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RESUMO - Apresenta-se a metodologia desenvolvida no CEPEL para a incorporação dos impactos 
socioambientais positivos na seleção das alternativas de divisão de queda em estudos de inventário, 
destacando aqueles relacionados aos usos múltiplos da água. A metodologia foi desenvolvida no 
âmbito da revisão do Manual de Estudos de Inventário Hidroelétrico de Bacias Hidrográficas de 1997, 
e apresenta critérios, indicadores, e procedimentos a serem seguidos para a composição do índice de 
impacto positivo e sua integração na hierarquização para seleção final das alternativas. Para 
consideração do impacto positivo relacionado aos usos múltiplos da água avalia-se a contribuição da 
implantação dos aproveitamentos hidrelétricos para os outros usos do recurso hídrico, como, por 
exemplo, a irrigação, regularização de vazões/controle de cheias, navegação fluvial, abastecimento 
público, aqüicultura e turismo, desde que indicados nos Planos de Bacia, Planos Regionais ou Planos 
Setoriais. Apresenta-se um caso-teste, sendo os resultados obtidos comparados com os do estudo de 
inventário realizado de acordo com o Manual de 1997. 

ABSTRACT - The paper presents the methodology developed at CEPEL to incorporate the positive 
social and environmental impacts for head division selection in hydrographic basin inventories studies, 
concentrating the presentation on positive impacts related with the multiple use of the water. The 
methodology was developed during the revision of the 1997 edition of the Manual for Hydrographic 
Basins Hydroelectric Inventory and incorporates criteria, indicators and procedures to be followed in 
the building of positive impact indices and their use in the hierarquization for the final head division 
choice. In order to consider the multiple use of the water related to positive impacts, the contribution of 
the implementation of the hydroelectric projects for other water uses like irrigation, low flow and flood 
regulation, navigation, sanitation, aquiculture and tourism is evaluated subjected that these uses are 
indicated in Water Basin Plans, Regional Plans or Sector Plans. A study case is presented and the 
obtained results are compared with results obtained according the 1997 Manual 
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1 - INTRODUÇÃO 

A escolha da alternativa de divisão de quedas para o aproveitamento do potencial hidrelétrico das 

bacias hidrográficas do país é realizada nos Estudos de Inventário Hidroelétrico. Os critérios e 
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procedimentos a serem adotados estão descritos no Manual de Estudos de Inventário Hidroelétrico de 

Bacias Hidrográficas cuja última revisão, editado em 1997, foi fruto de criteriosa revisão da edição de 

1984, tendo incorporado a consideração dos usos múltiplos da água nos estudos energéticos e a 

dimensão socioambiental na tomada de decisão.  

Assim, desde esta última edição do Manual de Inventário, a seleção da melhor alternativa nos 

estudos de inventário hidrelétrico é conduzida a partir de um enfoque multi-objetivo, tendo-se como 

critérios básicos para a hierarquização das alternativas “a maximização da eficiência econômico-

energética em conjunto com a minimização dos impactos ambientais negativos”. Neste sentido, o 

Manual de Inventário apresenta a metodologia para os estudos socioambientais e para a composição de 

índices ambientais que traduzem a intensidade dos impactos socioambientais negativos com a 

finalidade de possibilitar a comparação e seleção das alternativas. 

As questões associadas aos usos múltiplos da água são consideradas, no Manual de 1997, pela 

construção de um cenário-base a ser levado em conta na avaliação dos benefícios energéticos das 

alternativas. A definição deste cenário visa determinar, para cada trecho de rio da bacia em estudo, as 

parcelas de vazão e queda comprometidas com os outros usos da água que limitam a geração de 

energia.  

A série de mudanças e evoluções que ocorreram na última década na legislação Brasileira do 

Setor Elétrico, nas áreas de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos, tais como a adoção da Avaliação 

Ambiental Integrada (AAI) para avaliação dos efeitos cumulativos e sinérgicos dos aproveitamentos 

existentes e planejados em uma determinada bacia hidrográfica e a finalização do Plano Nacional de 

Recursos Hídricos (PNRH), apontaram para a necessidade de um aperfeiçoamento metodológico do 

referido Manual em diversos pontos.  

Neste sentido, o MME decidiu coordenar o processo de revisão dos critérios e metodologias do 

Manual de Inventário de 1997, com foco especial nas questões ambientais e de usos múltiplos da água. 

Durante o trabalho da revisão o subgrupo de Meio Ambiente considerou desejável estender o critério 

básico de escolha de alternativa de divisão de queda, de forma que a seleção final da alternativa 

considere também os impactos socioambientais positivos para a área de estudo oriundos da 

implantação dos aproveitamentos hidrelétricos. Este procedimento tem como finalidade explicitar, 

desde essa etapa inicial do planejamento, as oportunidades para o desenvolvimento local e regional 

decorrentes da implantação destes empreendimentos numa dada bacia hidrográfica, visando subsidiar 

as fases posteriores do planejamento destes aproveitamentos e sinalizar as articulações institucionais 

necessárias para a concretização dessas potencialidades. As questões relacionadas aos usos múltiplos 
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passam a ser consideradas não só como condicionantes para os estudos energéticos, seguindo as 

orientações do PNRH, mas também sob o ponto de vista das oportunidades de racionalização do uso 

múltiplo da água na bacia que a implantação dos aproveitamentos hidrelétricos pode aportar. 

Este trabalho apresenta a metodologia desenvolvida pelo CEPEL para a incorporação dos 

impactos socioambientais positivos na seleção das alternativas nos estudos de inventário, sendo 

destacados aqueles relacionados aos usos múltiplos da água. Descrevem-se critérios e indicadores 

selecionados, os procedimentos para a composição do índice de impacto positivo de uma alternativa e 

sua integração na hierarquização para a seleção final das alternativas. É apresentado um exemplo de 

aplicação realizado para a validação dessa metodologia, comparando-se os resultados obtidos com os 

de estudos de inventário existentes realizados de acordo com o Manual de 1997. 

2 - ESTRUTURA METODOLÓGICA DOS ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS NO MANUAL 

DE INVENTÁRIO 

Segundo o Manual de Inventário Hidrelétrico de 1997, os estudos de inventário se desenvolvem 

em duas etapas: - Estudos Preliminares, onde se procura selecionar dentre um conjunto maior de 

alternativas de divisão de queda aquelas mais competitivas; - Estudos Finais, onde estas alternativas 

são submetidas a estudos mais detalhados, para selecionar aquela que apresenta o melhor balanço entre 

a eficiência econômico-energética e o impacto ambiental. A comparação e seleção de alternativas vinha 

sendo realizada considerando os aspectos de engenharia, econômicos e energéticos, representados por 

um índice custo-benefício energético, bem como os aspectos socioambientais, representados por um 

índice ambiental.  

O Manual de 1997 sugere uma estrutura analítica para a representação do sistema ambiental 

composta por seis (6) componentes, denominados componentes-síntese (Ecossistemas Aquáticos, 

Ecossistemas terrestres, Modos de Vida, Organização Territorial, Base Econômica e População 

Indígena), que ressaltam as questões de maior relevância nas interações entre aproveitamento 

hidrelétrico/ alternativa e a área de estudo.  

Os componentes-síntese orientam a elaboração de todas as etapas dos estudos socioambientais: 

diagnóstico; identificação e a avaliação de impactos. Estabelecem, ainda, uma base adequada para a 

análise dos processos impactantes de cada aproveitamento e dos efeitos cumulativos e sinérgicos do 

conjunto de projetos de cada alternativa na área de estudo. Ao final do diagnóstico, as análises para 

cada componente devem ser representadas espacialmente e a área de estudo dividida em sub-unidades 

de análise (subáreas) definidas em função da presença de processos, fragilidades ou potencialidades 
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peculiares e que determinam a relação de cada subárea com a dinâmica do componente em toda a área 

de estudo. 

Nos Estudos Preliminares, a avaliação dos impactos é realizada para cada aproveitamento nas 

subáreas definidas para cada componente-síntese, sendo atribuídos graus de impacto numa escala de 

zero (ausência de impacto) a um (comprometimento pleno do componente). O índice de impacto das 

alternativas sobre um componente é obtido pela soma ponderada do índice máximo alcançado pelos 

aproveitamentos em cada subárea, de modo a representar o impacto do conjunto de aproveitamentos 

em cada subárea, utilizando pesos que representam a importância relativa de cada subárea para o 

componente. Pela soma dos índices dos componentes, ponderados pela sua importância para o sistema 

ambiental, obtém-se o índice de impacto ambiental de cada alternativa a ser utilizado para a seleção 

daquelas  alternativas que passarão para os Estudos Finais. 

Para as alternativas selecionadas para os Estudos Finais, a análise por componente-síntese se 

inicia com a atribuição de grau diretamente ao impacto do conjunto de aproveitamentos que interferem 

em uma mesma subárea, enfatizando a análise dos seus efeitos cumulativos e sinérgicos. Para a 

obtenção do índice de impacto da alternativa sobre o sistema ambiental, a sistemática descrita 

anteriormente se repete. 

Para a comparação e seleção das alternativas, considerando os objetivos de “maximização da 

eficiência econômico-energética em conjunto com a minimização dos impactos ambientais negativos”, 

conforme descrito no Manual, deve ser construído um índice de preferência, I, obtido pela soma 

ponderada dos índices custo/benefício energético e de impacto ambiental (negativo), tomando-se o 

cuidado de antes padronizar o índice custo/beneficio energético dividindo-o pelo custo unitário de 

referência, CUR (1): 

IAnp
CUR

ICB
pI

ancb
×+×=         (1) 

 onde:   0,1 ≥=+
ancbancb

pppp               

pcb - peso que reflete a importância relativa do objetivo “minimização do índice custo-benefício 

energético”; 

pan – peso que reflete a importância relativa do objetivo “minimização do índice de impacto 

ambiental negativo”; 

ICB - índice custo/benefício energético, em US$/MWh; 

CUR - custo unitário de referência, em US$/MWh 

IAn - índice de impacto ambiental negativo 
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2.1 Incorporação dos Impactos Socioambientais Positivos  

Na revisão do Manual de 1997, ora em curso, os estudos de inventário passam a ter como critério 

básico “a maximização da eficiência econômico-energética, em conjunto com a minimização dos 

impactos socioambientais negativos levando-se em conta os impactos positivos oriundos da 

implantação dos aproveitamentos hidroelétricos na bacia”. Os critérios de natureza socioambiental 

passam a se referir à análise dos impactos socioambientais negativos, visando sua minimização e à 

análise dos impactos socioambientais positivos na Etapa dos Estudos Finais, subsidiando a decisão 

final sobre a alternativa a ser selecionada. Destaca-se que os impactos socioambientais positivos 

somente serão incorporados à análise para a seleção da alternativa nos Estudos Finais. Nos Estudos 

Preliminares, a escolha das alternativas deverá continuar a ser orientada pela maximização da eficiência 

econômica e energética e pela minimização dos impactos socioambientais negativos, visando eliminar 

aquelas que não são competitivas no atendimento de cada um desses dois critérios ou de ambos os 

critérios. 

O impacto socioambiental positivo é, então, definido como “a alteração potencialmente 

favorável causada por um aproveitamento ou conjunto de aproveitamentos sobre determinados 

elementos do sistema ambiental, tendo-se como referência a situação atual da área de estudo e suas 

tendências evolutivas”. Foram selecionados os elementos do sistema ambiental relacionados aos 

impactos positivos para a socioeconomia que ocorrem com maior freqüência na implantação de 

aproveitamentos hidrelétricos e quanto aos quais existe menor incerteza sobre as alterações favoráveis 

que trazem para o desenvolvimento local e regional. Sugere-se que sejam considerados nessa análise os 

impactos positivos relacionados aos seguintes elementos: 

• melhoria da infra-estrutura rodoviária; 

• aumento da arrecadação municipal; 

• dinamização do mercado de trabalho local e 

• oportunidade de viabilização do uso racional dos recursos hídricos. 

Os elementos de caracterização e de avaliação necessários para a avaliação dos impactos 

positivos já se encontram presentes em determinados componentes-síntese utilizados para as análises 

dos impactos negativos. Entretanto, assumem funções diferentes para subsidiar a análise dos processos 

que contribuem de modo favorável para o desenvolvimento da região em foco. Nesse sentido, a divisão 

em subáreas considerada para o componente-síntese mais adequado para a avaliação de cada um desses 

elementos poderá servir de base para a análise dos impactos positivos, sendo recomendado entretanto 

que seja feita a revisão dos pesos relativos entre as subáreas.  
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A avaliação dos impactos socioambientais positivos sobre estes elementos deve ser traduzida em 

um índice de impacto socioambiental positivo (IAp) a ser utilizado para a seleção final da alternativa 

de divisão de queda. A descrição da construção deste índice de impacto positivo está apresentada no 

item 3. 

2.2 Análise Multiobjetivo para a Seleção Final da Alternativa, incluindo impactos positivos  

Para a comparação e seleção de alternativas são considerados dois índices socioambientais que 

traduzam a intensidade dos impactos negativos e positivos separadamente sobre a área de estudo. Para 

a análise multi-objetivo, propõe-se que, num primeiro momento, as alternativas sejam hierarquizadas 

segundo o índice de preferência, I, descrito anteriormente.  

Para a escolha final da alternativa de divisão de queda propõe-se uma análise adicional, 

incorporando-se à hierarquia anterior os impactos socioambientais positivos para a área do estudo 

representados pelo índice IAp. Quanto mais próximo do valor um estiver este índice, melhor a situação 

da alternativa. No caso dos índices de custo/benefício e socioambiental negativo, a melhor situação tem 

sentido inverso (melhor quanto mais próxima de zero). Assim, para a agregação de IAp com o índice 

de preferência I torna-se necessário utilizar seu complemento na escala, ou seja (1 – IAp). O índice de 

preferência modificado I´ é calculado por (2): 

 

( ) )1.(.1 IAppIpI
apap

−+−=′         (2) 

Sendo 10 ≤≤
ap

p , onde: 

pap - peso que reflete a importância relativa dos impactos socioambientais positivos 

IAp - índice de impacto ambiental positivo. 

3 – AVALIAÇÕES DOS IMPACTOS POSITIVOS 

As análises dos impactos positivos serão realizadas para o conjunto de aproveitamentos que 

compõem cada alternativa, incluindo as etapas de:  

� Identificação dos principais impactos positivos a serem considerados na análise e dos elementos 

de avaliação para cada aproveitamento e para o conjunto de aproveitamentos que compõem a 

alternativa. Essa avaliação deverá ser feita para cada um dos elementos do sistema ambiental 

selecionado e por subárea; 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 7 

� Para cada elemento em análise deve ser atribuído de um grau de impacto por subárea, utilizando 

os indicadores de impacto sugeridos; 

� Composição do índice de impacto positivo da alternativa por elemento, resultante da soma 

ponderada dos graus de impacto por subárea; 

� Construção do índice de impacto positivo da alternativa pela soma ponderada dos índices 

relativos a cada elemento considerado na análise. Os pesos utilizados devem refletir a importância 

relativa entre estes elementos considerando o aporte de interferências favoráveis e as 

características da região. 

A Tabela 1 apresenta os indicadores de impacto e os principais elementos de avaliação para cada 

um dos elementos selecionados para a análise dos impactos positivos. 

 

Tabela 1 - Indicadores de Impacto Positivo e Principais Elementos de Avaliação 

Elemento do Sistema 
Ambiental 

Indicador de impacto Elementos de Avaliação 

Dinamização do 
mercado de trabalho 
local  

- relação entre o número de 
empregos gerados pelos 
aproveitamentos e a PEA 

- população economicamente ativa (PEA) 

- no de empregos diretos gerados; 

- municípios beneficiados diretamente pelos empreendimentos 

 
 
Aumento  da 
arrecadação municipal  

- aumento percentual da 
receita dos municípios, 
relativa aos recursos da 
compensação finaceira e 
do ISS. 

- estimativa da energia gerada por aproveitamento 

- estimativa dos recursos provenientes da compensação financeira 

- estimativa da área alagada por município 

- estimativa da distribuição dos recursos por município; 

- receita orçamentária de cada município. 

- levantamento dos custos dos serviços durante as obras dos 
aproveitamentos 

- estimativa de ISS arrecadado por município 

 
 
Melhoria da infra-
estrutura rodoviária 

- extensão das estradas de 
rodagem a serem 
construídas para 
implantação dos 
aproveitamentos 

- extensão em quilômetros das estradas de rodagem existentes na 
área da bacia; 

- extensão em quilômetros das estradas de rodagem considerada 
para o cálculo dos custos dos aproveitamentos; 

- particularidades das estradas a serem construídas (se a ligação 
possibilita a conexão entre sedes municipais, a centros de grande 
influência regional e entre duas ou mais estradas importantes para 
a circulação regional; estimativa da população beneficiada com o 
novo acesso) 

Oportunidade de 
viabilização do uso 
sustentável dos 
recursos hídricos 

- percentual da 
contribuição dos 
aproveitamentos aos usos 
planejados  para a bacia 

- usos existentes e potenciais dos recursos hídricos; 

- usos dos recursos hídricos previstos no Plano de Recursos 

Hídricos ou nos planos setoriais/ regionais. 

 

Neste artigo são enfatizados, portanto, os critérios e procedimentos para a construção do índice 

de impacto positivo associados à oportunidade de viabilização do uso racional dos recursos hídricos. 
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3.1 - Oportunidade de Viabilização do Uso Racional dos Recursos Hídricos 

A identificação da oportunidade de impactos positivos relacionados aos usos múltiplos da água 

deve ser realizada com base na análise da tendência da evolução de seus diversos usos na bacia 

hidrográfica, a ser realizada na elaboração do Cenário de Usos Múltiplos, necessário para a realização 

dos estudos energéticos. 

Esta tendência deve ser elaborada com uma visão de longo prazo, compatível com o horizonte 

estabelecido pelo Plano Nacional de Recursos Hídricos - PNRH (20 anos), e deve apontar, para cada 

trecho do rio da bacia em estudo, as parcelas de vazão e queda comprometidas com os outros usos do 

recurso hídrico que limitam a geração de energia, mas que podem ser vistos como oportunidades de 

impactos positivos para a agricultura irrigada, controle de cheias, navegação fluvial, abastecimento, 

aqüicultura, e outros, como o turismo, em alguns casos. Exemplificando, se o Cenário de Usos 

Múltiplos previr volumes específicos de alocação para os reservatórios de regularização, por exemplo, 

pode-se considerar que haverá um impacto positivo decorrente, o controle de cheias. Da mesma forma, 

caso este Cenário identifique a perda líquida de vazão devido a captações, pode-se considerar que 

haverá um impacto positivo relacionado ao aumento do acesso à água na região em estudo. A 

existência de algum tipo de sistema de transposição para o local, ou a criação de condições propícias 

para a navegação fluvial decorrente da construção do reservatório, como a manutenção de vazões para 

operação do sistema de transposição, também pode indicar a oportunidade de impacto positivo para a 

navegação fluvial de pequeno, médio ou grande porte. 

A partir de uma análise da tendência apresentada no Cenário de Usos Múltiplos, deverá ser 

estimado o grau do impacto positivo para a região, considerando cada alternativa de divisão de queda. 

O indicador de impacto positivo sugerido visa medir em termos percentuais a contribuição da 

implantação dos aproveitamentos que compõem as alternativas com relação aos objetivos dos Planos 

de Bacia, Planos Regionais ou Planos Setoriais já existentes no que tange à ampliação da área apta para 

irrigação, ampliação da extensão de rios navegáveis, dos pontos de controle de cheias, etc. 

Devem ser seguidos os seguintes passos: 

a) Identificar no Cenário de Usos Múltiplos os usos da água previstos para a bacia em estudo. 

b) Verificar se os cenários foram elaborados com base em Planos de Bacia, Planos Regionais ou 

Planos Setoriais. 

c) Atribuir o grau de impacto positivo para cada um dos usos por alternativa. 

Dependendo da natureza dos usos da água, as avaliações dos impactos positivos devem ser feitas 

por subáreas - SA, considerando os aproveitamentos, ou parte deles, que se localizam em cada uma 
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delas. Toma-se como base a divisão já estabelecida para o componente-síntese mais adequado para a 

análise de cada uso (p. ex., sugere-se o componente Base Econômica para a irrigação; o componente 

Modos de Vida para o abastecimento). Para a navegação, pode ser adotada como unidade de análise a 

área de estudo como um todo sem a divisão em subáreas. Caso a avaliação do impacto tenha sido 

realizada por subárea, deve-se, posteriormente, calcular o impacto total da alternativa relativo a cada 

uso a partir da soma ponderada dos graus de impacto pelo peso de cada sub-área. 

A atribuição do grau de impacto positivo para cada um dos usos deve variar em uma escala de 

zero a um, adequando os valores medidos pelos indicadores a esta escala. Caso não haja contribuição 

ao(s) Plano(s), este impacto positivo é considerado nulo. Caso contrário, quanto maior for a 

contribuição ao Plano analisado proporcionada pelos aproveitamentos, maior será o impacto positivo e 

mais este valor se aproximará de 1. 

d) O impacto positivo final relativo à oportunidade de viabilização do uso racional dos recursos 

hídricos para cada alternativa deve ser determinado a partir da composição do impacto de cada uso da 

água (agricultura irrigada, controle de cheias, navegação fluvial, abastecimento), ponderados pela sua 

importância relativa, considerando o contexto da bacia hidrográfica em estudo. A Equação 3 mostra 

como esta composição deve ser calculada 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) )p x aI(pxaIpxaIpxaIpxaIpxaIpxaI trtrasasnnaqaqccccirrirr

j

jj +++++=∑              (3) 

Onde: 

Iaj = impacto positivo da alternativa para o uso j,: 

pj =  a importância relativa do uso j, 

irr = representa o uso irrigação,  

cc = representa o uso controle de cheias,  

aq = representa o uso aqüicultura/piscicultura,  

n =  representa o componente navegação fluvial, 

as = representa o componente abastecimento, e 

tr = representa o componente turismo. 

A ponderação da importância (pj) de cada uso deverá tomar como base as prioridades 

estabelecidas no Plano de Recursos Hídricos (PRH) tomado como referência para o Cenário de Usos 

Múltiplos, devendo obedecer aos seguintes critérios: 

i.  Cenário elaborado com base em um Plano de Recursos Hídricos da bacia – a ponderação da 

importância de cada uso da água para a composição final do impacto positivo em questão deverá 

tomar como base as prioridades de uso estabelecidas neste Plano de Recursos Hídricos (PRH);  

ii. Cenário elaborado com base em um ou mais planos setoriais ou de desenvolvimento regional – 

os pesos de importância de cada uso da água para a composição final do impacto positivo em 

questão serão estabelecidos de acordo com as informações apresentadas no diagnóstico e no 
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Cenário de Usos Múltiplos. Neste caso, o impacto positivo final deverá sofrer ainda uma 

penalização de um fator igual a 0,5 em relação ao caso anterior onde o cenário de referência é o 

PRH. Isto porque se considera que no PRH já há uma avaliação da racionalidade dos possíveis 

usos da água, o que pode não ocorrer em um plano setorial; 

iii. Cenário elaborado sem planos de referência - deve-se considerar como nula a oportunidade de 

viabilização do uso racional dos recursos hídricos, e esta dimensão não deve ser considerada na 

composição final do índice de impacto positivo. 

 

Para cada um dos usos dos recursos hídricos é apresentada a seguir a sugestão de indicador e da 

metodologia a ser aplicada para atribuição de grau de impacto. 

 

a) Irrigação 

O período de estiagem é um limitante importante para o desenvolvimento agrícola de algumas 

regiões. A implantação de reservatórios pode ser aproveitada para a implantação de projetos de 

irrigação, apresentando uma importante oportunidade de impacto positivo. São sugeridos os seguintes 

passos para a análise: 

� Localizar a área de irrigação planejada (ha) no Plano da Bacia ou Plano de implantação de 

perímetros de irrigação, e a contribuição para irrigação decorrente da implementação dos 

aproveitamentos (benefício pela regularização ou pela manutenção do nível de água para 

captação, desde que indicada a necessidade no Plano); 

� No caso do Plano tomado como referência indicar a necessidade de regularização e o 

aproveitamento estiver dimensionado com reservatório de regularização, o impacto positivo pode 

ser computado pelo percentual da área prevista no Plano para ser irrigada que se beneficiará desta 

regularização, em relação à área total irrigada prevista no Plano. 

� No caso da manutenção do nível da água para captação, o impacto positivo deve ser calculado 

pelo percentual de área prevista no Plano para ser irrigada no em torno do reservatório em relação 

à área total irrigada prevista no Plano. 

� Localizar as áreas aptas para irrigação totais do Plano, tomadas d’água e áreas beneficiadas por 

cada alternativa nas sub-áreas do componente-síntese Base Econômica. 

� A avaliação do impacto positivo deve ser apresentada em termos percentuais para cada sub-área 

impactada por cada alternativa, com base na razão entre área de expansão da irrigação 
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beneficiada pelos aproveitamentos que compõem as alternativas e a área apta para 

irrigação descrita no Plano analisado, de acordo com a Equação 4. 

� Posteriormente, o percentual obtido deve ser transformado em uma nota de 0 a 1. O impacto 

total da alternativa para a irrigação será dado pela soma ponderada dos valores obtidos para cada 

subárea, considerando os pesos revistos para as subáreas. 
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x
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ISA          (4) 

Onde: 

ISAx,y – Impacto na subárea x pelos aproveitamentos da alternativa y 

Airrn
x,y - Área (ha) n para irrigação com contribuição dos aproveitamentos que compõe a 

alternativa y na subárea x 

Airrplanm
x – Área (ha) m de expansão da irrigação planejada na subárea x 

 

b) Regularização de vazões/controle de cheias  

Devido à construção dos aproveitamentos pode haver, com maior ou menor intensidade, a 

regularização dos regimes de níveis e vazões, auxiliando no controle de cheias, ou melhorando o 

sistema de alerta de cheias. Para avaliar a oportunidade de tal impacto positivo são sugeridos os 

seguintes passos: 

� Mapear primeiramente a ocupação e uso do solo (existente e planejada) nas planícies de 

inundação, sazonalidade do regime hidrológico e as obras existentes de controle e proteção de 

enchentes.  

� Avaliar se há medidas previstas para o controle de cheias no Plano de Recursos Hídricos da 

Bacia ou Plano de Macrodrenagem. Verificar a área e localização geográfica dos núcleos urbanos 

e rurais previstos de serem protegidos no Plano.  

� Selecionar qual o componente-síntese a ser adotado como base para a análise em subáreas, em 

função das características da região e de que aspectos serão mais beneficiados com o controle de 

cheias (componentes Modos de Vida, Base Econômica e Organização Territorial).  

� Avaliar a área que deixará de ser inundada pelas cheias ou as melhorias no sistema de alerta de 

cheias, considerando cada subárea do componente adotado com referência, ou seja, a relação 

entre a área sujeita a inundações antes da realização das medidas previstas no Plano avaliado e 

após sua implementação, em cada uma das subáreas. Para tal, é necessário obter também a área e 
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localização geográfica dos núcleos urbanos e rurais beneficiados por cada alternativa de divisão 

de queda. 

� Para a avaliação do impacto positivo deve-se determinar a razão percentual entre a área a ser 

protegida, que se beneficiará com a implantação dos aproveitamentos, e a área total a ser 

protegida devido às medidas de controle de cheias previstas no Plano analisado, para cada 

subárea, conforme a Equação 5.  

� Posteriormente, o percentual obtido deve ser transformado em uma nota de 0 a 1. O impacto 

total da alternativa para o controle de cheias será dado pela soma ponderada dos valores obtidos 

para cada sub-área, considerando os pesos revistos para as subáreas. 
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Onde: 

ISAx,y - Impacto na subárea X pelos aproveitamentos da alternativa y 

Accn
x,y - Área n beneficiada pelo controle de cheias beneficiada pela construção dos 

aproveitamentos   que compõe a alternativa y na subárea x 

Accplanm
x - Área m planejada para controle de cheias na subárea x 

 

c) Navegação fluvial 

A presença de saltos e outros obstáculos impedem a navegação dos rios. A implantação de 

cascatas de reservatórios pode beneficiar o uso hidroviário desses rios, apresentando-se como uma 

oportunidade de impacto positivo importante para regiões com intensa movimentação ou com potencial 

movimentação de pessoas e/ou mercadorias. Considera-se que tal oportunidade existirá quando a 

navegação fluvial for condicionada pela construção do futuro reservatório. Para avaliar a oportunidade 

de tal impacto positivo são sugeridos os seguintes passos: 

� Localizar e avaliar a extensão do trecho onde é prevista a expansão ou melhoria de hidrovias 

(independente do porte) no Plano de Recursos de Bacia ou Plano Setorial de Navegação Fluvial, e 

dos trechos com viabilização ou expansão decorrentes da implementação dos aproveitamentos;  

� A avaliação do impacto positivo deve ser feita com base na previsão de afogamento de 

obstáculos, regularização dos regimes de níveis e vazões ou construção de algum tipo de sistema 

de transposição de embarcações, cargas ou passageiros pela via navegável, de acordo com o 

arranjo da obra. Sempre que houver algum sistema de transposição previsto para o local e que 
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houver a criação de condições propícias para o transporte hidroviário decorrente da construção do 

reservatório, considera-se que haverá uma oportunidade de impacto positivo significativa. Cabe 

lembrar que eclusas de navegação são apenas uma das várias alternativas possíveis para o sistema 

de transposição e não necessariamente a melhor solução, que dependerá do fluxo, tamanho e tipo 

de cargas e desnível da transposição.  

� A atribuição de grau do impacto positivo será determinada pela razão percentual dos 

quilômetros facilitados pela construção dos aproveitamentos - desde que atendam as 

necessidades em termos de dimensão de embarcações e tráfego esperado descrito no PRH ou no 

Plano setorial - em relação à extensão total prevista pelo Plano (Equação 6). 

� Posteriormente, o percentual obtido deve ser transformado em uma nota de 0 a 1. Caso seja 

necessário, pode ser efetuado algum ajuste, levando em conta as estatísticas de movimentação de 

pessoas e mercadorias na região. Neste caso, como não será feita a avaliação por subáreas, esta 

será a nota da avaliação do impacto total da alternativa. 

)(Tplan

)(T
  

m
m
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y
n

∑

∑
=yT           (6) 

Onde: 

Ty - Impacto positivo pelos aproveitamentos da alternativa y 

Tn
y - Trecho n apto para navegação fluvial beneficiados pela construção dos aproveitamentos que 

compõem a alternativa y 

Tplanm – Trecho m planejado para expansão da navegação fluvial 

 

d) Abastecimento público 

Com a construção de reservatórios é possível ampliar as captações diretas, as vazões de captação, 

a distribuição e o percentual da população atendida por abastecimento público nos municípios que 

compõem as sub-áreas do componente síntese  Modos de Vida. Para avaliar esta oportunidade de 

impacto positivo são sugeridos os seguintes passos: 

� Localizar a área a ser contemplada para ampliação do abastecimento público (ha) e respectiva 

localização das tomadas d’água no Plano da Bacia ou Plano de de Abastecimento Público, e a 

contribuição para a ampliação do abastecimento decorrente da implementação dos 

aproveitamentos (benefício proporcionado pela regularização ou pela manutenção do nível de 

água para captação, desde que indicada a necessidade no Plano);  
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� Adotar as subáreas do componente-síntese Modos de Vida como referência para as análises, 

efetuando a revisão do peso entre subáreas em relação à finalidade da avaliação (áreas mais ou 

menos carentes em função do abastecimento de água ou em termos de condições de vida). 

� No caso do Plano indicar a necessidade de regularização do curso d´água e o aproveitamento 

estiver dimensionado com reservatório de regularização, o impacto positivo deve ser computado 

pelo percentual da área (núcleos populacionais) prevista no Plano para ser atendida que se 

beneficiará desta regularização, em relação à área total prevista no Plano.  

� No caso da manutenção do nível da água para captação, o impacto positivo deve ser calculado 

pelo percentual de área (núcleos populacionais) prevista no Plano para ser atendida no entorno do 

reservatório e a área total a ser atendida conforme previsto no Plano, da mesma maneira como foi 

proposto para a irrigação. Para tal deve-se localizar os núcleos populacionais a serem abastecidos 

e as tomadas d’água do Plano, bem como os núcleos beneficiados por cada alternativa de divisão 

de queda. 

� A atribuição de grau do impacto positivo para cada sub-área impactada por cada alternativa será 

determinada pela razão percentual entre área da ampliação do abastecimento beneficiada 

pelos aproveitamentos que compõe as alternativas e a área considerada no Plano analisado, 

conforme a Equação 7.  

� Posteriormente, o percentual obtido por sub-área deve ser transformado em uma nota de 0 a 1. 

O valor total da alternativa será dado pela soma ponderada dos valores obtidos para cada sub-

área, de acordo com seus respectivos pesos. 
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Onde: 

ISAx,y  - Impacto na subárea X pelos aproveitamentos da alternativa y 

Nabsn
x,y – tomadas d’água e núcleos populacionais aptos para o atendimento de abastecimento de 

água beneficiada pela construção dos aproveitamentos que compõe a alternativa y na subárea x 

Nabsplanm
x – tomadas d’água e núcleos populacionais com atendimento planejado na subárea x 

 

e) Aquicultura 

Após a implantação dos reservatórios é possível estabelecer um uso compartilhado com 

atividades de pesca, aproveitando o volume de água dos lagos para criar espécies adequadas ao 
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ambiente lêntico, o que pode ser considerado um impacto positivo. Para avaliar a oportunidade de 

impacto positivo para a aqüicultura, devem ser seguidos os seguintes passos: 

� Identificar e localizar no Plano de Bacia ou Plano de Setorial a ampliação da capacidade total 

prevista no Plano para atividades de aqüicultura e verificar a ampliação da capacidade decorrente 

da implantação dos aproveitamentos de cada alternativa.  

� Avaliar a expansão prevista no Plano para estas atividades nos municípios das subáreas do 

compoenete-síntese Base Econômica. Esta avaliação pode ser feita em termos da capacidade total 

de tanques, sendo necessário obter as informações quanto à localização e capacidade dos projetos 

previstos no Plano e aqueles que deverão ser beneficiados por cada alternativa de divisão de 

queda. 

� A avaliação do impacto positivo para a aqüicultura deve ser feita com base na contribuição à 

criação de estações e ampliação das existentes nas subáreas beneficiada pela construção dos 

reservatórios em termos percentuais, em relação àquelas previstas no Plano analisado (Equação 

8).  

� Posteriormente, o percentual obtido por subárea deve ser transformado em uma nota de 0 a 1. O 

valor total da alternativa será dado pela soma ponderada dos valores obtidos para cada subárea, de 

acordo com seus respectivos pesos. 
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Onde: 

ISAx,y  - Impacto na subárea X pelos aproveitamentos da alternativa y 

Caqn
x,y - Capacidade n para aqüicultura ampliada beneficiada pela construção dos 

aproveitamentos que compõe a alternativa y na subárea X  

Caqplanm
x - Capacidade m planejada para expansão de atividades de aqüicultura no Plano 

analisado na subárea X 

f) Turismo  

Em algumas regiões, a formação de reservatórios pode incrementar a utilização de suas margens 

como áreas de lazer e veraneio. Estas oportunidades englobam atividades recreativas como pesca 

esportiva, balneabilidade do reservatório, estética (criação de novas paisagens), e outras, inexistentes 

antes da construção do empreendimento. 
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Em locais onde haja aptidão previamente identificada para este tipo de atividade e onde exista um 

Plano (de Bacia ou Setorial) que preveja o desenvolvimento de turismo/lazer associado à represa (ex: 

condomínios de férias, infra-estrutura hoteleira, implementação de esportes aquáticos associados a 

represas, etc), os impactos positivos podem ser considerados.  

Esta consideração deve ser feita em relação à contribuição das atividades de turismo decorrentes da 

construção de aproveitamentos a fio d´água para os objetivos do Plano analisado. Para avaliar esta 

oportunidade de impacto positivo são sugeridos os seguintes passos: 

� Verificar a expansão de áreas para atividade de turismo no Plano de Recursos Hídricos da Bacia 

ou Plano Setorial de Turismo, mencionados no Cenário de Usos Múltiplos; 

� Para cada subárea do componenete-síntese Base Econômica mensurar a viabilização ou 

expansão das áreas de turismo e ampliação da população beneficiada em decorrência da 

construção dos reservatórios (ex: balneabilidade do reservatório); 

� Considerando as dificuldades de utilização de reservatórios representadas pelo deplecionamento 

do nível d’água, devem ser eliminados do cálculo deste impacto positivo os reservatórios com 

deplecionamento máximo maior do que 5,0 metros. 

� A avaliação do impacto positivo deve ser apresentada em termos percentuais para cada sub-área 

impactada por cada alternativa, com base na razão percentual entre as áreas a serem 

beneficiadas pelos aproveitamentos de cada alternativa e as áreas previstas no Plano 

analisado, conforme Equação (9).  

� Posteriormente o percentual obtido deve ser transformado em uma nota de 0 a 1. A nota da 

alternativa é obtida pela soma ponderada dos graus das subáreas. 
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Onde: 

ISAx,y  - Impacto na subárea X pelos aproveitamentos da alternativa y 

Atrn
x,y - Ampliação de atividades de turismo beneficiada pela construção dos aproveitamentos 

que compõe a alternativa y na subárea X  

Atrplanm
x – Ampliação planejada de atividades de turismo na subárea X 
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3.2 – Validação da Metodologia – apresentação do Caso -Teste  

Para validação da metodologia, foi realizado um caso-teste, tomando como referência um estudo 

de inventário elaborado segundo as diretrizes do Manual de 1997. Neste estudo de inventário foram 

selecionadas três alternativas para os Estudos Finais. O Cenário de Outros Usos da Água analisou as 

seguintes atividades: irrigação, abastecimento público, piscicultura, transporte hidroviário, turismo e 

lazer, e regularização de vazões. Entretanto, devido à ausência de um PRH para a bacia, concluiu-se 

que só haveria oportunidade de impacto positivo para as atividades de irrigação, uma vez que este foi o 

único setor que apresentou um plano com horizonte compatível com o PNRH, viável de ser utilizado na 

determinação da magnitude do impacto.  

A avaliação foi realizada com base na razão da expansão da área para irrigação beneficiada 

pela implantação dos aproveitamentos pela área de expansão planejada no Plano de Irrigação da 

bacia. Os valores obtidos para os impactos positivos para as alternativas selecionadas para os Estudos 

Finais encontram-se na Tabela 2. 

Com base no diagnóstico e no cenário de usos múltiplos, considerou-se que para este caso-teste a 

irrigação é a grande vocação na bacia, além da eletricidade, tendo sido atribuído o peso 1. Como a 

avaliação foi feita com base em um plano setorial e não em um PRH, adotou-se 0,5 como fator de 

penalização, chegando-se a um impacto positivo relativo à oportunidade de viabilização do uso 

racional dos recursos hídricos igual a 0,165 para as alternativas B e C, e 0,180 para a alternativa A.  

Tabela 2: Caso –Teste - Impactos positivos devido à irrigação - Nota por alternativa 

ALTERNATIVA A ALTERNATIVAS B e C Variáveis e Indicadores 
SUB I SUB II SUB III SUB IV SUB I SUB II SUB III SUB IV 

Peso da Subárea (Psa) 0,1 0,1 0,5 0,3 0,1 0,1 0,5 0,3 

Airrn (ha) 1.047 1.482 2.445 3.088 537 2.156 2.445 3.088 

Airrplan (ha) 3.490 4.235 6.985 10.293 3.583 4.313 8.228 8.878 

(ISA)  0,30 0,35 0,35 0,30 0,15 0,5 0,50 0,15 

(ISA * Psa) 0,03 0,04 0,18 0,09 0,02 0,05, 0,25 0,05 

Nota da Alternativa (Iae) 0,33 0,36 

Iae x pj (1,0) x penalização (0,5) 0,165 0,180 

 

Para a composição do índice de impacto positivo total de cada alternativa do caso-teste foram 

também considerados os impactos positivos associados aos outros elementos (infra-estrutura, 
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arrecadação municipal e dinamização do mercado de trabalho) (Damázio et. al., 2007). Conforme já 

mencionado, o índice de impacto socioambiental positivo de cada alternativa é obtido pela soma 

ponderada dos índices de impacto socioambiental positivo relativos a este conjunto de elementos.  

A tabela 3 apresenta os índices de impacto positivo para as três alternativas avaliadas, estando 

indicados os índices relativos a cada um dos elementos considerados na análise e seus respectivos 

pesos. 

Tabela 3 – Composição do Índice de Impacto Positivo Total por Alternativa 

Alternativa A Alternativa B Alternativa  C 
Elementos 

Pesos 
Pei Iae Iaei ×××× Pei Iae Iaei ×××× Pei Iae Iaei ×××× Pei 

Infra-estrutura 0,30 0,39 0,117 0,25 0,075 0,25 0.075 

Arrecadação Municipal 0,25 0,24 0,060 0,26 0,065 0,246 0.062 

Mercado de trabalho  0,15 0,447 0,067 0,599 0,090 0,603 0.090 

Uso dos rec. hídricos 0,30 0,165 0,050 0,180 0.054 0,180 0.054 

IAp = (ΣΣΣΣ Iaei ×××× Pei)   0.294  0.284  0.281 

 

Para o cálculo do índice de preferência I para as alternativas estudadas, considerou-se os índices 

custo-benefício padronizados (ICB/CUR) e índice de impacto negativo (IAn) obtidos no estudo de 

inventário analisado, apresentados na tabela 4. A alternativa B é a de menor impacto negativo e a 

alternativa A é a de maior eficiência economica-energética. A alternativa C, apesar de não ser a melhor 

em nenhum dos dois critérios, não é dominada por nenhuma das outras duas, devendo ser considerada 

na análise. Considerou-se para a hierarquização pan= 0.6, obtendo-se os índices de preferência 

apresentados na tabela 4, que apontam a alternativa C como a primeira na hierarquia, ficando as duas 

alternativas empatadas na segunda colocação. 

Tabela 4 - Índice de Preferência (I ) 

 IAn ICB I 

Alternativa A 0,663 23,56 0,607 

Alternativa B 0,596 28,05 0,607 

Alternativa C 0,599 27,23 0.602 
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A Tabela 5 apresenta os Indíces de Preferência de cada alternativa obtidos no ítem anterior e os 

seus respectivos Índices de Impactos Ambientais Positivos, podendo-se notar que a alternativa C, 

vencedora no Índice I, é a pior colocada no IAp, sendo a alternativa A a de melhor impacto positivo. 

Neste caso, verifica-se que todas as alternativas podem se tornar vencedoras dependendo do peso 

atribuído aos impactos positivos, que deve ser deve ser sempre menor do que 0,33, considerando que os 

eixos principais de análise nos estudos de inventário são a eficiência energética e os impactos 

negativos. Neste caso-teste foi atribuído o peso igual a 0,15 as esses impactos positivos (pap), 

resultando nos Índices de Preferência Modificados (I’) da Tabela 5. 

Tabela 5 - Índice de Preferência Modificado (I´) 

 I IAp, 1-IAp pap I´ 

Alternativa A 0,607 0,294 0,706 0,15 0,622 

Alternativa B 0,607 0,284 0,716 0,15 0,623 

Alternativa C 0.602 0,281 0,719 0,15 0,619 

 

Neste caso, os impactos positivos não alteraram a decisão quanto à melhor alternativa, 

confirmando a alternativa C como vencedora. Nota-se, entretanto, que a inclusão do impacto positivo 

altera levemente o posicionamento relativo das alternativas A e B que estavam empatadas. Desta 

forma, a análise dos impactos positivos pode ser um importante elemento de decisão da melhor 

alternativa, especialmente quando estas apresentarem índices muito próximos. Além disso, pode 

fornecer uma importante visão, ainda na fase inicial do planejamento, das oportunidades para o 

desenvolvimento local e regional decorrentes da implantação dos empreendimentos hidrelétricos.  

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As questões relacionadas aos usos múltiplos da água nas bacias hidrográficas objeto de estudos 

de inventário vinham sendo consideradas apenas no que se refere às restrições impostas à geração de 

energia elétrica ou ainda às interferências negativas que as alternativas de divisão de queda em estudo 

pudessem causar sobre esses usos. Na revisão do Manual de Inventário, ora em curso, as oportunidades 

de utilização racional dos recursos hídricos proporcionadas pela implantação dos aproveitamentos estão 

sendo destacadas e consideradas na tomada de decisão da melhor alternativa. Tal incorporação permite 

ainda identificar possíveis conflitos, desde a fase inicial do planejamento, sinalizando as articulações 

institucionais necessárias para a concretização desses aspectos positivos advindos da implantação dos 

aproveitamentos hidrelétricos selecionados nos Estudos Finais. 
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Entretanto, foram adotados alguns condicionantes na metodologia de modo a restringir sua 

aplicação às alterações consideradas realmente favoráveis, sendo também definido o conjunto de 

elementos que devem ser considerados na avaliação. Os condicionantes e critérios foram discutidos e 

consensados pelos técnicos que participam dos Subgrupos de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos 

na revisão do Manual. Destaca-se, nesse sentido, a necessidade de que os usos a serem contemplados 

pela análise estejam previstos no Plano de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica ou em um Plano 

Setorial, sendo que no primeiro caso a importância atribuída ao uso é maior do que no segundo. Esta 

condição foi estabelecida visando garantir a racionalidade e, em consequência, a sustentabilidade no 

uso dos recursos, aspecto que necessariamente é analisado em um Plano de Recursos Hídricos.  

5 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ELETROBRÁS/DNAEE/CEPEL (1997) - Manual de Inventário Hidrelétrico de Bacias 

Hidrográficas 

DAMÁZIO et. al.(2007) - Consideração de Impactos Socioambientais Positivos na Escolha de 

Alternativa de Divisão de Quedas em Inventários Hidroelétricos de Bacias Hidrográficas; Relatório 

Técnico CEPEL –DEA, em fase de aprovação. 


