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2
BenefícioS SocioamBientaiS 

de empreendimentoS de geração 
de hidroeletricidade

Noris Costa Diniz (UnB)

Diogo Neves Regis (Aneel)

Luiz Felipe Oliveira Melo

Há várias décadas, os empreendimentos do setor elétrico 

investem cerca de 30% do valor do total do Projeto em pro-

gramas ambientais. Desde os Estudos de Inventário, as 

Avaliações Ambientais Estratégicas, as Avaliações Ambien-

tais Integradas, o licenciamento ambiental, que realizam 

os Planos Básicos Ambientais, adotam-se ações pró-ativas 

dos concessionários em: responsabilidade social, capaci-

tação da equipe técnica em meio ambiente, envolvimento 

de lideranças locais no projetos, diálogo com atores locais e 

regionais,  com a sociedade civil e agências de água e meio 

ambiente, certificação ambiental e antecipação de resultados. 

Poucos estudos demonstram objetivamente os benefícios 

gerados pelos empreendimentos hidroenergéticos à socie-

dade brasileira. No setor elétrico brasileiro, a visão primordial 

dos empreendimentos era marcada por grandes investimentos 

tecnológicos em estruturas civis, hidráulica, eletromecânica e 

geotécnica, principalmente em busca da excelência no aprovei-

tamento hidroenergético, por meio da máxima eficiência ener-

gética.  Isso permitiu ao Brasil transformar-se num dos maiores 

detentores de know-how em engenharia de barragens para a 

geração de energia elétrica no mundo. 

Mesmo com o foco na infraestrutura, o País acompanhou as 

mudanças e alterações demandadas pelo setor de meio ambiente, 

e os projetos de usinas hidrelétricos foram os primeiros a adotar 

os EIA — Estudos de Impacto Ambiental — desde 1987, quando 

as equipes de projetos tornaram-se amplas e muldisciplinares. 
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Desde antes, os Estudos de Inventário, propostos pela Eletrobras, já tra-

ziam diversos aspectos ambientais, de fauna, flora e socioeconomia, 

objeto de levantamentos de campo, relatórios e promotores de medidas 

como reassentamentos, reflorestamento, regularização de vazões para o 

controle de cheias, navegações, abastecimento, e outros usos múltiplos.

Desde então os projetos têm acompanhado as demandas da socie-

dade e os desafios para a sustentabilidade dos empreendimentos hidre-

létricos nas diversas dimensões, ambiental, social, cultural, econômica, 

de gestão de recursos hídricos, e de segurança frente às mudanças cli-

máticas. Por meio dos EIA/RIMA (1997), demonstram-se as adaptações 

às novas especificações do Manual de Estudos de Inventário (Eletrobras, 

1997); PBA — Plano Básico Ambiental; TAC — Termo de Ajuste de Conduta; 

PRAD — Plano de Recuperação de Áreas Degradadas; AAE — Avaliação 

Ambiental Estratégica (2001); Avaliação Ambiental Integrada (2005), vin-

culados tanto aos estudos de inventário do potencial hidroenergético e 

ao licenciamento ambiental dos empreendimentos, quanto aos estudos 

integrados para a gestão de recursos hídricos das bacias hidrográficas.

Desde 2007, a Aneel tem no seu site os Relatórios Socioambientais 

das empresas de atividades voltadas às áreas de distribuição, geração e 

transmissão de energia elétrica. Dentre os benefícios socioambientais 

observados, a geração de energia paga 500 milhões de dólares por ano 

de compensação financeira a 600 municípios pelo uso de suas terras ala-

gadas.

Há muito, os reservatórios de barragens de geração de energia elétrica 

têm o potencial de proporcionar inúmeros benefícios socioambientais. À 

medida que a sociedade entende que a tecnologia hidroenergética pode e 

deve estar atrelada ao desenvolvimento sustentável nas suas dimensões 

social, econômica e ambiental, os reservatórios e as barragens podem, 

além de gerar energia elétrica limpa e renovável, dar acesso à água de 

abastecimento doméstico, água para irrigação de atividade agrícola, pro-

mover o controle de enchentes e de secas, proporcionar a revitalização 

de ecossistemas, permitir a navegação fluvial, favorecer a piscicultura, o 

lazer e o turismo. 

Além de proporcionar a gestão integrada de bacias hidrográficas por 

meio de PBA — Plano Básico Ambiental — e AAE — Avaliação Ambiental 

Estratégica, nas auditorias ambientais de PBA consideram-se, por 

exemplo: 



33BenefícioS SocioamBientaiS de empreendimentoS de geração de hidroeletricidade

 ≈ sua implementação; 

 ≈ um gerente responsável pela integração e implementação dos pro-

gramas; 

 ≈ a infraestrutura adequada para a sua execução; 

 ≈ a avaliação periódica dos resultados obtidos na implementação; 

 ≈ a conformidade das atividades no reservatório e na área de entorno 

com o plano de seu uso; 

 ≈ os registros da ocorrência de danos ambientais e dos procedimentos 

adotados; 

 ≈ o registro de reclamações ou reivindicações e providências ado-

tadas; 

 ≈ a implementação de planos de inspeções técnicas das instalações e 

equipamentos; 

 ≈ o gerenciamento de resíduos; 

 ≈ a avaliação dos riscos de acidentes.

A diversidade e o montante de investimento dos Programas Ambien-

tais realizados por empreendimentos de usinas hidrelétricas no Brasil 

permitem verificar objetivamente a sua amplitude e o seu porte, como 

os exemplos da UHE Tucuruí, UHE Lajeado e UHE Itá, apresentados 

no Boxe  2.1. A Fig. 2.1 mostra as unidades de conservação próximas à 

Tucuruí – PA.

Boxe 2.1 Treze Programas Ambientais da UHE Tucuruí – PA, P = 8.125 MW

Estudos socioambientais a jusante de Tucuruí

Programa de Educação Ambiental

Programa de Fiscalização dos Recursos Naturais

Programa de Limnologia e Qualidade da Água

Programa de Mitigação dos efeitos de Deplecionamento

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas

Programa de Revitalização do Banco de Germoplasma

Programa de Saúde

Programa de Vigilância Entomológica

Projetos de Implantação das unidades Complementares do CRA

Programa Relativo à Fauna

Resgate de Fauna

Programas de Pesca e Ictiofauna
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Na UHE Lajeado (902,5 MW), no rio Tocantins, foram adotados e imple-

mentados 34 Programas Ambientais, correspondentes a um investimento 

de US$ 87 milhões (Boxe 2.2)

Boxe 2.2 Projetos Básicos Ambientais (PBA) da UHE Lajeado

1. Sistema de monitoramento: clima, local, níveis d’água, sismológico, sedimen-
tológico.

2. Monitoramento hidrogeólogico.
3. Monitoramento e estabilização de encostas.
4. Pesquisa de jazidas alternativas.
5. Pesquisa e manejo: flora, fauna silvestre, quelônios, boto.
6. Implantação da unidade de conservação.
7. Desmatamento e limpeza da área do reservatório.
8. Faixa de proteção do reservatório: zoneamento e reflorestamento.
9. Monitoramento limnológico.
10. Pesquisa de ictiofauna.
11. Conservação da fauna de peixes.
12. Educação ambiental.
13. Prevenção de acidentes com animais peçonhentos.
14. Aquisições de áreas rurais e urbanas.
15. Recomposição e melhoria da infraestrutura viária, elétrica e sanitária.
16. Recomposição e melhoria da infraestrutura social e de serviços afetados pelo 

reservatório.
17. Reurbanização da faixa costeira de Porto Nacional.
18. Plano de reurbanização de Lajeado e Miracema do Tocantins.
19. Adequação dos serviços públicos durante a construção.
20. Adequação das atividades econômicas.
21. Recomposição e ampliação das áreas de turismo e lazer.
22. Relocação e remanejamento da população urbana.
23. Remanejamento da população rural.
24. Programa de saúde pública.
25. Monitoramento dos remanejamentos populacionais.
26. Resgate arqueológico.
27. Programa para a comunidade indígena Xerente.
28. Programa de divulgação e informação.
29. Relocação do aterro sanitário de Palmas.
30. Plano de recuperação de áreas degradadas.
31. Remanejamento da população de Lajeadinho e da população rural afetada pela 

construção.
32. Atendimento médico e sanitário e educação em saúde para a população do 

canteiro.
33. Especificações ambientais de construções.
34. Coordenação e supervisão de licenças gerais.
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Fig. 2.1 Unidades de Conservação no entorno do reservatório de Tucuruí – PA
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A UHE Itá, localizada na divisa dos municípios de Itá (SC) e Aratiba (RS), no  

Rio Uruguai (SC e RS), com capacidade instalada de 1.090,4 mW e produção 

acumulada de 1.293,33 GWh no ano, foi certificada pela NBR ISO 14001 e 

ISO 9001.

Dos 30 Programas Ambientais do AHE Peixe-angical (Enerpeixe, 2005), 

25% dos recursos foram destinados a nove Programas Ambientais do 

Meio Físico somados aos oito Programas Ambientais do Meio Biótico; 38% 

foram investidos nos 13 Programas Ambientais do meio socioeconômico 

e 37%, no Plano Ambiental de aquisição de terras (Boxe 2.3).

2.1 Estudos dE invEntário hidrElétrico

Nos Estudos de Inventário Hidrelétricos (Fig. 2.3), segundo o Manual 

de Inventário Hidrelétrico (Eletrobras, 1997), são realizadas:

 ≈ Avaliação das múltiplas impli-

cações dos projetos, visando ao 

melhor aproveitamento hidroe-

nergético do potencial da bacia 

(Fig. 2.2).

 ≈ Articulação com o planejamento 

de outros setores atuantes na 

bacia.

 ≈ Avaliação dos impactos cau-

sados pelo conjunto de apro-

veitamentos sobre a bacia 

hidrográfica (efeitos cumula-

tivos e sinérgicos).

 ≈ Adoção de vazões para o con-

trole de cheias.

 ≈ Adoção de vazões para permitir outros usos da água (abasteci-

mento, irrigação, turismo, transposição de bacias e para operação 

de eclusas para navegação).

 ≈ Visão de longo prazo para a região hidrográfica.

2.2 AvAliAção AmbiEntAl EstrAtégicA E intEgrAdA - AAE AAi
 ≈ Avaliação Ambiental Estratégica (AAE): procedimento sistemá-

tico e contínuo de avaliação da qualidade do meio ambiente e das 

consequências ambientais decorrentes de visões e intenções alter-

Fig. 2.2 Novos Estudos de Inventário 

Hidrelétrico com a Avaliação Ambiental 

Estratégica

Fonte: Pires (2006).
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nativas de desenvolvimento incorporadas na formulação de polí-

ticas, planos e programas (PPP), de modo a assegurar, o mais cedo 

possível, a integração efetiva dos aspectos biofísicos, econômicos, 

sociais e políticos aos processos de planejamento e tomada de 

decisão (Partidário, 1999 apud Pires, 2006).

 ≈ Avaliação Ambiental Integrada (AAI): identifica e avalia os efeitos 

sinérgicos e cumulativos resultantes dos impactos ambientais oca-

sionados pelo conjunto de aproveitamentos hidrelétricos na bacia 

hidrográfica; desenvolve indicadores de sustentabilidade para a 

bacia; delimita as áreas de fragilidade ambiental e de conflitos, bem 

como as potencialidades relacionadas aos aproveitamentos; iden-

tifica diretrizes ambientais para a concepção de novos projetos de 

geração de energia elétrica (Figs. 2.4 e 2.5).

Fig. 2.3 Exemplo de aproveitamento hidrelétrico de uma bacia inventariada, com a adoção de 

cascata e alocação de vazão para usos múltiplos, de maneira a reduzir a área de inundação dos 

reservatórios e melhorar o aproveitamento do potencial hidroenergético
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Fig. 2.4 Metodologia da Avaliação Ambiental Integrada

Fonte: Pires (2006).

Fig. 2.5 Exemplos de Avaliação Ambiental Integrada

Fonte: Pires (2006)
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Na fase de operação do reservatório, deve ocorrer o cumprimento das 

exigências ambientais legais, e a gestão sociopatrimonial do reservatório, 

incluindo a fiscalização e manutenção da vegetação marginal nativa e as 

relações com a comunidade local.

2.3 invEstimEntos socioAmbiEntAis dAs concEssionáriAs dE EnErgiA

A análise de Relatórios Socioambientais realizados anualmente por 

empresas do setor elétrico brasileiro, enviados à Aneel, encontram-se à 

disposição da sociedade e contém informações de ações e valores que 

foram investidos no setor, e detectaram-se as áreas beneficiadas, tanto 

do ponto de vista ambiental (programas e projetos de arborização, 

manejo sustentável, coleta de lâmpadas fluorescentes, tratamento e 

destinação de resíduos sólidos, entre outros), e social (projetos na área 

de saúde, educação, cultura, entre outros), quanto de valores investidos.

Os mapas temáticos dos investimentos socioambientais realizados 

pelas empresas do setor elétrico brasileiro analisam sua distribuição 

espacial através de dados apresentados nos relatórios disponíveis no site 

da Aneel. Foi possível analisar as suas variações, bem como os setores 

socioambientais mais contemplados.  Eles mostram o patamar hierár-

quico entre as empresas no que diz respeito aos valores investidos no 

setor elétrico brasileiro.

A base de dados para a análise em SIG foi retirada das informações dos 

Relatórios Socioambientais por ano e/ou atividade, de 2007, 2008 e 2009, 

e das empresas com as atividades voltadas para as áreas de distribuição, 

geração e transmissão de energia elétrica, disponíveis no site da Aneel.

Para a análise, utilizaram-se todos os relatórios disponíveis de 2009 

da área de geração, com um total de 24 relatórios correspondentes a 24 

empresas (Aneel, 2009). Todas os indicadores relacionados aos investi-

mentos das empresas nos setores social e ambiental foram convertidos 

em planilha.

Foram encontrados 37 indicadores ambientais, 22 sociais, e 20 de Pes-

quisa e Desenvolvimento. Com o processamento dessas informações, 

foram definidos oito temas socioambientais:

 ≈ Ações Ambientais.

 ≈ Educação Ambiental. 

 ≈ Tratamento de Resíduos. 

 ≈ Investimentos.
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 ≈ Cultura, Esporte, Turismo e Lazer.

 ≈ Saúde, Infraestrutura e Saneamento. 

 ≈ Programas Sociais.

 ≈ Pesquisa e Desenvolvimento – P&D.

Analisou-se a soma dos valores investidos pelas empresas nos oito 

temas socioambientais. Daquele trabalho foram utilizadas 24 empresas 

(Concessionário Empreendedor), que correspondem a 143 empreendi-

mentos, sendo: 31,46% PCH’s; 60,13 UHE’s; 7,69 UTE’s; 0,69 UTN.

Dos indicadores utilizados para a realização dos mapas, os denomi-

nados “Ações Ambientais” e “Educação Ambiental” são os que mais se 

aproximam do tema “resgate ou investimento em Patrimônio Histórico”.

Apresenta-se, em anexo, a tabela com os nomes, municípios, Uni-

dades Federativas, proprietário (Concessionário Empreendedor) das 

UHE’s, PCH’s, UTE’s e UTN que foram utilizadas no trabalho.

As análises resultaram em nove mapas temáticos de investimentos: 

Ações Ambientais (Fig. 2.6); Cultura, Esportes, Turismo e Lazer (Fig. 2.7); 

Educação Ambiental (Fig. 2.8); Autoinvestimento (Fig. 2.9); Investimento 

em Pesquisa e Desenvolvimento (Fig. 2.10) ; Programas Sociais (Fig. 2.11); 

Tratamento de Resíduos (Fig. 2.12) ; Saúde, Infraestrutura e Saneamento 

(Fig. 2.13); e Socioambiental (Fig. 2.14).

Os investimentos considerados nos mapas foram separadas da 

seguinte forma: 

 ≈ R$0,00 a R$10.000,00; 

 ≈ R$10.000,00 a R$100.000,00; 

 ≈ R$100.000,00 a R$1.000.000,00; 

 ≈ R$1.000.000,00 a R$10.000.000,00; 

 ≈ R$10.000.000,00 a R$100.000.000,00; 

 ≈ acima de R$100.000.000,00.

Para a análise dos mapas, é importante destacar que:

 ≈ Em todos os mapas, as empresas CEB e Afluente Geração e Trans-

missão de Energia Elétrica S/A apresentam valores iguais a R$0,00, 

porque os relatórios apresentados por essas empresas não apresen-

tarem valores.

 ≈ Dos oito mapas temáticos realizados, três apresentam uma subdi-

visão na legenda entre os valores R$0,00 a R$10.000,00, por haver 
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empresas que investiram menos de R$10.000,00 nesses setores.

 ≈ Por meio dos mapas, é possível observar as empresas que mais 

investiram em determinados setores, como:

 ≈ Light Energia S/A, no setor de Tratamento de Resíduos.

 ≈ Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), nos setores de 

Autoinvestimento, Programas Sociais, e Saúde, Infraestrutura e 

Saneamento.

 ≈ Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A (Eletronorte) nos setores de 

Ações Ambientais, Cultura, Esportes, Turismo e Lazer, e Pesquisa e 

Desenvolvimento.

 ≈ AES Tietê S/A, nos setores de Cultura, Esportes, Turismo e Lazer, e 

Educação Ambiental.

 ≈ Furnas Centrais Elétricas S/A, no setor de Autoinvestimento.

 ≈ Companhia Energética de São Paulo (Cesp), no setor de Autoinves-

timento.

 ≈ Eletrobras Termonuclear S/A, no setor de Saúde, Infraestrutura e 

Saneamento.

A região Centro-Oeste foi a que menos recebeu investimentos.

As regiões Norte, parte da Centro-Oeste e parte da Nordeste não rece-

beram investimentos no setor de Tratamento de Resíduos.

O setor de Educação Ambiental foi o que menos recebeu.

No mapa SocioAmbiental percebe-se que a região Norte recebe inves-

timentos consideráveis de uma única empresa, Centrais Elétricas do 

Norte do Brasil S/A  (Eletronorte).

Parte da Região Nordeste, junto com o Estado do Rio de Janeiro e 

sudeste mineiro foram as regiões que mais receberam investimentos.

A região Centro-Oeste foi a região menos favorecida.

Empresas que investiram acima de R$100.000.000,00: Light Energia 

S/A e Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf).

Empresas que investiram entre R$10.000.000,00 e R$100.000.000,00:

 ≈ Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A (Eletronorte);

 ≈ Furnas Centrais Elétricas S/A;

 ≈ AES Tietê S/A;

 ≈ Eletrobras Termonuclear S/A;

 ≈ COPEL Geração e Transmissão S/A;

 ≈ Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica.
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Empresas que investiram entre R$1.000.000,00 e R$10.000.000,00:

 ≈ Centrais Elétricas Cachoeira Dourada;

 ≈ Pantanal Energética S/A;

 ≈ Companhia Energética de São Paulo (CESP);

 ≈ CPFL Geração de Energia S/A;

 ≈ Energest S/A;

 ≈ Rosal Energia S/A;

 ≈ Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica;

 ≈ AES Uruguaiana Empreendimento Ltda.

Empresas que investiram entre R$100.000,00 e R$1.000.000,00:

 ≈ Tangará Energia S/A;

 ≈ Sá Carvalho S/A;

 ≈ Castelo Energética S/A;

 ≈ Empresa Metropolitana de Águas e Energia.

Empresas que investiram entre R$10.000,00 e R$100.000,00: Juruena 

Energia S/A e Santa Cruz Geração de Energia S/A.

2.4 considErAçõEs finAis

Neste capítulo, foi realizada uma análise espacial preliminar de inves-

timentos em benefícios socioambientais, com os temas e valores que 

as empresas do setor elétrico brasileiro aplicam parte de seus recursos 

em abordagem nacional.

A análise dos relatórios para a construção da base de dados, os con-

ceitos utilizados na demonstração espacial em SIG, para a representação 

das informações, foi de extrema importância para a realização do tra-

balho.

tAb. 3.1 Prazos limites para a Universalização por área de concessão

Índice de atendimento da concessionária
Prazo máximo para a universalização na 
área de concessão

Ia > 99,50% 2006

98,00% < Ia < 99,50% 2008

96,00% < Ia < 98,00% 2010

80,00% < Ia < 96,00% 2013

Ia < 80,00% 2015

Fonte: Resolução n. 223∕2003 – Aneel.
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A região Norte está representada no mapa pela Eletronorte e a região 

Nordeste pela Chesf, e como essas empresas estão entre as que mais 

investiram, essas regiões estão representadas pelas cores de maior repre-

sentatividade.

A representação espacial dos investimentos por região não mostra a 

realidade exata, pois não é toda a região Norte que se beneficia desses 

recursos, por exemplo, no Estado de Roraima, não há nenhum empreen-

dimento da Eletronorte, de acordo com os relatórios analisados.

Ao avaliar os valores investidos, o mapa não foge tanto da realidade, 

e ao utilizar mais uma vez como exemplo a Eletronorte, a região Norte 

realmente foi uma das regiões que mais recebeu investimentos, uma vez 

que os empreendimentos estão espalhados por ela.

Para uma representação mais próxima do real, é necessário que mais 

empresas enviem seus respectivos relatórios socioambientais, pois, 

quanto maior o número de informações, mais próximo da realidade será 

o resultado do mapa.

O montante de investimentos realizados pelo setor elétrico, em 

Estudos, Programas e Avaliações e Projetos de diversos temas socio-

ambientais, que chega a 30% do investimento inicial de implantação do 

empreendimento e continua ao longo de sua operação, tem sido descon-

siderado como contrapartida do setor nas negociações de implantação de 

novas usinas hidrelétricas, demandadas pelo desenvolvimento socioeco-

nômico do País, sem refletir os reais e efetivos benefícios proporcionados 

à sociedade brasileira por um setor que se adapta aos novos desafios de 

sustentabilidade e mudanças globais, sejam de ordem natural, social ou 

econômica.
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