garantir a produção de alimentos na agricultura, na indústria, usada
em diferentes tipos de processos de produção como no resfriamento de caldeiras, lavagem de
resíduos, entre outros, na produção de energia elétrica por meio da construção de usinas
hidrelétricas, essencial para diferentes usos que a energia tem na vida moderna e também a
navegação para transporte de produtos e pessoas.
Os usos que consomem a água como o abastecimento humano, animal e irrigação são
chamados de usos consuntivos. A água que é utilizada na agricultura irrigando as plantas pode
consumir da ordem de 60% do seu volume pela evapotranspiração das plantas, retornando
para a atmosfera. Isto faz com que o volume de água do rio seja reduzido. A outra parte
utilizada infiltra no solo e retorna para o rio através do escoamento subterrâneo.
No uso da água para a população, é considerado um consumo de 20% do volume pelo que
fica retido. A população consome a água evaporando na cozinha, na irrigação de gramados
(uma parcela evapora e outra infiltra, retornando ao rio) etc. O restante retorna aos rios através
dos esgotos.
Os outros usos, como energia e navegação são considerados não-consuntivos, pois não altera
o volume do rio e apenas provoca a variação da vazão ao longo do tempo.
Segundo Tucci (1998), os principais componentes que permitem avaliar o desenvolvimento
sustentável em recursos hídricos dependem de uma visão integrada dos ambientes ou biomas,
dos condicionantes socioeconômicos, dos sistemas hídricos e das disciplinas do
conhecimento.
Os mananciais de água são as fontes de água existentes na natureza, que permitem atender às
necessidades dos usos. Os principais mananciais de suprimento de água são as águas
superficiais como rios, lagos e reservatórios, além das águas subterrâneas. Águas superficiais
são encontradas na rede de rios da bacia hidrográfica, onde a população se desenvolve. Uma
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seção de um rio define uma bacia hidrográfica. A vazão de um rio varia muito ao longo do
ano em função dos períodos chuvosos e secos que ocorrem na natureza.
Em um rio com uma bacia pequena e solo pouco poroso, a variação da vazão do período
chuvoso para o seco é alto porque o rio não tem condições de armazenar água no solo e pode
secar rapidamente. Existem períodos em que a vazão do rio não é suficiente para atender as
demandas. Para evitar isso, são construídos reservatórios que guardam água no período
chuvoso para garantir água no período seco. A maior vazão que um reservatório pode garantir
é a média da bacia. Para quantificar esta vazão, são realizadas medidas de níveis e vazões ao
longo do tempo nos rios. Quanto mais longa a série de medidas, melhor será a quantificação
das vazões e mais seguros são os projetos de infraestrutura de água.
O uso da água para mais de uma finalidade é o que se chama de uso múltiplo. A construção de
um reservatório para produção de energia, que também supre de água uma cidade e a
irrigação da área rural é um projeto de uso múltiplo que pode distribuir seus custos e
benefícios. No entanto, existem usos que devido às necessidades de água podem ser
conflitantes. Exemplos:
(a) O uso excessivo de água do rio para irrigação faz com que o reservatório baixe e pode
diminuir a geração de energia, apesar das vazões utilizadas na geração energia serem muito
maiores do que para irrigação. Isto também poderia ser mencionado no caso de abastecimento
de água, mas ainda os volumes são muito diferentes e o consumo de abastecimento humano,
industrial e irrigação geralmente são pequenos se comparados com o uso na energia. No
entanto, o somatório destes usos pode ser alto. O setor elétrico utiliza as séries de vazões
naturais para determinar a capacidade e produção de energia. Esta série de vazões naturais é
obtida por sub-bacia retirando as perdas dos usos consuntivos: abastecimento humano, animal
e industrial e a irrigação e o efeito dos reservatórios. Esta metodologia é definida pelo NOS Operador Nacional do Sistema;
(b) O uso da energia e a proteção contra a inundação. O reservatório de energia procura
manter os níveis os mais altos possíveis para gerar o máximo de energia. Para minimizar as
inundações o reservatório que fica rio acima de uma área de inundação necessitaria ficar o
mais vazio possível para amortecer a inundação. Desde 1979, os reservatórios de energia
necessitam deixar, no período chuvoso, um volume de espera, ou seja, rebaixar o nível para
amortecer as inundações. Esta é uma das formas encontradas para compatibilizar usos
conflitantes;
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(c) Um reservatório de energia que opera para atender a demanda de ponta faz com que os
níveis e vazões rio abaixo do reservatório variem muito durante o dia e nos finais de semana.
Esta flutuação é prejudicial para navegação e para a retirada de água para abastecimento e
irrigação;
(d) Conflito entre uso da água para abastecimento de água e irrigação.
Este é um cenário freqüente em várias regiões brasileiras que tem levado a crise entre
usuários, apesar de a lei dar preferência ao uso humano, é comum a existência de um grande
número de pequenas barragens que retêm toda a água em propriedades rurais para o uso
agrícola. E no período seco ocorre o evidente conflito pela falta de água para abastecimento.
Em regiões do Nordeste e na fronteira Sul do Brasil nas regiões de cultivo de arroz irrigado é
freqüente estes conflitos.
Na medida em que a população se urbaniza o consumo por pessoa aumenta, principalmente
com o uso dos equipamentos existentes nas residências como máquina de lavar roupa e louça,
irrigação de grama aumenta o consumo. Em países desenvolvidos o consumo é alto. Na
América do Norte, por exemplo, o consumo é excessivo para manutenção de jardins.
Em muitas cidades da América do Sul, os serviços de água possuem problemas crônicos, com
perda de água na distribuição e falta de racionalização de uso da água doméstico e industrial.
As cidades perdem de 30 a 65% da água colocada no sistema de distribuição (a média
brasileira é de 39%). Estas perdas são a soma de perda física na rede de distribuição somada à
quantidade de água que a companhia não consegue cobrar, quando a água é retirada de forma
clandestina. Quando ocorre falta de água, a tendência é buscar novos mananciais, sem
desenvolver ações racionais para reduzir as perdas. Como existe monopólio de serviços é
possível transferir para o custo as ineficiências operacionais, (Tabela 2.1).
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Tabela 2.1 - Consumo de água residencial estimado
Tipo

Com relação ao total

Volume

%

m³/mês

Lavatório

11,7

3,6

Bacia

14,0

4,32

Chuveiro

46,7

14,4

Torneiras de uso geral

4,8

1,5

Máquina de lavar roupa

8,2

2,52

Misturador cozinha

14,6

4,5

Totais

100

30,84

Fonte: Ana e www.uniagua.org.br)
(*) equivalente a quatro pessoas numa habitação, o que resulta 257 l/dia/pessoa

Na cidade de Las Vegas, foram criados subsídios para a troca do uso de grama para vegetação
mais adaptada ao deserto, ou seja, com baixo consumo d’água. A cidade de Denver não
conseguiu aprovação para a construção de novas barragens para atender ao aumento da
demanda de água e foi obrigada a racionalizar seu uso e comprar direitos de uso de
agricultores.
O abastecimento animal é importante principalmente na área rural onde se concentra a maior
parte dos rebanhos. No Brasil, como a maioria dos rebanhos não é confinada, não existe
sistemas de coleta e distribuição, mas locais específicos para que os animais possam beber.
Cerca de 93% do consumo animal é devido ao rebanho bovino, sendo que o maior rebanho de
gado está no Centro-Oeste brasileiro (TUCCI,1998).
O abastecimento de água das cidades atende residências, comércio e indústria. Algumas
indústrias de maior porte possuem sistema de abastecimento próprio. O uso industrial
depende do seu processo de produção. Muitas indústrias utilizam água no sistema de limpeza
ou para refrigeração. Uma parcela é consumida por evaporação e a parcela maior retorna com
carga poluente do sistema de limpeza, que necessita ser tratado antes de ser disposto no rio.
Atualmente, existe uma demanda importante de reuso da água industrial visando reduzir o
impacto quantitativo e qualitativo dos efluentes. O reuso da água na indústria busca os
seguintes fatores de sustentabilidade e consumo: (a) reduzir o consumo de água; (b) diminuir
o retorno de efluentes para o sistema fluvial; (c) diminuir os custos finais do uso e tratamento
da água (Tucci, 2005).
O consumo da água é reduzido pela reciclagem do seu próprio efluente ou por aprimoramento
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dos processos industriais que diminuem a demanda necessária. A sustentabilidade do retorno
dos efluentes ocorre quando o efluente é tratado ou reciclado, eliminando a poluição sobre o
sistema fluvial.
Existem várias medidas de racionalização do uso da água que integram os principais usos
consuntivos. Estas medidas podem atuar sobre o consumo, sobre as perdas no sistema de
distribuição e no reuso. O consumo pode ser reduzido pelo uso de equipamentos adequados e
pela educação dos usuários. As perdas na distribuição envolvem o uso de tecnologia, uso de
materiais adequados e recuperação das redes existentes. O reuso pode ser: indireto, quando a
água é usada, uma ou mais vezes para fins domésticos ou industriais é descarregada nas águas
superficiais ou subterrâneas e utilizada novamente; direto, quando há uso planejado e
deliberado de esgotos tratados para irrigação, uso industrial, recarga de aqüíferos, obtenção
água potável e reciclagem interna, que é o reuso de água internamente a instalações
industriais, para economizar água e controlar a poluição.
A irrigação é utilizada na agricultura para suprir a planta de água nos períodos de pequena
precipitação, quando a evapotranspiração da planta é alta devido à radiação solar. Se isto não
ocorre, a planta não se desenvolve e pode morrer ou ficar pequena, diminuindo a quantidade
de grãos produzidos. A irrigação é a garantia de produtividade agrícola, independente da
pluviosidade de um determinado ano. O uso da irrigação depende da disponibilidade de água
e da relação entre o benefício de irrigar e o seu custo de implantação e operação. A irrigação
pode ser realizada por inundação (como no arroz). Este tipo de irrigação é ineficiente porque
uma parte alta da água retorna para a atmosfera. A irrigação também pode ser realizada por
canais de água que chegam as áreas de plantio (gravidade); por aspersão, onde a água chega
por condutos e depois é distribuída por jatos de água (pivô central, sistemas autopropelidos);
por gotejamento, em que cada planta recebe somente a quantidade de água necessária para
evapotranspirar. Este último é o método mais eficiente, mas tem custos maiores de execução.
Os principais impactos sobre os sistemas aquáticos podem ser classificados em função das
suas causas devido aos usos da água e do solo. No quadro 2.1 apresentam-se os impactos
devido aos usos da água e dos solos:
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Quadro 2.1 - Impactos devido aos usos da água e dos solos
Impactos devido ao uso das águas
Efluentes domésticos, industrial e pluvial das
cidades
Águas pluviais de áreas agrícolas contaminados
por pesticidas e erosão do solo
Efluentes de criação de animais como aves e
suínos
Efluentes de mineração
Impacto sobre sistemas hídricos devido a obras
hidráulicas como de barragens para hidrelétricas,
irrigação, abastecimento de água, navegação e
recreação
Alteração dos sistemas hídricos como rios e lagos

Impactos devido ao uso do Solo
Erosão e sedimentação devido a práticas agropecuárias,
urbanização, mineração, ou infra-estruturas como
estradas, pontes, diques, etc
Desmatamento e reflorestamento
Urbanização
Queima de matas e florestas

Impacto sobre as águas devido à mineração

Fonte: Elaborado pelo autor, 2010.

A população urbana brasileira é de 83% do total, neste cenário foram geradas grandes
metrópoles na capital dos estados brasileiros. Estas regiões metropolitanas (RM) possuem um
núcleo principal e várias cidades circunvizinhas. A taxa de crescimento na cidade núcleo das
regiões metropolitanas é pequena enquanto que o crescimento da periferia é muito alto. Este
processo também ocorre em cidades que são pólos regionais de desenvolvimento. Cidades
acima de l milhão crescem a uma taxa média de 0,9 % anual, enquanto os pólos regionais de
população entre 100 e 500 mil, crescem as taxas de 4,8% (IBGE, 1998). Portanto, todos os
processos inadequados de urbanização e impacto ambiental que se observaram nas regiões
metropolitanas estão se reproduzindo nessas cidades de médio porte.
O crescimento urbano tem sido caracterizado por expansão irregular da periferia com pouca
obediência da regulamentação urbana relacionada com o Plano Diretor e normas específicas
de loteamentos, além da ocupação irregular de áreas públicas por população de baixa renda.
Essa tendência dificulta o ordenamento das ações não-estruturais do controle ambiental
urbano.
Os principais problemas relacionados com a ocupação do espaço podem ser resumidos no
seguinte: expansão irregular que ocorre sobre as áreas de mananciais de abastecimento
humano, comprometendo a sustentabilidade hídrica das cidades; na medida em que a
população aumenta e se concentra em áreas urbanas, explora ao limite a disponibilidade
hídrica, produz efluentes sanitário, industrial e pluvial, logo os efluentes não são tratados,
inviabilizando o uso da água dos rios (TUCCI, 1998).
Mesmo nas regiões com grande disponibilidade hídrica como a cidade de São Paulo, observa-
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se permanente racionamento da água, uma vez que após o seu uso a água retorna contaminada
aos rios, inviabilizando os mananciais próximos; as áreas urbanas são impermeabilizadas e o
escoamento dos pequenos riachos canalizados. O resultado deste processo é o aumento da
erosão do solo e aumento da magnitude e frequência da ocorrência das inundações, com
grandes prejuízos. A impermeabilização e a canalização aumentam a vazão em até sete vezes
com relação às condições naturais para uma inundação média.
A água destinada ao abastecimento humano retorna na forma de esgoto sanitário ao sistema
fluvial com baixa taxa de tratamento. Apenas l5% do esgoto doméstico brasileiro é tratado. A
disposição do esgoto ocorre no solo por meio de fossas, contaminando o aquífero, ou pela
coleta e despejo nos rios. No caso das fossas, o risco de proliferação de doenças é alto quando
o próprio aquífero é utilizado para abastecimento.
Em algumas cidades onde o solo é argiloso e não existe rede de coleta, o esgoto escoa pelas
ruas, conferindo riscos ainda maiores de doenças quando a fossa atinge a sua capacidade por
falta de manutenção ou, em períodos chuvosos, quando o lençol freático sobre o esgoto escoa
pelas ruas ou pela drenagem. Nas cidades onde existe rede de coleta de águas pluviais, o
excedente e o esgoto são enviados pela rede de pluviais para os rios próximos.
No Brasil, o investimento tem sido principalmente em redes de coleta que levam o esgoto ao
rio sem tratamento, apenas afastando de perto das pessoas o esgoto, sem que a solução de
tratamento já tenha sido realizada, agravando o impacto ambiental local, pois concentra o
esgoto que antes estava distribuído de forma difusa. Da mesma maneira, em algumas cidades
quando a rede de coleta chega, a população resiste em se ligar à rede, pois terá que pagar pelo
serviço, com a justificativa de que possui fossa, ficando as redes e estações de tratamento com
baixa taxa de eficiência.
No Brasil, há trinta municípios com população acima de 500 mil habitantes, que representam
também as cidades que geram maior carga poluente (Tabela 2.2). Algumas das maiores
cidades brasileiras, como São Paulo, Curitiba e Brasília estão localizadas na cabeceira dos
formadores do rio Paraná. A população total destas cidades é de 20 milhões de habitantes,
representando uma carga potencial, antes do tratamento, de 1000 toneladas de DBO por dia.
Além das cargas urbanas devem-se considerar a carga industrial e pluvial destas mesmas
cidades. A carga orgânica doméstica remanescente na região da bacia do Paraná é de 2.179t
DBO/dia (34, l% do total do País) e se concentra principalmente no Tietê (48 % do total),
onde se localiza a Região Metropolitana de São Paulo.
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Tabela 2.2 - Distribuição da população urbana brasileira por município
Classificação
municípios

dos

Número de
municípios

P = população

Proporção do

População

%da

Total

Em milhões

população

%

P > 500 mil

30

0,54

45,257

27,25

100 < p < 500 mil

192

3,49

39,337

23,68

20 < p > 100

1224

22,23

48,155

28,99

p < 20 mil

3061

73,74

33,363

20,08

Total

5507

100

166,112

100

Fonte: Tucci, 2005, p. 114.

Observa-se grande carga não-tratada de esgoto das cidades sendo lançada “in natura” nos
rios, sem que as cidades sejam responsabilizadas pelo dano ambiental resultante. No caso dos
impactos industriais este controle tem sido maior, mas não como deveria ser, pois muitas
externalidades ainda não são internalizadas.
A qualidade da água pluvial é resultado da lavagem das superfícies urbanas, trazendo consigo
a poluição aérea que depositou sólidos gerados pela população e pela erosão. Os dois tipos
principais de resíduos são os sedimentos gerados pela erosão do solo devido ao efeito da
precipitação e do sistema de escoamento e os resíduos sólidos produzidos pela população. A
soma destes dois componentes é chamada de sólidos totais.
No desenvolvimento urbano, são observados alguns estágios distintos da produção de material
sólido na drenagem urbana (Tdr), conforme o quadro 2.2.
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Quadro 2.2 - Estágios na produção de material sólido na drenagem urbana
Estágios na produção de material sólido na drenagem urbana (Tdr)
Estágio de prédesenvolvimento

A bacia hidrográfica naturalmente produz uma quantidade de sedimentos transportada
pelos rios devido às funções naturais do ciclo hidrológicos;

Estágio inicial
de
desenvolvimento
urbano

Quando ocorre modificação da cobertura da bacia, pela retirada da sua proteção natural, o
solo fica desprotegido e a erosão aumenta no período chuvoso, aumentando também a
produção de sedimentos. Exemplos desta situação são: enquanto um loteamento é
implantado o solo fica desprotegido; ruas sem pavimento; erosão devido ao aumento da
velocidade do escoamento a montante por áreas urbanizadas; na construção civil por falta
de manejo dos canteiros de obras áreas onde ocorre grande movimentação de terra. Todo
esse volume é transportado pelo escoamento superficial até os rios. Nesta fase, existe
predominância dos sedimentos e pequena produção de lixo;

Estágio
intermediário

Parte da população está estabelecida, ainda existe importante movimentação de terra
devido a novas construções. Em função da população estabelecida existe também uma
parcela de resíduos sólidos que se soma aos sedimentos;

Estágio de área
desenvolvida

Nesta fase praticamente todas as superfícies urbanas estão consolidadas, resultando uma
produção residual de sedimentos em função das áreas não impermeabilizadas, mas a
produção de lixo urbano chega ao seu máximo com a densificação urbana.

Fonte: Modificado pelo autor, 2011.

A produção de resíduos é a soma do total coletado nas residências, indústria e comércio, mais o
total coletado das ruas e o volume que chega à drenagem, representada pela seguinte equação:
TR=Tc+TI+Tdr,
onde, o TR é o total (em volume ou em peso) produzido pela sociedade e pelo ambiente; Tc é o
total coletado, TI total da limpeza urbana; e Tdr é o total que chega à drenagem.
Os resíduos produzidos pela sociedade e pelo ambiente podem ser reciclados, diminuindo o
volume para ser disposto no ambiente à medida que os sistemas de coleta e limpeza urbana se
mostram ineficientes, o volume de Tdr aumenta, com conseqüência sobre a drenagem (devido à
obstrução ao escoamento) e meio ambiente (pela sua degradação). O material sólido urbano não
coletado representa subsídio ambiental recebido pela sociedade que polui este sistema.
O volume de resíduos sólidos que chega à drenagem depende da eficiência dos serviços
urbanos e dos seguintes fatores: freqüência e cobertura da coleta de lixo, freqüência da limpeza
das ruas, reciclagem, forma de disposição do lixo pela população e a freqüência da
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precipitação.
A produção de lixo coletada no Brasil é da ordem de 0,5 a 0,8 kg/pessoa/dia. Os maiores
valores encontrados são oriundos da parcela da população de maior renda e, os menores, da
parcela de menor renda. O total coletado médio no Brasil em 2000 era de 125.281 toneladas,
para um valor médio de 0,74 kg/hab./dia (IBGE, 2002).
Neves (2005) apresentou um resumo de carga de resíduos totais na drenagem estimada em
alguns países e reproduzida na Tabela 2.3. Os valores variam consideravelmente em função dos
outros fatores relacionados com a coleta residencial e limpeza das ruas, além do tipo de uso das
áreas.
A composição dos resíduos totais que chegam à drenagem varia de acordo com o nível de
urbanização entre os sedimentos e lixo. Na última década, houve um visível incremento de lixo
urbano devido às embalagens plásticas que possuem baixa reciclagem. Os rios e todo o sistema
de drenagem ficam cheios de garrafas tipo “pet”, além das embalagens de plásticos de todo
tipo.

Tabela 2.3 - Resíduos sólidos na drenagem
Descrição da área
Springs, África do Sul, 299 ha dos quais 85% é comercial e industrial
e 15% é residencial.
Johanesburg – Centro da cidade – 8 km², áreas com comércio,
industrial e residências.
Sidnei, Austrália 322,5 ha, áreas com comércio, industrial e
residências.
Auckland –
Residencial 5,2 ha
Comercial 7,2 ha
Industrial 5,3 há
Cidade do Cabo – Área central com 96% de residências, 5% de área
industrial e 5% de área residencial.

Peso
Kg/ha/ano

Volume
10³ m³/ha/ano

67

0,71

48

0,50

22

0,23

2,8
61,7%
26,1%
12,2%
18

0,029

0,08

Fonte: Avaliação Ambiental Integrada de Bacia Hidrográfica/MMA, 2006, p. 115.

O impacto e sustentabilidade rural estão relacionados com as condições hídricas e econômicas
das atividades como meio de vida da população, conservação do solo para manter a atividade
ao longo do tempo e conservação do meio ambiente local e regional, transferência de impacto
ao longo da bacia e seu controle pela erosão do solo e uso de pesticidas.
A sustentabilidade do desenvolvimento rural depende da disponibilidade hídrica e da
conservação ambiental. Na região Semiárida, a tendência é de que o uso agrícola na vizinhança
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dos grandes mananciais seja voltado para produtos de maior rentabilidade e, nas áreas de pouca
disponibilidade de água para agricultura de subsistência. A fruticultura e o café em algumas
regiões têm mostrado rentabilidade que tornam viáveis o investimento, principalmente pela
maior número de safras em um mesmo ano.
Por outro lado, esses empreendimentos exigem uma regularização da água sem falhas durante
períodos longos, ou que o plantio seja permanente. Pode-se esperar, por exemplo, uma
tendência de investimentos de empresas agrícolas na região do rio São Francisco, com
crescimento econômico da região por meio de investimentos privados cuja sustentabilidade
desse processo em longo prazo dependerá, em larga medida, do aprimoramento tecnológico.
Nas áreas agrícolas fora da cobertura de disponibilidade hídrica sem riscos, onde os rios não
foram perenizados, o potencial de água é pequeno, sendo pouco eficiente e conflituoso o
recurso sistemático à irrigação de baixo valor agregado. De acordo com as condições atuais, o
desenvolvimento se dará muito mais no sentido de buscar a sustentabilidade social da
população por meio da melhora dos indicadores sociais a partir de investimentos sociais não
necessariamente relacionados à água. O cenário potencial é de gradual solução de alguns
problemas críticos de sustentabilidade social, por meio de investimentos externos na região,
proporcionando atendimento a uma maior demanda por água para irrigação, sobretudo para a
fruticultura irrigada.
As cargas poluentes são pontuais, decorrentes de efluentes domésticos e industriais e a
poluição difusa de origem agrícola e urbana. A poluição urbana ocorre devido à lavagem das
ruas e erosão urbana trazendo uma grande quantidade de poluente para os rios. A poluição de
origem agrícola ocorre devido à erosão do solo e o escoamento pluvial proveniente das áreas
plantadas que transporta os sedimentos, nutrientes (fertilizantes) e os compostos químicos
adicionados ao plantio (pesticidas).
Os principais indicadores estão relacionados com DBO, Fósforo e Nitrogênio que caracterizam
os nutrientes e podem afetar as condições aquáticas quanto a disponibilidade de oxigênio e a
eutrofização. Os coliformes são indicadores de contaminação por organismos patogênicos e
podem ter como fontes principais os animais, além da própria população.
A erosão do solo gera áreas degradadas, que não permitem a continuidade do uso agrícola, a
perda de solo fértil para o plantio e transporte de sedimentos para jusante levando
contaminação e assoreando ao leito dos rios. O uso de práticas conservacionistas do solo
procura minimizar estes impactos por meio de terraceamentos ou plantio em curvas de nível. O
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terrraceamento diminui a declividade do escoamento e reduz o ravinamento e voçorocas por
erosão. O plantio direto é um tipo de plantio que reduz o escoamento superficial, fazendo com
que o mesmo ocorra pelo subsolo, sendo outra prática que diminui a erosão.
A aplicação de fertilizantes pode aumentar a quantidade de nitrogênio e fósforo no escoamento
para jusante aumentando o risco de eutrofização dos sistemas hídricos e contaminar as águas
subterrâneas (Tabela 2.4). Uma parte destas cargas é absorvida pelo solo e culturas e outra
parte escoa para jusante. Com a maciça aplicação de fertilizantes em alguns anos, o solo ficará
saturado e a carga maior escoa para jusante pelo efeito das chuvas.

Tabela 2.4 - Cargas difusas na agricultura
Fonte

Nitrogênio

Fósforo Total

Total

Kg (ha. ano)

Kg (ha .ano)
Precipitação (US)

5 - 10

0,05 – 0,1

Floresta

2

0,4

Campos

1,5 – 8,4

0,9 – 3,2

Agricultura

2,7 - 5

0,06 – 0,3

Retorno irrigação

5 - 30

1,4

Fonte: Avaliação Ambiental Integrada de Bacia Hidrográfica/MMA, 2006, p. 117.

Um dos principais problemas do desenvolvimento rural no semiárido está relacionado com a
salinização. A água utilizada para a irrigação, quando não escoa por falta de um sistema de
drenagem, fica submetida, às altas taxas de evaporação da região que, associadas ao tipo de
formação rochosa, faz com que o sal se acumule no solo, enquanto é evaporada somente água
doce e, com o tempo o solo fica salinizado. Mesmo com drenagem adequada, existe a tendência
ao longo do tempo de que a água de jusante se salinize em função das práticas agrícolas. A
preservação das matas ciliares e de áreas que apresentam grandes declividades são ações
importantes para evitar que se instale uma excessiva erosão do solo.
Os impactos provocados pela produção de energia hidrelétrica consistem no foco desta
pesquisa e são decorrentes principalmente da construção das obras hidráulicas e da formação da
represa.
A energia elétrica pode ser produzida pela dinâmica da água, quando passa por turbinas. A
potência de energia, que é a capacidade de produzir energia é medida em MWh e depende de
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duas variáveis hídricas: a vazão e a diferença de nível entre o reservatório e o rio depois da
barragem.
A definição de uma grande barragem pela Comissão Internacional de Grandes Barragens –
ICOLD - leva em consideração a altura das barragens e o volume de seus reservatórios.
Segundo seu critério de classificação, devem ser consideradas como grandes barragens
estruturas com altura igual ou superior a quinze metros, ou entre cinco e quinze metros, cujos
reservatórios tenham capacidade de acumulação superior a três milhões de metros cúbicos
(Comissão Mundial de Barragens, 2000).
A implantação de reservatórios num rio gera diversos impactos ambientais que serão analisados
nos capítulos posteriores deste trabalho. Estes impactos podem ser mitigados de acordo com o
projeto, mas alguns não podem ser eliminados totalmente. A estratégia da escolha dos
empreendimentos deve estar relacionada com o “trad-off” entre a produção de energia
renovável com a hidrelétrica; os impactos da produção de energia alternativa a hídrica, já que o
desenvolvimento não pode preceder de energia; a redução da demanda pela racionalização do
consumo e a eficiência da produção e os impactos ambientais decorrentes de cada novo
empreendimento.
Um sistema hidrelétrico num rio é formado por uma cascata de reservatório no rio principal e,
em alguns afluentes com locais físicos adequados para geração de energia (queda e vazão
regularizável). Para Usinas médias e grandes isto implica bacias pelo menos maiores que
2.000km², com desníveis adequados, considerando a vazão líquida média nas bacias brasileiras.
Estes sistemas geralmente possuem um ou mais reservatórios de regularização, com grande
volume e muitos outros são de queda que possuem pequeno volume.
Nos reservatórios de regularização os impactos ambientais geralmente são muito maiores a
montante do que a jusante, já que envolvem uma grande área de inundação. Esta grande área
resulta em maior desapropriação e reassentados (impacto social); inundação de área produtiva,
carga orgânica de matas, valor da fauna e flora etc.; maior volume e menor velocidade do
escoamento que podem proporcionar condições de eutrofização resultante das cargas agrícolas
e urbanas da bacia urbana, criando indesejáveis condições ambientais.
Os reservatórios de queda possuem grande altura, mas pequena área de inundação, portanto, o
impacto para montante é pequeno, mas para jusante os impactos geralmente decorrem da
qualidade da água para o trecho de jusante, que depende de qual camada do reservatório a água
é retirada; da flutuação dos níveis, já que estes empreendimentos são mais utilizados para
energia de ponta (Quadros 2.3 e 2.4).
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Por outro lado, esta flutuação atinge a navegação, a tomada de água de abastecimento agrícola
e humano, a erosão e o aqüífero, entre outros, além da redução de nutrientes carreados para
jusante, o risco de colapso e de vidas, devido à magnitude da onda que se formaria.
Como não existe nenhuma legislação que comprometa as empresas a um plano de emergência,
atualmente as populações destas barragens estão desprotegidas. Mesmo que houvesse previsão
de colapso, não seria possível alertar as populações devido à falta de conhecimento da
ocupação.
Estes cenários mostram de forma resumida que os reservatórios de regularização apresentam
maior dificuldade de aprovação ambiental e, portanto de implantação devido à extensão dos
potenciais impactos. A consequência estratégica deste processo é a diminuição da capacidade
de regularização do sistema hídrico, ficando mais dependente do sistema térmico, mas este tem
limite de atendimento à complementaridade. Portanto, aumenta o risco de atendimento da
demanda ou o custo do seguro térmico.

Quadro 2.3 – Principais impactos à montante da barragem
Principais impactos à montante da barragem
Desapropriação e deslocamento de pessoas da área de inundação do lago.

Redução da velocidade do escoamento, aumento da largura e formação do lago, deposição de sedimentos na
entrada do lago e distribuição ao longo do reservatório assoreando. Com a retenção dos sedimentos a água para
jusante tem pouco sedimento.
Estratificação térmica com a profundidade, e redução da qualidade da água com a profundidade resultado da
inundação da matéria orgânica durante o enchimento e a retenção dos poluentes provenientes de montante.
Com a redução da velocidade, aumento do tempo de residência e entrada de nutrientes, há tendência a
eutrofização, com geração de gases e crescimento de algas que podem produzir toxinas. A variabilidade destas
condições no lago depende de condições específicas do fluxo, efeito de vento e entrada de nutrientes.
Alteração da fauna e flora devido à variação dos níveis e da velocidade do fluxo, bem como alteração do
corredor biológico devido à presença da barragem.
No fundo do reservatório acumula-se uma carga poluente que pode se misturar com a massa de água, em função
do efeito do vento ou de inundações, gerando forte demanda de oxigênio e impactando os sistemas aquáticos.
Riscos de inundação a montante, em função da sedimentação no lago, incertezas na delimitação do lago e na
operação das comportas do vertedor e operação das turbinas.
Fonte: MMA, 2003.
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Quadro 2.4 - Principais impactos à jusante da barragem
Principais impactos à jusante da barragem
Variabilidade dos níveis em função da operação da barragem, principalmente em usinas de ponta que operam
com a demanda, com grandes flutuações ao longo do dia. Esta variabilidade cria problemas para a navegação,
tomadas de água, alterações no subsolo pela constante flutuação do nível do lençol freático, ação dinâmica sobre
as margens e matas ciliares, alterando também a fauna e flora de jusante.
Modificação na qualidade da água resultante da saída das turbinas ou vertedouros em função da cota de onde a
água é retirada dos reservatórios. Nas camadas inferiores a água tem a tendência de ser anaeróbica (sem
oxigênio) e com importante carga poluente.
Aumento da erosão de jusante, já que a água que escoa carrega poucos sedimentos, tendendo a ter mais energia
erosiva. A água tem menos turbidez e menos nutrientes, reduzindo a produção primaria e os recursos pesqueiros
A redução da turbidez permite da penetração solar que pode atuar sobre o fundo de depósito bentônico e
produzir um “Bloom” de algas (rios menos profundos).
O período de enchimento do reservatório deve ser planejado para que o trecho de jusante não sofra alteração ou
stress superior ao encontrado naturalmente nos rios. Deve ser mantida uma vazão de jusante adequada à
sustentabilidade ambiental. Sugere-se que essa vazão não atinja valores inferiores a 10% da média, se este não
for o comportamento normal de jusante.
Inundação à jusante do reservatório pode ser ampliada em função da operação; ou pode também mitigar as
inundações com uso de parte do volume para controle de inundações.
O rompimento de barragem pode produzir efeitos desastrosos se não houver um programa preventivo. No Brasil
não existe nenhuma legislação para prevenção deste tipo potencial de impacto.
Fonte: MMA, 2003.

O projeto e a operação dos reservatórios podem mitigar os impactos relacionados com o
funcionamento dos reservatórios. O monitoramento do reservatório é apenas uma forma de
entender o comportamento, mas não é necessariamente uma mitigação efetiva.
Numa outra análise, os impactos associados aos usos dos recursos hídricos sobre a sociedade se
consideram cenários de inundações, impactos como doenças veiculadas no meio aquático e a
falta de água na estiagem.
A água pode gerar impactos positivos ou negativos sobre a saúde humana, sendo que a natureza
de tais impactos depende de aspectos relacionados à quantidade, qualidade e da relação dos
grupos populacionais com a água, que envolve, inclusive, os aspectos culturais (MMA, 2003).
Tanto ocorrem doenças relacionadas è escassez de água quanto ao seu excesso (Quadros 2.5 e
2.6).
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Quadro 2.5 - Doenças relacionadas à água - grandes grupos - modo de transmissão
Doenças relacionadas à água – grandes grupos – modo de transmissão
Doenças de veiculação hídrica

São aquelas cujo agente patogênico está presente na
água. As principais doenças contidas nesse grupo são:
cólera, febre tifóide, diarréia aguda, hepatite
infecciosa, amebíase, giárdias e doenças relacionadas
aos contaminantes químicos e radioativos.

Doenças cujos vetores se relacionam com a água

Esse grupo é composto por doenças transmitidas por
vetores e reservatórios, cujo ciclo de desenvolvimento
tem pelos menos uma fase no meio aquático. Nesse
grupo, destacam-se as seguintes doenças: malária,
dengue, febre amarela e filariose.

Doenças cuja origem está na água

Nesse grupo estão as doenças causadas por
organismos aquáticos que passam parte do ciclo vital
na água e cuia transmissão pode ocorrer pelo contato
direto com a água. A principal doença observada é a
esquistossomose.

Doenças relacionadas à falta de água e o mau uso da
água

Nesse grupo encontram-se aquelas doenças
relacionadas a pouca oferta de água, bem como a falta
de hábitos higiênicos adequados por parte da
população. As principais doenças observadas são:
tracoma, escabiose, conjuntivite bacteriana aguda,
salmonelose, tricuríase, enferobíase, ancilostomíase e
ascaridíase.

Fonte: MMA, 2003.

Quadro 2.6 - Características de algumas doenças de veiculação hídrica
Doença

Característica

Diarréia

Resultado da falta de saneamento
contaminação da água com esgoto.

Malária

Transmitida por mosquito que utiliza água sem
drenagem. Geralmente em climas tropicais.

Dengue

Transmitida por mosquito que utiliza água armazenada
com pequeno volume de boa qualidade. Incidência com
clima tropical ou subtropical.

Cólera

Resultado da falta de água segura ou de boa qualidade e
transmitida pelos excrementos.

Esquistossomose

Transmitida por meio de água armazenada em
reservatório urbano e característico de clima tropical ou
subtropical.

Leptospirose

Contamina pela urina de rato nas inundações urbanas.

Toxinas

Produzida pelas algas do tipo ciano bactérias em lagos
eutrofizados. A toxina degrada o fígado cumulativamente
não longo do tempo. A toxina não é retida pelos
tratamentos de águas tradicionais.

Fonte: Avaliação Ambiental Integrada de Bacia Hidrográfica/MMA, 2006, p. 119.

básico

pela
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Existem vários riscos associados ao consumo e ao manuseio da água, que podem ser coletivos
ou individuais, imediatos ou de longo prazo. Os riscos de curto prazo estão mais associados à
presença de microorganismos patogênicos, como é o caso de doenças diarréicas e
gastroentéricas. Os riscos de médios e longos prazos estão mais associados aos contaminantes
químicos e radioativos, podendo ser citadas as doenças que afetam os sistemas neurológicos,
hepáticos, renais e circulatórios, efeitos de mutagenicidade e teratogenicidade. Estão
relacionados a esses riscos de contaminação os agrotóxicos, os metais, pesados e as toxinas de
algas.
Vários são os fatores relacionados aos recursos hídricos que interferem no quadro de saúde da
população. O quadro epidemiológico das doenças relacionadas à água está mais diretamente
vinculado ao precário quadro de saneamento básico dos países. A baixa oferta dos serviços de
abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de drenagem urbana e a disposição
inadequada de resíduos sólidos, bem como as condições inadequadas de moradia estão
fortemente associadas aos elevados casos de morbidade e mortalidade de doenças como
diarréias, verminoses, hepatites, infecções cutâneas e outras (Tabela 2.5). A diarréia, com
mais de quatro bilhões de casos por ano em todo mundo, é a doença que mais aflige a
humanidade (OPAS, 1998, citada pelo MMA, 2003).

Tabela 2.5 - Incidência de Doenças
Doença

Características

Diarréia

Média de 2000 a 2001

Total
Leptospirose
Total
Dengue
Total
Malária
Total
Esquistossomose
Total

1,230 milhões
Média 1998 – 2001
14524
Média 2000 – 2001
330.000
Média 2000 – 2001
430.000¹
Números de municípios endêmicos
964

Fonte: MMA, 2003 apud Avaliação Ambiental Integrada de Bacia Hidrográfica/MMA, 2006, p. 120.

Segundo a OPAS/OMS, com a melhoria no abastecimento de água e destino adequado de
dejetos, podem-se obter os seguintes índices na redução da morbidade:
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• Prevenção de pelo menos 80% dos casos de febre tifóide e paratifóide;
• Redução de 60% a 70% dos casos de tracoma e esquistossomose;
• Prevenção de 40% a 50% dos casos de disenteria bacilar, amebíase, gastrenterites e
infecções cutâneas, entre outras.

A articulação das Políticas Públicas do Sistema de Saúde com as do Meio Ambiente,
Recursos Hídricos e de Uso e Ocupação do Solo é fundamental no processo de reversão do
quadro de doenças.
No Brasil, existem 11 capitais brasileiras que apresentam racionamento da oferta de água,
dentre elas São Paulo (SP), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), que ficam na bacia do rio da
Prata. O racionamento de água e a intermitência no abastecimento são problemas que
influenciam na saúde, por aumentar a vulnerabilidade de contaminação dos sistemas de
distribuição de água. Isso se agrava ainda mais pelo fato da população recorrer a formas
inadequadas de armazenamento da água (PNSB/IBGE-2000, citado pelo MMA, 2003). Dentre
as doenças diretamente veiculadas pela água, no Brasil, são registrados cerca de 1,5 milhões
de casos anuais (Tabela 2.6).
As doenças transmitidas através do consumo da água preocupam, devido principalmente ao
seguinte:
• Cargas domésticas: o excesso de nutrientes tem produzido eutrofização dos lagos,
aumentando a concentração de algas, que produzem e liberam toxinas. Essas toxinas
podem ficar dissolvidas na água ou se depositar no fundo dos rios e lagos. A ação da
maior parte dessas toxinas é sobre o fígado das pessoas e pode gerar doenças
degenerativas como câncer e cirrose.
• Cargas industriais: os efluentes industriais apresentam os mais diferentes compostos e,
com as evoluções tecnológicas das indústrias, novos componentes são produzidos
diariamente. Dificilmente as equipes de fiscalização possuem condições de
acompanhar este processo;
• Cargas difusas: as cargas difusas provenientes de áreas agrícolas trazem compostos de
pesticidas, que apresentam novos compostos anualmente. A carga difusa de área
urbana pode atuar de forma cumulativa sobre o organismo das pessoas.
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Tabela 2.6 - Valores recentes das doenças transmitidas pela água no Brasil
Doenças e características
Diarréia (2004)
Cólera (2004)
Dengue (2003 e 2004)
Óbitos relativos à dengue (2003 e 2004)
Leptospirose (2001)
Malária casos positivos (2001)
Esquistossomose: municípios na área endêmica (2002)

Valores
2.307.975
21
112.928
3
3.281
389.737
964

Fonte: Santos, 2005 apud Avaliação Ambiental Integrada de Bacia Hidrográfica/MMA, 2006, p. 121

Analisando o escoamento pluvial, percebe-se que ele pode produzir inundações e impactos
nas áreas urbanas devido a dois processos que ocorrem isoladamente ou combinados, tais
como as inundações de áreas ribeirinhas que são inundações naturais que ocorrem no leito
maior dos rios devido à variabilidade temporal e espacial da precipitação e do escoamento na
bacia hidrográfica e as inundações devido à urbanização, estas ocorrem na drenagem urbana
devido ao efeito da impermeabilização do solo canalização ou obstruções ao escoamento.
Os rios geralmente possuem dois leitos: o leito menor e o leito maior. O leito menor é onde a
água escoa na maioria do tempo e é limitado pelo risco de 1,5 a 2 anos. Tucci e Genz (1996)
obtiveram um valor médio de 1,87 anos para os rios do Alto Paraguai. As inundações ocorrem
quando o escoamento alcança níveis superiores ao leito menor atingindo as áreas do leito
maior. As cotas do leito maior identificam a magnitude da inundação e o seu risco. Os
impactos devido à inundação ocorrem quando esta área de risco é ocupada pela população.
Este tipo de inundação geralmente ocorre em bacias medias e grandes, em áreas acima de 100
km².
A inundação do leito maior dos rios é um processo natural como decorrência do ciclo
hidrológico das águas. Quando a população ocupa o leito maior, que são áreas de risco, os
impactos são freqüentes. Essas condições ocorrem devido à falta de restrições quanto à
ocupação das áreas de risco de inundação, a invasão de áreas ribeirinhas pela população de
baixa renda, ou ainda pela ocupação de áreas de médio risco, que são atingidas com
freqüência menor, mas que quando o são provocam prejuízos significativos.
Os principais impactos sobre a população são os prejuízos de perdas materiais e humanos, a
interrupção da atividade econômica nas áreas inundadas, o aumento da contaminação por
doenças de veiculação hídrica como leptospirose, cólera, entre outras e finalmente a
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contaminação da água pela inundação de depósitos de material tóxico, estações de tratamentos
entre outros.
Noutros casos, as enchentes aumentam a sua freqüência e magnitude devido à
impermeabilização do solo e construção da rede de condutos pluviais. O desenvolvimento
urbano pode também produzir obstruções ao escoamento, como aterros, pontes, drenagens
inadequadas, obstruções ao escoamento junto a condutos e assoreamento. Geralmente estas
inundações são vistas como locais porque envolvem bacias pequenas, menores que 100 km² e
maiores que 10 km².
À medida que a cidade se urbaniza, em geral, ocorrem os seguintes impactos:
• Aumento das vazões máximas (em até sete vezes) e da sua freqüência devido ao
aumento da capacidade de escoamento pelos condutos e canais e impermeabilização
das superfícies;
• Aumento da produção de sedimentos devido a falta de proteção das superfícies e à
produção de resíduos sólidos (lixo);
• A deterioração da qualidade da água superficial e subterrânea, devido à lavagem das
ruas, transporte de material sólido e às ligações clandestinas de esgoto cloacal e
pluvial;
• Devido à forma desorganizada como a infraestrutura urbana é implantada, tais como
pontes e taludes de estradas que obstruem o escoamento; a redução de seção do
escoamento por aterros de pontes e para construções em geral; a deposição e obstrução
de rios, canais e condutos por lixos e sedimentos e os projetos e obras de drenagem
inadequadas, com diâmetros que diminuem para jusante, drenagem sem esgotamento,
entre outros.

Nas bacias hidrográficas, os impactos não ocorrem isoladamente, mas são resultados da
integração de efeitos dos diferentes usos da água e do solo. Sobre uma seção de rio, a
quantidade e a qualidade da água são resultado do efeito integrado no espaço da bacia de
drenagem dos diferentes impactos. Cada bacia possui em maior ou quantidade a integração
destes efeitos. Uma bacia típica com os usos predominantes: agrícola (irrigação e carga
difusa), urbano (abastecimento de água, esgoto doméstico e industrial pontual e o difuso
pluvial), barragem para hidrelétrica e navegação; impactos sobre a sociedade: inundação e
contaminação; e outros impactos ambientais: desmatamento, erosão e mineração. Numa seção
quaisquer estes impactos estão integrados sobre a quantidade e a qualidade desta água na
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forma de variação no tempo da vazão e nos indicadores de qualidade da água e na
conseqüente alteração fauna e flora destes locais.
O denominado "efeito sinérgico” ou “integrado" é resultante destes diferentes usos e impactos
na bacia sobre uma ou mais seções da mesma, produzindo efeitos indesejáveis no meio
ambiente e para a sociedade. O conjunto desses efeitos precisa ser avaliado e as suas
conseqüências mensuradas e valoradas economicamente, daí a necessidade de um estudo
pormenorizado dos efeitos das externalidades negativas causadas pelas mais diversas
intervenções sobre o meio socioeconômico, utilizando, por exemplo, elementos da Teoria dos
Jogos e Equilíbrio de Nash para a projeção e análise dos cenários antes e depois da
construção dos empreendimentos, com vistas a melhorar a compreensão das questões
relacionadas ao uso da água.
Percebe-se que há uma relação muito estreita entre as barragens e a gestão das águas, do
ponto de vista geopolítico e econômico, principalmente no que se refere aos projetos
energéticos, de irrigação, de urbanização e ao desenvolvimento de forma conjunta.
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3. A GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E A CONSTRUÇÃO DE
BARRAGENS NO BRASIL

Historicamente o Brasil apresenta uma relação com a construção de barragens e a
hidroeletricidade desde o final do Período Imperial. Esta relação foi sendo cada vez mais
estreitada a cada novo ciclo de desenvolvimento nacional, passando pelo aumento das
exportações, que demandaram ampliação nas infraestruturas – água, esgoto, transporte,
iluminação pública, etc., até a intensificação do processo de urbanização e industrialização. A
produção de energia elétrica, em nosso país, teve sua evolução atrelada ao crescimento
econômico, por conseguinte, sempre foi alvo de grandes debates quanto aos seus
fomentadores - iniciativa privada ou poder público.
Na busca pela independência energética, o Brasil optou pela energia elétrica em detrimento de
outras fontes. Tal escolha definiu um projeto político econômico de produção de energia, que
foi iniciado com o decreto de criação da Usina Hidrelétrica de Furnas, em 1957, que traz em
seu discurso a melhoria da qualidade de vida da população e o desenvolvimento econômico
do país.
A construção de grandes barragens tem produzido fortes repercussões culturais, sociais,
políticas e econômicas para além das questões puramente ambientais. As barragens são
responsáveis pela remoção de núcleos urbanos e rurais que se vêem forçados a migrar diante
da formação dos reservatórios. Tal fato, quase sempre, é pouco considerado face à visão da
obra de engenharia como fator mais importante, no entanto, não se tem dúvida que a
implantação de uma barragem é a criação de um novo território, é uma forma de
materialização no espaço de políticas estatais e privadas que tem por objetivo a adequação e
reestruturação do território num dado momento tecnoeconômico.
As barragens e hidrelétricas são obras resultantes da territorialização de políticas, tanto
estatais, como de agentes privados nacionais e transnacionais, cuja principal característica
construtiva, na maioria das vezes, é a formação de enormes reservatórios hídricos inseridos
em espaços já ocupados gerando severas conseqüências para os moradores da área de
execução da obra em favorecimento da necessidade técnica e econômica.
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3.1 Os Recursos Hídricos no Brasil

Cerca de 10% da água disponível no mundo está no Brasil, distribuída principalmente na
região Norte, onde se encontra a menor demanda. Cerca de 10% do território brasileiro
encontra-se no semiárido que apresenta pequena disponibilidade hídrica devido à combinação
de baixas taxas de precipitação e altas taxas de evapotranspiração com pequenos mananciais
de água subterrânea.
Nas bacias brasileiras existem as unidades de planejamento utilizadas no Plano Nacional de
Recursos Hídricos (Figura 3.1).

Figura 3.1 – Divisão Hidrográfica Brasileira

Fonte: MMA,2006

Neste conjunto estão as bacias definidas como Amazonas, Paraná, Tocantins, Paraguai, São
Francisco, Uruguai e bacias que agregam várias bacias que escoam para o Oceano (Tabela
3.1). O país possui uma vasta fronteira com águas transfronteriças nos rios Paraná - Prata e
Amazonas. Esta comparação dá uma idéia das regiões onde a relação entre demanda e
disponibilidade é critica como o Nordeste Oriental (MMA, 2006).
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Tabela 3.1 - Relação entre disponibilidade e demanda das grandes bacias brasileiras
Divisão hidrográfica
nacional

Q95
+qreg

Demanda
(m/s)

Relação demanda/
disponibilidade

Classe2

(m³/s)
Amazônica

73.748

47

0,06%

Excelente

320

68

21,25%

Crítica

Nordeste

328

15

4,57%

Excelente

Atlântico Nordeste Oriental

118

170

144,07%

Muito Crítica

1.185

168

14,18%

Preocupante

Atlântico Sul

624

240

38,46%

Crítica

Paraguai

785

19

2,42%

Excelente

12.143

479

3,94%

Excelente

595

19

3,19%

Excelente

São Francisco

5.101

166

3,25%

Excelente

Tocantins – Araguaia

8.763

55

0,63%

Excelente

899

146

16,24%

Preocupante

Atlântico Leste
Atlântico
Ocidental

Atlântico /sudeste

Paraná
Parnaíba

Uruguai
Fonte: MMA, 2006, p. 103.

Apesar de algumas regiões apresentarem valores baixos, existem também partes da bacia com
condições muito críticas como o rio São Francisco, uma vez que os números tratam muito
mais o eixo principal do que das sub-bacias. Ao longo do eixo do rio São Francisco existe
água para atendimento de demandas, apesar dos conflitos de uso da água, no entanto, distante
do rio principal, as sub-bacias do médio e baixo curso do rio apresentam valores baixos de
disponibilidade.
A vazão média especifica das bacias brasileiras varia de 47,3 mm/ano, em regiões secas do
semiárido a 1.261,4 mm/ano na Região Norte. Em grande parte do território brasileiro, a
vazão específica varia entre 473 mm e 630,7 mm anuais. A precipitação na Região Sudeste,
Sul e parte do Centro Oeste, varia próxima de 1500 mm com coeficiente de escoamento de 30
a 35%.
A sazonalidade predominante no Brasil é de clima tropical com chuvas iniciando em outubro
e terminando em abril/maio. No Centro-Oeste, durante o período seco, que vai de maio a
setembro, não ocorre chuvas, mas os rios possuem forte regularização devido às águas
subterrâneas. No extremo Sul, a sazonalidade é pouco definida, sendo que o Rio Grande do
Sul possui um clima próximo do temperado, com chuvas de maio a setembro, e clima seco no
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verão, no entanto, observa-se influencia de clima tropical, em alguns anos, com chuvas no
verão (TUCCI,1998).
O semiárido apresenta fortes limitações hídricas, precipitações anuais de 600 mm com
evapotranspiração potencial média de l.800 mm, chegando a alguns lugares e, em alguns anos,
à 3.000 mm. Estas condições são muito desfavoráveis para gerar escoamento, principalmente
porque o desvio padrão anual das chuvas é muito alto. Em anos críticos a precipitação fica em
torno de 200 mm, o que praticamente não permite gerar nenhum escoamento superficial ou
mesmo subterrâneo, devido ao grande potencial de evapotranspiração. O escoamento
superficial existe apenas quando ocorrem chuvas convectivas concentradas em tempo curto de
minutos ou poucas horas.
Os mananciais de água subterrânea são as maiores reserva de água doce do globo. Os
aquíferos podem ser confinados ou não confinados. Os confinados, devido à formação
geológica, possuem pressão superior à atmosférica e são alimentados por recargas em cotas
superiores ao local de perfuração, conhecidos popularmente por poços artesianos. Nos
aquíferos não confinados a água tem pressão atmosférica e pode ser alimentada pelo fluxo
local, bem como, pode ser também contaminada.
Os mananciais subterrâneos representam a maior reserva de água doce do mundo, mas
também apresentam grande variabilidade de disponibilidade hídrica de acordo com o tipo de
formação geológica; o mesmo ocorre com relação a sua qualidade natural, Por exemplo, a
capacidade de produção de água de um poço numa formação de rocha cristalina é muito
baixa, como ocorre em muitas regiões do Nordeste. Em áreas sedimentares a capacidade de
armazenamento de água é maior e a produção dos poços também, mas de acordo com o tipo
de rocha e a ação da evaporação, como ocorre no semiárido o aquífero poderá ter água salobra
(alto índice de sal > 200 mg/l. A água do mar chega a 30.000 mg/l).
O sistema de abastecimento de água é constituído de três componentes: manancial ou fonte de
água, estação de tratamento de água e rede de distribuição na cidade. A fonte pode ser
superficial ou subterrânea. Cerca de 35% da população brasileira é abastecida por meio de
mananciais subterrâneos, geralmente em cidades pequenas, pois a vazão retirada dos aquíferos
não é física e economicamente capaz de atender grandes cidades.
O uso mais frequente da água é o abastecimento proveniente de mananciais superficiais, pois
esses apresentam maior vazão disponível e menor custo de obtenção da água que os
mananciais subterrâneos. Um milhão de pessoas necessitam da ordem de três m³/s para o seu
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abastecimento. Uma bacia hidrográfica com 300 km² de área, com reservatório para
regularizar a vazão, seria suficiente para atender essa demanda. A região Metropolitana de
São Paulo utiliza cerca de 67 m³/s de água tratada. A água é levada da fonte para uma estação
de tratamento (ETA - Estação de Tratamento de Água) onde são retiradas as impurezas, para
garantir padrões adequados ao uso humano. A partir da ETA, a água é distribuída na cidade
pela rede subterrânea de condutos de água. Dependendo da cidade poderão existir varias
ETAs que alimentam diferentes redes. Próximo as ETA existem reservatórios de água que
permitem armazenar água tratada e regularizar o atendimento da demanda da cidade, que
varia diária e semanalmente.
A cobertura da população com água tratada no Brasil é cerca de 92,4% (IPEA,2002), com
maior proporção nas áreas urbanas. O serviço é realizado por empresas municipais, estaduais
ou privadas, mas o direito de concessão do serviço pertence ao município. Deve-se fazer uma
distinção importante entre o direito da água que é público e a concessão para prestar o serviço
de coleta, tratamento e distribuição da água que pode ser público ou privado. São 10% as
cidades com serviços privatizados. As empresas estaduais representam cerca de 82% da
população atendida para abastecimento. O restante são empresas municipais e privatizadas
(IPEA, 2002).
Os serviços de água possuem alguns indicadores importantes que são: consumo médio por
pessoa e a proporção de água perdida na rede de distribuição. Estes indicadores permitem
avaliar o uso racional da água e estão interligados (Tabela 3.2).

Tabela 3.2 - Valores de consumo e perdas na rede
Local

Ano

Brasil (média)
Brasília
São Paulo
S. Catarina
Costa Rica
Canadá (média)
USA (média)
Tóquio

1989
1988/1992
1990
1994
1984
1990
1990

Consumo
litros/pessoa/dia
200
211
237
143
197
431
666
355

Perdas na rede %
39
19
40
25
25
15
12
15

Fonte: World Bank , 1996

Tanto em nível mundial como no Brasil, o grande consumidor de água é a agricultura
(próximo de 70%). Um hectare de irrigação de arroz por inundação pode consumir o
equivalente ao abastecimento de 800 pessoas na cidade. As tecnologias modernas em
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irrigação podem reduzir o consumo da água em 50%, comparadas aos métodos tradicionais.
Nos Estados Unidos resultados mostraram que com novas tecnologias pode-se reduzir 30 a
70% do consumo de água com aumento de 20 a 90% na produção, comparadas aos
tradicionais métodos de inundação (UNESCO, 1999). A região semiárida brasileira, que
corresponde a 10% do território nacional, tem um grande desafio de sustentabilidade,
considerando que a evapotranspiração chega até 3500 mm anuais para precipitação da ordem
de 250 a 600 mm. As formações geológicas locais também não favorecem o desenvolvimento
de aquíferos. Esse é o caso do Ceará, onde o aquífero praticamente não existe, pois tem cerca
de 60% do seu território com formação cristalina. Em muitas regiões, como no sertão
Pernambucano, a água do subsolo é salobra, o que inviabiliza seu uso sem dessalinizadores. O
semiárido necessita de um volume de água suficiente para regularizar a disponibilidade nos
anos críticos, mas quando o tempo de residência do reservatório é alto (volume muito grande
com relação à vazão de entrada), a renovação de volume é pequena e existe tendência à
salinização.
A água é fator essencial de desenvolvimento rural no Nordeste, onde a viabilidade do
desenvolvimento econômico depende, muitas vezes, da disponibilidade de água. Existe
expansão de empreendimentos voltados para a fruticultura irrigada, que apresenta adequada
rentabilidade econômica. Esse processo se desenvolve na vizinhança do rio São Francisco,
área em que a disponibilidade hídrica é maior, enquanto que nas áreas distantes dos rios
perenes persiste uma agricultura de subsistência que sofre freqüentes perdas. Para estas áreas
várias técnicas têm sido utilizadas, como barragens de enrocamento e subterrâneas, com
relativo sucesso, mas é necessário criar maior conhecimento tecnológico para um manejo
adequado destas técnicas locais. Foram desenvolvidos vários programas de cisternas no
Nordeste com a forte participação de ONGs. Um dos problemas é o processo políticoassistencialista, como o uso do caminhão de abastecimento de água.
Nas regiões Sul e Sudeste, o uso da irrigação ainda depende de redução do custo dos projetos
de irrigação para a maioria das culturas, a exceção do arroz por inundação, no Sul. Grande
parte do setor agrícola prefere assumir os riscos, que ocorrem somente em alguns anos, do que
o investimento em irrigação. No entanto, na irrigação do arroz existem conflitos do uso da
água na bacia do rio Uruguai e ambientais na região da lagoa Mirim. Existe um conflito
natural entre o uso da água para agricultura e o abastecimento humano em algumas regiões
brasileiras, principalmente quando a demanda é muito alta, como na irrigação de arroz por
inundação. A solução desse tipo de conflito passa pelo aumento da eficiência dos sistemas de
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irrigação e pelo gerenciamento adequado dos efluentes agrícolas quanto à contaminação.
A evolução da área de irrigação, na década de 90, no Brasil foi de cerca de 20%, chegando à
virada do século em três milhões de hectares. A sua relação com a área plantada ainda não é
muito grande, já que a proporção de área irrigada com relação à área total plantada é de 16%,
representando 35%, da produção (MMA, 2006).
A energia elétrica é distribuída pelas regiões do Brasil por meio de construção de barragens
que saem das Usinas Hidrelétricas e chegam aos centros consumidores de energia. Como
existe risco de falta de vazão, mesmo com os reservatórios, existem termoelétricas que
complementam a produção ou podem ser ligadas quando os reservatórios estiverem com
pouco volume de água. As termoelétricas podem gerar energia a partir de carvão, óleo
combustível ou gás, além disso, existem outros tipos de energia alternativos como a eólica, a
solar e o bio-combustível. Estas alternativas ainda são mais caras que a produção hidrelétrica
e são utilizadas para pequenas demandas.
A potência de uma Usina é dada geralmente em MWh, que é a sua capacidade máxima de
geração, quando todas as turbinas estão funcionando. A geração é dada em Gwh ou Mwh
médios. O primeiro é o total de horas multiplicado pelo MWh gerado no período, o que
permite obter a energia gerada. MWh médio é obtido pela média deste valor no período. O
preço da energia geralmente é comercializado por MWh na geração, sendo que a transmissão
recebe uma parcela e a distribuição outra (Tabela 3.3).

Tabela 3.3 - Distribuição de custos de uma conta de 515 kWh no mês
Itens

Valor

Proporção do custo

(R$)

total (%)

Geração

66,58

26,9

Transmissão

10,64

4,3

Distribuição

66,99

27,0

Encargos Setoriais

15,49

6,3

Impostos

88,04

35,5

Totais

247,74

100

Fonte: MMA, 2006, p. 108.

Silveira e Guerra (2001) avaliaram a crise de energia atual do setor elétrico e mostraram que
os investimentos no setor entre 1985 e 1995 foram inferiores a demanda o que resultou no
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rebaixamento do reservatório equivalente do sistema Sudeste Centro Oeste. A ampliação da
capacidade depende de dois componentes principais como (a) capacidade de investimento do
estado e a atratividade para o setor privado; (b) Num arranjo de aproveitamento em
hidrelétricas existem vários aproveitamentos de queda e apenas um ou dois de regularização.
Nos últimos anos devido aos impactos no deslocamento de pessoas (aspectos sociais) e aos
impactos ambientais, os reservatórios de regularização não estão sendo construídos, o que
aumenta ainda mais o risco climático do sistema com um todo. Neste cenário a tendência é
que ocorra menor crescimento da energia firme com relação à capacidade instalada. O
reservatório equivalente que permite a regularização da água entre anos está diminuindo na
sua relação com a capacidade instalada, aumentando o risco de falta de água para geração.
O transporte de cargas e de pessoas pelos rios e mares é histórico, pois no passado, quando
não existiam as ferrovias e rodovias todo o transporte era feito pelos rios, lagos e mares. Com
o desenvolvimento de rodovias e ferrovias e o aumento das cargas as ferrovias e rodovias
aumentaram, fazendo uma maior conexão entre estes sistemas. O menor custo de transporte
de cargas é das hidrovias, mas também necessita de maior investimento inicial e de
manutenção do calado através da dragagem. Os barcos foram crescendo em relação ao
tamanho, permitindo transportar maior carga, mas necessitam maior calado do rio. A
profundidade do rio necessita de vazão para ser mantida. Para que seja possível ter um
período maior de transporte são construídas barragens para manter o nível mais alto e permitir
o transporte (MMA, 2006).
Para que os barcos possam trafegar entre as barragens são construídas eclusas, que são
elevadores de barcos que permitem que os mesmos desçam ou subam de um nível para outro
entre as barragens. Um barco que trafega numa via depende do conhecimento do nível de
água para conhecer o calado. Existe uma relação direta entre a carga, o nível de água e o
calado. Quanto maior a carga, maior será o calado, portanto a previsão de nível para
navegação no período de estiagem é importante para viabilizar o tráfego. Associado a essas
questões está o movimento dos sedimentos de fundo dos rios, que podem reduzir o calado ao
longo do tempo e provocar o encalhe dos barcos. O custo de manutenção de uma via de
navegação pode ser alto em função da quantidade de sedimentos que entram nos rios
transportados pelo escoamento. A manutenção da via envolve a permanente dragagem do
canal de navegação.
O Brasil possuiu 42 mil km de extensão fluvial, dos quais 28 mil km são navegáveis e 14
poderão se tornar navegáveis em função de obras complementares (MMA, 2006).
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Atualmente a navegação interior - feita através de rios - é ainda limitada, concentrando-se no
rio Tietê, no Sul no rio Taquari-Jacuí e Lagoa dos Patos e em alguns rios da região Norte,
onde a rede de estradas e ferrovias é muito precária. As dificuldades maiores estão
relacionadas com os investimentos necessários a manutenção das vias e a logística dos
sistemas de transporte. O crescimento da produção agrícola brasileira, que passou de 100
milhões de toneladas de grãos está exigindo meios mais eficientes de transportes, uma vez que
está concentrado basicamente no transporte rodoviário de baixa eficiência econômica se for
comparado com o ferroviário e a navegação. Observa-se um maior transporte de grãos,
através dos rios da Amazônia, rio Madeira, da safra de grãos do Mato Grosso - que é um dos
maiores produtores de grãos do país e que apresentou o maior crescimento em 2003 - saindo
próximo do Atlântico Norte.

3.2 As Barragens e a Política Energética Brasileira

As barragens foram, desde o início da história da humanidade, fundamentais ao
desenvolvimento. A sua construção devia ser, sobretudo, para suprir a escassez de água no
período seco e a conseqüente necessidade de armazenamento de água, feito em barragens
executadas de forma mais ou menos empírica.
Em nível mundial algumas das barragens mais antigas de que se tem conhecimento situavamse, por exemplo, no Egito, no Oriente Médio e na Índia. Na Índia apareceram barragens de
aterro de perfil homogêneo com descarregadores de cheias para evitar acidentes provocados
pelo galgamento das barragens.
Com a Revolução Industrial, houve a necessidade de construir um crescente número de
barragens, o que permitiu o progressivo aperfeiçoamento das técnicas de projeto e construção,
apareceram então as primeiras barragens de aterro modernas.
As barragens são muito importantes para a humanidade, pois elas permitem que haja água
potável canalizada nas grandes metrópoles mundiais. Contudo, toda a região onde a barragem
e o seu lago se encontram e também as áreas à jusante e à montante são afetadas pela sua
instalação e operação. É por esse motivo que antes de se construir uma barragem é preciso
realizar os estudos de impacto ambiental e, principalmente a valoração dos impactos
socioambientais causados pelas suas externalidades negativas.
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A construção de uma barragem tem sempre que passar por quatro etapas fundamentais: o
projeto, a construção, a operação e o monitoramento. No projeto é determinado, após estudos
no local e estudos relativos à rentabilidade da barragem, o tipo de barragem a construir. Desta
forma, podemos dividi-las em dois grupos essenciais relativamente ao material de que são
constituídas: as barragens de aterro (gravidade) e as barragens em arco.
A obtenção de energia hidrelétrica depende da existência de rios caudalosos e de planalto que
são os que possuem maior quantidade de quedas - d’água. Por esse motivo, são poucos os
países que possuem grande potencial hidrelétrico. Esses países, que apresentam enormes
territórios e grande quantidade de rios são a Rússia, o Canadá, os Estados Unidos e o Brasil.
As usinas hidrelétricas suprem cerca de 10% da energia e 20% do consumo total de
eletricidade do globo. Essa forma de energia passou a ser utilizada na Europa a partir de 1860.
Mas foi após a Segunda Guerra Mundial que a energia hidrelétrica ganhou real importância,
com a construção de um número cada vez maior de usinas que produzem eletricidade pela
utilização das águas correntes.
No Brasil, devido à grande riqueza em rios de planalto e à carência de petróleo e carvão, cerca
de 86% do total da energia elétrica consumida é gerada em usinas hidrelétricas. Mas o Brasil é
um caso à parte nesse aspecto. Convém destacar a construção da maior usina hidrelétrica do
mundo, a de Itaipu, no rio Paraná, empreendida pelos governos do Brasil e do Paraguai. Sua
capacidade total é de cerca de 12000 megawatts (MW), o que equivale a 12 milhões de
quilowatts (kW). Mas a energia hidrelétrica não tem um grande futuro, uma vez que necessita
de rios caudalosos e com quedas-d’água, o que poucos países têm em grande quantidade. Ela
deverá continuar a ser uma das fontes de energia do século XXI, em especial nesses poucos
países mencionados, mas sem se comparar com os investimentos e as prováveis evoluções
que deverão ocorrer em outras fontes mais “limpas”, ou seja, que não sejam tão poluentes,
especialmente as biológicas.
Conforme SCHERER-WARREN (1996) a construção destas grandes obras implica numa
considerável ocupação territorial, que podem ser em espaços desocupados, como em espaços
já habitados. As conseqüências sociais destes grandes projetos sobre as populações
diretamente atingidas só mais recentemente estão sendo pesquisadas.
Quando construídas em regiões habitadas, as hidrelétricas causam as chamadas migrações
compulsórias, que podem ser conceituadas como sendo os deslocamentos populacionais de
caráter obrigatório, feitos a partir de desapropriações de terras realizadas pelo Estado. Os
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grandes projetos hidrelétricos têm sido amplamente criticados por esta característica que,
eufemismos à parte, trata-se objetivamente de desterritorialização de comunidades inteiras.
Para Santos (1998), a questão da migração pode ser compreendida como o movimento da
população efetuada pelo espaço. Esse movimento está diretamente vinculado às mudanças
econômicas, sociais e políticas que acontecem nos lugares em diferentes tempos e de
diferentes formas.
De acordo com Carvalho (2006) ocorrem as migrações compulsórias quando os indivíduos
têm seu deslocamento condicionado por uma causa muito especifica que é o poder do Estado
sobre o território ou da sua administração e que tem por especificidade impor uma situação
não desejada pelo indivíduo.
A territorialização de políticas estatais para a implantação de barragens voltadas para a
geração de energia elétrica, também conhecida como “grandes projetos hidrelétricos, megaobras ou projetos de grande escala” provocam esse tipo de externalidade negativa.
Percebe-se, nesta discussão uma relação entre o conceito de território e os seus
desdobramentos, no sentido de tentar entender os processos de desterritorialização e
reterritorialização provocados pela implantação de uma barragem.
Para CHIOSSI (1979, p. 315) uma barragem é:
(...) “um elemento estrutural, construído transversalmente à direção de escoamento
de um curso d’água, destinada à criação de um reservatório artificial de acumulação
de água (...). Os objetivos que regem a construção de uma barragem são vários e os
principais se resumem em: aproveitamentos hidrelétricos; regularização de vazões;
abastecimento doméstico e industrial; controle de inundações; irrigação”.

Segundo Froelich (2001), a categoria “grande projeto” tem seu uso amplamente utilizado
pelos cientistas sociais de diferentes áreas, destacando a economia, história, política e
antropologia indicando a mobilização de aportes financeiros, tecnológicos e humanos por
parte de grupos econômicos nacionais e estrangeiros, vinculados à ocupação territorial e ao
crescimento econômico e impactando nas esferas local, regional e nacional. “Mega-obras” é o
termo usado por SEVÁ FILHO (2004) e “projetos de grande escala” aparece no conceito de
SCHERER-WARREN (1996).

Apesar de também estar sujeita a certos limites de produção – existe um potencial hidráulico,
que depende da quantidade de rios e quedas-d’água, e quando esse potencial pode ser
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aproveitado se esgotarão as possibilidades de construção de novas usinas – a energia
hidrelétrica apresenta algumas vantagens em relação ao petróleo, ao carvão e à energia
atômica, pois não provoca diretamente, pela queima ou combustão, grande poluição e
principalmente não se esgota, isto é, a usina construída pode continuar indefinidamente a
produzir eletricidade.
Mas por outro lado, as usinas hidrelétricas provocam outro tipo de impacto ambiental, pois as
represas artificiais formadas pelas barragens dos rios ocasionam a expulsão de populações
ribeirinhas, a imersão de algumas cidades, povoados e florestas, e até a perda de bons solos
cultiváveis e de material arqueológico e de riquezas pré-históricas que podem existir no
subsolo da área alagada pelo lago.

3.2.1 A Matriz Energética Brasileira

Os aspectos institucionais do setor elétrico brasileiro estão consolidados pelas leis nº 10.847 e
nº 10.848, de 15 de março de 2004, que estabelece:
• Ao poder Executivo formular as políticas e diretrizes para o setor elétrico, subsidiado
pelo Conselho Nacional de Políticas Energéticas CNPE e conceder outorga dos
serviços de energia elétrica;
• Ao regulador, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a normatização das
políticas e diretrizes estabelecidas e a fiscalização dos serviços prestados;
• Ao operador nacional do Sistema (NOS) a coordenação e supervisão da operação
centralizada do sistema integrado;
• À Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE o exercício da
comercialização de energia elétrica;
• A EPE Empresa de Planejamento Energético a realização dos estudos necessários ao
planejamento da expansão do sistema elétrico, de responsabilidade do poder Executivo
e conduzido pelo Ministério de Minas Energia MME.

A configuração do sistema elétrico brasileiro é formada pelo sistema interligado do Sul,
Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e parte da região Norte e por sistemas isolados. Estão em
fase de construção cerca de 4,1 mil MW, dos quais 79% são hídricas. Os empreendimentos
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outorgados entre 1998 e 2005, que ainda não iniciaram a construção são 23,5 mil MW, dos
quais 36% são Usinas hidrelétricas (Tabela 3.4).

Tabela 3.4 - Matriz Energética Brasileira
Empreendimentos em operação
Capacidade Instalada
Tipo
Hidro
Natural
Gás
Processo
Óleo Diesel

Total
%

Nº de
Usinas

(KW)

606

71.550.977

70,13

72

9.886.953

9,69

26

925.748

0,91

520

3.565.994

3,50

Petróleo
Óleo
Residual
Bagaço de
Cana
Biomassa

Licor Negro
Madeira
Biogás
Casca
de
arroz

Nuclear
Carvão
Mineral

Carvão
Mineral

Eólica

Nº de
Usinas

(KW)

606

71.550.997

98

10.812.701

538

4.729.964

264

3.312.129

18

1.163.970

1,14

222

2.290.250

2,24

13
25
2

782.617
212.832
20.030

0,77
0,21
0,02

2

6.400

0,01

2

2.007.000

1,97

2

2.007.000

7

1.415.000

1,39

7

1.415.000

10

28.550

0,03

10

28.550

Fonte: ANNEL, 2003.

O potencial hidrelétrico chega a 258 mil MW, considerando o que está inventariado e
estimado. No total inventariado estão incluídas as Usinas em operação. A bacia do Paraná
representa 23,5% do total e grande parte do potencial foi explorado. A bacia Amazonas tem o
maior potencial a ser explorado (Tabela 3.5).
A demanda, em 2005, foi de 42, 3 mil Mwh ou o total de 370 Gwh. Apesar de a geração
média ser muito inferior a capacidade instalada, no sistema hidrelétrico a capacidade instalada
ocorre somente quando o reservatório está no seu máximo operacional e a oferta de energia
depende da quantidade de energia em cada reservatório.
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Tabela 3.5 - Distribuição por bacia hidrográfica brasileira inventariada em 2003.
Estimado

Bacia

Bacia do Rio Amazonas
Bacia do Rio Tocantins
Bacia
do
Atlântico
Norte/Nordeste
Bacia do Rio São Francisco
Bacia do Atlântico Leste
Bacia do Rio Paraná
Bacia do Rio Uruguai
Bacia do Atlântico Sudeste
Total

Inventariado

Total (MW)

% em
relaçã
(MW)
o ao
total

% em
relaçã
(MW)
o ao
total

% em
relação
ao total

40.883,07
24.620,65
2.127,85

23,0
13,9

105.047,56
26.639,45
3.198,35

40,6
10,3

24.299,84
12.759,81
53.783,42
11.664,16
7.296,77
177.435,57

13,7
7,2
30,3
6,6
4,1
100

26.217,12
14.539,01
60.902,71
12.815,86
9.465,93
258.825,99

10,1
5,6
23,5
5,0
3,7
100

C
ó
d

(MW)

1
2
3

64.164,49
2.018,80
1.070,50

78,8
2,5

4
5
6
7
8
-

1.917,28
1.779,20
7.119,29
1.151,70
2.169,16
81.390,42

2,4
2,2
8,7
1,4
2,7
100

1,3

1,2

1,2

Fonte: ANNEL,2003

O sistema opera por meio de subsistemas que possuem armazenamento (reservatório
equivalente) que permitem garantir a produção ao longo dos períodos secos do ano e na
seqüência de anos. Esta geração possui uma programação por um período mensal, semanal e
diária. A operação deste sistema através da programação e distribuição da geração é realizada
pela NOS.
A comercialização da energia de cada empreendimento é realizada no mercado em função da
série hidrológica do empreendimento hidrelétrico e a capacidade de armazenamento que
permite definir a produção. Recentemente, a legislação desmembrou as empresas que estavam
verticalizadas em produção e distribuição. Atualmente, existem empresas privadas e públicas
na produção (geração), o setor público atua na transmissão e outras empresas que atuam na
distribuição de energia. Portanto, as empresas de geração comercializam a energia através da
CCE, sendo que as empresas de distribuição compram a energia necessária para suprir a
demanda.
Grande parte da produção hidrelétrica é concentrada na região Sudeste, onde também os
reservatórios possuem maior capacidade de regularização. Considerando a grande
dependência da matriz elétrica da energia hidrelétrica, a produção de energia brasileira como
um todo é fortemente dependente do clima.
Um sistema como este tende a ser instável por natureza, pois a tendência seria de manter
instalações para acompanhar a demanda em termos médios, mas os anos críticos poderão
gerar cenários críticos de atendimento da demanda. Para evitar estes problemas o sistema
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utiliza os reservatórios de regularização num primeiro estágio e a complementação por
termoelétricas num segundo estágio quando os reservatórios não são suficientes. Estes
sistemas são como um seguro para os períodos secos curtos e prolongados. Existe, portanto,
um limite econômico na compra deste seguro (armazenamento e usinas térmicas) que são
delimitadas por um risco assumido pelo sistema.
Na operação do sistema a geração hidrelétrica tem o menor custo operacional do que as
termoelétricas que utilizam óleo, gás ou carvão. No sistema de operação existe um conjunto
de termoelétricas que são mantidas desligadas para atender os riscos climáticos de
regularização de vazão. Em termos operacionais, a decisão de ligar as termoelétricas tem
grandes implicações econômicas e são utilizadas para aumentar o volume dos reservatórios,
quando a previsão de vazão de afluência é baixa.
De maneira geral, o retorno financeiro da energia é superior ao retorno financeiro dos outros
usos, ou seja, a água tem mais valor quando aplicada a produção da energia. Os Estados
Unidos utilizou a produção de energia para viabilizar projetos de irrigação na região semiárida
do Oeste americano. Além disso, os empreendimentos necessitam de magnitudes muito
diferentes de vazões. Um projeto de abastecimento de água utiliza uma quantidade
insignificante de água de um empreendimento hidrelétrico. Os projetos de irrigação podem
apresentar um maior “trade-off”com os usos energéticos quando somam irrigação de grandes
áreas ou em regiões de grande demanda. Cada arranjo hidráulico, econômico e ambiental tem
suas características que precisam ser considerados.
Abastecimento de água, irrigação e energia utilizam como princípio o armazenamento de água
para atendimento de suas respectivas necessidades, portanto procuram operar o sistema dentro
de um conflito menor quanto à operação do reservatório. De outro lado, quando o uso
múltiplo é para controle de inundação e navegação, poderão existir conflitos potenciais. O
controle de inundação pressupõe o reservatório vazio para amortecimento da cheia para
jusante, mas cheio pode produzir remanso nas cidades limítrofes se vier uma cheia. A
navegação à jusante do empreendimento é afetada pela flutuação dos níveis de operação, além
do impedimento do tráfego, se não houver eclusa.
Para o caso de inundações alguns cenários precisam ser considerados. O primeiro cenário:
com a construção da barragem a ocupação urbana próxima da barragem ocorre naturalmente,
principalmente nas áreas ribeirinhas à jusante, já que esta sempre fica próxima ao canteiro.
Depois de construída a barragem ela passa a ter que operar com restrições relacionadas à
população de jusante; o segundo cenário é que existem inundações à jusante da barragem e,
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com a sua construção serão eliminadas as pequenas enchentes em função da evidente sobra de
volume nos reservatórios. As maiores inundações não são necessariamente controladas e
quando elas ocorrem passam a ser um problema sério quanto à percepção pública; outro
cenário que precisa ser vislumbrado se refere ao fato de que para montante, o reservatório
desapropria as áreas dentro da linha de água do projeto de vertedor, o que evitaria a
inundação, mas cheias superiores poderiam afetar à montante. De outro lado, o reservatório
deve ter deposição de sedimentos na sua entrada pela redução de velocidade, alterando as
condições de projeto, podendo aumentar os níveis de inundação.
Desde 1979 o setor elétrico vem utilizando o volume de espera para compatibilizar o uso
energético com o controle de inundações. O reservatório é deplecionado no período chuvoso
para receber a inundação de um determinado risco - usualmente 25 anos, mantendo a restrição
de jusante que é a inundação das áreas ribeirinhas.
No Brasil a produção de energia elétrica, obtida a partir do barramento de rio, passa, segundo
BERMAN (2007), por algumas dificuldades, no que se refere ao Plano Decenal de Expansão
de Energia 2007/2018. Metade do potencial de aproveitamento (50,2%) está localizada na
Amazônia, com maior incidência nos rios Tocantins, Araguaia, Xingu e Tapajós. A
implantação desses projetos hidrelétricos acarretaria grandes impactos sociais e ambientais
como: o alagamento de terras indígenas e agrícolas e a destruição da biodiversidade. Outra
parcela significativa (29%) está localizada nos rios Paraná e Uruguai, na região sul do país,
que tem uma alta densidade populacional nas áreas rurais o que exigirá um processo de
deslocamento populacional considerável.
A Usina Hidrelétrica de Marabá (UHM), planejada para ser construída no Rio Tocantins, na
cidade de Marabá, no sudeste do Pará, formará um lago de 1.300 quilômetros, atingindo 10
mil famílias, em nove municípios dos Estados do Pará, Maranhão e Tocantins, entre eles a
zona urbana e parte da zona rural do município de São João do Araguaia-PA. O Lago atingirá,
ainda, as reservas indígenas do Povo Suruí Aiwekar e a reserva indígena Mãe Maria, o Parque
Estadual Encontro das Águas, onde o rio Araguaia se encontra com o rio Tocantins e a Pedra
do Amolar, marco geográfico da divisa entre os estados do Pará, Maranhão e Tocantins.
No Complexo do Rio Madeira a construção das usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antonio,
tem previsão de gerar 7,5 MWh de energia e inundar uma área de 500 km² de floresta
amazônica, no Estado de Rondônia; a construção de uma hidrovia de 4.225 km no Brasil,
Bolívia e Peru, influenciando as bacias do Rio Madeira, Mamoré, Beni, Guaporé, Madre de
Dios e Orthon (PAIM, 2003).

95

O projeto prevê um aumento no transporte de soja de 13 milhões de toneladas para 28 milhões
de toneladas por ano, o que ocasionaria a destinação de mais ou menos 80 mil km² de novas
terras para o cultivo de soja, resultando na destruição da floresta e expulsão de pequenos
agricultores.

3.2.2 Os Grandes Projetos de Infraestrutura na Amazônia: As Usinas Hidrelétricas de
Tucuruí, Balbina, Babaquara e Kararaô - Do discurso à Prática.

Tem havido um descompasso intencional ao longo dos anos na política energética brasileira
entre o discurso e os acontecimentos, no que se refere à verdadeira intencionalidade acerca da
construção das barragens na região Norte do país. E quando a questão está relacionada às
afirmações feitas pelo setor elétrico no sentido de não haver intenção de construir mais
barragens no rio Xingu, acima de Belo Monte esse descompasso fica cada vez mais
evidenciado.
Quando se analisa o caso da Usina de Tucuruí, percebe-se que o anúncio público era que a
abertura das turbinas seria em outubro de 1984, mas, na verdade, a Eletronorte abriu as
turbinas em 06 de setembro, sem nenhum aviso prévio. A data escolhida foi conjugada com o
feriado nacional de Sete de Setembro, seguida por um fim de semana.
Três anos depois, no caso do fechamento das comportas da usina de Balbina, a Eletronorte
havia anunciada que o fechamento das adufas, represando o rio Uatumã, seria no final de
outubro de 1987. Em 1989, Balbina foi inaugurada em uma cerimônia quase secreta. Sem
muito alarde e com pouco aviso, foi realizada após o Carnaval, na quarta-feira de cinzas. Os
jornalistas estrangeiros que conseguiram chegar até o local foram barrados na guarita,
impedindo que registrassem o acontecimento.
Um segundo exemplo é a expansão em 4.000 MW da capacidade instalada em Tucuruí. Um
estudo de impacto ambiental estava sendo elaborado para o projeto de Tucuruí II, já que a lei
exige um EIA para qualquer hidrelétrica com 10 MW ou mais de capacidade instalada.
Porém, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) foi truncado quando a Eletronorte começou a
construir o projeto sem um estudo ambiental, em 1998 (Fearnside, 2001). O raciocínio era que
a obra não teria nenhum impacto ambiental porque o nível máximo operacional normal da
água no reservatório permaneceria inalterado em 72 metros ao nível médio do mar. No
entanto, enquanto a construção estava em andamento a decisão foi mudada discretamente para
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elevar o nível d’água até 74 metros, como era o plano original. A represa está sendo operada
neste nível desde 2002.
Os planos de construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte e das demais barragens no
Xingu vêm causando polêmica há mais de três décadas. Localizada no rio Xingu, no
município de Vitória do Xingu, estado do Pará, a usina Belo Monte será a segunda maior
usina do Brasil, atrás apenas da binacional Itaipu, e custará pelo menos R$ 19 bilhões,
segundo o governo federal. Há especulações, porém, de que a obra poderia custar até R$ 30
bilhões. O governo está oferecendo alguns benefícios fiscais, como desconto de 75% no
pagamento do Imposto de Renda aos compradores, além de empréstimo de que 80% do valor
da obra serão financiados pelo BNDES.
A Usina Hidrelétrica de Belo Monte trata-se da segunda maior obra do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC). O prazo máximo para início da geração da primeira
unidade é em fevereiro de 2015. A data limite para entrada em operação da ultima máquina é
em janeiro de 2019 (ANEEL, 2009).
O novo plano integrado para a bacia do rio Xingu (Brasil, ELETROBRÁS, 2009) mostra uma
discrepância notável entre os cenários analisados no documento e os cenários que seriam
prováveis para aproveitamento da bacia. A grande vantagem, em termos energéticos, de ter
barragens no rio Xingu acima de Belo Monte é na regularização da vazão do rio Xingu, que
tem comportamento altamente sazonal, assim armazenando e depois liberando a água das
represas a montante para tirar proveito das turbinas que, de outra forma, seriam ociosas em
Belo Monte. Desta maneira cada gota de água liberada, com deplecionamento da água em
uma das barragens à montante de Belo Monte, vai gerar energia pelo menos duas vezes: uma
na barragem, sofrendo o deplecionamento e a outra em Belo Monte.
O EIA de 2002 deixou claro que, embora não estivessem incluídos no projeto EIA-RIMA,
barragens à montante iam aumentar substancialmente a geração de energia em Belo Monte
(Brasil, 2002). A alta sazonalidade da vazão do rio Xingu faz com que, durante três meses do
ano, tenha água suficiente apenas para manter o fluxo mínimo prometido na Volta Grande do
rio Xingu, deixando paradas todas as 20 turbinas da casa de força principal da usina.
A economicidade da obra nessas condições é extremamente duvidosa, e um estudo detalhado
dos aspectos econômicos tem mostrado a sua total inviabilidade (Sousa Júnior et all, 2006).
Nestas condições, o término da construção de Belo Monte seria seguido por uma “crise
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planejada”, onde a falta de água seria constatada e a vontade política gerada para construir
outras barragens, começando com a Babaquara.
A análise do ganho de energia por operação em cascata é rotineira em estudos energéticos. No
entanto, nos cenários no estudo “integrado” nada deste ganho foi computado, apenas fazendo
um somatório dos resultados das barragens como se cada uma fosse operada sozinha no rio
natural. Um cálculo foi feito para cada barragem com e sem deplecionamento, e se chegou à
conclusão de que a relação entre custo e benefício é mais atraente se todas fossem operadas
sem deplecionamento (ELETROBRÁS, 2009 & MME, 2009).
A proposta da hidrelétrica de Belo Monte, antigamente chamada de Kararaô, e a sua
contrapartida rio acima, a hidrelétrica de Altamira, mais conhecida por seu nome anterior –
Babaquara está no centro das controvérsias sobre o processo de tomada de decisão para
grandes projetos de infraestrutura na Amazônia.
A hidrelétrica de Belo Monte, no plano de 2002, por si só teria uma área de reservatório
pequena de 440 km², revisado para 516 km² no plano de 2009, e capacidade instalada muito
grande, em torno de 11.181,3 MW, revisado para 11.233,1 MW no plano de 2009. A represa
de Babaquara que regularizaria a vazão do rio Xingu (aumentando assim a geração de energia
de Belo Monte), inundaria uma vasta área de 6.140 km². O quadro 3.1 apresenta as cinco
maiores Hidrelétricas do Brasil já construídas.
Quadro 3.1 - As 5 maiores hidrelétricas do Brasil
Usina Hidrelétrica

Rio

MW

Paraná

14.000

Paraná

Tocantins

8.370

Pará

Paraná

3.444

São Paulo e Mato Grosso do Sul

4 – Xingó

São Francisco

3.162

Alagoas e Sergipe

5 - Paulo Afonso IV

São Francisco

2.462

Bahia

1 – Itaipu
2 – Tucuruí
3 - Ilha Solteira

Local

Fonte: www.aneel.org.br, adaptado pelo autor.

O impacto causado pelas represas provê uma razão poderosa para o Brasil reavaliar as suas
atuais políticas, que alocam grandes quantidades de energia na rede nacional para o
beneficiamento de alumínio, uma indústria de exportação subsidiada. O caso de Belo Monte e
das cinco represas adicionais à montante de Belo Monte, contidas no plano original (inclusive
a hidrelétrica de Altamira/Babaquara) indica a necessidade de reformar o sistema de avaliação
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e licenciamento ambiental para incluir os impactos de projetos interdependentes múltiplos e
internalizar todas as externalidades negativas advindas dos seus impactos socioambientais.
3.3 A Construção de Barragens e as Políticas Públicas no Nordeste – Dois Momentos
Importantes

Para efetuar o resgate histórico das questões relacionadas a essa temática das barragens, podese tomar como exemplo - no âmbito de uma discussão sobre políticas públicas de
desenvolvimento e sustentabilidade de recursos hídricos - a escolha pública do governo
imperial para debelar às secas no Nordeste brasileiro.
A grande seca de 1877-79, durante a qual teriam morrido mais de 500.000 pessoas na
Província do Ceará e vizinhanças, ou seja, a metade da população foi à causa de um doloroso
despertar após 30 anos de chuvas relativamente regulares e constituiu um marco importante
na história da açudagem pública, pois motivou e provocou intensos debates que deviam
resultar em propostas que vigoram até os dias de hoje.
No mês de outubro de 1877, em sessões memoráveis do Instituto Politécnico, sob a
presidência do Conde D’Eu foram sugeridos e debatidos diversas propostas, para conjurar a
crise, tomando parte nos debates, entre outros, o Conselheiro de Capanema, Dr. Álvaro de
Oliveira e o conselheiro Beaurepaire Rohan.
O Conde D’Eu apresentou e foi aprovada, a seguinte proposta: “construir, quanto antes, no
interior da Província do Ceará e outras assoladas pela seca, represas nos rios e açudes nas
localidades que para tais fins fossem mais apropriadas ao abastecimento d’água no mesmo
interior”.
Foi nomeada uma comissão “com a incumbência de percorrer a Província do Ceará e estudar
os meios práticos de abastecimento, durante as estiagens, da quantidade d’água suficiente para
as necessidades de população, manutenção do gado e estabelecimento de um sistema de
irrigação que tornasse sempre possível a cultura das terras” (MOLLE, 1994, p. 23). A
comissão, malograda a sua tentativa de percorrer o sertão por causa da seca ali reinante, ficou
nas imediações de Fortaleza e propôs, entre outras coisas, a construção de 30 açudes, com
capacidade de um milhão de metros cúbicos, cada um. “Os açudes como meios propostos de
reter águas pluviais e irrigar terrenos da circunvizinhança formam um excelente meio para
evitar em grande parte os efeitos terríveis de uma seca como também das inundações, tendo
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sido eles construídos por quase todas as nações contra um ou outro mal” (MOLLE, 1994, p.
23).
Vinte e cinco anos serão necessários para assistir à concretização desta proposta e à
demarragem real da açudagem pública de grande porte. Na realidade, o aspecto mais novo
dessa resolução concernia principalmente ao grande porte dos açudes propostos e ao empenho
direto do governo imperial, pois açudes menores já vinham sendo contemplados, há quase
cinqüenta anos como vimos com relação ao Ceará, pelos governos das Províncias.
Referindo-se à Paraíba, neste mesmo ano de 1877, Beaurepaire Rohan reporta a existência de
“açudes muito importantes, tanto públicos como particulares, e entre os primeiros notam-se os
da vila de Campina Grande” (MOLLE, 1994, p. 23). O certo é que naquela província a
opinião pública, amestrada pela experiência, preconiza essas construções como o único meio
de conservar água potável e é isto tão universalmente reconhecido, que a sua ilustrada
assembléia legislativa promove essas obras com o maior empenho.
A comissão foi dissolvida em 1878, e o governo imperial pediu, em 1880, a um engenheiro
especialista britânico Jules Jean Revy, que fossem inspecionados novamente os boqueirões
propícios à construção de açudes. Dos cinco açudes propostos no relatório resultante desta
missão, apenas um foi iniciado dois anos mais tarde. Ao mesmo tempo, a difusão dos
pequenos açudes construídos por particulares começou a conhecer um desenvolvimento
espetacular, apresentando um crescimento exponencial, a figura 2.1 mostra a localização dos
principais açudes construídos no Nordeste até dezembro de 1949.

3.3.1 O Quixadá – Marco Institucional das Politicas Públicas de Barragens – O Primeiro
Momento.
Coube ao engenheiro britânico Jules Jean Revy iniciar a construção do açude Cedro, em
Quixadá, no estado do Ceará, consubstanciando-se na primeira e grandiosa concretização do
investimento público na grande açudagem (Figura 3.2).
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Figura 3.2 – Açude do Cedro – Quixadá – Ceará

Fonte: Salvador de Oliveira, 2009.

No ano de 1882 o primeiro projeto foi feito pelo próprio Jules Revy que coordenou a
realização de obras preliminares, como a construção de uma estrada de acesso e a instalação
das máquinas. Às vésperas do iníco das obras, ocorreu a proclamação da república e a
conseqüente retirada do engenheiro britânico Jules Jean Revy. Após modificações no projeto
realizadas em 1889 pelo engenheiro Ulrico Mursa, da Comissão de Açudes e Irrigação
(atualmente DNOCS), as obras foram finalmente iniciadas em 15 de novembro de 1890. O
período entre o primeiro projeto e a inauguração foi de 25 anos e suas obras contaram, em
grande parte, com o emprego de mão-de-obra dos flagelados da seca.
As quantias consumidas nesse empreendimento acirraram o debate em volta das ações do
governo para com o Nordeste. De um ponto de vista puramente financeiro, o então ministro
da fazenda, Rui Barbosa, declarava, em 1890:
“As despesas com os estados atingidos pela seca formam, no orçamento, uma
voragem, cujas exigências impõem continuamente ao país sacrifícios indefinidos
(...) Cumpre que a política republicana busque penetrar seriamente as regiões
obscuras dessa parte das nossas finanças e descobrir a esse problema solução mais
inteligentes e menos detrimentosa para os contribuintes.”

A conclusão da obra aconteceu após várias interrupções, em 1906, já sob coordenação do
engenheiro Bernardo Piquet Carneiro, que assumira a direção da construção, em 1900. A
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beleza do açude não foi suficiente para poupá-lo dos pesares externado pelo presidente
Afonso Pena, no dia da sua inauguração, por causa das somas despendidas para a sua
construção. Euclides da Cunha também se referiu à obra da seguinte forma; “Quixadá: único –
monumental e inútil”.
O açude do Cedro foi construído sobre o leito do rio Sitiá e sua capacidade é de 126 milhões
de metros cúbicos, o que o posiciona como o sétimo maior reservatório de água do Ceará.
Possui quatro barragens: a principal, a do sul, a da Lagoa do Forges e a do vertedouro, que
barram as águas do rio Sitiá e dos riachos Macambira, Verde, do Socorro, do Cabo, Guaribas,
Caracol e outros riachos da região.
O superdimensionamento da barragem em relação ao potencial da bacia hidrográfica fez com
que as sangrias fossem raras. Em toda a sua história ocorreram apenas seis eventos. O
primeiro registrado em 1924 e depois nos anos de 1925, 1974, 1975, 1986 e 1989. Outra
causa apontada para o baixo índice de sangrias é a construção de inúmeros pequenos açudes
que foram construídos à montante do Cedro e impedem que a água chegue até a barragem. O
açude do Cedro só secou totalmente nos anos de 1930, 1932, 1950 e de 1999. Na figura 2.2
observa-se a barragem em curva e ao fundo a pedra da “galinha choca”. O quadro 3.2, a
seguir, apresenta os dados gerais do Projeto do Açude do Cedro – O Quixadá.
Quadro 3.2 - Dados Gerais do Projeto do Açude do Cedro – O Quixadá
Dados gerais do projeto do Açude do Cedro – O Quixadá
Estado
Município
Bacia Hidrográfica

Ceará
Quixadá
Banabuiú

Informações Gerais
Ano do Projeto
Início da Construção
Ano da Inauguração
Proprietário

1882 (modificado em 1889)
1890
1906
DNOCS

Barragem
Alvenaria de terra
Tipo
Capacidade (m³)
Vazão Regularizada (m³/s)
Altura Máxima (m) (Barragem Principal)
Bacia Hidrográfica (km²)

125.694.000
0,50
20,0
224,0

Sangradouro
Vertedouro
Tipo
Cota da Soleira (m)
Largura (m)

Fonte: www.coorgrh.gov.br

114,5
91,0
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Devido à sua importância histórica e sua beleza natural o açude do Cedro foi tombado pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional(IPHAN) em 1977.
Em 1904, foram criadas a Comissão de Açudes e Irrigação, a Comissão de Perfuração de
Poços e a “Comissão de Estudos e Obras contra os efeitos da Seca”, às quais coube programar
a política federal de construção de obras em maior escala. Essas comissões deram luz, no dia
21 de outubro de 1909, à “Inspetoria de Obras Contra a Seca” (I.O.C.S.). Iniciava-se um
período de 10 anos de intensos estudos básicos na área de geologia, botânica, cartografia,
suprimento d’água, etc. realizados por técnicos, muitos dos quais estrangeiros, cujos nomes
passaram para a história como Logfren, Crandall, Small, Von Luetzelburg etc. Estradas,
ferrovias, linhas telegráficas, poços e açudes foram iniciados.
Em 1907, o Ministro da viação e Obras Públicas, Lauro Muller, fornece o primeiro balanço da
construção de açudes:
“Do exame mandado proceder nas obras feitas pelo governo, com o interesse de dar
trabalho a população foragida em épocas de calamidade, ficou comprovado que nada
menos de 64 açudes (só no Ceará), construídos com excessivo dispêndio e entregues
aos cuidados da administração local, se achavam inteiramente esboroados, uns por
mal projetados que foram, outros por defeitos de construção, uns e outros
principalmente por falta de conservação” (MOLLE, 1994, p. 25-26).

Ciente do grande desperdício ocasionado pela falta de conhecimento e aplicação de normas
técnicas, que acarretava numerosos arrombamentos, bem como da necessidade e do interesse
da União em incentivar a difusão de reservatórios de menor porte, a IFOCS criou, em 1915, o
chamado "regime de cooperação” pelo qual se outorgava um prêmio à construção de açudes
privados (de capacidade máxima de três milhões de m³).

O projeto e o orçamento eram fornecidos gratuitamente pela IFOCS e um prêmio equivalente
à metade do orçamento era concedido no fim da construção (ou, a título de adiantamento,
quando a metade da obra já estivesse pronta). O proprietário comprometia-se a fornecer água
para as necessidades domésticas das populações circunvizinhas.

No caso de açudes públicos construídos pela iniciativa do Estado ou dos municípios, o prêmio
atingia 70% do orçamento. Sendo, muitas vezes, construído com a mão-de-obra da fazenda, o
açude era apenas financiado pelo prêmio, o que, evidentemente, provocou um afluxo
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desordenado de demandas. O inspetor da IFOCS, J. Palhano de Jesus, no seu relatório de
1929, descreve esta situação da seguinte maneira: “Quanto aos açudes particulares que a
União subvenciona, indispensável que o novo regulamento defenda a repartição da avalanche
de pedidos de estudos e orçamentos que, uma vez realizados com sensíveis dispêndios de
energia e dinheiro, ficam atirados para um canto, porque o requerente não tem nem nunca
esperou ter os necessitados recursos para a construção. Pede porque sabe que se lhe dar
inteiramente de graça. Para corrigir este grave inconveniente, sem prejuízo da inteligente
política de subvenções, convém estipular-se que as petições para tais estudos sejam seladas
com recursos federais no valor de 300$”.
Acrescenta o Ministro Jose Américo de Almeida: “Acarretava uma verdadeira odisséia esse
regime de cooperação: além de serem atendidos os favoritos da política dominante, o
recebimento dos prêmios dependia de formalidades burocráticas que consumiam muitos
lustros [em média, transcorriam sete anos entre o pedido e a entrega da obra, com dois anos
para construção] Já conquistou, porém, o Governo a confiança geral desse regime” (MOLLE,
1994, p. 36).
Apesar dessa tal confiança, processo pelo qual os grandes proprietários reforçavam seu poder
e capital através da açudagem em cooperação é denunciado por dois outros ex-diretores da
IFOCS: Concluída que seja a obra, o proprietário favorecido é obrigado a fornecer água para
fins domésticos às pessoas em número muito minguado que vive nas cercanias do açude: é
isso o que apenas impõe a lei (...) a intenção do legislador - patriótica e humana, mas o
resultado é um mito. Todo o esforço oficial na construção de um açude particular, pelo
contrário, redunda na cooperação para o aumento da fortuna dos senhores de domínios sem
beneficiar o sertanejo pobre. O açude particular, propiciado pela cooperação governamental,
com as grandes vantagens que apresenta, tende a criar na terra seca, a classe dos senhores de
água.
A Figura 3.3 apresenta o Mapa da localização dos 575 principais açudes construídos no
Nordeste, até o ano de 1949.

104

Figura 3.3 – Localização dos 575 principais açudes construídos no Nordeste, até o ano de
1949

Fonte: Almeida, 1982

105

Quando, em 1967, foi desativado o regime de cooperação, 575 açudes tinham sido
construídos (com uma avassaladora proporção no Estado do Ceará); mil projetos estavam
aguardando aprovação. O regime de cooperação, só teve continuidade para obras públicas,
sendo o seu balanço total de 622 açudes no fim de 1988, correspondendo a uma capacidade de
armazenamento de quase 1.5 bilhões de m3.
O rumo tomado pelo governo não fazia esquecer o amplo debate que vinha acirrando-se desde
o Império, sobre as soluções próprias para redimir o Nordeste. Houve, de fato, entre os mais
afamados cientistas e personalidades da época, partidários das soluções mais originais, que
com o passar do tempo tenderam a se tornarem esdrúxulas para a época. Não faltou, por
exemplo, quem apostasse na transposição das águas do São Francisco para outras bacias
(Figura 3.4 - Mapa da transposição das águas do rio São Francisco), na nomadização da
população e seu amparo nos brejos em caso de calamidade, na arborização da província com
abacateiros “desde o alto do sertão até a pancada do mar” ou, como André Rebouças, na
destilação da água do mar.
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Figura 3.4 - Transposição das águas do rio São Francisco

Fonte: Bouchardet, 1989.
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3.3.2 A Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - Construção das Barragens e Usinas
Hidrelétricas – O Segundo Momento
Descoberto no dia 04 de outubro de 1501, por João da Nova, que nesta data chegou a sua foz,
o nome São Francisco foi dedicado ao santo do dia - São Francisco Borja (CODEVASF,
1991). O rio São Francisco tem sido referenciado como Nilo brasileiro e Mediterrâneo
brasileiro por, respectivamente, apresentar enchentes periódicas numa área semiárida e
constituir-se uma linha de comunicação.
A bacia hidrográfica do São Francisco (Figura 3.5) é a terceira maior do Brasil, sendo
responsável pela drenagem de aproximadamente 636.920 Km². O Rio São Francisco atravessa
o sertão semiárido mineiro e baiano possibilitando a sobrevivência da população ribeirinha de
baixa renda, a irrigação em pequenas, médias e grandes propriedades e a criação de gado. Dos
seus trinta e seis tributários, dezenove são perenes.
Desde as nascentes a bacia do rio São Francisco vem sofrendo degradações com sérios
impactos sobre as águas e, conseqüentemente, sobre os peixes. A maioria dos povoados não
possui tratamento de esgotos domésticos e industriais, lançando-os diretamente nos rios. O
desmatamento para a produção de carvão vegetal tem reduzido as matas ciliares e o uso
intensivo de fertilizantes e defensivos agrícolas, têm contribuído para a poluição das suas
águas (ANA, 2002).
A área de sua bacia corresponde a 8% do território brasileiro, dentre os quais, 381.000 km² ou
56,0% situam-se no chamado Polígono das Secas. Reside aí a sua importância política,
econômica e social para a região Nordeste do país. Encarada como “região problema”
oficialmente desde 1877 (PLANVASF,1986), o Nordeste convive com secas prolongadas
historicamente, embora tenha na sua porção centro-sul, o vale de um grande rio perene que
transborda enchentes memoráveis.
O rio São Francisco recebe água de 168 afluentes, dos quais 99 são perenes, 90 estão na sua
margem direita e 78 na esquerda. A produção de água de sua Bacia concentra-se nos cerrados
do Brasil Central e em Minas Gerais e a grande variação do porte dos seus afluentes é
conseqüência das diferenças climáticas entre as regiões drenadas. O Velho Chico – como
carinhosamente o rio também é chamado – banha os Estados de Minas Gerais, Bahia,
Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Sua Bacia hidrográfica também envolve parte do Estado de
Goiás e o Distrito Federal (Disponível em: www.intergração.nacional.gov.br . Acesso em: 10
set. 2010).
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Figura 3.5 - Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco

www.ana.gov.br
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O São Francisco é chamado de “rio da integração nacional”. Essa denominação vem do fato
de ele ligar o Brasil desde o Sudeste – serra da Canastra, em Minas Gerais, onde nasce – até o
Nordeste, exatamente na divisa dos Estados de Alagoas e Sergipe, onde deságua no oceano
Atlântico. Seu curso pode ser dividido em quatro trechos diferenciados: o do alto São
Francisco, que vai da nascente até a confluência com o rio Jequitaí, em Minas Gerais; o médio
São Francisco, onde começa o trecho navegável do rio e segue até a barragem de Sobradinho,
na Bahia; e o submédio e o baixo, entre Sobradinho e a foz, compreendendo uma superfície
equivalente a 634 mil km² (Figura 3.6).
O São Francisco recebe água de vários afluentes, sendo a produção de água de sua bacia
concentrada nos Cerrados do Brasil Central. A maior produção de água se forma realmente
entre sua nascente e a cidade de Carinhanha, na divisa de Bahia e Minas Gerais. A grande
variação na quantidade de água que os afluentes despejam no São Francisco é conseqüência
das diferenças climáticas entre as regiões drenadas pelo rio. Como o “Velho Chico” tem uma
extensão de 2.863 km, corta cinco estados diferentes e sua bacia hidrográfica está inserida em
sete estados, abrangendo regiões com as mais diversas condições naturais.
Embora a maior parte das águas do rio venha de Minas Gerais, o São Francisco só pode
garantir uma grande oferta de águas – mesmo durante a estação seca (de maio a outubro) –
após a represa de Sobradinho, considerada o pulmão do São Francisco. Isso porque a
barragem foi planejada para regularizar o rio, a fim de possibilitar a geração de energia
hidroelétrica nas usinas de Paulo Afonso, Itaparica e Xingó.
As chuvas que caem na bacia e chegam ao rio variam muito de volume ao longo do seu
percurso. A média anual vai de 1.900 mm na nascente, em Minas Gerais, a 400 mm no
Semiárido Nordestino. A evaporação, ao contrário, vai de 500 mm anuais, nas nascentes, a
2.200 mm, em Petrolina, perto da fronteira da Bahia com Pernambuco. Essa evaporação
elevada, característica do Semiárido Nordestino, dificulta a manutenção de água nos açudes
da região, que não são abastecidos por rios perenes.
Uma síntese das características físicas e socioeconômicas da Bacia do Rio São Francisco
descrita por regiões fisiográficas é apresentada no Quadro 3.3.
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Quadro 3.3 - Características físicas e socioeconômicas da Bacia por regiões fisiográficas
Características
Total ou média

Alto

Médio

Submédio

Baixo e
costeira
adjacente

zona

Área, km², 636.920

99.387

401.559

115.987

Área, %, 100

15,6%

63,1%

18,2%

1.003

1.152

568

Minas
Gerais-MG

Minas GeraisMG,
Distrito
Federal-DF,
Goiás-GO
e
Bahia-BA

Bahia-BA,
Pernambuco-PE,
Alagoas-AL e
Sergipe-SE

194

173

93

78

6.489.402
(48,8%)

3.364.383
(25,3%)

2.021.289
(15,2%)

1.422.881
(10,7%)

93

57

54

51

16,8

68,7

Comprimento
trecho principal,
km, 2.863

do

Estados inclusos

Número de municípios,
503
População, hab. e %,
13.297.955 (100)
Urbanização, %
Densidade
demográfica,
hab./km2, 20,1
Principais barragens
hidrelétricas
(potencial de produção
de energia, MW)

62,9

8,0

Três Marias
(396)
Rio
das
Pedras (9,3)
Cajuru (7,2)
Queimados
(10,5)
Paraúna
(4,1)

Sobradinho
(1.050)
Panderos (4,2)
Correntina (9,0)
Rio das Fêmeas
(10,0)

Paulo Afonso I,
II, III e IV
(3.986)
Moxotó (440)
Itaparica (1.500)
Xingó (3.000)

44.091ha
(12,9%)

170.760ha
(49,8%)

93.180ha
(27,2%)

Área irrigada 342.712
ha (100%)

ANA/GEF/PNUMA/OEA, (2004)

19.987
3,1%
140

Pernambuco-PE,
Alagoas-AL e
Sergipe-SE

34.681ha
(10,1%)
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Figura 3.6 – Subdivisões fisiográficas da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco

Fonte: www.ana.gov.br
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O Baixo São Francisco ocupa uma superfície de 19.987 km2, equivalente a 3.1% da área da
Bacia do rio São Francisco, correspondendo à menor porção dentre as quatro subdivisões
fisiográficas da bacia. Localizada entre as coordenadas geográficas de 8º e 11º de latitude sul
e 36º e 39º de longitude oeste, o Baixo São Francisco constitui-se na porção mais oriental da
bacia, abrangendo os estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe (Figura 3.7).
Figura 3.7 – Baixo São Francisco

ANA/GEF/PNUMA/OEA, (2004)
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A região do Baixo São Francisco é composta por 78 municípios, sendo os mais importantes
ao nível de hierarquização urbana e áreas de influência: Arapiraca (AL), Penedo (AL),
Pesqueiro (AL), Delmiro Gouveia (AL), Jeremoabo (BA), Própria (SE), Águas Belas e
Buíque (PE). Os municípios se encontram distribuídos da seguinte forma: 50 no Estado de
Alagoas, 28 em Sergipe, 6 na Bahia e 16 em Pernambuco (Tabela 3.6).
Segundo dados do Censo Demográfico de 2000 (IBGE), a população residente nos
municípios do Baixo São Francisco totalizava cerca de 1.807.718 habitantes, o que representa
um crescimento de 12% em relação ao ano de 1991, e perfaz uma densidade demográfica de
59,7 hab/km2. Desse montante, cerca de 51% da população reside em áreas rurais e o restante
está situado em zonas urbanas. Esta distribuição é contrária à condição brasileira, onde
predomina a população residindo em áreas urbanas. Dentre os Estados abrangidos, a Bahia
apresenta a menor área (2.962 km2), o que representa apenas 0,5% da área total do Estado,
que é de 567.295 km2. A população nesta região é de 69.970 habitantes, o que perfaz a menor
densidade demográfica da área: 23,6 hab/km2.
Tabela 3.6 – Contribuição em Área, População e Número de Municípios dos Estados que
Compõem o Baixo São Francisco.

Estado

Nº de
Municípios

Área
(km2)

Área
(%)

População
(hab)

Densidade
Demográfica
(hab./km2)

Alagoas

50

12.797,6

42,27

1.075.845

84,1

Pernambuco

16

7.474,6

24,70

341.026

45,6

Sergipe

28

7.042,6

23,25

320.877

45,6

6

2.962,9

9,78

69.970

23,6

100

30.277,7

100,00

1.807.718

59,7

Bahia
Totais

FONTE: Relatório final do projeto de mapeamento de uso da terra no baixo São Francisco – 2002

O Baixo curso do rio São Francisco está situado no trecho entre a cidade de Paulo Afonso,
Estado da Bahia (BA) e a sua foz, perfazendo um total de 265 km no sentido oeste-leste
(Figura 3.8).
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Figura 3.8 – Localização da área do Baixo São Francisco

Fonte: ANA/PNUMA/GEF/OEA, 2002.

O São Francisco é um dos poucos rios brasileiros perenes, sendo utilizado para diferentes
finalidades sociais e econômicas como: abastecimento de água para populações urbanas
(inclusive a cidade de Aracaju), diluição de efluentes domésticos, abastecimento de
agricultura irrigada, com plantio de culturas de ciclo curto, aquicultura, ecoturismo,
navegação e exploração da hidroeletricidade através das Usinas do Complexo Paulo Afonso e
da Usina de Xingó, pertencentes à Companhia Hidrelétrica do São Francisco - CHESF.
Entre seus afluentes destacam-se os rios Capiá, Ipanema e Traipu, afluentes da sua margem
esquerda, localizados no estado de Alagoas. Na margem direita sobressaem os riachos Santo
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Antônio e do Aterro, situados no estado de Sergipe, próximos à foz do rio São Francisco, no
oceano Atlântico.
A vazão média natural do rio São Francisco na estação de medição da cidade de Pão de
Açúcar – Estado de Alagoas (AL) – é de 2.847 m³/s. Na estação da cidade de Traipu, também
em Alagoas, a vazão é de 2.980 m³/s. Os reservatórios construídos na calha principal, no SubMédio São Francisco, regularizam uma vazão de cerca de 2.100 m³/s.
O potencial hidrelétrico do São Francisco é muito grande, de cerca de 20.000 MW.
Atualmente ele dispõe de 9.000 MW aproveitados na calha principal e cerca de 50 MW nos
afluentes. Restam cerca de 6.398 MW na calha principal (Figura 3.9). A capacidade
hidrelétrica já aproveitada do rio São Francisco está distribuída da seguinte forma: (Quadro
3.4).
Quadro 3.4 - Capacidade hidrelétrica aproveitada do rio São Francisco
Capacidade hidrelétrica aproveitada do rio São Francisco
Três Marias - MG

396 MW

Construída

Sobradinho - BA

1.050 MW

Construída

Itaparica - PE/BA

2.500 MW

Construída

Paulo Afonso I, II, III e IV

3.984 MW

Construída

Moxotó - PE

1 440 MW

Construída

Xingó - AL/SE

1.000 MW

Construída

Fonte: www.ch esf.go v.b r

O rio São Francisco é responsável pelo atendimento com energia elétrica a todo o Nordeste.
Duas geradoras de energia são responsáveis pelo setor no São Francisco: As Centrais Elétricas
de Minas Gerais - CEMIG e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco - CHESF.
A irrigação e as barragens hidrelétricas são responsáveis pelo desvio do leito do rio, a redução
da vazão, a alteração da intensidade em época das enchentes, a transformação do rio em lagos,
com impactos diretos sobre os recursos pesqueiros. Segundo Zellhuber e Siqueira (2007),
atualmente o rio São Francisco possui apenas dois trechos de águas correntes: 1.100 km entre
as barragens de Três Marias e Sobradinho e 280 km da barragem de Sobradinho até a entrada
do reservatório de Itaparica. Daí para baixo transforma-se em uma cascata de reservatórios da
CHESF, (Itaparica, Complexo Moxotó - com Paulo Afonso I, II, III, IV e Xingó (Figura 3.5).
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Figura 3.9 - Usinas Hidrelétricas na Bacia do Rio São Francisco.

Fonte: www.ana.gov.br
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A Usina Hidrelétrica de Três Marias foi inaugurada em 1962 (Figura 3.10). A barragem tem
2.700 metros de comprimento e forma um reservatório de vinte e um bilhões de metros
cúbicos de água, a 2.221 km acima da foz do rio, foi construída com recursos da Comissão do
Vale do São Francisco – CVSF e é administrada pela Cemig. É considerada de grande
importância para o Brasil, pois a energia gerada pela usina é entregue ao Sistema Interligado
Nacional - SIN, sendo que a sua operação é coordenada pelo Operador Nacional do Sistema ONS.
Figura 3.10 - Usina Hidrelétrica de Três Marias

Fonte: www.sfrancisco.bio.br.

Localizada na parte central de Minas Gerais, compreende os municípios de Felixlândia,
Morada Nova de Minas, Biquinhas, Paineiras, Pompéu, Martinho Campos e Abaeté além de
Três Marias tendo partes de seus municípios alagados e formando o Circuito Turístico do
Lago de Três Marias.
A região onde se situa a represa de Três Marias apresenta características bastante diferentes
da encontrada no Médio e Baixo curso do rio São Francisco. Enquanto em vasta porção
nordestina o Rio São Francisco é a única certeza de água perene - "o refrigério", como dizem
nas terras mais ao Sul desconhecem estas mazelas. A represa de Três Marias assemelha-se,
assim, a uma parada do São Francisco, a fim de reunir forças antes de enfrentar um clima
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hostil, característico do sertão nordestino. Por tudo isso, entende-se a significação do
represamento das águas em Três Marias para cumprimento, como foi dito, de finalidades
múltiplas: produção de energia hidrelétrica, controle de enchentes, irrigação e melhoria das
condições de navegabilidade do São Francisco.
Com o passar dos anos a usina de Três Marias foi ficando em segundo plano no cenário
energético nacional. Feita para ser a maior barragem de terra do mundo na época, foi ficando
sem importância e o sucateamento da estrutura da Hidrovia do São Francisco diminuiram a
importância na navegabilidade, aliado a isto, o baixo volume de energia gerado, apenas
396Mw, em relação a grande área inundada foram tornando Três Marias uma obra obsoleta.
Contudo, sua importância estratégica ainda reside no controle da vazão do rio, cujos
benefícios vão repercutir até o Complexo Sobradinho/Paulo Afonso/Xingó, maior complexo
hidrelétrico do Nordeste que gera aproximadamente 95% da energia da região. Sem Três
Marias e Sobradinho, o Complexo de Paulo Afonso, com quatro usinas, importantíssimo na
matriz Energética do Nordeste, ficaria sem água no período seco e de nada adiantaria sua
extrema eficiência ao aproveitar um canyon natural do rio com seus oitenta metros de
desnível.
Outros aspectos mancham a reputação da represa, devido a não ter havido desmatamento
prévio da região, a baixa profundidade do lago e do perfil de sedimentos, os níveis de CO2 e
CH4, que são gases do efeito estufa são muito altos em Três Marias. Os dados apontam que,
neste caso, seria melhor a utilização de usinas térmicas no lugar de hídricas para garantir
menos contribuição para o efeito estufa. Três Marias é responsável por 540 mil toneladas
anuais, pelos cálculos da Coppe. Termelétricas a carvão com mesmo potencial energético
emitiriam 435 mil toneladas anuais de carbono, concluiram os pesquisadores. Existem no
Brasil apenas outras duas hidrelétricas mais poluidoras que Três Marias: A Usina Hidrelétrica
de Balbina (AM) e a Usina Hidrelétrica Samuel (RO). Mas também há usinas, como Itaipu,
que geram dez vezes menos gases quentes que uma termelétrica de mesmo tamanho.
Aproveitamento da Usina Hidrelétrica Luiz Gonzaga (Ex-Itaparica)
A Usina Hidrelétrica de Itaparica, que passou a se chamar Luiz Gonzaga em homenagem ao
"rei do baião nordestino" localiza-se no estado de Pernambuco, a 25 km a jusante da cidade de
Petrolândia/PE. A Usina Luiz Gonzaga posicionada no rio São Francisco a 50 km à montante
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do Complexo Hidrelétrico de Paulo Afonso, possui, além da função de geração de energia
elétrica, a de regularização das vazões afluentes diárias e semanais daquelas usinas (Figura
3.11).
Figura 3.11 - Usina Luiz Gonzaga

Fonte: www.chesf.gov.br

O represamento de Itaparica é feito por uma barragem de seção mista terra-enrocamento, com
altura máxima da ordem de 105,00 metros, associada às estruturas de concreto da casa de
máquinas e vertedouro que é dotado de nove comportas tipo setor, com uma extensão total da
crista de 4.700 metros, incluindo o trecho das estruturas de concreto com cerca de 720 metros.
O coroamento da barragem é na cota 308,10 metros com largura da crista em 10,00 metros.
Na Usina estão instaladas seis unidades com potência unitária de 246.600 kW, totalizando
1.479.600 kW. O início das obras aconteceu em 1979 e a conclusão em 1988. A distância da
barragem até a foz mede 312 km. A área do reservatório normal é de 828 km2 e o volume total
do reservatório acumula 10.782 Hm3.
Para a CHESF construir a barragem de Itaparica foi preciso transferir 5.800 famílias de
agricultores para glebas na caatinga, onde construiu agrovilas, mas não conseguiu levar água
para irrigação, o que a obrigou a manter essas famílias, o que vem fazendo há seis anos, com
uma cesta básica que, nos últimos meses, correspondeu a R$ 220,00 (duzentos e vinte reais)
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(Quadro 3.5).
Quadro 3.5 - Relação dos municípios onde estão situados os projetos de irrigação.
Relação dos municípios onde estão situados os projetos de irrigação
Santa Maria da Boa Vista

Projeto Caraíba

Orocó – PE

Projeto Brígida

Itacuruba - PE

Projeto Itacuruba

Petrolândia - PE

Projeto Apolônio Sales

Curaçá – BA

Projeto Pedra Branca

Glória – BA

Projeto Borda da Lagoa

Chorocho/Terachil - BA

Piscigranjas

Fonte: www.chesf.gov.br

A energia gerada é transmitida por uma subestação elevadora com 09 transformadores de 185
MVA que elevam a tensão de 16 kV para 500 kV.
O Complexo de Paulo Afonso é formado pelas usinas de Paulo Afonso I, II, III, IV e
Apolônio Sales (Moxotó), que produz 4.279,600 mil kW. A energia é gerada a partir da força
das águas da cachoeira de Paulo Afonso, num desnível natural de 80 metros do rio São
Francisco, conforme demonstra o quadro 3.6.
Quadro 3.6 – Usinas que compõem o Complexo de Paulo Afonso
Usinas que compõem o complexo de Paulo Afonso
Hidrelétrica

Data Operação

Unidades Geradoras

Potência total/kw

Paulo Afonso I

1954

3

180.001

Paulo Afonso II

1961

6

443.000

Paulo Afonso III

1971

4

794.200

1977

4

400.000

1979

6

2.462.400

Apolônio

Sales

(Moxotó)
Paulo Afonso IV
Fonte: www.chesf.gov.br
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Aproveitamento da Usina Hidrelétrica Paulo Afonso I
O aproveitamento hidrelétrico de Paulo Afonso I, integrante do Complexo de Paulo Afonso,
localiza-se na cidade de Paulo Afonso, estado da Bahia (Figura 3.12).
As Usinas Paulo Afonso I, Paulo Afonso II e Paulo Afonso III estão em um mesmo
represamento, constituídos de uma barragem do tipo gravidade em concreto armado, com
altura máxima de 20 metros e comprimento total da crista de 4.707 metros, associado às
estruturas de concreto tais como: um vertedouro do tipo Krieger, com descarga livre e quatro
vertedouros de superfície, com comportas vagão, um descarregador de fundo, dois drenos de
areia, tomada d’água e casa de força subterrâneas, escavada em rocha sólida, com
profundidade aproximada de 80 metros.
Figura 3.12 - Usina Paulo Afonso I

Fonte: www.chesf.gov.br

A Usina Paulo Afonso I é constituída de três unidades geradoras acionadas por turbinas
Francis, com potência unitária de 60.000 kW, totalizando 180.001 kW. A energia gerada é
transmitida por uma subestação elevadora com nove transformadores de 22,5 MVA cada um,
que elevam a tensão de 13,8 kV para 230 kV. A partir desse ponto é feita a conexão com o
sistema de transmissão da CHESF através da Subestação Paulo Afonso, com 230 kV.
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Aproveitamento da Usina Hidrelétrica Paulo Afonso II
O aproveitamento hidrelétrico de Paulo Afonso II, integrante do Complexo de Paulo Afonso,
localiza-se na cidade de Paulo Afonso, estado da Bahia. A Usina Paulo Afonso II (Figura
3.13).
A Usina Paulo Afonso II é constituída por seis unidades geradoras acionadas por turbinas
Francis, sendo duas unidades com potência unitária de 70.000 kW, uma unidade com potência
unitária de 75.000 kW e três unidades com potência unitária de 76.000 kW, totalizando
443.000 kW.
Figura 3.13 - Usina Paulo Afonso II

Fonte: www.chesf.gov.br

A energia gerada é transmitida por uma subestação elevadora com 18 transformadores dos
quais nove são de 30 MVA cada um e o restante, são de 25 MVA cada um, que elevam a
tensão de 13,8 kV para 230 kV. A partir desse ponto é feita a conexão com o sistema de
transmissão da CHESF através da Subestação de Paulo Afonso, com 230 kV.
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Aproveitamento da Usina Hidrelétrica Paulo Afonso III
O aproveitamento hidrelétrico Paulo Afonso III, integrante do Complexo de Paulo Afonso,
localiza-se na cidade de Paulo Afonso, estado da Bahia. A Usina Paulo Afonso III, projetada e
construída pela CHESF (Figura 3.14).
Figura 3.14 - Usina Paulo Afonso III

Fonte: www.chesf.gov.br

A Usina de Paulo Afonso III possui quatro unidades geradoras acionadas por turbinas Francis,
com potência unitária de 198.550 kW, totalizando 794.200 kW.
A energia gerada é transmitida por uma subestação elevadora com 12 transformadores de 80
MVA cada um, que elevam a tensão de 13,8 kV para 230 kV. A partir desse ponto é feita a
conexão com o sistema de transmissão da CHESF através da Subestação de Paulo Afonso 230 kV, de onde partem quatro circuitos de Linhas de Transmissão - 230 kV para o Sistema
Regional Sul, para Salvador-BA e quatro circuitos de Linhas de Transmissão - 230 kV para o
Sistema Regional Leste para Recife, e mais cinco circuitos para o Sistema Regional Norte –
Fortaleza - e uma interligação com a SE - Paulo Afonso IV - 230/500 kV, constituindo-se
assim no principal nascedouro dos corredores de linhas de transmissão do Sistema CHESF.
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Aproveitamento de Paulo Afonso IV
O aproveitamento hidrelétrico Paulo Afonso IV, integrante do Complexo de Paulo Afonso,
encontra-se localizado na cidade de Paulo Afonso, estado da Bahia (Figura 3.15) está
instalada no rio São Francisco. Esta usina recebe água do reservatório de Moxotó através de
um canal de derivação. A água turbinada em conjunto com a água turbinada em Paulo Afonso
I, II e III, segue pelo canyon para a Usina de Xingó.
Figura 3.15 - Usina Paulo Afonso IV

Fonte: www.chesf.gov.br

O represamento de Paulo Afonso IV é constituído de barragens e diques de seção mista terraenrocamento num comprimento total de 7.430 metros e altura máxima de 35,00 metros;
estruturas de concreto num cumprimento total de 1.053,50m compreendendo: vertedouro com
oito comportas tipo de crista/controlado, com capacidade de descarga de 10.000 m3/s, tomada
d'água, casa de máquinas do tipo subterrânea com seis unidades geradoras cada uma, com
capacidade nominal de 410.400 kW, totalizando 2.462.400 kW. A energia gerada é
transmitida por uma subestação elevadora, com 18 transformadores monofásicos de 150
MVA cada um, que elevam a tensão de 18 kV para 500 kV.
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Aproveitamento da Usina Hidrelétrica Apolônio Sales

A Usina de Apolônio Sales, projetada e construída pela CHESF, está instalada no rio São
Francisco (Figura 3.16). O aproveitamento hidrelétrico de Moxotó encontra-se localizado no
município de Delmiro Gouveia - AL, a 8 km da cidade de Paulo Afonso - BA. Integrante do
Complexo de Paulo Afonso, a Usina Apolônio Sales localiza-se cerca de três quilômetros à
montante da barragem Delmiro Gouveia, de modo que a água turbinada em suas máquinas
aciona também as Usinas de Paulo Afonso I, II e III. Num segundo desnível em cascata e
através de um canal escavado a partir de sua margem direita, o reservatório de Moxotó
fornece a água necessária ao acionamento da Usina de Paulo Afonso IV, que se situa em
paralelo.
O represamento de Moxotó consta de uma barragem mista terra-enrocamento, com altura
máxima de 30 metros e comprimento total da crista de 2.825 metros, associado às estruturas
de concreto tais como: um descarregador de fundo, um vertedouro com descarga controlada
dotado de 20 comportas do tipo setor, com capacidade máxima de descarga de 28.000 m3/s e
casa de força com quatro unidades geradoras, acionadas por turbinas Kaplan, cada uma com
100.000 kW, totalizando uma potência instalada de 400.000 kW.
Figura 3.16 - Usina de Apolônio Sales (Moxotó)

Fonte: www.chesf.gov.br
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A energia gerada é transmitida por uma subestação elevadora com 06 transformadores de 80
MVA que elevam a tensão de 13,8 kV para 230 kV.
Aproveitamento da Usina Hidrelétrica Piloto
O aproveitamento hidrelétrico Piloto, está localizado na cidade de Paulo Afonso, estado da
Bahia. A Usina Piloto, construída e projetada pela CHESF, está instalada na margem esquerda
do riacho da Gangorra, com aproveitamento do braço do riacho Capuxu, a cerca de 500
metros da margem direita do rio São Francisco (Figura 3.17).
Figura 3.17 - Usina Piloto

Fonte: www.chesf.gov.br

O represamento de Piloto consta de uma barragem de gravidade em alvenaria de concreto
ciclópico, com 150,00 metros de comprimento e 4,00 metros de altura, com sangradouro do
tipo livre, com vertimento por sobre os flash-boards de madeira; tomada d'água dotada de
duas comportas metálicas e seus respectivos maquinários de manobras; uma sala de máquinas
com uma unidade geradora, acionada por uma turbina Francis de 2.000 kW, cujo controle de
vazão de alimentação é feito através de válvulas tipo borboleta.
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O sistema utilizado para disponibilizar a energia gerada é composto por um transformador
elevador de 2000 kVA, que eleva a tensão gerada de 2,4 kV para 13,8 kV, conectando-se ao
barramento de 13,8 kV dos serviços auxiliares da Usina Paulo Afonso III.
Aproveitamento da Usina Hidrelétrica Pedra
O aproveitamento hidrelétrico de Pedra localiza-se no estado da Bahia próximo a cidade de
Jequié/BA. A Usina da Pedra encontra-se localizada no rio de Contas, num trecho
denominado Pedra Santa a 18 km a montante da cidade de Jequié, sendo constituída por uma
única máquina de 20.007 kW (Figura 3.18).
Este rio constitui-se num importante curso d’água, incluído entre os cinco mais importantes
do estado da Bahia, que nasce na vertente leste da Serra das Almas, na Chapada Diamantina e
é um dos componentes da "Bacia do Leste". Para a regularização das descargas do rio de
Contas, num ponto onde a área de drenagem é de 38.720 km², criando um reservatório de
acumulação de 1.750 hm³. Foi construída sobre rocha sã encontrada a mais ou menos dez
metros sob o leito do rio. O aproveitamento visa, além da regularização do rio para o controle
das enchentes, abastecimento d’água, irrigação agrícola e geração de energia elétrica.
A bacia hidrográfica do rio de Contas tem uma área da ordem de 53.000 km², dos quais três
quartas partes acham-se situadas no "Polígono das Secas". A parte restante atravessa zona de
matas da região cacaueira. Com uma extensão de pouco mais de 500 km, apresenta desde a
nascente até sua foz, em Itacaré, uma queda de 615 metros.
O represamento da Pedra é feito por uma barragem do tipo “peso aliviado”, constituída por
monólitos de cabeça de martelo com cavidade interna. É composta de 24 blocos dos quais os
sete blocos centrais (de nº 12 a 18) são vertentes, com crista na cota 219,00 m, dotados de sete
comportas de setor de 9,0 metros de altura por 12,50 metros de vão. O coroamento da
barragem é na cota 232,00 metros. O muro de contenção da margem esquerda é do tipo misto
de alvenaria de pedra seca, reforçado por concreto levemente armado, na margem direita, o
muro de contenção é de concreto e separa o dissipador de energia do conjunto descarregador
de fundo da Usina hidrelétrica.
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Figura 3.18- Usina da Pedra

Fonte: www.chesf.gov.br

A energia gerada é transmitida por uma subestação elevadora com um transformador de 2,6
MVA, que eleva a tensão de 13,8 kV para 69 kV. A partir desse ponto é feita a conexão com o
sistema de transmissão da CHESF através da Subestação de 69 kV, que se interliga com a SE
- Funil 69 kV, passando a exercer um importante papel de reforço no suprimento de energia
ao próprio regional de Funil.
Aproveitamento da Usina Hidrelétrica de Sobradinho
A CHESF construiu a Barragem de Sobradinho, gerando o maior lago artificial do mundo,
com cerca de 5.000 km² de espelho d'água e acumulando 34 bilhões de metros cúbicos
(Figura 3.19). A manobra de Sobradinho é que abastece todo o sistema abaixo. O rio são
Francisco após Sobradinho está regularizado em 2.060 metros cúbicos por segundo. A
barragem além de gerar energia, deriva um canal de irrigação que abastece 17.000 hectares de
terras da Bahia e de Pernambuco.
Com a construção de Sobradinho foram transferidas as cidades de Pilão Arcado, Remanso,
Casa Nova e Sento-Sé na Bahia, além de inúmeros povoados, cerca de 6.000 famílias foram
transferidas para áreas que o INCRA preparou para esta finalidade, na Serra do Ramalho - o
famoso “Projeto Especial de Colonização Serra do Ramalho” ou simplesmente PEC. As
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famílias que eram habituadas a irrigar as terras receberam glebas de 25 hectares sem
irrigação. Acabaram por transferir suas terras para terceiros e foram aumentar as periferias das
cidades do vale. O aproveitamento hidrelétrico de Sobradinho está localizado no estado da
Bahia, distando cerca de 40 km à montante das cidades de Juazeiro/BA e de Petrolina/PE.
Figura 3.19 - Barragem de Sobradinho

Fonte: www.chesf.gov.br

Incorpora-se a esse aproveitamento de grande porte uma eclusa, de propriedade da CODEBA
- Companhia Docas do Estado da Bahia, cuja câmara tem 120 m de comprimento por 17 de
largura permitindo às embarcações vencerem o desnível de 32,5 metros criados pela
barragem, garantido assim a continuidade da tradicional navegação entre o trecho do Rio São
Francisco compreendido entre as cidades de Pirapora/MG e Juazeiro/BA - Petrolina/PE.
Compreendem o represamento de Sobradinho as seguintes estruturas: barragem de terra
zoneada com 12.000.000 de m³ de maciço, altura máxima de 41 metros e comprimento total
de 12,5 km; casa de força com seis unidades geradoras acionadas por turbinas Kaplan com
potência unitária de 175.050 kW, totalizando 1.050.300 kW; vertedouro de superfície e
descarregador de fundo dimensionados para extravasar a cheia de teste de segurança da obra;
tomada d'água com capacidade de até 25 m3/s para alimentação de projetos de irrigação da
região.
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A energia gerada é transmitida por uma subestação elevadora com nove transformadores
monofásicos de 133,3 MVA cada um, que elevam a tensão de 13,8 kV para 500 kV. A partir
daí acontece a conexão com o sistema de transmissão da CHESF é efetuada através da
subestação seccionadora de Sobradinho 500/230 kV.
Aproveitamento da Usina Hidrelétrica de Xingó
O aproveitamento hidrelétrico de Xingó está localizado entre os estados de Alagoas e
Sergipe, situando-se a 12 km do município de Piranhas/AL e a seis quilômetros do município
de Canindé do São Francisco/SE. A Usina de Xingó está posicionada com relação ao rio São
Francisco a sessenta e cinco quilômetros à jusante do Complexo de Paulo Afonso,
constituindo-se o seu reservatório, face às condições naturais de localização num canyon,
numa fonte de turismo na região através da navegação no trecho entre Paulo Afonso e Xingó,
além de prestar-se ao desenvolvimento de projetos de irrigação e ao abastecimento d'água
para a cidade de Canindé de São Francisco/SE (Figura 3.20).
Figura 3.20 - Usina de Xingó

Fonte: www.chesf.gov.br

Compreendem o represamento de Xingó as seguintes estruturas: barragem de enrocamento
com face de concreto a montante com cerca de 140 metros de altura máxima; na margem
esquerda (AL) situa-se o vertedouro de superfície do tipo encosta com duas calhas e 12
comportas do tipo segmento com capacidade de descarga de 33.000 m³/s. Na margem direita,
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no estado de Sergipe estão localizados os muros, a tomada d'água, os condutos forçados
(expostos), a casa de força, do tipo semi-abrigada, o canal de restituição e os diques de seção
mista de terra-enrocamento, totalizando o comprimento da crista em 3.623,00 metros. A usina
geradora é composta por seis unidades com 527.000 kW de potência nominal unitária,
totalizando 3.162.000 kW de potência instalada, havendo previsão para mais quatro unidades
idênticas numa segunda etapa. A energia gerada é transmitida por uma subestação elevadora
com 18 transformadores monofásicos de 185 MVA cada um que elevam a tensão de 18 kV
para 500 kV.
3.4 A Relação das Barragens com os Planos Nacionais de Desenvolvimento (PND’s)
Desde a época do Império que são realizados diversos estudos sobre o vale e a região de sua
bacia. De 1909 a 1948, muitos órgãos ligados a diversos ministérios realizaram obras e
estudos em suas respectivas áreas de atuação. A bacia do rio São Francisco foi também, desde
o Império objeto da ação direta do Estado com vistas à exploração de seus recursos. Assim,
por suas diversas potencialidades, o planejamento do desenvolvimento do vale do São
Francisco, seja no aproveitamento do potencial energético, seja no aproveitamento dos
recursos de solo e água para fins agrícolas, inseriu-se, a partir da década de 40, no contexto do
desenvolvimento nacional e regional.
Do Nordeste açucareiro, cuja base produtiva restringia-se à faixa litorânea, ao Nordeste
algodoeiro-pecuário, que ampliou os limites de ocupação para os sertões no final do século
XIX início do século XX, ocorreu o fortalecimento das relações determinantes do capital
internacional. A ponte entre os núcleos dinâmicos nordestinos com o poder central e com o
mercado internacional deu-se através da oligarquia responsável pela cristalização do discurso
de uma região carente de recursos e assolada pela seca.

A Criação da CHESF, da CVSF e da SUDENE

Foi em meio a este cenário de planejamento internacional aceito, por um lado e de um
domínio oligárquico regionalmente cristalizado do outro, que na Constituição Liberal de
1946, o Governo brasileiro destinou 1,0% da renda tributária da União para a realização de
estudos na bacia do rio São Francisco.
Mais uma vez, no decurso da história, acontece à adequação da máquina estatal às exigências
contemporâneas e por isso, cumprindo a Constituição, foram criadas, no ano de 1948, a
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CHESF - Companhia Hidrelétrica do São Francisco, encarregada dos estudos de viabilidade
de geração de energia e em 1950 a CVSF – Comissão do Vale do São Francisco para
promover o desenvolvimento da bacia.
Desta data em diante a bacia passa para o nível operativo de suas funções produtoras: um
grande lago aqui, mais a frente uma usina hidrelétrica, em outras terras canais de irrigação e
cultivos ditos apropriados, regularização de leito, construção de barragens, abertura de canais,
geração de energia, etc. Assim sob o comando do Governo Federal foi iniciado o Plano de
Metas para a construção do Brasil Grande.
Entre a formulação dos planos, programas e projetos e a sua efetiva implantação aconteceram
diversas mudanças políticas quanto institucionais, e neste diapasão foram planejadas a
implantação dos pólos agro-industriais e os programas de colonização e distribuição de terras
na bacia do rio São Francisco.
“Apesar da elaboração de um plano geral, a CVSF foi atuante apenas nas realizações de obras
dispersas na área da bacia e concentradas nos setores de energia, transporte, abastecimento de
água e de estações hidroclimáticas. Em 1953, a CVSF incentivou pioneiramente o
financiamento de moto-bombas para a irrigação e, em 1955, com base na Lei n° 2.559, criou o
Fundo de Mecanização da Lavoura que atuou, sobretudo por meio de residências agrícolas,
postos de assistência e colônias agrícolas” (CODEVASF. 1991a).
O ano de 1958 foi marcado pela ocorrência de uma seca prolongada, objeto preferido das
demandas regionais através do discurso da seca. Neste contexto a SUDENE foi criada para
programar ações de curtos e médios prazos que promovessem o desenvolvimento regional.
Neste momento a CVSF e a CHESF passaram a integrar o planejamento global para o
desenvolvimento do Nordeste. Nessa mesma época foi delimitado o Polígono das Secas,
abrangendo parte do médio São Francisco situado no estado de Minas Gerais.
A SUDENE – Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, criada em 1959, como
órgão de planejamento regional passou a coordenar a CVSF oferecendo-lhe respaldo político
necessário à realização de suas ações. Recebida com resistência pelos grupos dominantes da
região Nordeste e a sua proposta de transformação da Região chocava-se frontalmente com a
rigidez estrutural e as mudanças não se efetivaram como haviam sido programadas. A
SUDENE passou a ter a sua atuação direcionada para o fomento industrial e as orientações e
as práticas assinaladas não chegaram a ser atingidas.
A SUDENE foi submetida a uma reorientação, uma espécie de redirecionamento da sua
proposta inicial, em conseqüência do golpe militar ocorrido em 1964.
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Considerando as linhas iniciais propostas pelo GTDN para a criação da SUDENE, percebe-se
que as suas funções caíram no vazio. O processo de industrialização passou a ser comandado
por novos setores criados pelo Estado e no âmbito da agropecuária, à SUDENE coube apenas,
tão somente, o papel de executora de programas a serem implantados na região Nordeste. Para
uma nova linha de programas, quando se expirou o prazo de vigência da CVSF, o Governo
Federal criou, em 1967, sob a forma de autarquia a SUVALE - Superintendência do Vale do
São Francisco.
Após vinte anos da promulgação da Constituição de 1946 a CVSF não executou o “Plano de
aproveitamento total das possibilidades econômicas do rio São Francisco”. A SUVALE
passou a atuar na execução de planos diretores, indicadores de áreas-programa e em
consonância com as atividades e diretrizes traçadas pela SUDENE.
Contrariando as recomendações exaradas, foi exatamente neste período que a SUVALE
firmou os convênios com organismos internacionais para a execução de levantamentos e
estudos de viabilidade. A SUVALE não se afastou do firme propósito de identificar e
quantificar as potencialidades da bacia, sobretudo no que se refere à irrigação. Dentre os
estudos realizados, destaca-se o contrato celebrado em 1972 com o Development and
Ressources Corporation - D&R, para o levantamento do potencial da bacia, que culminou
com a elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado do São Francisco (CODEVASF,
1993).
O PROVALE - Programa Especial para o Vale do São Francisco foi criado em 1972 pelo
Governo Federal para dar suporte institucional a este e aos demais contratos. O PROVALE
constituía-se em um dos programas do PIN – Plano de Integração Nacional, lançado em 1970.
Dentre as estratégias de desenvolvimento regional para o Nordeste, o PROVALE integrava-se
com as ações estabelecidas por outro programa, o PROTERRA. Por sua vez, ambos o
PROVALE e PROTERRA apresentavam-se em consonância com o IV Plano Diretor da
SUDENE (1969-1973), que para atender às novas metas do Governo Federal, foi
transformado, em 1972, em Plano de Desenvolvimento do Nordeste.
A SUVALE - até certo ponto - cumpriu seu papel ao acompanhar a elaboração do Plano de
Desenvolvimento Integrado do Vale do São Francisco entregue em 1974 com sugestões e
propostas consoantes aos programas federais, isto é, objetivando eliminar a baixa
produtividade do setor agrícola. Entretanto como a proposta apresentada vislumbrava a
criação de áreas-programa o Governo Federal extinguiu a SUVALE e criou a CODEVASF -
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Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco como empresa pública de direito
privado através da Lei n° 6.088, de 16 de Julho de 1974.
A SUVALE deixou vários planos diretores de desenvolvimento de algumas destas áreas
prioritárias, além de inúmeros estudos de viabilidade que ressaltavam as potencialidades e
aptidões desta e de outras áreas e, ainda, projetos de barragens e hidrovias. Em termos de
mudança na política de ocupação, a SUVALE inovou ao introduzir empresas privadas com
lotes de até 50,00 hectares nos projetos Maniçoba e Curaçá, ambos no município de Juazeiro,
no estado da Bahia. Até então, os projetos restringiam-se à colonização com lotes familiares
com áreas de 4,00 a 8,00 hectares (CODEVASF, 1991).
A criação da CODEVASF coincide com o início do II PND - Plano Nacional de
Desenvolvimento e a prática irrigação é então, a última medida na estratégia de
desenvolvimento do governo brasileiro para minimizar os problemas de “pobreza e da fadiga
rural” associados à seca (HALL, 1976).
A CODEVASF foi criada com vários objetivos, dentre eles o de promover o aproveitamento
para fins agrícolas, agropecuários e agroindustriais, dos recursos de água e solo do vale do
São Francisco, diretamente ou por intermédio de entidades públicas e privadas, promovendo o
desenvolvimento integrado de áreas prioritárias e a implantação de distritos agroindustriais e
agropecuários, podendo, coordenar ou executar obras de captação de águas para fins de
irrigação, de construção de canais primários ou secundários, e também obras de saneamento
básico, eletrificação e transportes, conforme Plano Diretor, em articulação com órgãos
federais competentes.
“Outra atribuição importante da CODEVASF foi promover a desapropriação de áreas
destinadas à implantação de projetos de desenvolvimento agrícola, agropecuários e
agroindustrial, inclusive de irrigação, bem como aliená-los na forma da legislação vigente.”
(CODEVASF, 1974a).
A CODEVASF iniciou, desta maneira, a concretização de ações que viriam caracterizá-la no
Baixo São Francisco Sergipano, como promotora de projetos de colonização em perímetros
irrigados e executora dos polders (diques) as margens do rio.
A CODEVASF atuou em três as linhas distintas no baixo São Francisco. A primeira foi a
consolidação do Projeto Emergência iniciado pela SUVALE; Como o próprio nome indica,
sua imperiosa realização resultou da necessidade de executar obras de contenção nas margens
do São Francisco à jusante da barragem de Sobradinho, projetada para regularizar a descarga
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do rio, minimizando os efeitos das enchentes. Situada a 750 km da foz do rio, a descarga do
reservatório implicaria numa certa regularização do nível e, por conseqüência, na eliminação
dos anteriores níveis de estiagem e de cheias. Esta alteração, mesmo que distante, afetaria as
várzeas de seu baixo curso situadas entre os Estados de Sergipe e Alagoas (CODEVASF,
1991).
As outras duas linhas programáticas eram os estudos de avaliação das potencialidades das
áreas das várzeas atingidas em decorrência da construção de Sobradinho e a terceira linha
programática era a construção dos diques de contenção das enchentes, cujos impactos
socioambientais nunca foram internalizados, gerando deseconomias na região sem
precedentes, como no caso das áreas de cultivo de arroz nas várzeas.

Os Projetos de Irrigação no Rio São Francisco

Os altos custos de implantação dos projetos de irrigação mostraram-se determinantes
inquestionáveis, sobretudo aqueles localizados na Bahia. Contudo, as Várzeas Inundáveis,
apesar de não corresponderem aos moldes empresariais, careciam de obras urgentes, sob o
risco de inundações das lagoas localizadas próximas do rio.
As várzeas, neste contexto, eram responsáveis por uma parcela significativa da produção de
arroz, e eram cultivadas através de sistemas tradicionais de baixa produtividade, porém era
grande a quantidade de pequenos proprietários, seus familiares e meeiros. A regularização da
vazão do rio traria conseqüências imediatas sobre o manejo uma vez que a vazão teria menor
amplitude, resultando uma situação assim expressa:
“... na inundação permanente de áreas abaixo da cota correspondente a 2.100 m³
/segundo e na redução da área molhada pela enchente, acima da cota correspondente
a 4.500 m³ /segundo.” (SERGIPE, l979).

Desta forma, realizar as obras era condição “sine qua non” para a continuação desta forma de
produção. Aliada a potencialidade dos solos das várzeas e a existência do PROVALE, a
rápida implantação da Área-prioritária Várzeas Inundáveis – AP-1, contou ainda com as
exigências do Banco Mundial.
A CHESF, encarregada do programa de eletrificação, obteve empréstimo do Banco Mundial
para a execução das obras do lago de Sobradinho e de Paulo Afonso IV claramente
condicionado ao “combate dos efeitos negativos” decorrentes de Sobradinho (CODEVASF,
1978).
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“Os cálculos dessa perda demonstram que em nove anos sobre dez, 4.600 hectares são
cultiváveis antes de Sobradinho, e somente 750,00 hectares o serão depois de Sobradinho”
(CODEVASF, 1976, p.3).
Com o propósito de restabelecer as condições de irrigação do baixo São Francisco e de
maneira a cumprir as exigências do Banco Mundial, a CHESF se comprometeu a repassar
US$25 milhões à CODEVASF para a construção de 110 km de diques e dez estações de
bombeamento (CODEVASF, 1978). A execução deste projeto foi entregue aos consórcios
SCTE - International/SIRAC (Americano) e DYNA Engenharia/Bureau Central d'Etudes pour
le Equipements d'Outre Mer (Francês). O primeiro encarregou-se dos levantamentos das
pequenas várzeas e dos projetos dos diques e o segundo, da viabilidade técnica-econômica
dos projetos de irrigação (FONSECA, 1988).
Quanto ao levantamento encomendado pela CODEVASF e entregue em 1976, as
recomendações foram claras quanto à prioridade de execução de obras de contenção (os
diques) seguida da indenização das várzeas indicadas para projetos de irrigação.
O levantamento executado ao longo de 166 km, a partir da foz, resultando no mapeamento de
66 pequenas várzeas, sendo 49 nas margens sergipanas do rio. O documento ressalta que as
várzeas foram mapeadas para atender os seguintes requisitos decorrentes da construção de
Sobradinho: Restabelecer pelo menos, as condições de produção agrícola; Provocar o mínimo
de perturbações na economia (agricultura e indústria de beneficiamento) e no “modo de vida”
num prazo muito curto; Não prejudicar a futura valorização das várzeas e pelo contrário,
constituir um primeiro passo nesta diretriz; Ser implantado “num curto prazo” devido às
restrições impostas pelo funcionamento de Sobradinho.
Em síntese, esse Projeto de Emergência resultou em duas linhas de ação. A construção de 110
km de diques e dez estações de bombeamento à jusante de Propriá que se constituiu num
segmento de obras e aquele outro segmento denominado Projeto de Desenvolvimento Rural
Integrado do Baixo São Francisco que concentrou seus esforços na desapropriação das terras
na construção de sistemas de irrigação e na redistribuição de terras para o pessoal atingido e
para meeiros e arrendatários. Na figura 3.21 observa-se a dispersão das áreas irrigadas na
bacia do rio São Francisco.
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Figura 3.21 - Áreas Irrigadas na Bacia do Rio São Francisco

Fonte: www.ana.gov.br
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Segundo o Projeto, os municípios sergipanos beneficiados seriam Propriá, Neópolis,
Pacatuba, Ilha das Flores, Brejo Grande, Canhoba e Gararu. Além do melhoramento da
infraestrutura socioeconômica (com ações nas áreas de saúde, educação, pesquisa agrícola,
extensão rural, eletrificação, saneamento e construção de casas), o projeto tinha como meta
primordial a elevação da produtividade agrícola de arroz de 1,5 t/ha/ano extraída sob
condições de cheias naturais, para 7,8 t/ha/ano com duas colheitas/ano, o que corresponderia a
um incremento de 420,0%. Os perímetros irrigados gerariam ainda, 2.542 empregos diretos e
9.886 indiretos (SERGIPE, 1979).
Com tais especificidades e com a urgência que o PIN e o Projeto Emergência exigiam a AP1 Várzeas Inundáveis foram contempladas já no ano de 1973, com o projeto executivo para a
Várzea de Propriá, constituindo-se em projeto-piloto do Plano Diretor do Baixo São Francisco
(VARGAS, 1999, p. 109).

O Projeto Propriá foi implantado no período de 1974-1976 e em 1977 já irrigava uma
superfície de 1.126 hectares. Foram construídas duas estações de bombeamento sendo uma
para irrigação e drenagem e outra somente para irrigação. Com 40 km de canais de irrigação,
90 km de canais de drenagem e uma barragem na foz do riacho Jacaré, sua área abrangeu os
municípios de Propriá, que deu nome ao Projeto, Cedro de São João e Telha. Totalizou 310
lotes, com área média de 3,96 hectares, destinados exclusivamente ao cultivo do arroz, com
produtividade estimada de quatro t/ha/ano. Já em 1977, a primeira colheita aproximou-se da
meta estabelecida, alcançando 3,73 t/ha (CODEVASF, 1984).
No entanto os problemas operacionais surgiram de imediato, mas sem alterar o ritmo
programático do Projeto de Emergência, que se reforça, subordinado ao compromisso firmado
entre o Governo Federal e o Banco Mundial. Já em 1985, foi acertado entre as partes um novo
empréstimo da ordem de US$ 23 milhões para dar continuidade ao Projeto Emergência, bem
como, para a recuperação do Projeto Propriá. Este convênio resultou no chamado SF-I Projeto São Francisco I, que além da irrigação, deveria integrar-se ao desenvolvimento. Tais
metas apresentaram-se consoantes ao PIN e às finalidades da CODEVASF.
Conforme Fonseca (1988, p. 4):
“A CODEVASF não teve participação efetiva na preparação do projeto São
Francisco I, o que causou dificuldades na fase de implantação, mas, de qualquer
forma, o SF-I permitiu que o órgão executor se instrumentalizasse”.
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Fica claro, pelo menos em tese, que se tratava de um projeto bem mais amplo e complexo,
pois, além das obras de irrigação incorporou aquelas de cunho social que não foram
cumpridas pelo Projeto Emergência.
Os problemas advindos da desapropriação do Projeto Propriá, devido à paralisação da
produção até o final das obras, apontaram para a necessidade urgente de ampliação das ações
sociais. A área já era ocupada por pequenos produtores e meeiros que deveriam ser
indenizados por desapropriação para, posteriormente, serem reintegrados na produção através
das ações de colonização e os antigos produtores seriam os beneficiários dos lotes do projeto
de irrigação. Contudo, a paralisação e a certeza de que nem todos seriam beneficiados,
geraram enorme insatisfação entre eles.
Algumas medidas propostas para mitigar esse e outros problemas foram a construção de
diques nas várzeas Boacica e Marituba, no estado de Alagoas e Cotinguiba, Pindoba, Brejo
Grande e Betume, no estado de Sergipe, beneficiando 13.500 hectares. A construção de
estações de bombeamento, beneficiando 4.400 hectares para rizicultura e 750 hectares para
outros cultivos. A implantação de um centro de piscicultura para compensar o decréscimo da
produção de peixes decorrente dos barramentos e para a complementação da alimentação e
geração de renda das populações atingida. A construção e melhoramento de 94 km de estradas
vicinais. A construção e melhoramento de diversos equipamentos nas vilas dos projetos de
irrigação. O fornecimento de serviços gerenciais aos colonos, de pesquisa e treinamento aos
técnicos da CODEVASF e a geração de 18.000 empregos permanentes e o estabelecimento da
renda familiar dos colonos em US$ 1.800/ano (CODEVASF, 1984, p. 3-6).
“Percebe-se aqui que as primeiras metas não
são
muito
diferentes
das
propostas pelo Projeto Emergência e que os problemas diversos gerados com a
desapropriação do projeto Propriá foram contornados com a oferta de serviços
gerenciais. Entra em cena
partir de agora as assistentes sociais e o pagamento
de um auxílio até a entrega do projeto, bem como, a implantação de um módulo
piloto para treinamento dos futuros colonos. Isto ocorreu no final das obras do
projeto Propriá e desde o início das obras nos demais projetos a partir
dele”
(VARGAS, 1999, p. 111).

O projeto São Francisco II distingue-se do Projeto São Francisco I, por corresponder a um
novo empréstimo aprovado pelo Banco Mundial em 1979, ampliando ainda mais as linhas
programáticas do projeto São Francisco I. Na sua montagem, a irrigação foi considerada o
carro-chefe, mas não suficiente, para a promoção do desenvolvimento rural integrado. Sua
estratégia constituiu na montagem de cenários de melhorias da qualidade de vida com ênfase
no aumento da produção e produtividade dos perímetros irrigados.
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Segundo FONSECA, (1988) afora o Projeto Propriá, que na época foi considerado em
andamento, o projeto São Francisco II contemplou a execução de planos diretores para outras
várzeas de grande porte. Neste processo ressalta-se a decisão de não executar projetos de
irrigação nas várzeas de Canhoba (483 hectares) e Gararu (327 hectares) por serem
consideradas de médio porte e, nas várzeas de Brejo Grande com 1.700 hectares.
À CODEVASF coube então a execução da desapropriação das obras de drenagem, irrigação,
infraestrutura e o assentamento dos colonos nos perímetros irrigados de Propriá, já descrito,
de Betume e do Cotinguiba-Pindoba.
O Projeto Betume abrange uma área considerável dos municípios de Neópolis e Ilha das
Flores e sua execução aconteceu em três fases. Dos seus 6.530 hectares apenas 2.860 hectares
receberam irrigação por inundação, confirmando as fases I e II. Os outros 3.730 hectares
restantes foram projetados para uso misto com pecuária e agricultura perene. A inovação
reside aí, no planejamento de utilização das terras mais altas, denominadas combros, com
agricultura diversificada e pastagem.
Foram projetados 742 lotes com área de 4,40 hectares para os lotes de rizicultura e 242 lotes
com tamanho mínimo de 7,20 hectares, para as áreas de sequeiro. Para o arroz, foi estimada,
de acordo com a capacidade instalada, a produção de 23.000 t/ano. As obras do Projeto
Betume consistiram na captação de água dos rios São Francisco e Betume, através de 148 km
de canais e um conjunto de nove estações de bombeamento e drenagem, construídas entre os
anos de 1976 e 1979. Somente em 1983 foi concluído o projeto de assentamento dos antigos
meeiros e arrendatários.
O Projeto Cotinguiba-Pindoba, foi executado no período de 1981-1983, abrangendo duas
várzeas de porte médio que englobadas, totalizaram 3.082 hectares, sendo 2.208 hectares
aproveitados para irrigação. Ele ocupou área dos municípios de Propriá e Neópolis e foi
concebido com o mesmo esquema de integração da monocultura de arroz irrigada por
inundação com a policultura e pastagens irrigadas por meio de sulcos, já desenvolvidas para o
Projeto Betume. A média dos 524 lotes ficou em torno de 4,50 hectares, exigindo a
construção de 57 km de canais, 36 km de tubulações, além de duas estações elevatórias
(CODEVASF, 1984).
A atuação efetiva - ao longo de todo este período - aconteceu apenas nos perímetros irrigados
que somados totalizam apenas 10.738 hectares, sendo 6.194 hectares irrigados e 4.544
hectares com cultivos de sequeiro. Transformados na mesma unidade da proposta de 1974 os
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valores em hectares correspondem a 107,38 km²; 61,94 km²; e 45,44 km² respectivamente.
Mesmo distantes da proposta estes números resultaram na área de atuação da CODEVASF e
no marco do planejamento do desenvolvimento do Baixo São Francisco sergipano
(CODEVASF, 1984).
Observa-se que toda a década de setenta, do século XX, foi marcada pela criação de
programas integrados que visavam à transformação da economia brasileira e, para o campo a
modernização da agricultura. O carro-chefe desta transformação para o semiárido nordestino
constituiu-se nos programas de irrigação nas áreas prioritárias estabelecidas no início da
década tendo como promotores o DNOCS no sertão e a CODEVASF na bacia do São
Francisco.

A Implantação dos Pólos Agrícolas

Ao término da década de setenta, as críticas acerca da inoperância dos órgãos de
planejamento, como a SUDENE, se fazia presente nos relatórios anuais de avaliação de
programas e projetos (CARVALHO, 1987). Diante de tal fato, o Governo Federal montou
uma nova estratégia de atuação, criando o Plano de Desenvolvimento Rural Integrado - PDRI,
cuja concepção centrou-se na implantação de pólos agroindustriais, para substituir às Áreasprograma. Contudo, a nova proposta direcionada para o fortalecimento, pelo menos no plano
político, dos Programas Especiais, gerenciadores de suas ações, mantendo o entendimento de
que os órgãos executores deveriam manter seu papel, como operacionalizadores das ações
programadas.
As Áreas-programa mudaram de nome e os programas gerenciadores mudaram de sigla. A
meta de modernização agrícola através da irrigação para o Nordeste persistiu na demonstração
de que seria a alternativa para sair da pobreza. Era só uma questão de tempo, ou seja, aguardar
as conseqüências da produção dos projetos, pólos atrativos da iniciativa privada e
multiplicadores de efeitos econômicos lucrativos. Na figura 3.22 pode-se observar a
distribuição dos pólos de desenvolvimento na Bacia do rio São Francisco.
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Figura 3.22 - Polos de Desenvolvimento na Bacia do Rio São Francisco

Fonte: www.ana.gov.br
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As Ações no II PND - Plano Nacional de Desenvolvimento

A ação da CODEVASF restringiu-se à execução do projeto São Francisco II, ou seja, aos
perímetros irrigados, portanto é pertinente a avaliação da atuação dos demais programas na
área prioritária Bacia Leiteira e no restante das Várzeas Inundáveis.
O II PND (1974-79) promoveria uma reestruturação institucional de maneira que se
mantivesse o ritmo de transformação proposto para o país. Assim, ao mesmo tempo da
criação da CODEVASF foi instituído, em 1974, um programa especial chamado de
POLONORDESTE - Programa de Desenvolvimento das Áreas Integradas do Nordeste
(1974), e em 1976 foi também criado o PROJETO SERTANEJO - Programa Especial de
Apoio ao Desenvolvimento da Região Semiárida do Nordeste. Esses programas trouxeram
enquanto objetivos a ação integradora com vários órgãos e a orientação para um amplo
programa de crédito agrícola, modernização agropecuária, assistência técnica e elevação da
produtividade (VARGAS, 1999, p. 117).
O POLONORDESTE executou inicialmente e em parceria com as Comissões Estaduais de
Planejamento Agrícola - CEPA's, o diagnóstico de áreas potenciais, o que resultou no Plano
Integrado de Atuação para o Desenvolvimento. O Decreto de sua criação é claro no
estabelecimento das finalidades do Programa: “modernização de áreas prioritárias com
sentido de pólos agrícolas e industriais” (BRASIL, 1974).
O Plano Integrado de Atuação para o Desenvolvimento estabeleceu para Sergipe, em 1976, a
atuação em duas áreas, denominadas Tabuleiros Sul e Norte, beneficiando ao todo, 16
municípios. Em 1977, o POLONORDESTE amplia sua área de atuação para a região central,
denominada Agreste de Itabaiana ampliando para 48 o número de municípios beneficiados.
O pólo do PDRI “Tabuleiro Norte”, abrangeu os seguintes municípios pertencentes à áreaprioritária da CODEVASF AP-1 Várzeas Inundáveis: Neópolis, Pacatuba, Japoatã, Japaratuba
e Pirambu.
Seguindo as linhas gerais do Programa, o PDRI Tabuleiro Norte estabeleceu como objetivos
específicos o seguinte:
“Atenuar as distorções da distribuição fundiária através da colonização
cooperativista; organizar e fortalecer o sistema de comercialização; estimular o
desenvolvimento da piscicultura e da pesca comercial; interiorizar os serviços
urbanos.” (SERGIPE, 1979, p. 160)
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Para que o PDRI Tabuleiro Norte fosse viabilizado foram criados 11 subprojetos, envolvendo
vinte instituições federais e estaduais de execução, articulação e gerência. O conjunto de
subprojetos foi proposto para execução concomitante e articulados, pois o cooperativismo
pesqueiro resultaria na estruturação da pesca artesanal; a colonização resultaria na diminuição
das discrepâncias da estrutura fundiária; a comercialização estabeleceria uma política de
preços; a educação, num sentido restrito, resultaria na capacitação para utilização de
tecnologias modernas e a saúde erradicaria as doenças endêmicas de veiculação hídrica, tais
como a esquistossomose (SERGIPE, 1979).
Não é necessária uma análise mais apurada para se perceber que os recursos do
POLONORDESTE foram aplicados na estruturação da máquina governamental estadual. A
SUDAP - Superintendência da Agricultura e da Produção se fortaleceu com a execução de
cinco subprojetos dos quais apenas dois foram viabilizados no período. Para tal, foram criadas
gerências de projetos que evidentemente, deram visibilidade ao planejamento do
desenvolvimento agrícola. E a não operacionalização de cinco dos onze subprojetos previstos
foi justificada pela:
“Falta de estrutura básica, capacidade organizacional, tecnologia e cultura, para
compreensão das peculiaridades e potencialidades que tem o programa, no que ele
tem de inovador e positivo, especialmente no que tange a uma atuação em bloco...”

(SERGIPE, 1979, p.164).

A despeito das metas fundiárias e de comercialização terem sido enunciadas para o Pólo
Tabuleiro Norte, a primeira meta não foi sequer contemplada com subprojeto e a segunda
meta ficou para ser executada na segunda etapa. Tais metas, acrescidas da piscicultura em
águas interiores e colonização encerrariam a articulação com a CODEVASF através das
metas do projeto São Francisco I e São Francisco II. Contudo, a ausência da CODEVASF na
lista de órgãos executores vem reforçar a afirmação de que ela manteve-se restrita à
construção dos projetos de irrigação.
O PROJETO SERTANEJO (BRASIL, 1976) foi coordenado pela SUDENE, com recursos
oriundos do PROTERRA. A sua criação foi justificada pela necessidade de execução das
linhas até então não implantadas pelo PROTERRA e, enfatizava o fortalecimento da
agricultura familiar e a redistribuição de terras.
Muito embora nenhuma das linhas mestras tenha sido contemplada com recursos financeiros,
o PROJETO SERTANEJO teve repercussão significativa, pois, em Sergipe, deu ênfase à
armazenagem de água. Foram construídos poços e pequenos e médios açudes em pequenas e
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médias propriedades do semiárido que naquele momento, enfrentava o início de um período
de seca prolongada.
Em Sergipe a execução do PROTERRA foi coordenada pelo escritório do PROJETO
SERTANEJO construído em Poço Redondo, com atuação efetiva do DNOCS, através do
escritório regional de Nossa Senhora da Glória, que já existia desde 1959. Sua área de
abrangência chegou a 17 municípios do sertão sergipano, beneficiando, inclusive, toda a área
prioritária AP-2 - Bacia Leiteira da CODEVASF. Como aconteceu na consecução do
POLONORDESTE, a CODEVASF novamente não teve nenhuma participação na sua
execução.
A estratégia de atuação do PROJETO SERTANEJO consistiu na classificação da população
beneficiada segundo tamanho da propriedade e condição do agricultor. Foram definidos
quatro níveis ou extratos de atuação de extrato E1, correspondendo aos agricultores não
proprietários até o extrato E4, composto por proprietários de imóveis com área superior a
500,00 hectares (SERGIPE, 1979b).
Com a persistência da grande seca, uma das conseqüências verificadas foi o surgimento de
povoações de favelados às margens de estradas e rodovias. Assim surgiram, por exemplo, os
povoados de Vaca Serrada e Linda França, nos municípios de Poço Redondo e Porto da
Folha, respectivamente.
Os pequenos proprietários com unidade de produção viável constituintes do extrato E2
também foram excluídos por não terem acesso ao crédito rural. Sem condições de cultivar,
seja pela seca, seja pela inacessibilidade ao PROJETO SERTANEJO, observou-se neste
momento uma grande movimentação campo-cidade tanto intrarregional como para a capital
Aracaju. A conseqüência imediata foi a venda das terras e muitos se juntaram ao grupo
anterior ou transformaram-se em diaristas e biscateiros ou - nas melhores das hipóteses – em
pequenos comerciantes.
As obras de construção de açudes e poços beneficiaram efetivamente os proprietários com
área de 500,00 hectares ou mais. Entretanto, essas mesmas obras surtiram efeitos positivos
por muito pouco tempo. As condições hidrológicas e a forte tendência à salinização dos solos
do semiárido transformariam a maioria dos poços e barragens construídos aptos apenas à
dessedentação animal, excluindo os usos ensejados de consumo humano e irrigação de
culturas.
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Assim o PROJETO SERTANEJO beneficiou primordialmente, o médio e o grande produtor
da área prioritária Bacia Leiteira, dedicados exclusivamente à pecuária, contribuindo assim
para a manutenção do rebanho no período de seca e até mesmo para seu melhoramento.

As Ações no III PND - Plano Nacional de Desenvolvimento

O governo do general João Figueiredo criou programas específicos para o meio rural
nordestino. Através do III PND visava eliminar os pontos de estrangulamento do
desenvolvimento agrícola, gerados, de acordo com os documentos oficiais, em decorrência da
grande seca iniciada em 1979 (GUIMARÃES, 1986; CARVALHO, 1987).
O sertão foi beneficiado com os Programas Emergência e Aproveitamento dos Recursos
Hídricos - PROHIDRO e a zona canavieira, mais próxima do litoral, recebeu o Programa
Especial Apoio às Populações Pobres das Zonas Canavieiras do Nordeste – PROCANOR.
O Programa Emergência (1979) tratou exclusivamente de socorro imediato aos flagelados
através da abertura de frentes de trabalho para milhares de nordestinos sem terra, sem
condições de produzir e sem emprego. Visou conter o descontrole social, iniciado com
“invasões” e saques a supermercados em vários municípios do sertão nordestino e, portanto,
chegou a alistar 2,5 milhões de flagelados. Os contingentes eram alistados pelos poderes
municipais e estaduais e os recursos gerenciados por órgãos federais.
Sergipe chegou a ter 35.000 frentistas em 26 municípios. Já no final da seca entre Janeiro de
1983 e Junho de 1984, coube a CODEVASF o pagamento dos frentistas dos municípios
correspondentes à AP-2 - Bacia Leiteira e a parte atingida dos municípios da AP-1 - Várzeas
Inundáveis. Os recursos eram repassados pela SUDENE e o número de frentistas beneficiados
correspondia a 50% do total do Estado (CODEVASF, 1984)
Segundo Vargas (1999, p.120)
“as frentes de emergência entraram em cena de forma a garantir a permanência da
população no sertão nordestino, uma vez que os centros urbanos tanto do Nordeste
quanto do sul do país, não comportavam mais um movimento em massa e, ainda, de
miseráveis sem qualificação. A orientação geral foi a criação de frentes que
propiciassem a permanência do sertanejo em sua residência, sem que acontecessem
grandes deslocamentos”.

O PROHIDRO (1979) teve como metas a perenização dos rios do Nordeste através da ligação
das bacias do São Francisco e Parnaíba, a multiplicação de poços e a instalação de sistemas

147

simples de captação de águas pluviais em casas isoladas e distantes de qualquer fonte. Suas
metas, sobretudo quanto à transposição das águas do rio São Francisco, não foram bem
aceitas na SUDENE, gerando discussões em torno do longo prazo necessário para o alcance
dos resultados previstos (CARVALHO, 1987).
O Projeto NORDESTE foi criado oficialmente em 1985, porém, pelo fato de ter no Chapéu de
Couro um programa integrador, Sergipe foi selecionado para testar suas metas, recebendo
aporte financeiro desde 1982. Ele foi estruturado com sede própria, escritório regional e corpo
técnico suficientes para a execução de suas metas em todos os segmentos previstos.
O subprojeto - PAPP - Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural foi escolhido como
prioritário e iniciado com o objetivo de erradicar a pobreza absoluta do semiárido, organizar
os pequenos produtores em cooperativas e executar a reforma agrária. Para tal o Projeto
NORDESTE contou com o apoio da Empresa Agrícola de Extensão Rural - EMATER,
através de seus escritórios regionais e do Instituto de Colonização e Reforma Agrária –
INCRA.
A CODEVASF continuou com a sua programação do Plano Diretor para dar continuidade a
implantação dos projetos de irrigação, e também promover a reabilitação daqueles outros
projetos já concluídos na AP-I. De acordo com o Governo de Sergipe (1984), no período de
1979 a 1982 foram aplicados no Estado Cr$ 2,5 bilhões para o desenvolvimento dos seguintes
projetos: POLONORDESTE, PROJETO SERTANEJO, PROCANOR, IRRIGAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA.
Todos estes projetos e programas, sem exceção, tiveram suas ações voltadas para o
desenvolvimento regional, priorizaram o semiárido e se propuseram a estruturar uma
economia de convivência com a seca.
O POLONORDESTE serviu como fonte de recursos para o governo central legitimar suas
ações e os governos estaduais viabilizarem uma administração mínima em época de crise
CHALOUT et al, (1985), entendendo-se como crise as implicações socioeconômicas da
grande seca iniciada em 1978 e que se estendeu até o ano de 1984. Para BURSZTYN (1984,
p. 126) :
“O POLONORDESTE inseriu-se como instrumento do planejamento nacional, mas
dentro do quadro de evolução das estratégias do capital internacional. As áreas
deprimidas do Nordeste nunca interessaram ao capital internacional senão como
peça para sua ampliação”.
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Com cifras de um mega programa, o PROJETO NORDESTE começou assim, se comparado
com os valores gastos com os outros programas e até mesmo com os 15 anos do PIN. Como o
PROJETO NORDESTE teve seu início em Sergipe, em 1982. Segundo o relatório de
atividades do PROJETO NORDESTE o estado recebeu CR$ 39 milhões para gastos com
diversos programas, englobando o período de 1984 a 1986 (SERGIPE, 1985).
As fontes financiadoras do Projeto NORDESTE - PROTERRA e FINSOCIAL disponibilizaram recursos para colonização apenas nos Estados da Bahia, Maranhão e Piauí.
Para Sergipe, as metas para os cinco primeiros anos foram alocadas para a regularização,
titulação, redistribuição e crédito que deveriam beneficiar 10.000 famílias e, ainda, 15.000
imóveis (SUDENE, 1985).
O PROCANOR criado em 1980 para atender as populações de baixa renda da zona canavieira
nordestina e, portanto, com área de abrangência restrita aos tabuleiros costeiros da zona da
mata, em Sergipe atuou principalmente nas áreas tradicionais da cultura da cana de açúcar,
correspondente aos vales dos rios Cotinguiba e Japaratuba. Todavia, na AP-I Várzeas
Inundáveis ocorria neste período a retomada do cultivo da cana de açúcar, decorrente da
expansão da zona canavieira do estado de Alagoas, patrocinado pela política de incentivos de
outro programa ligado à produção canavieira - o PROALCOOL.
Neste período os municípios de Neópolis e Japaratuba tiveram suas terras ocupadas por
grupos de usineiros alagoanos que transformaram a paisagem dos platôs com a monocultura
da cana de açúcar. Assim, como ocorrido no século XIX, a cultura da cana de açúcar penetra
no baixo São Francisco Sergipano como zona de expansão do cultivo de outra área, no
entanto sua produção teve curta duração, novamente.
A síntese destes programas pode também ser traduzida pela concomitância de suas respectivas
atuações no período da grande seca já mencionada. Apesar da aplicação de somas
consideráveis de recursos e da estruturação de linhas e redes de instituições para a garantia de
suas respectivas execuções, as áreas de atuação. O público-alvo, o semiárido como um todo,
permaneceu com os mesmos problemas socioeconômicos anteriormente identificados e
conhecidos e, ainda, agravados pelo surgimento de “bolsões de miséria”. Nos anos de 1984 e
1985 a longa estiagem encerrou e os nordestinos, público-alvo de todos esses projetos e
programas governamentais, encontravam-se ainda em situação de calamidade (PROJETO
NORDESTINOS, 1984)
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O governo, investido no papel de promover o desenvolvimento, construiu diversas usinas
hidrelétricas no rio São Francisco e implantou inúmeros projetos de irrigação. Para isto,
desapropriou terras e investiu em infraestrutura, sob o discurso de que “seria uma alternativa
para sair da pobreza”, no entanto, esses pólos de irrigação, financiados pelo capital
internacional - via Banco Mundial – dependiam, exclusivamente, da iniciativa privada.
A despeito do lapso temporal do início do século XX aos dias atuais, o discurso de região
carente, referido ao Nordeste brasileiro, continua vigente.
Independente de todo o investimento, dos planos e projetos para a região, a despeito da
criação de diversos órgãos federais de planejamento, gestão e desenvolvimento, apesar de
todo aparato científico e tecnológico teoricamente empregado para equacionar as assimetrias
regionais de desenvolvimento e sustentabilidade, nenhuma ação ou iniciativa foi capaz de
trazer os índices de desenvolvimento na região para níveis aceitáveis.
Os

custos

socioambientais

das

externalidades

negativas

provocadas

pelas

ações

governamentais não foram considerados durante todo esse tempo, entre eles pode-se destacar
a construção das barragens, as grandes usinas hidrelétricas e os projetos de irrigação. Qual o
valor real dessas externalidades negativas para a região Nordeste e muito particularmente na
bacia do rio São Francisco? O capítulo seguinte trata de analisar os métodos existentes para
valoração socioambiental e propõe um método capaz de tratar as questões relacionadas às
externalidades negativas provocadas pela construção de barragens, muito notadamente no que
remete à valoração socioambiental.
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4. A MENSURAÇÃO DOS EFEITOS
INCORPORANDO AS EXTERNALIDADES
CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS

SOCIOAMBIENTAIS:
RESULTANTES DA

O objetivo deste capítulo é analisar as formas de utilização dos diversos métodos de valoração
e a eficácia na incorporação das externalidades negativas provocadas pela construção de
barragens. O manejo correto de uma metodologia de valoração deverá proporcionar cada vez
mais uma melhor consecução das medidas capazes de promover a internalização dos custos e
até mesmo balizar a correta valoração dos impactos socioambientais.
Neste capítulo serão abordados e descritos os métodos clássicos de valoração ambiental, suas
características e aplicações específicas. Serão avaliadas as abordagens teóricas acerca da
quantificação, qualificação e avaliação socioambiental dos custos das externalidades
negativas e a correta aplicação dos diversos métodos de valoração econômica.
A Economia Ambiental Neoclássica é a corrente majoritária dentro da ciência econômica, por
incorporar (excetuando-se os economistas ecológicos e ecomarxistas) todas as outras linhas de
pensamento, inclusive as que não procuram tratar o tema ambiental em maiores detalhes, já
que não existem grandes distinções entre essa corrente da Economia Ambiental e o status quo
econômico, em grande parte pela predominância da imposição irrestrita de fatores apenas
econômicos como forma de correção das distorções energéticas, ambientais e sociais causadas
pelo rápido crescimento econômico nas ultimas décadas, que aqui denominar-se-á de
economicismo.
Neste sentido os recursos naturais continuam não tendo importância principal nas concepções
dos neoclássicos, ficando claro que o meio ambiente ocupa o papel de externalidade das
políticas econômicas e das atividades produtivas, e neste caso configura-se como
externalidades negativas.
A aplicação do conceito de externalidade negativa à análise dos impactos ambientais da
atividade produtiva foi originalmente realizada por PIGOU, que ao verificar a dependência do
bem-estar em relação ao meio ambiente aplica o conceito de externalidade, no caso negativo,
aos efeitos que o meio ambiente proporciona na qualidade de vida das pessoas e assim
defendeu a correção destas externalidades através de cobranças, efetuadas pelo Estado, como
um tributo corretivo, já que para ele toda externalidade pode ser valorada monetariamente
(CÁNEPA, 2003).
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Sua concepção resulta da visão de que o valor dos bens não reflete a totalidade dos recursos
utilizados em sua produção, o que gera uma falha no mercado no que tange à alocação
eficiente destes recursos, inclusive os naturais, nos processos produtivos. Logo não há que se
falar em preocupação ambiental por parte de PIGOU e sim de sua tentativa de, ao identificar
uma falha de mercado, propor uma forma de corrigi-la através de pressupostos neoclássicos.
Essa taxa de correção, conhecida como taxa pigouveana, faz com que a problemática do meio
ambiente resida unicamente na necessidade de valoração dos recursos naturais na economia,
embasando a corrente teórica dentro da Economia Ambiental tida como neoclássica. Na
existência de alguma externalidade a aplicação de uma correção através da taxa pigouveana,
provoca um novo ponto de equilíbrio no mercado, na medida em que se altera a relação entre
custo marginal e receita marginal, para neste caso específico, reduzir a quantidade produzida e
elevar o preço de equilíbrio (CÁNEPA, 2003).
A utilização dos recursos naturais vista como externalidade condiciona um novo ponto de
equilíbrio – o nível de poluição ótima, já que se consegue obter um nível de lucro máximo
mesmo considerando a valoração dos recursos naturais utilizados, permitindo-nos concluir
que exista também um nível de poluição admissível, quando o custo marginal de degradação,
ou os custos das externalidades ambientais causadas por esta, for maior que o custo marginal
de controle (MARTINEZ, 1998).
A outra circunstância mencionada refere-se ao fato de que, se for considerado pressupostos
neoclássicos na observação dos recursos naturais e o funcionamento do mecanismo de preços
aplicados a estes, pode-se concluir que na medida em que os recursos vão se exaurindo seu
preço aumenta, diminuindo sua demanda e, assim, voltando a aumentar sua qualidade, o que
pode ser representado numa espécie de curva de Kusnetz Ambiental, que pode ser explicada
também pelo fato de que à medida que a renda aumenta pelo crescimento econômico existe
um aumento da degradação ambiental até o ponto em que o custo dessa degradação e as
preferências do consumidor fazem com que mudanças institucionais e tecnológicas
promovam a recuperação desse recurso degradado, revelando que existe uma aceitação pela
sociedade

da

degradação

ambiental

pela

aparente

inevitabilidade

desta

para

o

desenvolvimento econômico.
O princípio de internalização das externalidades através do pagamento do imposto
pigouveano ficou conhecido como princípio do poluidor-pagador, e embasa o Direito
Ambiental brasileiro e boa parte do senso comum quanto à forma como o Estado deve gerir a
questão da degradação ambiental. Outros métodos de valoração monetária dos recursos

152

naturais foram criados ou adaptados pelos integrantes da escola ambiental neoclássica, como
o Teorema de Coase que analisa o problema de valoração das externalidades como
conseqüência da ausência de propriedade particular sobre os recursos naturais, ou ainda a
aplicação da análise BC-Benefício/Custo e de valoração contingencial para as externalidades
ambientais, todos sob a ótica da internalização das externalidades ambientais.
Quando pensamos no princípio do poluidor-pagador, ponto central em toda análise
neoclássica do meio ambiente, concluímos que a associação do desenvolvimento tecnológico
a um sistema de preços que valore as externalidades ambientais, seria capaz de manter as
reservas de recursos naturais e preservar os ecossistemas, ficando clara a noção de que os
recursos naturais não são exauríveis. Neste sentido os recursos naturais, como fonte de
insumos e como capacidade de assimilação de impactos dos ecossistemas não representa, em
longo prazo, um limite absoluto a expansão da economia.

4.1

Os Métodos Clássicos de Valoração Econômica

O método da Produtividade Marginal é baseado numa abordagem que mensura alterações na
produtividade de um sistema natural ou processo produtivo resultante de mudanças nas
condições ambientais. Os preços de mercado ofertados podem ser usados para valorar essas
alterações. Esta abordagem é útil para valorar impactos ambientais que afetam, por exemplo,
a produtividade pesqueira, agrícola ou de florestas.
As alterações de produtividade podem resultar da degradação de entradas da produção ou
danos às saídas. Por exemplo, um sistema de produção industrial pode ser afetado pelo
decréscimo na qualidade de entradas ambientais como a água em uma planta hidrelétrica que
dependendo do seu teor salino pode acelerar o processo de corrosão.
Um importante requisito nesta abordagem é identificar cuidadosamente os “com e sem”
efeitos na produtividade. Este termo não significa “antes e depois”. A magnitude das
mudanças é encontrada pela comparação na linha de tempo de saídas que ocorreriam “com e
sem” os efeitos ambientais de uma atividade proposta. Assim, somente as alterações na
produtividade diretamente atribuídas à atividade desenvolvida são relevantes.
O método da produtividade marginal pressupõe que um produto (P) varia em decorrência da
quantidade de um recurso ambiental (R), sendo que o conjunto dos demais insumos formados
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por bens e serviços privados é uma constante. Ou seja, há uma relação de dose-resposta entre
a variação na quantidade de R e a variação no produto P.
A utilização do método da produtividade marginal implica na necessidade de se estabelecer a
função dose-resposta entre a variação da quantidade/qualidade do recurso ambiental utilizado
para produzir um produto (P) e a variação da quantidade de P produzida.
Podemos dizer que, o valor econômico do recurso ambiental (R) corresponde à variação no
valor total obtido com P face as variações em sua produção provocadas pelas variações
(qualidade/quantidade) de R. Neste método, o preço do produto P é conhecido e tem um valor
de mercado.
VER = PrP . δP/ δR
Onde, VER corresponde ao valor econômico do recurso natural; PrP corresponde ao preço do
produto P; δP/ δR corresponde variação do produto P, em face de variação na quantidade de
R.
O método de Custos de Reposição ou Reparação usa as despesas incrementais na reposição,
manutenção ou reparação de um bem físico como medida do dano ambiental. O custo deve
ser o resultado de alguns tipos de impactos distintos dos custos de reposição e reparação que
normalmente ocorreriam, dada às condições ambientais do caso base. Esta abordagem se
apóia na hipótese que o custo de reposição/reparação é, no mínimo, tão alto quanto o valor do
bem que é afetado.
No entanto, esta abordagem é aplicável somente onde a magnitude dos danos pode ser
mensurada e onde o custo de reposição pode ser estimado. Alguns exemplos de aplicação
seriam os custos de reflorestamento em áreas desmatadas para garantir o nível de produção
madeireira ou então os de reposição de fertilizantes em solos degradados para garantir o nível
de produtividade agrícola.
Esta metodologia é similar aos custos de prevenção/mitigação, exceto que os custos de
reposição não se referem a uma metodologia subjetiva dos danos em potencial. De
preferência, revelam o verdadeiro custo de reposição se o dano estiver efetivamente
acontecendo.
Para uma análise das despesas de reposição é necessário estar implícito que a magnitude do
dano deve ser mensurável; se os custos de reposição forem calculados e não forem maiores
que o valor do bem produzido, que foi danificado, afirma-se que é economicamente eficiente
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fazer a reposição e que não existem benefícios secundários associados a despesas preventivas.
Se os custos de medidas preventivas forem menores que os custos de reposição, adotam-se
como medidas mais econômicas, as medidas preventivas.
No método de Custos de Re-Localização consideram-se os custos de realocar uma atividade
física que, em decorrência da mudança nas condições do meio ambiente, não pode mais
operar efetivamente em sua localização original. Estes custos refletem o valor econômico do
dano ambiental previsto ou, inversamente, os benefícios de prevenir o dano.
Embora os custos de re-localização e os custos associados à poluição e de iniciativas de
controle ambiental sejam muito altos (Banco Mundial estimou em US$ 160 milhões de
dólares), estes custos são considerados menores que os custos envolvidos com a limpeza da
corrente de resíduos das plantas industriais. Este resultado mostra que é possível manter a
entrada de água e reduzir os riscos de desastres causados por poluição a um nível aceitável
(ELETROBRÁS, 2000).
O método de Despesas de Proteção valora os danos causados pela degradação ambiental de
acordo com os custos que consumidores e/ou produtores estão dispostos a assumir para
prevenir o dano (por exemplo, a poluição) ou para obter algum melhoramento de seu meio
ambiente. Os indivíduos e produtores irão alocar recursos para evitar um impacto ambiental
adverso somente se eles considerarem que os custos de prevenir o dano são menores ou iguais
ao próprio dano. Assim, a disposição em assumir os custos de evitar os danos resultantes da
degradação do meio ambiente é tomada como uma indicação da disposição a pagar (DAP)
pela proteção ambiental. A soma de todas as despesas de proteção produz uma estimativa do
valor mínimo dos danos ambientais. Esta informação indica a magnitude dos benefícios de
redução dos danos ambientais.
Na metodologia Despesas de Prevenção/Mitigação analisam-se as atuais despesas que as
pessoas têm na tentativa de evitar um dano ambiental (por exemplo, a poluição) ou outras
atividades ofensivas ao bem-estar humano ou ao meio ambiente, para determinar a
importância que o indivíduo atribui ao meio ambiente e o impacto à saúde humana.
Indiretamente, avalia as despesas para mitigar o dano ambiental. A essas despesas,
denominam-se despesas de prevenção/mitigação.
Neste método, assume-se que as pessoas podem agir precipitadamente para se proteger dos
danos, e as despesas com estes danos produzirão uma estimativa que reflete um valor mínimo
do dano real.
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Um exemplo do uso deste método pode ser visualizado no estudo de caso dos aspectos
qualitativos ambientais de projetos de agricultura na Coréia (DIXON, 1986). Este estudo
analisa as técnicas alternativas de gerenciamento do solo para aumentar a produtividade
agrícola e utiliza informações de fazendeiros que se preparam para incorrer em custos para a
construção de diques para desviar a água, e então se previnem contra a erosão do solo e danos
à agricultura. Os benefícios relativos às ações para aumentar a produtividade da agricultura
devem ser calculados considerando os gastos com a construção de diques pelos fazendeiros.
Portanto, o valor gasto pelos fazendeiros para se prevenirem contra a erosão do solo e as
perdas com a agricultura deve ser no mínimo maior que os custos incorridos para a construção
de diques.
O Método do Valor de Propriedade - também chamado de Preços Hedônicos - busca medir os
danos ou os benefícios de melhoramentos ambientais traçando os efeitos da qualidade
ambiental nos preços da propriedade. Baseia-se no conceito econômico de que o valor de uma
propriedade está diretamente relacionado ao valor presente dos benefícios esperados
derivados daquela propriedade.
O método tem sido aplicado a imóveis residenciais, mas também pode ser aplicado a terras e
outros tipos de propriedades. Um requisito essencial para o método é que as pessoas usem a
propriedade e por isso sejam afetadas, seja favoravelmente ou não, pelo ambiente circundante.
O preço que as pessoas estão preparadas para pagar por um imóvel depende do conjunto de
atributos que cada propriedade contém, tais como tamanho, número de quartos e material de
construção empregado, ou em se tratando de um imóvel rural contabiliza-se todas as
benfeitorias existentes, além do custo da terra nua. Um atributo essencial que precisa ser
levado em consideração é a qualidade ambiental. Considerando que todos os outros fatores
permaneçam constantes, um melhoramento na qualidade ambiental levaria a um incremento
no valor de propriedade para as propriedades afetadas. Na teoria, a disposição a pagar das
pessoas por este valor adicional produz uma medida dos benefícios totais do melhoramento da
qualidade no meio ambiente.
De outra forma, sabe-se que distintas propriedades de mesmas características apresentam
diferentes preços de mercado em função de seus atributos ambientais (acesso a um sítio
natural, qualidade do ar). Portanto, as diferenças de preços das propriedades devido à
diferença de nível dos atributos ambientais devem refletir a disposição a pagar por variações
destes atributos, como por exemplo, os benefícios por não ter poluição.
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Este método capta valores de uso direto, indireto e de opção. Requer um levantamento de
dados minuciosos como informações sobre os atributos referentes à propriedade (tamanho,
grau de conservação, benfeitorias, etc.), as facilidades de serviços (comerciais, transporte e
educação), a qualidade do local (vizinhança, taxa de criminalidade, etc.), além dos ambientais,
que influenciam o preço desta.
Assim, o método dos preços de propriedades é recomendável nos casos em que existe alta
correlação entre a variável ambiental e o preço da propriedade; em que é possível avaliar se
todos os atributos que influenciam no preço de equilíbrio do mercado de propriedades podem
ser captados e em que as hipóteses adotadas para o cálculo do excedente do consumidor, com
base nas medidas estimadas do preço marginal do atributo ambiental, podem ser realistas.
O método do Custo de Viagem (MCV) foi criado para medir os benefícios proporcionados
pelos locais de recreação, especialmente os de livre acesso. Os usuários não pagam nada ou
no máximo uma taxa nominal e, por isso, não há indicação direta da disposição a pagar pelos
benefícios.
O MCV mensura a disposição a pagar pelo acesso a um local derivando-se de uma curva de
demanda. O método estima a demanda por um sítio natural com base na demanda de
atividades recreacionais ou serviços ambientais que este sítio pode proporcionar. A curva da
demanda destas atividades se baseia nos custos incorridos pelos usuários para acessá-lo.
Representa, portanto, o custo de visitação a um sítio natural específico que pode ser
considerado como a máxima disposição a pagar do usuário pelos serviços ambientais deste
sítio.
Podemos dizer, então, que o valor monetário agregado à recreação proporcionada por um
recurso natural é estimado a partir de uma curva de demanda em função das atividades
recreacionais do sítio natural. Assim, a premissa básica do método é que os custos incorridos
à viagem ao sítio têm uma influência direta no número de visitas efetuadas.
O método do custo de viagem se apresenta como uma metodologia muito prática em locais
onde há o controle do fluxo turístico, porém quando aplicada em países como o Brasil, onde
não há o reconhecimento do potencial turístico de áreas naturais, localizadas fora de parques
nacionais, estaduais ou municipais, pode-se tornar extremamente trabalhosa.
O método de valoração contingente (MVC) procura mensurar monetariamente o impacto no
nível de bem-estar dos indivíduos decorrente de uma variação quantitativa ou qualitativa dos
bens ambientais.
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Esta abordagem baseia-se na premissa de que os consumidores podem e irão revelar sua real
disposição a pagar por bens que não são de mercado dentro de um mercado hipotético.
Uma das vantagens desse tipo de metodologia consiste justamente em produzir estimativas de
valores que não poderiam ser obtidos por outros meios. Tais bens incluem, por exemplo, a
preservação de espécies, estética ambiental, fenômenos históricos ou diversidade genética.
Em comparação com outros métodos de mercado de bens complementares (preço hedônico e
custo de viagem), não é necessário estimar uma curva de demanda de um benefício para obter
o valor monetário que está associado a este benefício proporcionado pelo bem ou serviço
ambiental.
O interesse por este método tem crescido bastante ao longo da última década e, entre outros
motivos, destaca-se o próprio aperfeiçoamento das pesquisas de opinião e, principalmente, o
fato de ser a única técnica com potencial de captar o valor de existência. Por outro lado, a
aplicação desta técnica não é trivial e também envolve custos elevados de pesquisa.
Neste sentido, busca-se simular cenários, cujas características estejam mais próximo possíveis
das existentes no mundo real, de modo que as preferências reveladas nas pesquisas reflitam
decisões que os agentes tomariam de fato caso existisse um mercado para o bem ambiental
descrito no cenário hipotético.
As preferências, do ponto de vista da teoria econômica, devem ser expressas em valores
monetários. Estes valores são obtidos através das informações adquiridas nas respostas quanto
os indivíduos estariam dispostos a pagar para garantir a melhoria de bem-estar, ou quanto
estariam dispostos a aceitar em compensação para suportar uma perda de bem-estar.
Finalmente, percebe-se que existem diversas técnicas de avaliar os impactos que podem ser
aplicadas sob certas circunstâncias. A escolha do melhor método depende do bem a ser
valorado, dos dados disponíveis e também dos objetivos propostos.
Vale ressaltar que as metodologias de valoração ambiental ao serem aplicadas fazem uso de
algumas simplificações, e, portanto apresentam limitações na captura do valor econômico do
dano ambiental. O grau de precisão do valor econômico calculado é função da metodologia,
das externalidades consideradas e das hipóteses sobre o comportamento do consumidor,
dentre outros fatores. Assim, é necessário que o usuário destas metodologias conheça e
explicite com exatidão os limites dos valores estimados e o grau de validade de suas
mensurações para o fim desejado (ELETROBRÁS, 2000).
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De forma a exemplificar algumas aplicações típicas da maioria dos métodos aqui descritos,
apresenta-se no quadro 4.1 as diversas possibilidades de aplicação dos métodos para cada um
dos recursos ambientais selecionados (SUNDQVIST, 2000).
Quadro 4.1 - Exemplos de Aplicação dos Métodos de Valoração para Efeitos Específicos
Métodos

Degradação

Poluição

Produção
Marginal

☺



Custo de
Reposição



Despesas
prevenção



Recreação

Comodidade

Meio
ambiente



☺

Benefício
de não-uso

Métodos
Indiretos


☺

☺











☺

☺



Métodos
diretos
Valoração
Contingente



Preços
Hedônicos

☺

☺

Custo de
Viagem
LEGENDA:

☺

Altamente Relevante



☺


Relevante

Fonte: SUNDQVIST, 2000

4.2. A Avaliação dos Impactos e as Externalidades

Primeiramente, serão discutidas as abordagens teóricas para quantificação e avaliação de
custos de externalidades. A seguir, discute-se a aplicação dos diversos métodos de valoração
econômica do meio ambiente.
As externalidades geralmente não são refletidas em transações de mercado e
conseqüentemente nos seus respectivos preços. De forma a atingir um nível socialmente
ótimo de uma determinada atividade produtiva - que considera os custos internos e externos é necessário avaliar os impactos associados com as externalidades que a atividade produz e
uma forma eficaz para isto é realizar a monetarização das “preferências individuais”, segundo
a Teoria da Preferência Revelada.
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O valor econômico de um recurso ou serviço é baseado em preferências individuais; a
valoração econômica resulta, conseqüentemente, em medir as preferências das pessoas. As
avaliações resultam em termos monetários, pois é esse o meio pelo qual é vista a “preferência
revelada”, isto é, através da investigação de quanto as pessoas estão dispostas a pagar
(Disposição a Pagar – DAP) por um mudança contrária, ou o quanto elas estão dispostas a
aceitar (Disposição a Aceitar – DAA) como compensação por permitir a mudança, os
economistas obtêm medidas de bem-estar associadas com efeitos específicos.
No entanto, usar as preferências individuais como base para o valor econômico exclui alguns
valores intrínsecos da análise. Isto não significa que esses tipos de valores não existam ou que
são irrelevantes, eles podem simplesmente não estar sendo manejados dentro da estrutura de
avaliação. Isto indica que o valor econômico não é uma medida completa ou abrangente do
valor total de algo que está sendo considerado pelos tomadores de decisão. Como resultado, o
que é de fato valorado não é a externalidade do impacto em si, e sim as preferências
individuais em relação à alteração provocada.
Assim, pela Teoria da Preferência Revelada, todas as externalidades devem ser avaliadas
utilizando-se as seguintes medidas de valoração individual: a) A DAP para evitar um custo
externo; b) A DAP para reduzir um custo externo; c) A DAA para compensação por um dano
de um custo externo ou d) A DAA para recusar um benefício externo.

4.2.1 O Valor Econômico Total

O valor econômico de um recurso ambiental (VERA) inclui valores de uso (VU) e valores de
não-uso (VNU). Os valores de uso, por sua vez, podem ser o Valor de Uso Direto (VUD) –
quando o indivíduo se utiliza atualmente de um recurso, por exemplo, na forma de extração,
visitação ou outra atividade de produção ou consumo direto; o Valor de Uso Indireto (VUI) –
quando o benefício atual do recurso deriva-se das funções ecossistêmicas, como, por exemplo,
a proteção do solo e a estabilidade climática decorrente da preservação das florestas ou o
Valor de Opção (VO) – quando o indivíduo atribui valores a usos direto e indireto que
poderão ser optados em futuro próximo e cuja preservação pode ser ameaçada. Por exemplo,
o benefício advindo de fármacos desenvolvidos com base em propriedades medicinais, ainda
não descobertas, de plantas em florestas tropicais.
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O valor de não-uso, ou valor passivo, representa o valor de existência (VE) que está
dissociado do uso (embora represente consumo ambiental) e deriva-se de uma posição moral,
cultural, ética ou altruística em relação aos direitos de existência de espécies não-humanas ou
preservação de outras riquezas naturais, mesmo que estas não representem uso atual ou futuro
para o indivíduo. Uma expressão simples deste valor é a grande atração da opinião pública
para salvamento de baleias ou sua preservação em regiões remotas do planeta, onde a maioria
das pessoas nunca visitará ou terão qualquer benefício de uso.
Há também uma controvérsia na literatura a respeito do valor de existência (VE) poder
representar ou não o desejo do indivíduo de manter certos recursos ambientais para que seus
herdeiros, isto é, gerações futuras, usufruam de usos diretos e indiretos (bequest value). O que
importa, neste caso, para o desafio da valoração é admitir que indivíduos possam assinalar
valores independentemente do uso que eles fazem hoje ou pretendem fazer amanhã. O valor
econômico total de um recurso (isto é, a soma dos valores de uso e não-uso) pode ser utilizado
como medida de todos os tipos de valores que derivam das preferências humanas. Assim, uma
expressão para VERA seria a seguinte:
VERA = (VUD + VUI + VO) + VE
Na prática, os custos externos totais (CET) para a sociedade, expressos em termos monetários,
de uma atividade podem ser caracterizados pela seguinte equação: CET = AI * VDA, em que
AI é a Amplitude do Impacto, ou seja, do impacto quantificado em unidades físicas e VDA é
o Valor do Dano Ambiental, expresso em termos monetários por unidades físicas de saída.
Assim, o parâmetro AI pode ser obtido através da mensuração física do impacto, enquanto
que o parâmetro VDA deve ser calculado utilizando-se uma, ou várias combinações das
seguintes abordagens básicas: Abordagem do Custo de Controle, Abordagem do Custo de
Danos e a Análise do Ciclo de Vida.
As duas primeiras abordagens, das quais se originaram os principais métodos de valoração
considerados neste trabalho são descritas a seguir: a primeira é o Custo de Controle baseia-se
no custo de redução da poluição e no custo de controlar ou mitigar os danos. Neste método, os
valores de externalidades são expressos em termos como $/kg emitido ou $/unidade de
externalidade. O valor combinado de todas as externalidades de uma fonte de energia, por
exemplo, é dado então por:
$/kWh gerado = unidades de externalidades/kWh * $/unidade.
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Este método é também referenciado como preço refletido, preferência revelada e custo
marginal de abatimento, e tem sido usado por vários analistas para estimar o valor social de
reduzir as emissões residuais.
Derivar o valor da externalidade do custo de controle da poluição é, às vezes, descrito como
se o resultado fosse equivalente ao custo direto de emissões. De fato, a técnica de custo de
controle provê uma informação direta do valor social de se reduzir as emissões por duas
razões: A primeira razão é que o Custo do Controle requerido serve como uma estimativa do
preço que a sociedade está disposta a pagar para reduzir o poluente ou impacto. Por esta razão
é que a abordagem de preferência revelada usa os Custos de Controle para avaliar as
externalidades. E a segunda razão é que os Custos de Controles requeridos podem diretamente
estabelecer os benefícios sociais de reduzir as emissões.
Na segunda abordagem, conhecida como Custo de Controle, somente o custo marginal de
controle é importante. Da perspectiva da “preferência revelada”, o fato que muitos custos
requeridos são baixos, é irrelevante para a determinação do preço que a sociedade está
disposta a pagar para reduzir as emissões.
Verifica-se, desta forma, que a principal vantagem em se usar os Custos de Controle é que
uma vez que os dados estão disponíveis torna-se fácil determinar os custos e por isso são mais
justificáveis e explicáveis do ponto de vista técnico.
No Custo de Danos calculam-se, de forma estimada, os custos dos danos impostos à
sociedade pelos impactos de uma determinada atividade, através de cada passo de seu ciclo de
vida - emissões; transporte de poluentes; os efeitos desses poluentes nas plantas, animais,
pessoas e assim por diante - e a partir daí se estima a extensão de cada impacto, avaliando o
valor associado a cada um deles.
Para as externalidades ambientais, tais como poluição do ar e da água, os efeitos relevantes
devem incluir impactos na função vital do planeta como um todo (tal como aquecimento
global e buracos na camada de ozônio); na saúde humana; no conforto e lazer humano (os
impactos devem incluir níveis altos de ruídos, visibilidade alterada, odores, etc.); nas plantas e
animais domésticos, tais como árvores, criações, plantações, gramados, etc.; nas plantas e
animais silvestres em sua variedade de habitats, e nos materiais sem vida, tais como
superfícies de edifícios (especialmente em pedras e tinta), em lugares arqueológicos e
históricos, em monumentos, em veículos (ELETROBRÁS, 2000).
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Em geral, cada um desses efeitos devem ser quantificados e então estabelecidos os custos
unitários para cada um deles. Este procedimento é geralmente tratado como se fosse um
exercício técnico, mas a definição de externalidades relevantes, a seleção de efeitos
importantes e a escolha de técnicas de quantificação e mensuração, além da determinação de
custos unitários, são altamente subjetivas.
A determinação de pelo menos alguns dos custos sociais de algumas externalidades
ambientais é factível, embora este seja um processo complexo. No entanto, mesmo quando as
questões técnicas mais difíceis são resolvidas, ainda surgem questões políticas na avaliação
dos efeitos.
A avaliação dos custos de bens com valor de mercado tais como produção agrícola e pintura
pode até ser relativamente bem aceito, mas a designação de valores para a mortalidade e
morbidade humana, para impactos na visibilidade, monumentos históricos, florestas e
ecossistemas (incluindo a biosfera como um todo) pode ser muito controverso (CHERNICK e
CAVERHILL,1989) e (HOHMEYER,1988).
A abordagem de Custo de Danos pode ser dividida em duas categorias: Top-Down, e BottomUp. A abordagem Top-down faz uso de dados altamente agregados para estimar os custos de
determinados poluentes. Estes estudos são tipicamente feitos em nível nacional ou regional,
usando estimativas da quantidade total de poluentes e estimativas de danos totais causados
por poluentes. A principal crítica a esta abordagem é que a sua “generalidade” não pode levar
em conta o lugar específico de muitos tipos de impactos, nem os diferentes estágios do ciclo
de combustível, por exemplo. Na categoria Bottom-Up os danos de uma fonte são traçados,
quantificados e monetarizados através de funções de danos / tendências de impactos. Ela faz
uso de dados específicos de tecnologias, combinados com modelos de dispersão, informações
sobre receptores e outras funções dose-resposta para calcular os impactos.
Embora possua limitações, essas formas de abordagens são as preferida para avaliação de
externalidades no setor de energia, por exemplo, o que favorece a análise equivocada dos
impactos e das suas externalidades.
Como uma conclusão acerca do uso dos métodos aqui expostos pode-se afirmar que onde
existirem estudos adequados, deve-se usar os Custos de Danos, porém, onde tais estudos são
inadequados ou insuficientes, devem ser usados os Custos de Controle como o melhor
substituto disponível.
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Há vários meios de manejar o problema da monetarização das externalidades. As duas
primeiras abordagens discutidas anteriormente (Preferência revelada e custo de danos topdown) dão diretamente uma estimativa monetária dos danos associados com um impacto. A
terceira abordagem (custo de danos bottom-up), no entanto, para expressar os danos em
termos de DAP/DAA precisa transpor os impactos identificados e quantificados em termos
monetários. Para isso, precisamos usar métodos de avaliação de impactos para estimar a
DAP/DAA, que podem ser divididos em métodos diretos e indiretos.
Os métodos indiretos permitem identificar se um bem ou serviço privado é afetado
indiretamente pela degradação. Observa-se para este método que o recurso degradado é um
insumo de produção. Entretanto, para os métodos diretos, o recurso degradado é o próprio
recurso ou serviço ambiental.

4.2.2 Métodos Indiretos de Valoração

Os métodos indiretos de valoração podem ser aplicados quando a produção ou o consumo de
um bem ou serviço privado for afetado pela variação da quantidade e qualidade de bens e
serviços ambientais. Nestes métodos, a mudança na qualidade ambiental irá conduzir a
mudanças na produção ou consumo. Como estes efeitos podem ser expressos em termos de
mudanças na quantidade de bens comercializáveis, o valor destas mudanças – usando preços
de mercado – pode ser tomado como medidas dos benefícios ou perdas decorrentes da
mudança no recurso ambiental.
Caso o aumento no produto seja pequeno em relação ao seu mercado total e o aumento dos
insumos pequeno em relação ao mercado por insumos variáveis, pode-se assumir que os
preços dos produtos e dos insumos variáveis permanecerão constantes após a mudança na
quantidade do produto. Neste caso, a variação projetada na produção pode ser multiplicada
pelos preços de mercado a fim de se obter o seu valor econômico (ELETROBRÁS, 2000).

4.2.3 Métodos Diretos de Valoração

Ao contrário dos métodos indiretos que valoram os benefícios ambientais usando o valor de
mercado de bens e serviços afetados por mudanças na qualidade ambiental, os métodos
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diretos utilizam mercados substitutos ou mercados hipotéticos para medir diretamente a
demanda pela qualidade ambiental.
Portanto, os métodos diretos de valoração procuram revelar as preferências através de
situações reais (métodos de preços hedônicos e de custo de viagem) ou através de situações
hipotéticas (método da valoração contingente).
A preferência revelada através do mercado real envolve a análise do mercado real de bens e
serviços que são afetados por impactos ambientais (poluição do ar ou da água) no qual os
indivíduos fazem uma escolha (trade-off) entre o impacto ambiental (poluição) e outros bens
ou renda.
A análise do mercado de propriedades, imóveis – por exemplo, revela-se o valor desse bem.
Muitas vezes, este valor é mais alto nas regiões onde a qualidade do ar é melhor,
comparativamente às regiões onde a qualidade do ar é péssima. A diferença no valor da
propriedade entre as duas áreas serve como proxy1 da disposição a pagar por um ar de boa
qualidade. Os custos de viagem que as pessoas incorrem para visitar um parque nacional
podem determinar uma aproximação da disposição a pagar destes em relação aos benefícios
recreacionais.
Existem casos em que os impactos ambientais não podem ser valorados desse modo, mesmo
indiretamente através do comportamento do mercado, por exemplo, a perda da
biodiversidade. A alternativa é construir mercados hipotéticos para várias opções de redução
de danos ambientais e perguntar, diretamente, a uma amostra de indivíduos se eles estão
dispostos a pagar por uma redução do dano ambiental. Esta alternativa revela a preferência
associada através de mercados hipotéticos.
Este método possibilita a construção de uma função de utilidade a partir da qual poderemos
derivar uma função de demanda. Estas funções permitem captar as medidas de disposição a
pagar ou a disposição a aceitar dos indivíduos, relativas às variações de disponibilidade do
recurso ambiental. Com base nestas medidas, estimam-se as variações do nível de bem-estar
pelo excesso de satisfação que o consumidor obtém quando paga um preço, ou até mesmo
nada paga, pelo recurso que estaria disposto a pagar. Estas variações são chamadas de

1

Se não existe algum indicador que meça determinado fenômeno, existirá outro indicador cuja correlação com o fenômeno é alta e então
podemos usá-lo como um indicador aproximado. Por exemplo: Produção de papelão nas indústrias é um “Proxy” da atividade industrial.
Taxa de repetência escolar é um “Proxy” da qualidade da educação.
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variações do excedente do consumidor frente às variações de disponibilidade do recurso
ambiental.
Na medida em que estes valores estimados, sejam de custos ou benefícios, possam ocorrer ao
longo de um período, então, será necessário identificar estes valores no tempo, ou seja,
identificar os valores resultantes não somente das condições atuais, mas também das
condições futuras. A prospecção das condições futuras poderá ser feita com cenários
alternativos para minimizar o seu alto grau de incerteza.
De qualquer forma, os valores futuros terão que ser descontados no tempo, isto é, calculados
seus valores presentes e, para tanto, há que se utilizar uma taxa de desconto social. Esta taxa
difere daquela observada no mercado devido às imperfeições no mercado de capitais e sua
determinação não é trivial, embora possa afetar significativamente os resultados de uma
análise de Custo-Benefício.
No contexto ambiental, a complexidade é ainda maior. Devido a sua possibilidade de
esgotamento, o valor dos recursos ambientais tende a crescer no tempo se admitirmos que seu
uso aumente com o crescimento econômico. Como estimar esta escassez futura e traduzi-la
em valor monetário é uma questão complexa que exige certo exercício de projeção para
cenários futuros. Assim sendo, alguns especialistas sugerem o uso de taxas de desconto
menores para os projetos nos quais se verificam benefícios ou custos ambientais significativos
ou adicionar os investimentos necessários para eliminar o risco ambiental.
A escolha de um ou outro método de valoração econômica do meio ambiente depende do
objetivo da valoração, das hipóteses consideradas, da disponibilidade de dados e do
conhecimento científico a respeito da dinâmica ecológica do objeto em questão
(ELETROBRÁS, 2000).
O Quadro 4.2 apresenta os itens dos diversos métodos que são apresentados e que podem ser
agrupados em duas grandes categorias: métodos diretos e indiretos.
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Quadro 4.2 - Métodos de Valoração Ambiental
MÉTODOS DE VALORAÇÃO AMBIENTAL
Métodos Indiretos
Relações físicas /comportamento presumido

Métodos Diretos
Comportamento revelado

Método da Produtividade Marginal

Preferência revelada através de mercados reais:

Despesas de Reposição

Preços Hedônicos

Despesas de Re-localização

Custo de Viagem

Despesas de Proteção

Preferência revelada através de mercados
hipotéticos:

Despesas de Prevenção/ Mitigação

Método da Valoração Contingente

Fonte: ELETROBRÁS, 2000.

4.3. As Externalidades na Construção de Barragens: Um Método para Valoração
Socioambiental.
Neste subitem utilizam-se os conceitos teóricos sobre valoração ambiental apresentados
anteriormente para, a partir deles, propor uma metodologia prática no tratamento dos custos
socioambientais totais – internos e externos – em projetos de construção de barragens
hidrelétricas.
Para isso, dividiu-se a abordagem de tratamento em Custos Socioambientais Internos, que são
incorporados aos projetos através de programas de controle, mitigação, compensação ou
monitoramento e em Custos Socioambientais Externos que podem ser mensurados através de
funções de valoração econômica ou tratados qualitativamente por meio de análises de riscos.

4.3.1

Metodologia de Avaliação

Nos capítulos anteriores foram apresentados diversos métodos e ferramentas capazes de ser
utilizados para identificar e avaliar os impactos socioambientais derivados de uma
determinada atividade ou empreendimento. Esses métodos podem variar em termos de
precisão e do tipo de dados que possam produzir, mas o resultado de cada um deles deverá ser
um conjunto de impactos expressos em termos físicos. Por exemplo, a quantidade de área
agrícola perdida pelo aumento da erosão marginal de um rio após a construção de uma
barragem, cujo efeito pode provocar a limitação de produção agrícola desta área, assim como,
à diminuição do próprio valor do imóvel devido à perda de parte da sua superfície.
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A grande diferença nas metodologias que tratam os impactos e os custos gerados por eles é
exatamente a tradução dessas quantidades físicas em quantidades monetárias e como isso
poderá ser incorporado no projeto. A questão da incorporação das externalidades na avaliação
de um determinado empreendimento nos leva à necessidade de definir com clareza quais são
os custos que deverão ser considerados na orçamentação de um projeto.
Neste momento é preciso identificar duas categorias de custos: os custos internos e os custos
externos do projeto. Os custos internos são aqueles considerados normalmente pelas empresas
e, portanto, já claramente identificados e quantificados. Já os custos externos relacionam-se
àqueles cuja valoração é uma tarefa de difícil execução e podem ser entendidos como a
mensuração, em termos monetários, das externalidades provocadas pelo projeto.
Um dos meios de se incorporar os custos externos de um empreendimento é a aplicação da
ACC-Avaliação dos Custos Completos, que se constitui em uma ferramenta poderosa na
identificação e correta alocação de custos indiretos e, por conseguinte, na capacidade de
incorporação dos custos externos.
A Avaliação dos Custos Completos se apresenta como uma ferramenta extremamente útil
para auxiliar neste processo, em especial no caso das barragens, uma vez que tem como
premissas dois pressupostos essenciais, a saber: Explicitar e melhor alocar os custos
socioambientais internos e definir e avaliar as externalidades associadas às atividades
envolvidas.
A Avaliação de Custos Completos pode ter uma série de definições, no entanto ela propõe
considerar, na avaliação de um determinado empreendimento, os custos internos e,
principalmente, também os custos externos.
Segundo a ONTARIO HYDRO (1997) a ACC pode ser assim definida como um meio pelo
qual considerações ambientais podem ser integradas nas decisões de algum negócio. Ela é
uma ferramenta, a qual incorpora custos ambientais e custos internos, com dados de impactos
externos e custos/benefícios de atividades sobre o meio ambiente e na saúde humana.
Em uma perspectiva ambiental, a ACC é a integração de todos os custos internos de um
empreendimento, incluindo-se os custos ambientais internos e os custos externos relacionados
com os impactos das atividades do empreendimento, ou seja, as operações, os produtos e os
próprios serviços desempenhados pelo meio ambiente.
O diferencial da ACC é exatamente o fato de se tentar minimizar assim as possibilidades de
erros na avaliação de um empreendimento, considerando que as externalidades são um fator
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decisivo na avaliação, no desenvolvimento e na sustentabilidade. Nas avaliações tradicionais
se faz uma avaliação econômica, em que são considerados basicamente apenas os custos
internos e não são levados em conta os custos ambientais, sociais, culturais, etc.
A grande dificuldade neste tipo de avaliação está no levantamento dos custos externos, ou
seja, na valoração das externalidades propriamente ditas. Muitas vezes, isso é praticamente
impossível e quando isto acontecer as externalidades precisam ser consideradas e computadas
de forma qualitativa, todavia não podem nunca ser desprezadas.
Considerando a realização da avaliação das externalidades, o resultado da análise de um
empreendimento pode ser muito interessante, pois uma vez que as externalidades tenham sido
identificadas e monetarizadas, os danos e prejuízos provocados podem ser corrigidos por meio
da internalização dos custos.
A internalização poderá ser efetuada por meio de taxação compensatória ou por meio de
internalização dos custos adicionais. No primeiro caso ocorre a geração de receita fiscal por
taxação de atividades poluidoras capazes de cobrir os gastos de correção dos efeitos e no
segundo caso, evita os efeitos degradacionais deletérios.
Não há ainda no nosso meio a prática de se considerar os custos devidos às externalidades que
possam surgir face à implantação do projeto, e que são caracterizados nestes casos como
custos externos.
Durante muito tempo não houve detalhamento dos custos ambientais e eles muitas vezes eram
definidos apenas como um percentual do custo total da obra. Estes custos, que podemos
chamar de internos uma vez que fazem parte da estrutura de custos do projeto, deveriam estar
mais bem explicitados e definidos através de atividades ou programas, cada um deles tendo
como fato gerador um determinado impacto ou conjunto deles ou ainda exigências
regulatórias e ambientais.
Não considerar todos os custos envolvidos em um empreendimento, especialmente os custos
socioambientais, pode levar a empresa assumir custos que seriam devidos a outros atores ou
auferir lucros indevidos em função do custo marginal social que não foi considerado no preço
do produto, dentro ou fora do mercado. Em todos os casos e análises a abordagem dos custos
completos se torna necessária para a correta avaliação do empreendimento.
Assim, desde que estão estabelecidas as bases desta abordagem, resta-nos, tão somente propor
os procedimentos e os respectivos métodos para a mensuração e o tratamento dos custos
socioambientais internos e externos.
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Sabe-se que para o desenvolvimento de qualquer projeto é necessário o estabelecimento de
um processo de tratamento dos mais diversos tipos de custos associados à sua execução e
operação. A visão holística e precisa de todos os custos incorridos em um empreendimento é
fundamental em todo o seu ciclo de vida. A problemática de identificação dos custos diretos,
indiretos, contingentes e menos tangíveis, incluindo-se os custos socioambientais é, portanto,
um fator vital nesta análise e também para a perfeita conceituação do que se convencionou
chamar de desenvolvimento sustentável.
A dificuldade encontrada neste processo, desde a sua gênese, está presente de forma decisiva
quando se trata de custos de difícil quantificação. Podemos tomar como base, à guisa de
exemplo, os custos que são associados aos impactos socioambientais, cuja valoração
quantitativa nem sempre é possível. Neste sentido, é necessário dispor de ferramentas que
tratem questões deste cunho de maneira clara, eficiente e efetiva. A Avaliação dos Custos
Completos se propõe a isto, no momento em que busca incorporar, numa tomada de decisão,
impactos e custos socioambientais internos e externos.

Identificação dos Custos Socioambientais

A primeira tarefa no esforço de valoração dos efeitos socioambientais é identificar todos os
impactos resultantes da implantação de barragens. Após isso é necessário definir quais dos
impactos são os mais relevantes e que deverão ser tratados na análise. Em seguida será
necessário caracterizar esses impactos quanto aos custos a eles associados. Esta é uma etapa
crítica, pois nela serão definidos quais impactos precisam ser tratados por programas
socioambientais e quais irão gerar externalidades. Por questões práticas dividem-se os custos
socioambientais associados aos impactos identificados em duas categorias: os Custos
Socioambientais Internos e Custos Socioambientais Externos.
Os Custos Socioambientais Internos são definidos como aqueles que de alguma forma já são
incorporados ao projeto, seja de forma explícita ou mesmo através de percentuais sobre o
custo total da obra. Incluem-se nesta categoria principalmente os custos institucionais
(estudos de impacto ambiental, licenças prévia, de instalação e operação), custos de
monitoramento, compensação, controle e/ou mitigação. Um exemplo são exigências do órgão
ambiental quanto a programas de gerenciamento ambiental ou trabalhos de prospecção
arqueológica ou ainda obrigatoriedade de replantio de espécies de árvores nativas.
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Estes custos normalmente estão associados a programas socioambientais. Podem ainda ser
classificados com diretos, indiretos, contingentes ou menos tangíveis.
Os Custos Socioambientais Externos incluem àqueles custos que, pela natureza do impacto,
não torna possível a adoção de medidas de compensação, mitigação ou de controle. Estes
geram, por sua vez, os custos de degradação e a sua incorporação ao projeto só é possível
através da valoração da externalidade por ele produzida.
Estão incluídos nesta categoria todos os custos associados a perdas de produtividade, valores
estéticos e culturais, incômodos à saúde humana, etc.. Estes custos normalmente são de difícil
quantificação e às vezes não é possível mensurá-los. Por este motivo, a metodologia
apresentada propõe duas formas de tratamento: uma abordagem quantitativa, quando é
possível a mensuração, e outra qualitativa, quando não há dados ou informações precisas que
permitam a correta valoração do impacto. O quadro 4.3 apresenta a relação de alguns custos
socioambientais.
Quadro 4.3- Custos Socioambientais Internos e Externos
Custos Socioambientais Internos e Externos
Internos

Externos
Depleção de recursos naturais

Contingência ou menos
tangíveis

Diretos e Indiretos
Pagamento de licenças

Custos futuros de remediação
ou compensação

Impactos estéticos e sonoros

Custos de cumprimento de
imposições

Risco
de
mudanças
regulatórias futuras

Emissões residuais no ar e água

Custos de obrigações legais

Qualidade
serviço

ou

Descarte de resíduos de longo prazo

Treinamento ambiental

Segurança e
funcionários

dos

Efeitos na saúde não compensados

Custos legais e multas

Sustentabilidade da entrada de
matéria-prima

Mudanças na qualidade de vida local

Seguros ambientais

Percepção
público/consumidores

do

Perda futura de produção agrícola; Perda
futura de produção de madeira e Perda de
habitats em ecossistemas terrestres

Risco de danos às propriedades

Danos causados à biodiversidade e
Danos causados aos recursos históricos
culturais

Certificação
ambiental
Estudos ambientais
Fonte: Elaborado pelo autor, 2011

e

do

produto

saúde
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Com esta metodologia apresentada pretende-se abarcar as mais diversas e possíveis situações,
tratando dos principais impactos envolvidos em projetos de construção de barragens. No
entanto, é importante dizer que não existe nenhuma estrutura rígida de avaliação que seja
aplicável a todos os casos. Devido à dinâmica do objeto de análise e dos diversos aspectos
envolvidos, a estrutura aqui proposta deverá se moldar às diversas situações que possam
surgir em cada tipo de projeto.
Dessa forma necessita-se proceder a uma seqüência de ações que deverão concorrer para a
precisa avaliação dos custos socioambientais em obras de construção de barragens. A primeira
ação consiste em identificar todas as atividades que serão executadas ao longo do ciclo de
vida do empreendimento e que possam gerar algum tipo de impacto socioambiental. As fases
normalmente consideradas são as de planejamento, instalação e operação. Uma vez
identificadas às atividades (causas), a partir de funções de causa x efeito, determina-se os
impactos potenciais do empreendimento e identifica-se o meio receptor. Nesta etapa são
relacionadas todas as atividades e os respectivos impactos potenciais. Após a identificação de
todos os impactos potenciais, devemos realizar a seleção daqueles que realmente são
relevantes para o projeto, sobre os quais serão aplicadas as diversas análises. Nesta fase
procede-se a caracterização dos impactos selecionados no que concerne ao tipo de custo que
eles devem gerar.
Ao fazer esta caracterização pode-se determinar a partir das respectivas características de cada
impacto, quais podem ser compensados, mitigados e/ou controlados. Estes irão gerar custos
socioambientais internos. Os custos socioambientais internos serão incorporados facilmente
ao custo total do empreendimento. Caso algum impacto não possa ser tratado dessa forma, ou
seja, não esteja caracterizado nesta primeira etapa, ele deverá produzir um custo de
degradação, caracterizando-se como uma externalidade negativa. Estes impactos que
produzem custo de degradação serão tratados como custos socioambientais externos. São eles
que estarão no núcleo de todas as questões que se configuram no objeto central, no foco das
nossas análises.
Para os impactos que serão tratados como custos internos serão aplicadas as relações Causa x
Efeito x Controle, a fim de identificar quais são os programas socioambientais aplicáveis para
cada caso. Esses programas deverão ser executados na implantação no projeto. A partir da
aplicação das relações Causa x Efeito x Controle, será possível relacionar os principais
Programas Socioambientais associados. Para cada caso deverão ser selecionados os
programas mais pertinentes e adequados à realidade do projeto em análise. Concluída a
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seleção dos programas que precisarão ser implantados, estes programas deverão ser
quantificados para que possam ser incorporados ao custo total do empreendimento.
Para os impactos que serão tratados como custos externos – as externalidades - deve-se definir
a abordagem de avaliação que será utilizada, ou seja, para os impactos que podem ser
quantificados e os custos mensurados deve-se usar uma abordagem quantitativa. Para aqueles
outros impactos cuja quantificação não é possível, porém que reconhecidamente existem e
podem afetar o projeto ao longo de sua vida útil, deverá ser usada uma abordagem qualitativa,
que neste trabalho é feita através de uma Análise Preliminar de Riscos.
Para as externalidades quantificáveis escolher-se-á um método de valoração econômica para
cada caso. A escolha do método nem sempre é trivial e depende essencialmente do tipo de
externalidade que se deseja valorar e dos dados disponíveis. Após a escolha e aplicação dos
métodos, será possível obter o valor monetário da externalidade, o qual poderá então ser
incorporado ao projeto.
Finalmente, procede-se à análise de riscos que deve ser aplicada às externalidades nãoquantificáveis. Esta análise permitirá obter um grau de risco para cada externalidade, dentro
de uma escala previamente definida. Essa análise ganha importância na exata medida em que
possibilita a identificação das externalidades mais relevantes, para as quais poderão ser
estudadas as medidas de minimização.
Nesta metodologia é essencial ainda que se proceda a uma “triagem” dos impactos mais
relevantes no projeto, como já mencionamos. É de extrema importância essa triagem na
avaliação, pois a partir dela sabem-se quais os impactos que resultarão em custos internos e
externos.
Um método eficaz que pode auxiliar nesta tarefa é apresentado a seguir. Ele foi baseado em
métodos utilizados em Estudos de Impacto Ambiental (ERM ALPHA, 2001), nas quais cada
impacto é avaliado de forma qualitativa sobre os quesitos: natureza, ocorrência, magnitude,
frequência, reversibilidade, temporalidade, localização, duração, mitigabilidade e por fim,
como resultado da análise desses fatores, a relevância do impacto. Nos procedimentos desse
método são considerados os impactos listados, tendo como base o tipo de ação do
empreendimento, em suas diversas etapas, e os aspectos ambientais que serão impactados por
esta ação.
Esta listagem é feita em linhas, as quais se dispõem as ações do empreendimento (causas), os
aspectos ambientais (meio receptor), os impactos decorrentes (efeitos) e sua classificação.

173

Obtém-se assim uma Tabela Geral de Impactos. A partir desta tabela os impactos são
classificados a partir de alguns critérios: segundo a sua Natureza: N – se positivo [P] ou
negativo [N]; Se o impacto é positivo ou negativo. A desigualdade (P/N) indica se o impacto
afeta negativamente ou positivamente a qualidade do meio analisado. Segundo a sua
Ocorrência: O – indica se ele – a ocorrência – é certa [CE], provável [PR], ou possível [PO].
O impacto é dito Certo quando deverá ocorrer com a implantação do projeto. É classificado
como Provável, quando existe uma probabilidade em torno de 50% de ocorrer ou apenas
como Possível, quando existe uma probabilidade em torno de 10% de sua ocorrência. É uma
avaliação qualitativa, porém deve ser considerada com base em alguma referência ou
argumentação.
A Magnitude é outra característica que precisa ser avaliada no impacto, pois representa o
nível do impacto em função da intensidade da ação e da suscetibilidade ambiental do meio.
Deve ser classificada como M – Magnitude baixa [B], média [M], ou alta [A]. No que
concerne a Frequência F, ela pode ser classificada como constante [CO], eventual [EV], ou
cíclica [CI]). A Frequência indica se o impacto ocorre de forma constante, eventual (ex.
ocorre ou pode ocorrer uma única vez), cíclico (quando ocorre em intervalos constantes de
tempo). Se referindo a Reversibilidade do impacto, avaliaremos se caso haja interrupção da
ação imposta pelo empreendimento, o impacto pára de ocorrer ou não. Se a resposta for sim,
trata-se de um impacto reversível [R] e se for não o impacto e irreversível. [I].
Outra característica imprescindível na classificação diz respeito à Temporalidade T, que pode
ser (curto [C], médio [M], longo [L]. A Temporalidade representa a quanto tempo do início
da ação ocorre o impacto, ou seja, iniciada a ação o impacto pode ocorrer no mesmo instante
(temporalidade curta) ou demandar um certo intervalo para que seus efeitos apareçam
(temporalidade média ou longa).
A localização também deve ser avaliada na matriz. Nesse quesito é avaliado se o impacto
ocorre em um local determinado ou se ele é disperso territorialmente. L – Localização
(localizada [L], dispersa [D]) D – Duração (temporário [T], permanente [P]). Quando o
impacto é temporário (cessa após um tempo) ou permanente (após o seu início continua por
um tempo indefinido).
A característica de Mitigabilidade - MP – é expressa na Potencialidade (alta [A], média [M],
baixa [B]) do impacto. A Mitigabilidade / Potencialidade representa o quanto o impacto pode
ser mitigado (no caso de impacto negativo) ou potencializado (no caso de impacto positivo)
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com as medidas mitigadoras/potencializadoras, respectivamente, ou por meio de planos e
programas ambientais.
A Relevância do impacto representa a avaliação final dos itens de classificação, ou seja, a
somatória dos aspectos importantes do impacto proporciona condição de indicar o grau de
relevância do impacto socioambiental, expressa como: RE – Relevância do impacto (alta [A],
média [M], baixa [B]).

4.3.2. A Avaliação dos Custos Socioambientais Internos

Os custos socioambientais internos serão valorados em termos de programas socioambientais,
que serão responsáveis pela compensação, pelo controle e/ou pela mitigação dos impactos.
Assim, os custos de implantação de tais programas refletem diretamente os custos associados
aos impactos considerados, cuja metodologia para identificação, seleção e quantificação será
descrita a seguir.
Após terem sido identificados os impactos resultados das diversas atividades ligadas ao ciclo
de vida do empreendimento e selecionados os mais relevantes para avaliação, teremos uma
relação dos efeitos desses impactos sobre o homem e o meio ambiente que requererão as
ações de mitigação, compensação, controle e/ou monitoramento.
A fim de padronizar e facilitar as avaliações, foram elencados no quadro 4.4 os impactos mais
usuais em projetos de construção de barragens, decorrentes das relações de Causa x Efeito,
com base nessas características (ELETROBRÁS, 2000).
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Quadro 4.4 - Impactos pré-definidos em construção de barragens
Impactos pré-definidos em Construção de Barragens
1. Erosão do solo
2. Interferência com recursos hídricos
3. Interferência na fauna/flora
4. Retirada da cobertura vegetal
5. Interferências em áreas legalmente protegidas
6. Interferências em populações indígenas / outros
7. Criação de expectativas nas populações afetadas
8. Deslocamento nas populações afetadas
9. Indução à ocupação desordenada nas margens
10. Maior fluxo migratório devido aumento oferta emprego
11. Exclusão ao uso do solo devido à formação do lago
12. Perda da produção futura (agrícola ou pecuária)
13. Interferências na atividade agropecuária
14. Disseminação de doenças na liberação de esgoto
15. Interferência em edificações, vias públicas e tráfego
16. Interferência em locais de interesse histórico e culturais
17. Perda de hábitats. Fragmentação de hábitats
18. Danos temporários ao solo
19. Danos temporários à vegetação
20. Interferências com populações indígenas / outros
21. Degradação paisagem / Dano na integração visual
22. Perda de produção futura (floresta ou outras formas de vegetação)
23. Danos às estradas vicinais / vias públicas / tráfego
24. Sobrecarga na infraestrutura pré-existente
25. Lesões leves, graves
26. Mortes
27. Contaminação do solo, águas superficiais e lençol
Fonte: ELETROBRÁS, 2000.

Para fazer face às questões Socioambientais, também se padronizou uma série de programas
que são usualmente implantados no país. A relação dos programas aplicáveis às construções
de barragens é apresentada no quadro 4.5.
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Quadro 4.5 - Relação de programas socioambientais em construção de barragens
Relação de Programas Socioambientais em Construção de Barragens
1. Estudos Ambientais Preliminares
2. Comunicação Socioambiental
3. Articulação Institucional
4. Educação Ambiental
5. Recuperação de Áreas Degradadas
6. Implantação / Consolidação de Unidades de Conservação
7. Controle de Processos Erosivos e Proteção dos Recursos Hídricos
8. Adequação dos Critérios Construtivos às Condições Ambientais
9. Apoio às Comunidades Indígenas ou Outros Grupos Étnicos
10. Remanejamento de População Urbana
11. Saúde
12. Remanejamento de População Rural
13. Relocação de Infraestrutura Econômica e Social
14. Salvamento do Patrimônio Cultural (Arqueológico, Histórico, Artístico e Paisagístico)
15. Inspeção, Manutenção e Operação da barragem
Fonte: ELETROBRÁS, 2000.

Assim, a partir das relações Efeito x Controle, apresentadas no quadro 4.6 obtém-se uma
relação dos principais programas socioambientais aplicáveis ao projeto e que deverão ser
analisados. Os critérios para seleção ficam a cargo da equipe de especialistas e das
características da obra em si. Deverão ser levadas em conta as exigências impostas pelos
órgãos de licenciamento e reguladores.
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Quadro 4.6 - Relações de Efeito x Controle Socioambiental
Relações de Efeito X Controle Socioambiental
1. Erosão do solo
2. Danos temporários ao solo

• Controle dos processos erosivos
• Recuperação de áreas degradadas
• Adequação dos critérios construtivos às
condições ambientais

3. Limitação ao uso do solo devido
à formação do lago
4. Deposição de entulho e lixo

• Ordenamento do uso das áreas marginais

Solo

5. Contaminação do solo, águas
superficiais e subterrâneas
6. Interferência com recursos
hídricos
7. Poluição em recursos hídricos
Recursos
Hídricos
8. Retirada da cobertura vegetal
Vegetação e
Agricultura
9. Danos temporários a vegetação

10. Interferências na atividade
agropecuária

Fauna
e
Flora

11. Danos permanentes às áreas
cultivadas
12. Interferência na fauna e na
flora

13. Fragmentação de hábitats

14. Efeitos biológicos na fauna e
flora
15. Interferências com populações
indígenas ou outros grupos
Populações
16. Criação de expectativas nas
populações afetadas
17. Deslocamento das populações
afetadas

18. Aumento do fluxo migratório
devido ao aumento da oferta de
emprego

Saúde

19. Interferência na saúde da
população
20. Danos à saúde devido a
manuseio e estocagem

• Adequação dos critérios construtivos às
condições ambientais
• Recuperação de áreas degradadas
• Proteção dos recursos hídricos
• Proteção dos recursos hídricos
• Recuperação de áreas degradadas
• Proteção dos recursos hídricos
• Controle de resíduos
• Desmatamento seletivo e poda apropriada
• Recuperação de áreas degradadas
• Replantio das faixas utilizadas com vegetação adequada
• Recuperação de áreas degradadas
• Adequação dos critérios construtivos às
condições ambientais
• Fornecimento de ajuda técnica aos governos locais para
o planejamento e controle do uso do solo
• Apoio às comunidades indígenas e outros
Grupos de ribeirinhos
• Implantação e consolidação de unidades de
conservação
• Recuperação de áreas degradadas
• Manejo da fauna e flora
• Implantação de mecanismos que permitam a migração
da fauna terrestre
• Compensação territorial e outras medidas para
manutenção da coesão dos grupos afetados
• Acompanhamento dos estudos sobre efeitos
biológicos dos campos eletromagnéticos
• Aperfeiçoamento dos critérios de projeto
• Apoio às comunidades indígenas ou outros
grupos étnicos
• Acompanhamento e controle inter-étnico
• Comunicação sócio-ambiental
• Relocação de população urbana
• Relocação de infraestrutura econômica e
Social
• Indenizações de terrenos e benfeitorias
Populações
• Redimensionamento dos serviços e
equipamentos sociais urbanos
• Relocação de infraestrutura econômica e
Social
• Saúde e saneamento urbano
• Implantação de mecanismos de tratamento/
acondicionamento/destino final de resíduos

178

21. Disseminação de doenças na
liberação de esgoto sanitário

Áreas
Públicas

22. Interferências em
legalmente protegidas

áreas

23. Interferências em locais de
interesse histórico e cultural

InfraEstrutura

24.
Indução
à
ocupação
desordenada nas margens do lago
25. Aquecimento da economia,
seguido de retração no fim da obra
26. Danos às estradas vicinais e
vias públicas
27. Interferência em edificações,
vias públicas e no tráfego

28. Degradação da
desordem cênica e
integração visual
Comodidade
Estética
Acidentes

29. Efeitos biológicos
30. Resíduos sólidos

paisagem
falta de

• Implantação de mecanismos de tratamento/
acondicionamento/destino final de resíduos e
efluentes
• Recuperação de áreas degradadas
• Implantação e consolidação de unidades de
conservação
• Salvamento do patrimônio cultural
(arqueológico, histórico, paisagístico)
• Controle de acesso à área Áreas públicas
• Controle de acesso à área
• Planos de manejo do desenvolvimento induzido
• Relocação de população urbana
• Comunicação sócio-ambiental
• Escolha de vias adequadas para transporte de
equipamentos
• Orientação de tráfego
• Escolha de vias adequadas para transporte de
equipamentos
• Implantação de cinturão de árvores altas para
diminuição do impacto visual
• Projetos paisagísticos
• Comunicação sócio-ambiental
• Implantação de mecanismos de tratamento/
acondicionamento/destino final de resíduos

Fonte: Adaptado de ELETROBRÁS (2000)

A escolha dos Programas Socioambientais é uma tarefa crítica, pois a sua implantação
implicará em custos que deverão ser incorporados ao custo total da obra. Assim, é necessária
total coerência entre os efeitos provocados no meio ambiente pelo projeto e os programas
adotados.
É uma boa prática agrupar os Programas Socioambientais e com ações afins, em programas
mais abrangentes para facilitar e até viabilizar sua implantação. Por exemplo, os programas de
comunicação socioambiental, articulação institucional e educação ambiental podem ser
agrupados em um único programa de comunicação.
Após a seleção dos programas que serão implantados é necessário que se proceda à
quantificação monetária dos mesmos. Pode-se usar como referência nesta fase os itens de
custos descritos no quadro 4.7. A quantificação dos programas deve ser o mais próximo
possível da realidade, visto que estes custos de fato ocorrerão. Daí a necessidade de um
levantamento preciso e a participação de pessoas experientes.
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Definidos os programas e projetos socioambientais relativos à construção de barragens e que,
portanto, serão considerados nos orçamento do empreendimento, deve-se agora proceder ao
detalhamento orçamentário de cada programa. Para isso é necessário a identificação dos
principais itens de custo relacionados a estes programas.

Quadro 4.7 - Relação dos Itens de Custo Referentes aos Programas Socioambientais
Relação dos Itens de Custo Referentes aos Programas Socioambientais
Estudos Ambientais Preliminares
EIA/RIMA
Outros estudos
Comunicação Socioambiental
Elaboração de instrumentos de comunicação
Veiculação dos instrumentos de comunicação
Publicações e afins
Promoção de eventos
Outras ações em comunicação social
Articulação Institucional
Licenciamento
Audiências públicas
Negociações com órgãos ou instituições
Negociações com comunidades
Educação Ambiental
Formação de recursos humanos
Iniciativa e ações de educação ambiental
Desmatamento Seletivo e Poda Apropriada
Desmatamento
Recomposição de áreas degradadas
Recuperação de Áreas Degradadas
Estudos e Projetos (Projetos ambientais, outros estudos)
Recomposição de áreas degradadas (Reafeiçoamento do terreno, Revegetação, Manutenção
de áreas plantadas, Obras de estabilização e contenção)
Desmatamento
Aquisição de mudas
Implantação / Consolidação de Unidades de Conservação
Estudos e Projetos (Estudos ambientais específicos, outros estudos, projetos construtivos,
desenvolvimento de pesquisas)
Aquisição de terrenos e benfeitorias (compra de terrenos – propriedades urbanas e/ou
rurais)
Despesas legais
Indenizações
Regularização de propriedades
Topografia
Sistema viário
Sistema de energia
Rede de água
Rede de esgoto sanitário
Edificações residenciais
Controle de Processos Erosivos e Proteção dos Recursos Hídricos
Estudos e Projetos (Estudos ambientais específicos, outros estudos, projetos construtivos)
Recomposição de áreas degradadas (Reafeiçoamento do terreno, Revegetação, Manutenção
de áreas plantadas, Obras de estabilização e contenção de taludes)
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Aquisição de mudas
Adequação dos Critérios Construtivos às Condições Ambientais
Estudos e projetos (projetos construtivos)
Construção de benfeitorias (dispositivos especiais)
Apoio às Comunidades Indígenas ou Outros Grupos Étnicos
Estudos e projetos (projetos construtivos)
Assistência e apoio (Acompanhamento de ações, orientação sobre medidas de Segurança,
apoio à produção)
Sistema viário
Sistema de energia
Rede de água
Rede de esgoto sanitário
Edificações residenciais
Centro de proteção ambiental
Posto FUNAI e posto de fiscalização
Remanejamento de População Urbana
Estudos e Projetos (Projetos construtivos)
Assistência e apoio (apoio nas transferências e remanejamentos)
Aquisição de terrenos e benfeitorias
Despesas legais
Indenizações
Regularização de propriedades
Topografia
Sistema viário
Sistema de energia
Rede de água
Saúde
Estudos e projetos (Diagnóstico da situação de saúde e saneamento)
Assistência e apoio (apoio em saúde e saneamento)
Remanejamento de População Rural
Estudos e Projetos (Projetos construtivos)
Assistência e apoio (apoio à produção agrícola e nas transferências e remanejamentos)
Aquisição de terrenos e benfeitorias (compra de terrenos – propriedades urbanas e/ou
rurais)
Despesas legais
Indenizações
Regularização de propriedades
Topografia
Sistema viário
Sistema de energia
Rede de água
Rede de esgoto sanitário
Construção de edificações residenciais, comunitárias, rurais e de campo
Relocação de Infraestrutura Econômica e Social
Aquisição de terrenos e benfeitorias
Despesas legais
Indenizações
Regularização de propriedades
Topografia
Sistema viário
Sistema de energia
Rede de água
Rede de esgoto sanitário
Construção de edificações residenciais, comunitárias, comerciais, de lazer e recreação e de
parques/jardins
Salvamento do Patrimônio Cultural (Arqueológico, Histórico, Artístico e Paisagístico)
Estudos e Projetos (Estudos ambientais específicos, outros estudos, desenvolvimento de
pesquisas)
Assistência e apoio
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Atividades de conservação (Levantamento e regaste de patrimônio cultural)
Inspeção, Manutenção e Operação de Construção de barragens
Monitoramento do uso do solo
Fonte: ELETROBRÁS, 2000.

4.3.3. A Avaliação dos Custos Socioambientais Externos

A avaliação dos custos externos poderá ter uma abordagem quantitativa ou qualitativa.
Primeiramente busca-se sempre aplicar uma abordagem quantitativa, porém quando não é
possível esse tipo de valoração dos impactos face às dificuldades já discutidas resta-nos optar
pela segunda alternativa - a abordagem qualitativa - para efetuar a avaliação.
É essencial que a escolha da abordagem recaia sempre sobre um conjunto de fatores que
envolvem a significância e as conseqüências do impacto, o tempo e os recursos disponíveis
para o estudo, assim como, os dados e o conjunto de informações disponíveis sobre o
empreendimento e sobre o meio ambiente onde o mesmo será implantado. A duas abordagens
possíveis serão descritas, seguidas das suas respectivas metodologias.
Abordagem Quantitativa
Os impactos que geram custos de degradação podem ser monetarizados ou não, cabendo ao
grupo de especialistas a análise acerca da possibilidade desta ação. Numa abordagem para a
avaliação das externalidades através do método quantitativo devem ser realizados os seguintes
procedimentos:
Para identificar os impactos mais relevantes nesta etapa pode-se aplicar a técnica de Análise
Preliminar de Risco (APR). Através desta técnica obtêm-se uma classificação dos riscos
associados aos diferentes impactos. Quando utilizada esta técnica nesta etapa, já se procede a
uma avaliação qualitativa, para aqueles impactos que não serão monetarizados.
A escolha dos Métodos de Valoração Econômica a serem aplicados é de extrema importância
para o processo de valoração das externalidades e requer do grupo de especialistas um nível
de conhecimento profundo acerca de todos os métodos de valoração econômica disponíveis.
Para cada impacto selecionado para valoração, deve-se escolher o método mais apropriado,
lembrando que se pode dispor de um ou mais métodos para a valoração de cada impacto
previamente selecionado.
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A escolha deve recair sobre aquele que melhor atenda aos objetivos da análise e seja de mais
fácil e confiável aplicação, de acordo com as informações disponíveis. Podemos tomar como
exemplo, na valoração do aumento da erosão fluvial provocado pela construção de barragens
os seguintes métodos: o Método de Valoração Contingente (disponibilidade a pagar); Método
de Preços Hedônicos (perda no valor da propriedade); Despesas de proteção (custos das
medidas de redução da erosão).
Feita a seleção do método de valoração, em seguida deverá ser efetuada a aplicação das
Funções de Valoração Econômica. Este momento se repete para cada um dos impactos
selecionados. Como normalmente os valores são calculados sobre a vida útil total do
empreendimento, estes valores devem ser colocados em números atuais, através do método
Valor Presente Líquido (VPL), para que possam ser incorporados ao custo total do projeto.
Ao final, o resultado dessa ação será a obtenção do valor monetário dos danos resultantes dos
impactos selecionados.
Abordagem Qualitativa
Quando se faz necessário o tratamento qualitativo das externalidades propõe-se a aplicação de
um método baseado na análise de riscos para cada uma das externalidades selecionadas. A
aplicação desse método é feita através da técnica chamada Análise Preliminar de Riscos
(APR).
A Análise Preliminar de Riscos (APR) é uma técnica estruturada que tem por objetivo
identificar o grau dos riscos presentes em um determinado projeto, derivados de atividades
que possam impactar o meio ambiente ou as pessoas e cujos efeitos são de difícil
quantificação e, conseqüentemente, de difícil valoração.
A análise de risco incorpora dois componentes: a probabilidade de ocorrência e a gravidade
dos danos potenciais que podem atingir as pessoas ou as populações, as propriedades ou o
meio ambiente ou tudo isto junto e ao mesmo tempo. O nível de risco pode ser avaliado em
função da freqüência com que ocorrem as situações de risco e da severidade dos efeitos
resultantes (VALLE, 1995). Assim, o risco é tratado neste trabalho como sendo a medida de
probabilidade e severidade de um efeito adverso para a saúde, na propriedade ou no meio
ambiente.
A metodologia aqui descrita foi baseada na Análise Preliminar de Perigos, do inglês
Preliminary Hazard Analysis (PHA), desenvolvida pelo programa de segurança militar do
Departamento de Defesa dos Estados Unidos (MIL-STD-882B), com modificações e
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adaptações que permitam a aplicação para análise de riscos, em especial, os riscos
socioambientais causados pela construção de barragens.
Em geral, a Análise Preliminar de Riscos – APR deve ser utilizada na fase inicial do projeto,
mas não há impedimento em ser aplicada também em sistemas na fase de operação,
permitindo avaliar riscos futuros de acordo com um cenário existente. A APR focaliza os
riscos cujas origens estejam relacionadas às atividades ou eventos principais da obra, sendo
também possível focalizar eventos externos ao empreendimento (Quadro 4.8).
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Quadro 4.8 - Planilha de Análise Preliminar de Riscos

Fonte: MIL-STD-882B
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Quadro 4.9 - Categorias de Freqüência

Categorias de Frequência
Categoria

Denominação

Descrição

A

Extremamente
Remota

Cenários que dependem de falhas múltiplas de sistemas de proteção ou
ruptura catastrófica de equipamentos de grande porte. Conceitualmente
possível, mas extremamente improvável de ocorrer durante a vida útil
da instalação.

B

Remota

Cenários associados a falhas múltiplas do sistema (humanas e/ou
equipamentos) ou ruptura de equipamentos de grande porte. Não
esperado ocorrer durante a vida útil da instalação.

C

Improvável

Cenários cujas ocorrências dependem de uma única falha (humana ou
equipamento). Pouco provável de ocorrer durante a vida útil da
instalação.

D

Provável

Esperada uma ocorrência durante a vida útil da instalação.

E

Freqüente

Pelo menos uma ocorrência do cenário já registrado no próprio sistema.
Esperado ocorrer várias vezes durante a vida útil da instalação.

Fonte: MIL-STD-882B

Quadro 4.10 - Categorias de Severidade

Categorias de Severidade
Categoria

Denominação

Descrição

I

Desprezível

Eventos associados à ausência de danos ou danos não mensuráveis.

II

Marginal

Ocorrência com potencial de causar danos irrelevantes ao meio ambiente
às instalações e às comunidades interna e externa.

III

Crítica

Situações com potencial para degradar ao meio ambiente causando danos
substanciais ao Sistema, necessitando a adoção de medidas corretivas
imediatas.

IV

Catastrófica

Situações com potencial de gerar degradação severa do meio ambiente,
resultando em uma perda total do Sistema, lesões e mortes.

Fonte: MIL-STD-882B
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Quadro 4.11 – Categorias de Riscos resultante da combinação das categorias de frequência e
severidade.
Severidade
I

Desprezível

Freqüência
A

Extremamente

Risco
1

Desprezível

Remota
III

Marginal

B

Remota

2

Menor

III

Crítica

C

Improvável

3

Moderado

IV

Catastrófica

D

Provável

4

Sério

E

Freqüente

5

Crítico

Fonte: ELETROBRÁS, 2000.

Os métodos descritos e analisados devem proporcionar a condição de uma escolha mais
adequada e efetiva no sentido da valoração de forma correta. É de fundamental importância a
utilização do método mais adequado para o devido fim. Conforme foi verificado, no âmbito
dos Métodos Indiretos de Valoração, o Método de Produção Marginal pode ser empregado
para valorar a degradação e os efeitos no meio ambiente, mas não deve ser aplicado nos casos
de valoração da poluição e comodidade. O Método de Custo de Reposição/Reparação por sua
vez não deverá ser aplicado para valorar degradação, poluição ou mesmo benefício de nãouso. O Método de Despesa de Prevenção se aplica à valoração da poluição e à recreação,
entretanto não mensura com precisão degradação e comodidade. No que se refere aos
Métodos Diretos de Valoração, considerando as peculiaridades de cada método, pode-se
afirmar que o Método de Valoração Contingente é eficaz para mensurar o Benefício de nãouso, enquanto para aplicações em degradação, recreação e comodidade seus resultados não
auferem grande precisão. O Método de Preços Hedônicos valora com precisão e acurácia os
efeitos da degradação e da poluição, mas os resultados para recreação, comodidade e meio
ambiente não são satisfatórios. O Método de Custo de Viagem pode ser empregado com êxito
na valoração sobre recreação e comodidade. Analisando os resultados e aplicação de cada
método percebe-se que devem ser aplicados em comum e de forma combinada, quando se
desejar obter valores mais aproximados dos reais, para efeitos tão diversificados.
No capítulo seguinte, serão utilizados métodos distintos, mas combinados, para valoração de
efeitos diferenciados de externalidades negativas. A aplicação dos métodos de valoração tem
o estatuto de apoiar a discussão acerca dos efeitos das externalidades negativas sobre as
políticas públicas de desenvolvimento e sustentabilidade.
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5. APLICAÇÃO DO MÉTODO DE VALORAÇÃO AMBIENTAL NA
AVALIAÇÃO
DAS
EXTERNALIDADES
ADVINDAS
DA
CONSTRUÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE XINGÓ NO BAIXO
SÃO FRANCISCO SERGIPANO

A proposição de um método de valoração socioambiental se insere no contexto da tese como
uma maneira prática e a mais próxima possível da realidade - dentro de parâmetros científicos
- que seja capaz de fazer com que os valores das externalidades negativas produzidas sejam
considerados nos custos dos projetos de barragens e permita que a escolha pública ascenda de
estatuto, deixando de ser meramente redistributiva e passando a ser eficiente.
Neste capítulo, será realizada uma análise dos custos socioambientais totais referentes à
aceleração do processo erosivo das margens no Baixo São Francisco após a construção da
Usina Hidrelétrica de Xingó. É importante acrescentar que esta mesma análise de valoração
das externalidades negativas poderia ser efetuada utilizando o método proposto para valorar
outras externalidades negativas também causadas pela construção de uma barragem, como nas
áreas de agricultura, pecuária, florestas, de interesse arqueológico ou de mineração, que são
atingidas após o enchimento do lago. Para isso, se necessita de conhecimento prévio e
pormenorizado do zoneamento do uso e ocupação do solo da área da bacia hidráulica, antes
do fechamento das comportas para formação do lago. No transcurso do capítulo, serão
identificados e discutidos os diversos impactos socioambientais provocados pela instalação e
operação da Usina Hidrelétrica de Xingó, as externalidades negativas e os cálculos para
valoração socioambiental dos impactos sobre a agricultura, a pecuária e a vegetação.
A Usina Hidrelétrica de Xingó é a quarta maior usina hidrelétrica brasileira e foi a primeira
obra concluída do Programa Brasil em Ação, em setembro de 1997. A sua construção já
possibilitou um crescimento econômico de cerca de 7% ao ano na sua área de atuação, entre
Alagoas e Sergipe, no rio São Francisco. O seu funcionamento visa garantir energia para
novos empreendimentos, criando um novo pólo de desenvolvimento para o País.
A Usina Hidrelétrica de Xingó foi construída com as mais modernas técnicas de engenharia, e
totaliza um investimento da ordem de R$ 227 milhões de reais (Tabela 5.1). Com seis
unidades geradoras, totalizando três mil megawatts, a Usina Hidrelétrica de Xingó produz
energia equivalente a 25% da capacidade instalada da região Nordeste e suficiente para
abastecer cerca de 10 milhões de habitantes.
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A Usina Hidrelétrica de Xingó foi escolhida como objeto de análise neste trabalho para a
aplicação da metodologia desenvolvida, considerando-se principalmente a disponibilidade de
dados sobre o empreendimento e por ser ela – a usina – de suma importância para o sistema
elétrico brasileiro, além das suas particularidades socioambientais, tornando-se grande o
interesse pela análise dos efeitos das suas externalidades no baixo São Francisco.

5.1

Identificação e Detalhamento dos Custos da Construção da Usina Hidrelétrica de
Xingó

Para efeito dos cálculos de valoração socioambiental, adotou-se os custos referentes à
execução da obra da Usina Hidrelétrica de Xingó, de acordo com o cronograma de
desembolso, contido na tabela 5.1. Nela estão descritas todas as fases do empreendimento, os
percentuais de desembolso efetuados pelo governo durante a execução da obra e os seus
respectivos valores parciais. O valor total do empreendimento atingiu a quantia de R$
227.000.000,00 (duzentos e vinte e sete) milhões de reais. Este valor total será utilizado como
referencial para os cálculos de valoração das externalidades negativas produzidas pela
construção da barragem.

Tabela 5.1 Detalhamento dos Custos do Projeto da Usina Hidrelétrica de Xingó

CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Fase

[%]

Valor [ Mil R$ ]

1. Aprovação / Detalhamento
do projeto

5,0

11.300.000

2. Inicio da Obra

25,0

56.750.000

3. Execução de 50%

25,0

56.750.000

4. Execução de 75%

25,0

56.750.000

5. Entrega e Aceitação

20,0

45.400.000

Total

100,0

227.000.000

Fonte: www.Chesf.gov.br, 1994.
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5.2

Caracterização e Análises dos Impactos Socioambientais causados pela
construção da Usina Hidrelétrica de Xingó

O objetivo principal deste subitem é a aplicação da metodologia desenvolvida e proposta para
a valoração das externalidades negativas de forma rápida e eficaz, como meio de internalizar
os efeitos socioambientais. A partir da valoração das externalidades negativas, pode-se então
ser propostas as medidas de internalização dos danos.
5.2.1 Identificação das Atividades e Impactos Potenciais
Através dos passos apontados pela metodologia descrita no capítulo três, podem-se relacionar
os principais impactos potenciais e os meios de mitigá-los ou compensá-los. Nesta etapa,
devem-se relacionar todos os impactos possíveis para cada atividade vinculadas à execução
do projeto da barragem. A partir da seleção de uma atividade (causa), relacionam-se as
diversas opções de consequências (efeitos). A seleção de uma causa, por exemplo, “Retirada
de cobertura vegetal” irá apontar as ações de controle necessárias, neste caso, poderia ser o
“Replantio de vegetação”, que será uma das medidas a serem adotadas pela empresa
executora do empreendimento nos locais afetados.
5.2.2 Caracterização dos Impactos Relevantes
Depois de relacionadas às principais atividades (causas) executadas nas fases de instalação e
na fase de operação e a conseqüente identificação dos impactos (efeitos) resultantes, faz-se
necessária a caracterização destes impactos quanto à sua relevância para o projeto e a forma
de como eles serão tratados, ou seja, se serão incorporados ao custo total da obra através da
implantação de Programas Socioambientais, ou serão valorados como externalidades
negativas ou avaliados qualitativamente através na Análise de Preliminar de Riscos.
Assim, para esta etapa, utilizou-se a metodologia descrita no subitem 5.2 e obteve-se a
caracterização dos impactos selecionados quanto à sua relevância. Os resultados gerais da
avaliação são apresentados nos quadros 5.1, para a fase de instalação da obra e no quadro 5.2,
para a etapa de operação da usina.
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Quadro 5.1 – Impactos socioambientais na Fase de Instalação

Impactos Sócio-Ambientais na Fase de Instalação

Solo

1. Erosão do solo

CLASSIFICAÇÃO
TRA
N O M F R T L D MP RE CT
N PO M EV R L L T M M I PSA

Rios e lagos

2. Interferência com recursos hídricos

N PO B EV R C L T M B

I PSA

3. Interferência na fauna/flora
4. Retirada da cobertura vegetal

N PR B EV R C L T M B
N CE A CO I C L P B A

E NA
I PSA

5. Interferências em áreas legalmente protegidas

N CE M EV I

C L P

A

I PSA

6. Inteferências em populações indígenas / outros
7.Criação de expectativas nas populações afetadas
8.Deslocamento nas populações afatadas

N PO B EV I

C L P M B

E NA

N CE B EV R M L T A B
N CE M EV I C L T M B

E NA
E NA

9.Indução à ocupação desordenada nas margens
10.Maior fluxo migrat. devido aumento orferta emprego
11.Exclusão ao uso do solo devido à formação do lago
12.Perda da produção futura
13.Interferências na atividade pecuária
14.Disseminação de doenças na liberação de esgoto
15.Interferência em edificações, vias públicas e tráfego
16.Interferência em locais de interesse histórico e cult.
17.Perda de hábitats. Fragmentação de hábitats
18.Danos temporários ao solo
19.Danos temporários à vegetação

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

20.Interferências com populações indígenas / outros

N PO B EV I

21.Degradação paisagem / Dano na integração visual
22.Perda de produção futura
23.Danos às estradas vicinais / vias públicas / tráfego

N CE M CO I C D P B M E NA
N CE A CO I C D P B A E EXT
N CE B CO R C L T M B E NA

CAUSA
Abertura da faixa de

RECEPTOR

IMPACTOS

passagem, de estradas de
Vida Selvagem
acesso, de praças de serviços Florestas
Recur. cult e Arqueol.

A

e canteiro de obras

Populações locais

Ocupação da área para
Construção da Barragem e
Agricultura
Formação do Lago
Agropecuária
Saúde pública
Infra-estrutura local
Recursos cult. e hist.
Ecossistemas terrestres
Montagem de estruturas da Solo
Florestas
Usina
Inclusão de obstáculos
Populações locais
artificiais
Público em geral
Transporte de equipamento
Florestas, Agricultura
pesado
Infra-estrutura local
Sobrecarga na infra-estrutura
Público em geral
pré-existente
Acidentes na construção das
Trabalhadores
obras

24.Sobrecarga na infra-estrutura pré-existente
25.Lesões leves, graves
26.Mortes

PO
PO
CE
CE
PR
PO
CE
CE
PO
CE
CE

B
B
M
A
M
B
M
M
M
B
B

EV
EV
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO

R
R
I
R
I
R
R
I
I
R
R

M
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

D
D
D
D
D
L
L
L
D
L
L

T
T
P
T
P
T
T
P
P
T
T

A
M
M
B
M
A
M
A
M
A
A

B I PSA
B I PSA
A I PSA
A E EXT
M E EXT
B I PSA
B I PSA
A I PSA
M E APR
B I PSA
A I PSA

C L P M B

N PO M CO R C D T B

B

E NA

E NA

N PR M EV R C L T M M E APR
N PO M EV R C L T M A E APR

LEGENDA: RE=Relevância (A-Alto, M-Médio, B-Baixo) CT=Tipo de custo (I-Interno, E-externo) TRA=Tratamento (PSA-Prog. Sócio-Ambiental, APR-Análise Preliminar de Risco, EXT-Extenalidade mensurável, NANão Avaliado); N-Natureza (P-Positivo, N-Negativo);

Fonte: Elaborado pelo autor, 2011
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Quadro 5.2 – Impactos socioambientais na Fase de Operação
Impactos Sócio-Ambientais na Fase de Operação
CAUSA

RECEPTOR

IMPACTOS
27. Retirada da cobertura vegetal
28. Interferências em áreas legalmente protegidas
29. Perda de produção futura
30. Interferências na atividade pecuária
31. Interferência em edificações, vias pública e no tráfego

e Formação do Lago
Montagem de estruturas Ecossistemas Terrestres

32. Perda de hábitats, fragmentação de hábitats

N PO M CO

I

C

D

P

M

M

E APR

33. Contaminação do solo, águas superficiais e lençol

N PO B EV R

C

D

T

M

B

I

PSA

N CE M CO

I

C

D

P

B

M

E

NA

N CE A CO

I

C

D

P

B

A

E EXT

da Usina
Inclusão de obstáculos
artificiais

Solo, Água superf. E
Subter.
Público em geral
Florestas, Agricultura

34. Degradação da paisagem/des. Cênica/falta de int. visual
35. Perda de florestas

M
A
M
A
M
M

TRA
M RE CT
B A I PSA
A A I PSA
B A E EXT
M M E EXT
M B I PSA

Florestas
Recurs. Cult. e Arqueol.
Agricultura
Construção da Barragem Agropecuária
Infraestrutura local

Ocupação da área para

O
CE
CE
CE
PR
CE

CLASSIFICAÇÃO
F R T L D
CO I C L P
EV I C L P
CO R C D T
CO I C D P
CO R C L T

N
N
N
N
N
N

LEGENDA: RE=Relevância (A-Alto, M-Médio, B-Baixo) CT=Tipo de custo (I-Interno, E-externo) TRA=Tratamento (PSA-Prog. Sócio-Ambiental, APR-Análise Preliminar de Risco, EXT-Extenalidade mensurável, NANão Avaliado); N-Natureza (P-Positivo, N-Negativo);

Fonte: Elaborado pelo autor, 2011

A partir da análise dos resultados, podem-se fazer as seguintes constatações: na fase de
instalação do projeto foram identificados 26 impactos potenciais, distribuídos pelo meio
físico, biótico e socioeconômico. Desses, 50,00% foram classificados como de baixa
relevância, 19,25% como de média relevância e 30,77% como de alta relevância.
Na fase de operação, foram identificados nove impactos potenciais, tendo sido classificados
da seguinte forma: 22,23% de baixa relevância, 33,33% de média relevância e 44,44% de alta
relevância.
É necessário explicitar que muitos tipos de impactos ocorrem na fase de instalação e também
na fase de operação, e, em alguns casos uma ação mitigadora ou compensatória, pode
perfeitamente cobrir ambas as situações.
Cada um dos impactos relacionados foi classificado com sendo custo interno ou externo, de
acordo com a maneira de tratamento que se efetuará, no entanto nem todos precisam ser
efetivamente avaliados, ou por questões relacionadas à sua baixa relevância ou simplesmente
pela dificuldade ou impossibilidade de fazê-lo.
Na sequência tem-se uma descrição sucinta dos principais impactos identificados e os meios
usados para tratá-los.
1. Impactos da abertura de picadas, acessos e ocupação da área do empreendimento
sobre as florestas (cobertura vegetal).
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Uma das formas de valorar as perdas de áreas de cobertura vegetal ou florestas é através do
método da produtividade marginal, utilizando-se o preço de mercado da madeira. Outra
maneira seria através dos custos de reposição, fazendo uso do preço de mercado para
reflorestamento, como um bem substituto. Para isso, devem-se contabilizar as áreas do lago e
da barragem propriamente dita, durante a vida útil do projeto. O impacto da perda de
produtividade agrícola foi tratado neste estudo como uma externalidade e faz parte da
avaliação de custos externos.
2. Impactos da abertura de picadas, acessos e ocupação da área do empreendimento
sobre a agricultura.
Esses impactos incluem a exclusão do uso do solo devido à perda de produção agrícola nas
áreas de formação do lago, da área ocupada pela barragem, além daquelas outras áreas
afetadas pelo aumento do processo erosivo nas margens à jusante da barragem, durante a vida
útil do projeto. O método mais indicado para tratar os custos resultantes deste impacto é o da
produtividade marginal ou de produção sacrificada. As perdas de área devem ser
contabilizadas durante a vida útil do projeto.
O impacto da perda de produtividade agrícola foi tratado neste estudo como uma
externalidade e faz parte da avaliação de custos externos.
3. Impactos da abertura de picadas, acessos e ocupação da área do empreendimento
sobre a Pecuária.
Esses impactos incluem a limitação do uso do solo devido a perda de produção pecuária nas
áreas de formação do lago, da área ocupada pela barragem, além daquelas outras áreas
afetadas pelo aumento do processo erosivo nas margens à jusante da barragem, durante a vida
útil do projeto. O método mais indicado para tratar os custos resultantes deste impacto é o da
produtividade marginal ou de produção sacrificada. As perdas de área devem ser
contabilizadas durante a vida útil do projeto. Este impacto também foi tratado neste estudo
como uma externalidade e faz parte da avaliação de custos externos.
4. Impactos da construção da barragem sobre o solo.
Os impactos que podem surgir se referem a processos erosivos e escorregamentos de terra no
local da barragem, resultantes da retirada de cobertura vegetal e maior exposição do solo.
Assim, esse impacto será tratado como um custo interno e monitorado por um programa de
gestão ambiental (PGA).
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5. Impactos da construção da barragem sobre áreas protegidas e recursos culturais e
arqueológicos.
Esses impactos podem ocorrer quando a formação do lago afeta as unidades de conservação
ambiental ou regiões de interesse histórico, eventualmente, atingindo sítios arqueológicos.
Pode-se então contabilizar esse custo através das despesas de proteção, por meio dos custos de
prospecção arqueológica. Neste estudo, estes custos são considerados internos, sendo
contabilizados no custo total da obra.
6. Impactos da montagem do canteiro de obra sobre a vegetação e agricultura.
Os impactos dessas ações resultam em danos temporários à vegetação e atividades agrícolas.
Esses impactos podem ser valorados através dos custos de reposição/reparação. Neste
trabalho esses custos são incorporados ao programa de gerenciamento ambiental (PGA), que
inclui a recuperação de áreas degradadas.
7. Impactos da inclusão de obstáculo físico sobre a estética visual.
Estes impactos estão associados à degradação visual devido à presença física da barragem
quando ficam próximas a regiões habitadas. Os métodos passíveis de serem utilizados são o
da valoração contingente, buscando medir a disposição a aceitar (DAA) pelo dano imposto à
população afetada ou então pelo método do valor de propriedade, procurando captar variações
no preço médio de propriedades próximas à barragem, “com” e “sem” o impacto.
8. Impactos da fase de construção sobre a economia local.
Esses impactos estão associados ao aquecimento da economia local com retração repentina ao
término da obra, à criação de expectativas na população local e ao aumento do fluxo
migratório devido à oferta de emprego. Esses impactos podem ser minimizados buscando
contratar, quando possível, mão de obra local, além de um programa de comunicação social.
9. Impactos das fases de construção e operação sobre a saúde ocupacional (acidentes).
Esses impactos se referem à ocorrência de acidentes (lesões leves, graves e mortes) durante a
construção e operação da barragem. Também envolve risco de danos à saúde dos
trabalhadores devido ao manuseio inadequado de produtos perigosos e ainda a geração de
poeira e ruídos com possíveis efeitos sobre a saúde dos trabalhadores.
Para a contabilização desses tipos de impactos, seria necessário dispor de estatísticas
confiáveis sobre acidentes de trabalho no setor de construção civil, especificamente para a

194

construção de usinas hidrelétricas, além de adotar valores de mortalidade (valor de vida
estatística) e morbidade (doença – custos de internação).
Como esta tarefa vai além do objetivo deste trabalho, além da grande incerteza associada a
este cálculo, optou-se por tratar este custo como externo através de uma avaliação qualitativa
por meio da APR. Também devem ser adotadas medidas de prevenção a serem implantadas
através do programa de gerenciamento de riscos (PGR).
10. Impactos da operação da barragem sobre o público em geral.
Estes impactos estão associados aos acidentes diversos e podem ser tratado como custo
externo, embora a ocorrência de acidentes possa até ser considerada como um custo
contingente, pois é possível, embora não seja provável. Para o impacto devido aos acidentes
será feita uma análise de risco, através da APR, tratando o mesmo de forma qualitativa. Vale
ressaltar que este impacto também é tratado através do programa de gerenciamento de riscos
(PGR).
11. Impactos das fases de instalação e operação sobre os ecossistemas.
Estes impactos estão associados às interferências na fauna e flora e a perda e fragmentação de
habitats. As interferências na flora e fauna são impactos que ocorrem principalmente durante
a construção e, portanto, são temporários. A perda e fragmentação de habitats podem ser um
impacto permanente, sendo necessária a adoção de medidas mitigatórias.
No caso deste empreendimento, alguns dos custos associados à estes impactos são
incorporados pelo Programa de Gerenciamento Ambiental. É feita uma aplicação da APR
para estes impactos, avaliando-os assim de forma qualitativa.
12. Impactos da operação sobre solo e águas.
O principal impacto sobre solo e água, associado à operação da barragem é a contaminação
desses meios em decorrência de vazamentos de produtos perigosos ou ao descarte inadequado
de resíduos sólidos e líquidos. Estes impactos são tratados no projeto como custos externos e
abordados de duas formas: Quantitativamente, aplicando-se o método de cálculo do valor
esperado, considerando-o como um custo contingente e qualitativamente, através da aplicação
da APR – Análise Preliminar de Riscos.
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5.2.3

Análise Geral de Impactos

A partir da análise dos resultados apresentados nos quadros 5.1 e 5.2, podem-se traçar os
seguintes comentários: Foram identificados um total de 35 impactos nas fases de instalação e
operação do sistema, sendo 26 impactos distintos, ou seja, alguns impactos ocorrem nas duas
fases e outros em apenas uma. Do total de 26 impactos distintos, 12 (46,16%) foram tratados
através de programas socioambientais, três (11,54%) foram avaliados como externalidades,
três (11,54%) foram avaliados através da APR e outros oito (30,76%) não foram avaliados.
Todos os impactos que possuem um PSA associado são considerados como custos internos,
pois já são incorporados no custo total do projeto.

5.3

Os Programas Socioambientais (PSA)

5.3.1 Identificação dos Programas Aplicáveis
A próxima etapa, segundo a metodologia proposta neste trabalho, é a identificação,
caracterização e quantificação dos PSA’s aplicáveis. Assim, a partir do detalhamento dos
impactos realizado na etapa anterior e a utilização das relações de Efeito x Controle (Quadros
5.3 e 5.4), sugere-se a adoção dos seguintes programas socioambientais prioritários:

Quadro 5.3 - Relação de programas socioambientais em construção de barragens
Relação de Programas Socioambientais em Construção de Barragens
1. Estudos Ambientais Preliminares
2. Comunicação Socioambiental
3. Articulação Institucional
4. Educação Ambiental
5. Recuperação de Áreas Degradadas
6. Implantação / Consolidação de Unidades de Conservação
7. Controle de Processos Erosivos e Proteção dos Recursos Hídricos
8. Adequação dos Critérios Construtivos às Condições Ambientais
9. Apoio às Comunidades Indígenas ou Outros Grupos Étnicos
10. Remanejamento de População Urbana
11. Saúde
12. Remanejamento de População Rural
13. Relocação de Infraestrutura Econômica e Social
14. Salvamento do Patrimônio Cultural (Arqueológico, Histórico, Artístico e Paisagístico)
15. Inspeção, Manutenção e Operação da barragem
Fonte: ELETROBRÁS, 2000.
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Quadro 5.4 - Relações de Efeito x Controle Socioambiental
Relações de Efeito X Controle Socioambiental
1. Erosão do solo
2. Danos temporários ao solo

• Controle dos processos erosivos
• Recuperação de áreas degradadas
• Adequação dos critérios construtivos às
condições ambientais

3. Limitação ao uso do solo devido
à formação do lago
4. Deposição de entulho e lixo

• Ordenamento do uso das áreas marginais

Solo

5. Contaminação do solo, águas
superficiais e subterrâneas
6. Interferência com recursos
hídricos
7. Poluição em recursos hídricos
Recursos
Hídricos
8. Retirada da cobertura vegetal
Vegetação e
Agricultura
9. Danos temporários a vegetação

10. Interferências na atividade
agropecuária

Fauna
e
Flora

11. Danos permanentes às áreas
cultivadas
12. Interferência na fauna e na
flora

13. Fragmentação de hábitats

14. Efeitos biológicos na fauna e
flora
15. Interferências com populações
indígenas ou outros grupos
Populações
16. Criação de expectativas nas
populações afetadas
17. Deslocamento das populações
afetadas

18. Aumento do fluxo migratório
devido ao aumento da oferta de
emprego

Saúde

19. Interferência na saúde da
população
20. Danos à saúde devido a

• Adequação dos critérios construtivos às
condições ambientais
• Recuperação de áreas degradadas
• Proteção dos recursos hídricos
• Proteção dos recursos hídricos
• Recuperação de áreas degradadas
• Proteção dos recursos hídricos
• Controle de resíduos
• Desmatamento seletivo e poda apropriada
• Recuperação de áreas degradadas
• Replantio das faixas utilizadas com vegetação adequada
• Recuperação de áreas degradadas
• Adequação dos critérios construtivos às
condições ambientais
• Fornecimento de ajuda técnica aos governos locais para
o planejamento e controle do uso do solo
• Apoio às comunidades indígenas e outros
Grupos de ribeirinhos
• Implantação e consolidação de unidades de
conservação
• Recuperação de áreas degradadas
• Manejo da fauna e flora
• Implantação de mecanismos que permitam a migração
da fauna terrestre
• Compensação territorial e outras medidas para
manutenção da coesão dos grupos afetados
• Acompanhamento dos estudos sobre efeitos
biológicos dos campos eletromagnéticos
• Aperfeiçoamento dos critérios de projeto
• Apoio às comunidades indígenas ou outros
grupos étnicos
• Acompanhamento e controle inter-étnico
• Comunicação sócio-ambiental
• Relocação de população urbana
• Relocação de infraestrutura econômica e
Social
• Indenizações de terrenos e benfeitorias
Populações
• Redimensionamento dos serviços e
equipamentos sociais urbanos
• Relocação de infraestrutura econômica e
Social
• Saúde e saneamento urbano
• Implantação de mecanismos de tratamento/
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Áreas
Públicas

manuseio e estocagem

acondicionamento/destino final de resíduos

21. Disseminação de doenças na
liberação de esgoto sanitário

• Implantação de mecanismos de tratamento/
acondicionamento/destino final de resíduos e
efluentes
• Recuperação de áreas degradadas
• Implantação e consolidação de unidades de
conservação
• Salvamento do patrimônio cultural
(arqueológico, histórico, paisagístico)
• Controle de acesso à área Áreas públicas
• Controle de acesso à área
• Planos de manejo do desenvolvimento induzido
• Relocação de população urbana
• Comunicação sócio-ambiental
• Escolha de vias adequadas para transporte de
equipamentos
• Orientação de tráfego
• Escolha de vias adequadas para transporte de
equipamentos

22. Interferências em
legalmente protegidas

áreas

23. Interferências em locais de
interesse histórico e cultural

InfraEstrutura

24.
Indução
à
ocupação
desordenada nas margens do lago
25. Aquecimento da economia,
seguido de retração no fim da obra
26. Danos às estradas vicinais e
vias públicas
27. Interferência em edificações,
vias públicas e no tráfego

28. Degradação da
desordem cênica e
integração visual
Comodidade
Estética
Acidentes

paisagem
falta de

29. Efeitos biológicos
30. Resíduos sólidos

• Implantação de cinturão de árvores altas para
diminuição do impacto visual
• Projetos paisagísticos
• Comunicação sócio-ambiental
• Implantação de mecanismos de tratamento/
acondicionamento/destino final de resíduos

Fonte: Adaptado de ELETROBRÁS (2000)

5.3.2 Descrição das Medidas Adotadas

Os Programas Socioambientais individuais relacionados no quadro 5.3 podem ser agrupados
em macro-programas a serem implantados. Assim, os programas sugeridos para aplicação que
se harmoniza com a descrição aqui feita e atendem às exigências dos órgãos ambientais
seriam, no mínimo, os seguintes: implantação de um programa de gerenciamento ambiental
(PGA) durante as fases de instalação e operação da barragem e a implantação de um programa
de gerenciamento de riscos (PGR) durante as fases de instalação e operação da barragem, bem
como a execução de reflorestamento das áreas afetadas pelo desmatamento e a execução de
trabalhos de prospecção arqueológica nas áreas do maciço da barragem e da bacia hidráulica.
O detalhamento destes programas propostos é feito a seguir.
a) Plano de Gerenciamento Ambiental (PGA) - A implantação do plano de gerenciamento
ambiental de todas as atividades da obra é uma exigência dos órgãos ambientais, devendo ser
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enviados relatórios periódicos para órgão de controle ambiental durante toda a etapa de
implantação até a emissão da Licença de Operação (LO);
b) Plano de Gerenciamento de Risco (PGR) O PGR tem como principal objetivo prevenir a
ocorrência de acidentes, durante a operação da barragem, que possam colocar em risco a
integridade física dos funcionários, a segurança da população e o meio ambiente.
Para a elaboração do PGR é necessário também o Estudo de Análise de Riscos (EAR) que
contempla a identificação dos perigos e a estimativa qualitativa dos riscos para o meio
ambiente e ao público externo, baseado em técnicas de identificação de perigos, estimativas
de frequência e consequências, análise de vulnerabilidade e na estimativa de riscos.
Também é parte integrante do PGR o Plano de Ação de Emergência (PAE) que estabelece as
diretrizes necessárias para atuação em situações emergenciais. Trata-se de um conjunto de
medidas que determinam e estabelecem as responsabilidades setoriais e as ações a serem
desencadeadas imediatamente após um acidente, bem como define os recursos humanos,
materiais e equipamentos adequados à preparação, controle e combate à emergência.
c) Reflorestamento - Como medida compensatória, poderá ser executada o reflorestamento
com espécies nativas em áreas do entorno do empreendimento.
d) Estudos de Prospecção Arqueológica - Por exigência do pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) deve-se fazer a prospecção arqueológica nos locais
de implantação das obras da barragem, usina hidrelétrica e em toda a área do lago.

5.3.3 Quantificação dos Custos dos PSA’s

Os custos ambientais que foram assumidos nesta pesquisa estão incluídos nos 5,0% do item 1
do Custo total do empreendimento (Tabela 5.1). Este valor cobriria todos os serviços de meio
ambiente relacionados à elaboração de estudos, relatórios, implantação de medidas e cuidados
ambientais mitigadores e outras exigências formuladas pelo órgão ambiental.
Para o custo de reflorestamento, especificamente, pode-se considerar como parâmetro o custo
de referência correspondente ao valor de R$ 5.031,00/hectare, valor do plantio de 1.677
árvores por hectare, ao custo de R$ 3,00 por árvore. (SMA/CTEEP, 2002).
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5.4

Análise de Impactos através da APR

As etapas seguintes da avaliação dos custos socioambientais são de caráter quantitativo e
qualitativo dos custos externos. Neste item, é apresentado o tratamento qualitativo através da
Análise Preliminar de Riscos (APR) para alguns impactos selecionados, conforme
classificação nos quadros gerais de impactos (Quadros 5.1 e 5.2). Dessa forma, os impactos
avaliados são os seguintes: contaminação de solo, águas superficiais e subterrâneas; danos à
saúde humana; Acidentes com trabalhadores (lesões e mortes) durante a operação; perda e
fragmentação de hábitats e Risco de Acidentes Diversos.

5.4.1 Planilhas de APR

Os impactos relacionados acima foram então colocados na planilha de APR conforme
apresentada no quadro 5.5 e avaliados de acordo com os critérios correspondentes.
Quadro 5.5 - Resultados da Avaliação Através da APR.

APR - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS
EMPRESA: CHESF

OBRA: BARRAGEM DE XINGÓ

RISCO

CAUSAS

DATA:04/2010
CATEGORIAS
OBSERVAÇÕES / RECOMENDAÇÕES
Freq.
Sev. Risco
Implantação de programas de gerenciamento
B
III
2
ambiental (PGA) e de riscos (PGR)

FASE

EFEITOS

Vazamento de produtos perigosos

O

Contaminação de solo e águas

Liberação de efluentes líquidos (esgoto)

I

Contaminação de águas

C

II

2

Implantação de PGA E PGR

Danos à saúde
humana

Descarga de efluentes tóxicos

O

Danos à saúde

C

III

3

Implantação de PGA E PGR

Poeira, ruído

I

Danos à saúde

D

III

3

Implantação de PGA

Acidentes com
trabalhadores

Atividade de operação e manutenção
da usina hidrelétrica

Lesões

C

III

3

Implantação de PGR

O
Mortes

B

III

2

Implantação de PGR
Implantação de PGR

Contaminação de
recursos naturais

Interferência na Fauna Abertura da faixa de passagem

I

Perda ou fragmentação de hábitats

C

II

2

Acidentes na área do
lago ou da Usina Invasão das áreas marginais
Hidrelétrica

O

Risco de acidentes diversos

A

III

1

Fonte: Salvador de Oliveira, 2011.

Implantação de PGR
Programas de remoção e monitoramento
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5.4.2 Riscos Identificados

A partir da aplicação da APR foram identificados cinco riscos com causas diferentes, sendo
dois somente na fase de operação, um somente na fase de instalação e outros dois
simultaneamente nas fases de instalação e operação, totalizando oito efeitos diferenciados,
cuja distribuição da classificação dos efeitos do projeto são: 1 impacto de frequência
extremamente remota, de severidade crítica e risco desprezível; 1 impacto de frequência
remota, severidade crítica e risco modesto; 2 impactos de frequência remota, com severidade
crítica e risco menor; 4 impactos de frequência remota, com severidade crítica e risco menor.
O Estudo de Análise de Riscos permitiu identificar os impactos classificados segundo seu
grau de risco. Constatou-se que os riscos avaliados foram classificados entre desprezível,
menor ou modesto.
Contudo, em relação aos riscos identificados, é essencial que a empresa implante o Programa
de Gerenciamento de Riscos (PGR), visando à prevenção de acidentes, conjuntamente com o
Plano de Ação de Emergência (PAE), que define as ações durante uma emergência.

5.5

Valoração das Externalidades Selecionadas sobre Agricultura, Pecuária e

Floresta
Dentre os impactos relacionados nos quadros 5.1 e 5.2, os impactos 12, 13 e 22, na fase de
instalação e os impactos 29, 30 e 33 na fase de operação referem-se às externalidades que não
são tratadas pelos programas socioambientais. Assim, busca-se estimar essas externalidades
em termos monetários para que possam melhor orientar as tomadas de decisão.
5.5.1 Impactos da Barragem na Fase de Instalação sobre a Agricultura, Pecuária e
Floresta
A valoração das externalidades será efetuada em três cenários diferentes, a partir dos impactos
relacionados anteriormente no quadro 5.1. No primeiro cenário, serão avaliadas as perdas
decorrentes da produção futura na agricultura. No segundo cenário as perdas da produção
futura na pecuária de leite, enquanto que no terceiro cenário serão avaliados os custos de
reposição de espécies nativas ou reflorestamento.
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a)

Método da Produtividade Marginal

Para valorar este tipo de impacto, será utilizada apenas a captação dos valores de uso direto
do solo através da utilização do método da produtividade marginal. Segundo o estudo
realizado por Salvador de Oliveira (2006), para mensurar a área agrícola perdida por erosão
fluvial no Perímetro Irrigado Cotinguiba/Pindoba no período de 1975 a 2005, foram erodidos
75,59 hectares, numa faixa de 6,0 km na margem direita do rio São Francisco. Nessas áreas,
os lotes do projeto Cotinguiba/Pindoba têm em média 4,5 hectares e aqueles que são
limítrofes com a margem direita do rio São Francisco apresentam grandes perdas de superfície
por erosão marginal (Figura 5.1). As atividades predominantes nessa região é a agricultura e a
pecuária, sendo a primeira predominante no município de Propriá, onde está localizado o
trecho em estudo.
Figura 5.1 – Erosão Marginal no Baixo Curso do Rio São Francisco

Fonte: Salvador de Oliveira, 2006.

Como não se dispõe de dados detalhados sobre cada uma das ocupações do solo, serão
adotadas algumas premissas para que se possa aplicar a metodologia, visto ser este um dos
objetivos principais desse estudo. Dessa forma, serão adotadas as seguintes premissas:
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• Na área considerada de atividade agrícola há cultivo de hortaliças. Para efeito
dos cálculos, será adotada a proporção de 40% da área total erodida, ou seja,
30,24 hectares de área cultivada com hortaliças.
• Na área a ser considerada de atividade pecuária leiteira também será adotada a
proporção de 40% da área total erodida, ou seja, 30,24 hectares dedicados a
produção de leite a partir da criação extensiva de bovinos
• Todo o restante da área erodida, que perfaz uma superfície de 15,11 hectares,
serão considerados como área de reparação da retirada de cobertura vegetal.
As lavouras predominantes são do tipo temporárias. A tabela 5.2 apresenta os dados de
referência para alguns produtos de horticultura na região.
Tabela 5.2 - Rendimentos Médios das Culturas
Área plantada

Quantidade

Rendimento

Preço Médio

(ha)

produzida (t)

médio (kg/ha)

(R$/kg)

Cebola de muda

8,00

84

10.500

0,60

Mandioca

265,00

4.160

15.698

0,43

Tomate envarado

184,00

8.902

48.380

0,69

Produto

Fonte: Anuário IEA, 2003

Para calcular a produção sacrificada, adotaremos as culturas de cebola, mandioca e Tomate,
plantadas em uma área total de 30,24 hectares (40% da área total analisada/erodida), assim
distribuídos: 10,08 ha de cebola, 10,08 ha de mandioca e 10,08 ha de tomate. As áreas
plantadas, quantidades produzidas e produção sacrificada anual são apresentadas na tabela
5.3.
Tabela 5.3 - Resultado de Produção Sacrificada
Resultado de produção sacrificada
Produto

Área plantada
(ha)

Rendimento
médio (kg/ha)

Quantidade
produzida (t)

Preço Médio
(R$/kg)

Produção
sacrificada
(R$/ano)

Cebola

10,08

10.500

105.800

0,60

63.500,00

Mandioca

10,08

15.698

158.235

0,43

68.041,41

Tomate

10,08

48.380

487.670

0,69

336.492,58

Total
Fonte: : Salvador de Oliveira, 2011.

468.033,99
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A renda média obtida nos cálculos foi de R$ 15.477,31/ha, o que é coerente com os dados
apresentados por VILELA; HENZ (2000) que informam a renda média de hortaliças acima de
US$ 2000 por hectare, enquanto que nas culturas tradicionais alcançam menos de US$ 500
por hectare. O valor total da produção sacrificada é R$: 11.700.849,75, para um período de 25
anos.
Quanto à atividade de pecuária, considera-se 30,24 (40% da área total analisada/erodida)
hectares dedicados a criação extensiva de bovinos essencialmente para a produção leiteira. A
tabela 5.4 apresenta os dados de produção de leite na região.
Tabela 5.4 - Produção de Leite na Região
Número de

Quantidade

bovinos (cabeça)

produzida (1000

Produto

Preço (R$/l)

l/ano)
Leite Tipo C

14.431

32.345

0,46

Fonte: EIA, 1990 apud REIS, 2001.

Verifica-se pela tabela acima que a produção média de leite é de 2.241 litros/cabeça/ano, o
que corresponde à média de produção para criação confinada. No entanto, no estudo em
questão, trata-se de criação extensiva e para tal se considera a capacidade de suporte de uma
cabeça de gado por hectare, a produção de 2,0 litros de leite/dia/cabeça e ainda 240 dias de
lactação/ano/cabeça (EIA, 1990 apud REIS, 2001).
Assim, para uma área de 30,24 hectares (40% da área total analisada/erodida), tem-se uma
produção renunciada de leite da ordem de 14.515 l/ano. Tomando-se para o valor recebido
pelos produtores um preço médio entre o leite tipo B e o tipo C de R$ 0,46 / l (IEA, 2003), a
perda de receita bruta anual seria de R$ 6.676,99. O valor total da produção sacrificada é R$:
166.924,75 para um período de 25 anos.
Por fim, somando-se as receitas brutas não realizadas da atividade agrícola e da produção
leiteira, teríamos uma perda anual de R$ 474.710,98.
Considerando o período de análise de 25 anos, teríamos a valor presente os custos externos de
R$ 11.867.774,50 (onze milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, setecentos e setenta e quatro
reais e cinquenta centavos).
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b)

Método de Despesas de Reposição/Reparação

Para os 15,11 hectares (20% da área total analisada/erodida) restantes será aplicado o método
de Despesas de Reposição, buscando identificar o custo de reparação da perda e/ou retirada de
cobertura vegetal.
No que diz respeito aos custos de reposição, a validade do resultado encontrado depende, em
grande medida, da correta inclusão de todos os custos considerados relevantes e também de
todos os fatores envolvidos na reposição de um dado recurso ambiental, pois a falta de algum
desses fatores importantes pode prejudicar o resultado do estudo.
É interessante salientar que o método de despesas de reposição não busca resgatar o valor de
todas as espécies animais e vegetais (os recursos naturais em geral) afetadas com a construção
do empreendimento, já que são praticamente impossíveis em decorrência das complexas
relações de animais, plantas, solo, clima e todas as características ecológicas e antrópicas de
uma região. Na verdade, o método do custo de reposição serve somente para restabelecer os
valores de uso, pois a existência das espécies está associada com a própria preservação do
habitat natural (ELETROBRÁS, 2000).
Considerando-se como área atingida pela erosão o total de 15,11 hectares (20% da área total
analisada/erodida) e o custo de reposição equivalente a R$ 5.031,00/hectare, valor do plantio
de 1.677 árvores por hectare, ao custo de R$ 3,00 por árvore, (SMA/CTEEP, 2002), teremos
um custo total para o replantio de R$ 76.018,41.
A partir dos resultados parciais obtidos, podemos escolher os valores finais a serem
considerados no projeto. Na tabela 5.5 observa-se a totalização de cada externalidade
avaliada.
Tabela 5.5 - Resultados de Valoração das Externalidades
Impacto sobre Agricultura, Pecuária e Florestas ou outras forma de vegetação
Perda de produção agrícola

11.700.849,75

Perda de produção leiteira

166.924,75

Reflorestamento

76.018,41

Total

11.943.792,91

Fonte: Elaborado pelo autor, 2011 - 2Valor Presente Líquido

2

O valor presente líquido (VPL), também conhecido como valor actual líquido (VAL) ou método do valor atual, é a fórmula matemáticofinanceira capaz de determinar o valor presente de pagamentos futuros descontados a uma taxa de juros apropriada, menos o custo do
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5.6 Conclusão da aplicação do Modelo

Conforme os dados da tabela 5.5, os impactos causados na agricultura, na pecuária e nas
florestas ou outras formas de vegetação, referentes aos custos das externalidades produzidas
pela erosão marginal em uma área de 75,59 hectares perfaz o valor de R$ 11.943,792,91, o
que significa um custo anual equivalente a R$ 158.007,57 por hectare de produção
sacrificada.
Esse resultado significa, a princípio, que a existência de um valor representado pelo custo
referente à produção sacrificada em decorrência do aumento da erosão marginal, que é
provocada pela construção de barragens, comprova a existência desta externalidade negativa
para a região do baixo São Francisco.
Conhecer o valor do dano socioambiental é um dado essencial para a execução das medidas
capazes de promover a internalização das externalidades. A internalização é condição sine
qua non para que haja a tendência ao equilíbrio entre a construção de barragens e o
desenvolvimento socioambiental de uma região. A internalização dos danos é a ponte capaz
de fazer fluir, de criar a aderência entre as barragens e as áreas afetadas pelas suas
externalidades negativas, é a forma de corrigir a falha de mercado criada pelas externalidades
negativas produzidas pela construção de barragens. Valorar os danos socioambientais
significa dispor, numa medida monetária, do quanto medem realmente os impactos
socioambientais causados para uma determinada região afetada pela construção de uma
barragem.
A metodologia proposta para a mensuração e valoração das externalidades negativas
produzidas pela construção de barragens foi testada e mostra os seus benefícios e as suas
potencialidades, enquanto um ferramental fácil de ser manejado e que possibilita a
identificação dos impactos resultantes de um projeto de barragem, bem como, a maneira de
valoração dos custos resultantes dos impactos provocados por esses empreendimentos.
O mérito da metodologia proposta está no fato de que ela poderá ser utilizada para valoração
de externalidades em diversos tipos de empreendimentos. No entanto, seria interessante que
uma nova linha de pesquisa fosse encampada no sentido de desenvolver sistemas de
informações geográficas capazes de inter-relacionar os dados socioambientais das áreas
investimento inicial. Basicamente, é o calculo de quanto os futuros pagamentos somados a um custo inicial estariam valendo atualmente.
Temos que considerar o conceito de valor do dinheiro no tempo, pois, exemplificando, R$ 1 milhão hoje não valeriam R$ 1 milhão daqui a
uma ano, devido ao custo de oportunidade de se colocar, por exemplo, tal montante de dinheiro na poupança para render juros.
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afetadas por externalidades negativas, as relações de causa-efeito-controle, os métodos de
valoração econômica das externalidades e os programas socioambientais a serem aplicados,
pois tais produtos precisam ser capazes de localizar em mapas digitais georreferenciados as
áreas passíveis de ser afetadas pelas externalidades negativas, e que fossem preparados
também para valorar em termos monetários, de forma automática, essas externalidades
negativas promovendo assim a sua incorporação automática ao sistema de orçamento do
projeto.
Os métodos de valoração disponíveis precisam ser adaptados para todos os impactos
potenciais provocados pela construção de barragens, através da implantação de um banco de
dados alfanumérico, cujos aspectos relacionados à paisagem e ao espaço seriam derivados de
informações advindas de imagens de satélites de sensoriamento remoto, posicionamento por
satélites GPS-GNSS e Cartografia digital, que juntamente aos axiomas da Teoria dos Jogos e
do Equilíbrio de Nash poderiam fornecer as melhores estratégias capazes de promover e
subsidiar escolhas equilibradas para projetos de barragens e usinas hidrelétricas,
principalmente na resolução de conflitos socioambientais.
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6.

DISCUSSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1

Discussões

O objetivo geral da tese foi analisar o desenvolvimento e sustentabilidade socioambiental no
Baixo São Francisco a partir dos efeitos das externalidades negativas geradas pela construção
de barragens, bem como refletir e avançar no campo da pesquisa acerca das interações entre o
desenvolvimento regional, sustentabilidade e os efeitos das externalidades, na busca de
modelos científicos adequados para a identificação, mensuração, avaliação e a internalização
das externalidades negativas.
Para entender essa problemática, é necessário compreender que, na busca pela independência
energética, o Brasil fez uma escolha pela energia elétrica em detrimento de outras fontes. Esta
opção definiu um projeto político econômico de produção de energia, iniciado com o Decreto
de criação da Usina Hidrelétrica de Furnas, em 1957, que já trazia no seu discurso a melhoria
da qualidade de vida da população e o desenvolvimento econômico do país. A partir dessa
opção do governo, a produção de energia elétrica no Brasil teve sua evolução atrelada ao
crescimento econômico, por conseguinte, a sua produção sempre foi alvo de grandes debates
quanto aos seus fomentadores - iniciativa privada ou poder público.
Dentre as funções essenciais dos governos está a promoção da eficiência. Para fomentar a
eficiência os governos precisam, a priori, combater as ineficiências e uma das ineficiências
que os governos precisam combater são exatamente as externalidades negativas.
Em princípio, as externalidades podem ser compreendidas a partir das falhas de mercado, que
ocorrem pelo fato do meio ambiente ser composto por bens públicos - o ar, a água, as florestas
e a biodiversidade – e ser tratado como de utilização privada. O uso desses bens por alguns
indivíduos ou empresas, afeta o bem-estar de outros indivíduos, pois eles – os bens - não são
comercializados nos mercados e os seus usos não são acompanhados de uma compensação
financeira. Todas as vezes que indivíduos ou empresas ganham sem pagar por seus benefícios
marginais ou perdem sem ser compensados por suportarem um malefício adicional significa
que as externalidades negativas estão presentes.
O problema do desenvolvimento e da sustentabilidade depende da escolha pública, ou seja,
das funções que cabem especificamente aos governos executar. Porém, por diversos motivos
os governos não são capazes de desempenhar efetivamente determinadas políticas, porque, em
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alguns casos são as próprias opções de governo que levam à sua ineficácia. Um exemplo disso
é a opção pela construção das barragens, que por causa das suas externalidades negativas
acabam por tornar ineficientes as próprias políticas públicas.
Um ponto interessante quando se discute o desenvolvimento é o papel essencial do Estado,
certamente pelo fato do Estado ser, por excelência, o vetor fundamental na execução de
políticas públicas que viabilize o desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, em regiões
onde ocorrem ainda imensos processos de exclusão, o Estado se reveste do caráter de grande
provocador das mudanças. No entanto, essas mudanças configuram-se apenas como
crescimento, sem, no entanto atingir o estatuto de desenvolvimento, considerando-se que não
acontece a distribuição equitativa do resultado do crescimento para a população.
Para além da escolha pública eficaz, do desenvolvimento e das questões relacionadas às
externalidades, surgiu em um determinado momento no cenário mundial como questão de
imperiosa urgência, a discussão acerca do desenvolvimento sustentável.
Os conceitos predominantes de sustentabilidade tentam combinar duas noções básicas: o
desenvolvimento econômico e a sustentabilidade natural, que visem o bem-estar máximo da
sociedade, que pode ser sustentada pelos recursos naturais, aos quais o sistema econômico
tem acesso. O conflito na discussão sobre a sustentabilidade da construção de barragens
acontece pelo livre acesso do sistema econômico sobre os recursos naturais, facilitado por
meio das opções de governo em construir barragens e hidrelétricas. A existência de
externalidades negativas compromete os sistemas sociais na medida em que cria custos
socioambientais que não estão explícitos, tais como erosão do solo, interferência nos recursos
hídricos, retirada da cobertura vegetal, interferência em áreas legalmente protegidas,
interferências sobre populações indígenas, deslocamentos de populações afetadas, exclusão do
uso do solo devido a formação do lago, perda da produção futura (agrícola ou pecuária),
interferência em locais de interesse histórico e cultural.
É por meio do antagonismo entre a presença de externalidades negativas geradas pela
construção das barragens e as propostas de desenvolvimento e sustentabilidade contidas nas
políticas públicas que essa discussão sobre sustentabilidade pode ser iniciada.
A razão primordial derivada dos resultados desta pesquisa e que aponta para a
insustentabilidade nas áreas onde são construídas as barragens baseia-se, exclusivamente, na
presença das externalidades negativas e, por conseguinte, nos custos socioambientais que não
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são internalizados quando as barragens são construídas, tornando as políticas de
desenvolvimento e sustentabilidade sem eficácia.
Há um traço comum que liga os conceitos de sustentabilidade analisados – o caráter social do
desenvolvimento. No entanto, a presença das externalidades negativas afeta, primordialmente,
o meio socioambiental e é nesse meio – por excelência – que estão as pessoas, esses agentes
que transformam a paisagem em espaço e que são diretamente afetados pelas externalidades
negativas provocadas pela construção de barragens, impedindo o desenvolvimento.
Quando os efeitos das externalidades são analisados e confrontados com os diversos conceitos
de sustentabilidade vigentes, percebe-se que ambos – externalidades negativas e
sustentabilidade – são rivais. A existência de um elimina a possibilidade de existência do
outro, de tal maneira que não é possível promover políticas de desenvolvimento e
sustentabilidade sem que haja a internalização dos custos socioambientais.
As barragens são concebidas como objetos técnicos de feição eminentemente política,
considerando que elas exprimem – de forma concreta - uma opção de governo, em um dado
tempo, para um determinado território, cujas características topográficas são determinantes e a
capacidade de transformar o espaço torna-se a sua maior distinção. O espaço aqui deve ser
compreendido naquela dimensão que Santos (2002) mencionou, enquanto um conjunto
formado pela interação da paisagem mais as vidas que lhe dão movimento, portanto, as
histórias dessas vidas também estão inseridas nesse contexto.
A implantação de uma grande barragem só é possível depois da expropriação territorial
executada por atores públicos, através das políticas públicas ligadas ao setor de energia, sobre
um território que pertence aos que ali vivem. Desta maneira, para a construção de uma
barragem, promove-se a desapropriação de uns para dar apropriação a outros, porém, os
custos socioambientais gerados por esta desterritorialização não são valorados, dando origem
às externalidades negativas.
Para as empresas que constroem as barragens os impactos socioambientais não são muito
importantes, pois o que importa mesmo são as características topográficas que o lugar ofereça,
são os atributos físicos necessários para a construção das barragens e, principalmente, que o
território seja preparado para comportar o empreendimento previamente concebido para
aquele lugar específico.
A construção de grandes barragens tem produzido fortes repercussões culturais, sociais,
políticas e econômicas, além das questões puramente ambientais. As barragens são
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responsáveis pela remoção de núcleos urbanos e rurais, que se veem forçados a migrar diante
da formação dos reservatórios. Esses problemas geralmente são pouco considerados diante da
visão da obra de engenharia como fator mais importante. No entanto, não paira dúvida de que
a implantação de uma barragem é a criação de um novo território, é uma forma de
materialização no espaço das políticas estatais e privadas que tem por objetivo a adequação e
reestruturação do território num dado momento tecnoeconômico.
Quando construídas em regiões habitadas, as barragens causam as chamadas “migrações
compulsórias”, que podem ser conceituadas como sendo os deslocamentos populacionais de
caráter obrigatório, feitos a partir de desapropriações de terras realizadas pelo Estado. Os
grandes projetos hidrelétricos têm sido amplamente criticados, pois são danosos aos
patrimônios daqueles indivíduos que são forçados a renunciar a seus espaços.
No discurso do desenvolvimento econômico brasileiro, principalmente na região Nordeste,
sempre estiveram presentes três grandes signos indissociáveis: as barragens, as hidrelétricas e
os projetos de irrigação. Desde o projeto do Quixadá até as Usinas Hidrelétricas no rio São
Francisco, os projetos de barragens se prestaram para um fim que não é percebido num
primeiro olhar – o ensombrecimento dos custos socioambientais para a região onde são
construídos, como a perda da produção agrícola, da pecuária e das diversas formas de
vegetação que são sacrificadas para a formação do seu lago, além da desapropriação e
deslocamento de pessoas, ou seja, a desterritorialização que é promovida sem a devida
compensação financeira.
A construção de barragens, independentemente da sua finalidade, seja para o abastecimento
humano ou mesmo para hidroeletricidade – do projeto do Quixadá ao projeto da Usina
Hidrelétrica de Belo Monte - traduz a vertente econômica do território, exatamente como foi
observada por HAESBAERT (2006), destacou a desterritorialização em sua perspectiva
puramente material, como produto espacial do embate entre classes sociais e da relação
capital-trabalho, com o que corroborou Castells (1999) quando considerou a “globalização
econômica como responsável pela desterritorialização no sentido de exclusão social.
As barragens e hidrelétricas são obras resultantes da territorialização de políticas, tanto
estatais como de agentes privados nacionais e transnacionais, cuja principal característica
construtiva é a formação de enormes reservatórios hídricos, gerando severas consequências
para os habitantes da área de execução da obra em favorecimento da necessidade de expansão
do capital por intermédio da técnica.
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Sob a égide do discurso desenvolvimentista, a despeito dos processos excludentes e das
externalidades negativas provocadas ao longo de todo esse tempo, as barragens
consubstanciam-se em perfeitos objetos técnicos à disposição das políticas públicas. Em face
da demanda por água e por energia já identificadas, estabelecidas e historicamente atreladas
ao processo de desenvolvimento nordestino. Nesse contexto as barragens se configuram como
a cristalização do discurso de uma região carente de recursos e assolada pela seca, no contexto
do desenvolvimento nacional e regional.
Numa realidade assim feita, torna-se impossível conciliar a integração entre os conceitos de
desenvolvimento e sustentabilidade à luz das teorias vigentes, com a implantação de
barragens, considerando a priori a grande quantidade de externalidades negativas que elas
produzem e os seus custos socioambientais que acabam por traduzir apenas o crescimento, ao
invés de promover o desenvolvimento a tanto esperado.
A região Nordeste é, por excelência, o local ideal para a implantação de objetos técnicosgeográficos como uma barragem, capaz de gerar energia, acumular água, favorecer a
população com projetos de irrigação e promover o desenvolvimento. Numa região tão árida
como o Nordeste, a construção de uma barragem, pode-se afirmar, é uma proposta
irrecusável, principalmente pelo fato de que os impactos socioambientais que uma barragem
produz são imperceptíveis num primeiro momento.
O ciclo da construção das barragens na região Nordeste pode ser representado a partir de três
grandes marcos espaços-temporais bem distintos. O primeiro marco, a partir da construção do
Quixadá, no final do século XIX e início da primeira década do século XX, como a primeira
grande obra pública de açudagem e irrigação, cujo caráter foi, eminentemente, debelar as
causas da seca que assolava a região, embora no bojo do seu projeto já constasse a construção
de canais para projetos de irrigação. O segundo marco espaço-temporal iniciou com a
construção dos açudes em regime de cooperação em 1915 até o término do programa em
1949, em que se deu a construção de mais de cinco centenas de açudes privados, e que essas
construções se tornaram um grande e vantajoso negócio para os proprietários das terras cujas
feições topográficas favoreciam a sua construção, pois os recursos financeiros para a
construção desses açudes eram públicos, logo, naquele momento, os senhores das terras
passaram também a ser os senhores das águas. E o terceiro marco-espaço-temporal, teve
início no final da década de quarenta, com a construção das barragens e das Usinas
Hidrelétricas na bacia do rio São Francisco, para fornecer energia para a região e suprir outros
projetos de desenvolvimento e irrigação na região Nordeste, mas principalmente para servir
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de canal de inserção do capital internacional nas atividades relacionadas aos diversos órgãos
federais responsáveis pelo planejamento e desenvolvimento da região.
A partir do início da década de cinquenta, no século passado, as barragens no Nordeste
atingiram outro patamar a partir da produção de energia hidrelétrica, principalmente na bacia
do rio São Francisco. Nesse estágio, as barragens foram os objetos principais das políticas
públicas de desenvolvimento para o Nordeste, juntamente com os projetos públicos de
irrigação.
À medida que as barragens eram construídas, surgiam os novos projetos de irrigação atrelados
a elas e ao discurso do desenvolvimento, como uma forma de desterritorialização conjunta,
para a inserção determinante do capital internacional nas políticas de desenvolvimento do
Nordeste. As Usinas Hidrelétricas de Paulo Afonso IV e de Sobradinho, por exemplo, foram
financiadas pelo Banco Mundial e logo após a sua construção, novos empréstimos foram
contraídos sob a alegação de “combater os efeitos negativos” decorrentes de Sobradinho, pois
os cálculos das perdas provocadas pela construção da barragem demonstraram que 4.600
hectares poderiam ser cultivados antes de Sobradinho, mas apenas 750 hectares depois da
construção da Hidrelétrica.
Os projetos de irrigação e as barragens passaram a ter uma forte relação com a inserção do
capital internacional nas políticas públicas para a região, não apenas no que se refere ao
financiamento da construção das usinas hidrelétricas, mas, sobretudo, pela sua capilaridade
nos projetos de desenvolvimento para o Nordeste, principalmente nos projetos de irrigação da
bacia do rio São Francisco.
Outro traço comum nessa relação entre as barragens e os projetos de irrigação na bacia do São
Francisco foi a desapropriação das terras, ou seja, a desterritorialização das comunidades nos
locais escolhidos para os empreendimentos, seja pela formação do lago - em se tratando das
barragens ou para o reassentamento humano - no caso dos projetos de irrigação.
As barragens e os projetos de irrigação compõem um cenário quase perfeito para adornar o
sonho do povo nordestino pelo desenvolvimento, sem, no entanto, deixar transfigurar que
esses objetos geográficos - tão almejados – uma barragem, um projeto de irrigação - são
capazes de carregar os mecanismos mais perversos de exclusão e de dependência de
investimentos públicos, por conta dos custos socioambientais provocados pelas suas
externalidades negativas.
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A propaganda utilizada nos últimos anos referente aos benefícios que são anunciados com a
construção desses empreendimentos, aliada às promessas históricas de desenvolvimento,
servem, antes de qualquer coisa, para embotar os sentidos das populações afetadas e para
ensombrecer o real valor dos impactos socioambientais negativos que uma barragem carrega
consigo. As externalidades negativas produzidas pelas barragens e que não foram valoradas
em nenhum momento, devem responder – em certa medida – pela ineficácia das políticas
públicas de desenvolvimento e sustentabilidade que não aconteceram durante os últimos cento
e vinte anos na região Nordeste.
Verificando a primeira hipótese levantada acerca da capacidade das externalidades negativas
provocarem desequilíbrio socioambiental, pode-se afirmar que as externalidades negativas
produzidas pelas barragens são capazes de provocar desequilíbrio socioambiental, pois são
responsáveis diretas por provocar diversos tipos de custos externos nas regiões onde são
construídas. As externalidades negativas são os reflexos mais proeminentes da ineficiência
das políticas públicas de desenvolvimento e sustentabilidade, consubstanciando-se – as
externalidades - em provas irrefutáveis das opções equivocadas da escolha pública.
É importante enfatizar a necessidade da internalização ou incorporação desses custos externos
nos orçamentos ambientais dos empreendimentos, a despeito da dificuldade existente na
consideração e mensuração dos custos socioambientais. A internalização pode ser efetuada a
partir dos diversos métodos de valoração propostos nesta tese, tais como: Produtividade
Marginal, Despesa de Reposição, Despesas de Re-localização, Despesas de Proteção,
Comportamento Revelado, Preços Hedônicos, Preferência Revelada ou Método da Valoração
Contingente.
A segunda hipótese foi que os Programas Socioambientais – PSA são capazes de manter o
desenvolvimento e o equilíbrio socioambiental de uma região. Essa hipótese não foi
confirmada, pois os custos socioambientais internos que constam nos Programas
Socioambientais, de alguma forma, já são incorporados ao projeto, seja de forma explícita ou
mesmo através de percentuais sobre o custo total da obra, mas por não serem tratados como
externalidades negativas ficam fora da possibilidade de ser internalizados.
A terceira hipótese refere-se à internalização dos custos socioambientais e foi confirmada
como uma condição essencial - as externalidades precisam ser internalizadas e os seus custos
socioambientais devem constar nas planilhas dos projetos de barragens e na produção de
energia. Desta forma, um efeito externo pode ser internalizado e deixar de ser uma
externalidade, uma vez que seus custos passam a ser pagos pela empresa empreendedora.
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No que se refere ao primeiro objetivo específico da tese, que foi identificar e descrever os
métodos clássicos de valoração econômica é possível afirmar que esses métodos foram
identificados através não apenas da revisão bibliográfica, mas testados por meio da valoração
dos impactos provocados pelo aumento da erosão marginal do rio São Francisco após a
construção da barragem de Xingó, sobre a produção agrícola, pecuária e as florestas
sacrificadas, cujo valor dessa externalidade negativa perfaze a quantia de R$ 11.943,792,91,
para uma área 75,59 hectares, durante o período de trinta anos, entre 1975 e 2005.
Quanto ao segundo objetivo específico, que consistiu em analisar os métodos de valoração
econômica de externalidades, pode-se afirmar que os métodos descritos e analisados devem
proporcionar a condição de uma escolha mais adequada e efetiva no sentido da valoração de
forma correta.
Conforme foi verificado, no âmbito dos Métodos Indiretos de Valoração, o Método de
Produção Marginal pode ser empregado para valorar a degradação e os efeitos no meio
ambiente, mas não deve ser aplicado nos casos de valoração da poluição e comodidade. O
Método de Custo de Reposição/Reparação, por sua vez, não deverá ser aplicado para valorar
degradação, poluição ou mesmo benefício de não-uso. O Método de Despesa de Prevenção se
aplica à valoração da poluição e à recreação, entretanto não mensura com precisão degradação
e comodidade. No que se refere aos Métodos Diretos de Valoração, considerando as
peculiaridades de cada método, pode-se afirmar que o Método de Valoração Contingente é
eficaz para mensurar o Benefício de não-uso, enquanto para aplicações em degradação,
recreação e comodidade seus resultados não auferem grande precisão. O Método de Preços
Hedônicos valora com precisão e acurácia os efeitos da degradação e da poluição, mas os
resultados para recreação, comodidade e meio-ambiente não são satisfatórios. O Método de
Custo de Viagem pode ser empregado com êxito na valoração sobre recreação e comodidade.
Analisando os resultados e aplicação de cada método percebe-se que devem ser aplicados em
comum e de forma combinada, quando se desejar obter valores mais aproximados dos reais,
para efeitos tão diversificados.
O terceiro objetivo específico da tese foi apontar o método mais adequado para análise e
mensuração dos impactos provocados pela construção de barragens. A partir da análise
efetuada nos métodos, observou-se que não há nenhuma estrutura rígida de avaliação de
impactos capaz de dar conta de todas as questões. Devido à dinâmica dos objetos a serem
analisados e dos diversos aspectos envolvidos, a estrutura da análise deverá se moldar às
diversas situações que possam surgir em cada tipo de projeto. Os métodos devem ser

215

aplicados conforme as particularidades de cada caso, conjugados ou separadamente, mas,
sobretudo, valorizando os traços individuais das marcas expressas através de cada ente
impactante. A escolha de um ou de outro método de valoração econômica do meio ambiente
depende do objetivo da valoração, das hipóteses consideradas, da disponibilidade de dados e
do conhecimento científico a respeito da dinâmica ecológica do objeto em questão.
O quarto objetivo específico da tese consistiu em desenvolver procedimentos e métodos de
forma sistematizada, compondo uma metodologia clara e de fácil aplicação, para a
mensuração, a valoração e a internalização dos custos socioambientais em projetos de
barragens.
Os procedimentos e métodos para valoração socioambiental foram desenvolvidos e testados
no capítulo quarto, em um exercício de aplicação do método para valorar os custos
socioambientais do aumento da erosão marginal no baixo São Francisco, após a construção da
Usina Hidrelétrica de Xingó.
O processo iniciou-se pela identificação dos custos do empreendimento e em seguida foi
realizada uma análise do empreendimento através da identificação dos impactos e a sua
respectiva caracterização. Na sequência foi realizada uma análise da tabela geral de impactos
para a caracterização dos Programas Socioambientais a ser aplicados. Para a valoração das
externalidades selecionadas nas fases de instalação e operação do projeto da Usina
Hidrelétrica de Xingó sobre a agricultura, a pecuária e as formas de vegetação, foram
utilizados os métodos da produtividade marginal e o método da Despesa de
Reparação/Reposição.
Os métodos utilizados responderam às expectativas no que se refere à avaliação e à
mensuração dos custos socioambientais. Através da aplicação dos métodos obteve-se o valor
dos impactos causados na agricultura, na pecuária e nas florestas ou outras formas de
vegetação, referentes às externalidades produzidas pela erosão marginal em uma área de
75,59 hectares na região do baixo São Francisco, que perfazem o valor de R$ 11.943,792,91,
o que significa um custo anual equivalente a R$ 158.007,57 por hectare de produção
sacrificada.
O método de valoração socioambiental desenvolvido e proposto mostrou-se capaz de
solucionar um dos principais problemas provocados pelas externalidades produzidas pela
construção de barragens: o problema da desterritorialização. A partir da aplicação dele – do
método – cria-se a condição de valorar a dimensão real dos impactos socioambientais das
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transformações na paisagem pelas barragens, na agricultura, na pecuária, nas áreas de
florestas ou outras formas de vegetação, bem como nas áreas de interesses históricos e
arqueológicos dentro ou fora da bacia hidráulica, imersas ou emersas.
Dessa forma, percebe-se que a paisagem tem um valor que não é perceptível num primeiro
momento, mas que a partir da análise do objeto geográfico utilizado pelas políticas públicas
como vetor para modificá-la - seja uma barragem, um canal, um projeto de irrigação ou uma
usina hidrelétrica – e das técnicas utilizadas, os danos socioambientais podem ser valorados e
tratados com externalidades negativas, para que finalmente possa ser conhecido o valor real
da paisagem modificada e, por conseguinte, instar o agente modificador a arcar com os custos
dessa transformação.
Os objetos geográficos que foram utilizados como referência da produção das externalidades
neste estudo foram as barragens, todavia, poderia ser os canais da transposição das águas do
rio São Francisco ou as áreas de expansão agrícola para produção de soja, milho e sorgo do
sudoeste da Bahia ou, até mesmo, as grandes hidrelétricas construídas na região Norte do
Brasil, para a exportação de energia, pois todos esses empreendimentos têm um traço em
comum, um marca indelével – as externalidades negativas produzidas que não são valoradas.

6.2

Considerações Finais

O principal objetivo da tese foi responder por que as externalidades negativas provocadas pela
construção de barragens interferem decisivamente nas políticas públicas de desenvolvimento
e sustentabilidade. A base das respostas está nas próprias políticas que são elaboradas e
executadas a partir de escolhas públicas equivocadas e que produzem externalidades
negativas.
A originalidade deste trabalho repousa na abordagem dos problemas socioambientais através
das externalidades negativas produzidas pelas barragens e traz uma nova perspectiva de
análise e compreensão acerca das questões relacionadas ao desenvolvimento, à (in)
sustentabilidade e, principalmente, às políticas públicas, através das opções do governo.
A tese, ao considerar os efeitos das externalidades negativas geradas na construção de
barragens, chega a um resultado diferente do que tradicionalmente é apresentado. Assim, a
tese avança no campo da pesquisa no sentido de questionar a eficácia das políticas públicas,
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em particular, aquelas direcionadas ao combate a seca e à expansão na oferta de energia
hidrelétrica.
A tese comprovou que a construção de barragens impacta muito mais do que os modelos
geralmente aceitos estimam. Além disso, a tese coloca o desenvolvimento "sustentável" no
cerne da questão, ressaltando a importância de se considerar outros indicadores que ajudam a
mensurar os efeitos das externalidades negativas, nesse sentido há um caráter de importância
muito relevante.
Considerando que as externalidades negativas afetam prioritariamente o meio socioambiental,
a existência em uma determinada região de externalidades negativas, por si só, independente
do objeto vetor da sua gênese, inviabiliza totalmente o discurso de sustentabilidade em
qualquer escala.
Quando ocorrem externalidades negativas, pode-se afirmar que a escolha pública é
considerada redistributiva, pois beneficia um grupo (as empresas do setor elétrico) em
detrimento de outro grupo (as comunidades afetadas pelas externalidades). Isso explica a
ineficiência das politicas públicas nos processos de desenvolvimento e sustentabilidade
socioambiental que não são eficazes devido às deseconomias causadas pelas externalidades
negativas. Somente quando a escolha pública produz a melhoria e a satisfação de todos, ou
seja, quando faz com que todos fiquem em situação melhor e ninguém fique numa situação
pior, essa escolha é denominada como eficiente.
Na medida em que os valores das externalidades negativas são conhecidos e mensurados
torna-se possível a internalização dos custos socioambientais. A importância da internalização
dos custos é a condição primordial para que ocorra a eficiência da produção, seja corrigida a
falha de mercado e, por conseguinte, propicie o desenvolvimento.
Quanto aos questionamentos cujo propósito da tese foi investigar, pode-se afirma o seguinte:
As principais externalidades negativas provocadas pela construção de uma barragem são a
perda da produção agrícola futura, a interferência na atividade pecuária, a perda de florestas, o
aumento

da

erosão

marginal,

a

desapropriação

e

deslocamento

de

pessoas

–

desterritorialização - e a emissão de gases CO2 e CH4.
As externalidades podem comprometer o equilíbrio socioambiental de uma região onde será
construída uma barragem quando não são utilizados os métodos clássicos de valoração
econômica para expressar os custos externos das formas degradacionais de maior impacto das
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externalidades – na agricultura, na pecuária, nas áreas de florestas, bem como nas áreas de
interesses históricos, arqueológicos e de desterritorialização.
Existem sim medidas de internalização dos custos externos capazes de equilibrar os efeitos da
construção de barragens. A grande diferença nas metodologias que tratam os impactos e os
custos gerados por eles é exatamente a tradução dessas quantidades físicas em quantidades
monetárias e, como isso, o custo poderá ser incorporado ao projeto.
Quanto ao tratamento dispensado à desterritorialização das populações por meio de
Programas Socioambientais, ou seja, o fato de ser abordada como um custo interno, concluise que essa iniciativa visa unicamente diminuir os custos dos projetos. É uma forma de não ter
que efetuar a internalização, já que nesse caso a desterritorialização não é considerada uma
externalidade e por isso não reflete no custo de produção da energia. Em última análise,
internalizar significa – diminuir o lucro das empresas. É necessário que as políticas públicas
contemplem os impactos causados pela desterritorialização enquanto uma externalidade
negativa.
A despeito das ações e do discurso que precedem as políticas públicas já implantadas ao longo
do tempo, as externalidades negativas produzidas pelas barragens respondem, em larga
medida, pela insustentabilidade socioambiental da região Nordeste.
Não é possível promover políticas de desenvolvimento e sustentabilidade socioambiental sem
que as externalidades negativas e seus custos socioambientais sejam totalmente
internalizados.
A escolha pública precisa deixar de ser meramente redistributiva e passar a ser eficiente, pois
apenas a partir dessa condição de eficiência na escolha pública, será possível antever a
possibilidade de desenvolvimento.
Por fim, espera-se que este trabalho contribua para o avanço no campo da pesquisa sobre a
interação entre desenvolvimento, sustentabilidade e os efeitos das externalidades negativas,
bem como para a melhoria das ferramentas de incorporação dos custos socioambientais de
projetos de barragens e usinas hidrelétricas, principalmente no que concerne à valoração
econômica das externalidades negativas e na sua internalização de tal forma que antes de se
construir uma barragem possamos saber o que vai ficar dentro da barragem e o que vai ficar
fora da barragem.
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