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Resumo: 
 
Os estudos sobre o meio ambiente urbano têm sido debatidos por inúmeros pesquisadores 
nas últimas décadas. Dentre estes estudos destacam-se aqueles sobre as alterações 
realizadas no meio ambiente urbano e as mudanças climáticas que ocorrem a partir das 
intervenções. A formação de lagos artificiais para construção de usinas hidrelétricas tem 
sido tema de estudos de diversas pesquisas científicas no Brasil, principalmente devido às 
alterações que ocorrem no meio ambiente no entorno próximo ao reservatório. No Brasil 
têm sido construídas inúmeras usinas hidrelétricas, localizadas nas principais bacias, 
principalmente do rio Amazonas, dos rios Tocantins-Araguaia, do rio São Francisco, dos 
rios Paraná-Paraguai, dentre outras. Apesar da tendência de aumento de outras fontes 
devido a restrições socioeconômicas e ambientais de projetos hidrelétricos e aos avanços 
tecnológicos no aproveitamento de projetos hidrelétricos não-convencionais, a energia 
hidráulica é a principal fonte geradora de energia elétrica do Brasil. Assim, este trabalho 
tem como objetivo realizar o levantamento das pesquisas relacionadas às influências da 
formação de lagos artificiais no meio ambiente em que estas se inserem, em especial no 
microclima do entorno. Foi realizado amplo levantamento das pesquisas científicas 
relacionadas ao tema de estudo, principalmente no acervo de livros, de periódicos, de 
dissertações e teses da Biblioteca da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
Universidade de São Paulo, bem como uma busca detalhada através da internet. Após, foi 
realizada leitura detalhada das pesquisas encontradas, com o intuito de conhecer os 
problemas apontados e se há propostas de minimização destes. Foi possível verificar que as 
pesquisas científicas relacionadas à importância de lagos artificiais e reservatórios têm sido 
estudadas principalmente a partir da década de 70 do século XX. Verificou-se, ainda, que 
os principais aspectos abordados nas pesquisas estão relacionados à qualidade da água, as 
modificações do ciclo hidrológico e em alguns casos sobre os efeitos das alterações 
climáticas globais como o aquecimento da atmosfera pode provocar no estado trófico do 
lago. Porém poucas pesquisas foram encontradas sobre avaliação e investigação do 
microclima local, sendo que esta é uma proposta de futura pesquisa no oeste do Estado de 
São Paulo. 
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Introdução 
 

Os estudos sobre o meio ambiente urbano têm sido debatidos por inúmeros 
pesquisadores nas últimas décadas. Dentre estes estudos destacam-se aqueles sobre as 
alterações realizadas no meio ambiente urbano e as mudanças climáticas qricas pode-se 
detir das intervenções. 

A formação de lagos artificiais para construção de usinas hidrelétricas tem sido 
tema de estudos de diversas pesquisas científicas no Brasil, principalmente devido às 
alterações que ocorrem no meio ambiente. 

No Brasil têm sido construídas inúmeras usinas hidrelétricas, localizadas nas 
principais bacias, principalmente do rio Amazonas, dos rios Tocantins-Araguaia, do rio São 
Francisco, dos rios Paraná-Paraguai, dentre outras. 

Apesar da tendência de aumento de outras fontes devido a restrições 
socioeconômicas e ambientais de projetos hidrelétricos e aos avanços tecnológicos no 
aproveitamento de projetos hidrelétricos não-convencionais, a energia hidráulica é a 
principal fonte geradora de energia elétrica do Brasil. 

 
Objetivo 
 

Este trabalho tem como objetivo específico realizar levantamento das pesquisas 
relacionadas às influências da formação de lagos artificiais no meio ambiente em que estas 
se inserem. 

 
Procedimentos metodológicos 

 
Foi realizado amplo levantamento das pesquisas científicas relacionadas ao tema de 

estudo. Tal levantamento foi realizado no acervo de livros, periódicos, dissertações e teses 
da Biblioteca da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 
São Paulo, bem como uma busca detalhada através da internet. Após, foi realizada leitura 
detalhada das pesquisas encontradas.   

 
Resultados e discussões 

 
Dentre os principais estudos sobre avaliação e investigação em áreas de formação 

de lagos artificiais para construção de usinas hidrelétricas pode-se destacar aqueles 
relacionados à: Hidrelétrica de Itaipu (Grimm, 1988; Dias et al., 1999; Ribeiro, 2003; 
Limberger, 2007); Hidrelétrica de Sobradinho (Campos, 1990); Hidrelétrica de Curuá-UNA 
(Gunkel et al., 2003, Fearnside, 2004); Hidrelétrica de Tucuruí (Fisch, Januário, Senna, 
1990; Guidon, 1991; Fisch, Marengo, Nobre, 1998; Comissão Mundial de Barragens, 1999; 
Sanches e Fisch, 2005; Vasconcelos, Novo, Donalísio, 2006); Hidrelétrica de Ilha Solteira 
(Pereira, 2006; Marques, Maciel, Dall’Aglio Sobrinho, 2007), Hidrelétrica de Porto 
Primavera (Scarpinella, 1999, Travassos, 2001, Campanharo, 2003, Paula e Gomes, 2006). 
  Grimm (1988) desenvolveu uma série de testes estatísticos em um conjunto de 
elementos climáticos junto a hidrelétrica de Itaipu analisando dois períodos distintos 
(anterior e posterior a formação da hidrelétrica) para verificar se houve mudança nos 
elementos climáticos em função da formação da lâmina d'água. Os resultados mostraram 
um aumento da temperatura mínima e diminuição da temperatura máxima no mês de 



agosto. A insolação não sofreu mudanças significativas. Contudo ocorreu o aumento da 
evaporação, mas não foram observadas alterações significativas com relação à precipitação 
total e máxima mensal. 

Dias et al. (1999) descrevem um estudo dos impactos atmosféricos do lago de 
Itaipu, adotando uma abordagem combinando análise de dados históricos, 
micrometeorologia, com medição de albedos, rugosidades, fluxos superficiais e umidade do 
solo e simulações de cenários de uso do solo com um modelo de mesoescala. As análises 
mostram que existe um gradiente de temperaturas e umidades no sentido leste-oeste entre 
Itaipu e a cidade de Cascavel. No entanto, o monitoramento micrometeorológico encontrou 
altas taxas de evapotranspiração na soja, o que é compatível com os resultados das 
simulações de mesoescala que mostram efeitos pequenos tanto sobre a temperatura do ar 
quanto sobre a umidade específica. 

Segundo Dias et al. (1999) o tema “impactos climáticos de reservatórios” é 
inerentemente difícil de ser analisados, por um conjunto de razões: a dificuldade de se 
encontrar registros de dados “antes” e “depois”, da construção de represas, a 
simultaneidade de outros fatos ambientais tais como o desmatamento, que podem também 
produzir efeitos climáticos, a variabilidade climática de período mais longo como aquela 
relacionada ao fenômeno El Niño. Soma-se a isso uma relativa escassez de metodologias 
objetivas para analisar o assunto. 

Ribeiro (2003) realizou pesquisa onde relata que a Análise de Ciclo de Vida (ACV) 
tem se mostrado uma importante ferramenta de avaliação ambiental, devido à seu enfoque 
“sobre função”, que permite considerar o desempenho ambiental de produtos, procedimento 
cada vez mais requerido por diversos atores sociais. Para que a ACV possa ser utilizada de 
modo amplo e confiável, faz-se necessário que se desenvolvam bases de dados 
regionalizadas, contendo Inventários de Ciclo de Vida (ICV) dos principais insumos usados 
pela sociedade, energia, matérias-primas, dentre outros. 

Segundo Ribeiro (2003), o trabalho fez parte de um projeto conduzido pelo GP2 
(Grupo de Prevenção da Poluição), da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, de 
disponibilização de bases brasileiras para ACV, sendo dedicado especificamente à geração 
de eletricidade. Para permitir sua realização no âmbito de uma dissertação de mestrado, 
adotou-se como simplificação a geração de eletricidade na Usina Hidrelétrica de Itaipu, 
responsável em 2000 por 22,4% da eletricidade consumida no país. Para construir o ICV 
realizou-se uma revisão bibliográfica sobre o uso da ACV em hidrelétricas, estabelecendo 
recomendações gerais. A seguir, estudou-se Itaipu quanto à sua obra civil e consumo de 
insumos na construção e operação por 100 anos, obtendo ao final um ICV com os aspectos 
ambientais mais significativos em termos da energia gerada (MWh). 

Neste contexto as fronteiras estabelecidas incluem: escavações e obras de terra; 
instalação e operação do canteiro de obras; transporte dos operários e de cimento, de cinzas, 
de aço estrutural e de diesel para a obra; ciclo de vida do aço, do cobre, do cimento, do 
diesel, dos óleos lubrificantes e de transformador usados na barragem e equipamentos 
permanentes (considerando inclusive manutenção e substituição); e enchimento do 
reservatório. 

Com a discussão dos resultados pode-se demonstrar, além da importância do uso de 
dados homogêneos, que o ICV é extremamente sensível ao horizonte de análise (na verdade 
à energia gerada), o que confirma que a construção é a principal origem dos aspectos 
ambientais significativos. 



Outra conclusão é que cada hidrelétrica constitui um caso particular, não sendo 
possível atribuir valores típicos. No entanto, há indícios de que Itaipu, por seu alto fator de 
capacidade e potência instalada, possua um desempenho ambiental acima da média das 
hidrelétricas, principalmente no que se refere ao tempo de retorno da energia investida. 

As estimativas indicam que os processos que mais contribuem aos aspectos 
ambientais de hidrelétricas sejam: enchimento do reservatório; ciclo de vida do cimento e 
aço, e operação das máquinas de construção. As etapas de transporte parecem não ser de 
relevância, ao contrário do consumo de aço nos equipamentos permanentes (Ribeiro, 2003). 

Em comparação com a geração termelétrica, as emissões atmosféricas e consumo de 
água do ciclo de vida de Itaipu se mostraram significativamente menores. No entanto há 
que se considerar que esta comparação se restringiu a estes aspectos. Ao final, conclui-se 
que resultados mais precisos sobre aspectos e processos de maior prioridade dependem da 
condução da etapa de Avaliação de Impactos da ACV e, portanto, não se deve utilizar os 
resultados desta análise de inventário como único critério para tomada de decisões em 
planejamento energético. 

Limberger (2007) realizou pesquisa que teve como objetivo caracterizar o clima da 
região oeste do Estado do Paraná e fazer uma relação deste com a presença do lago 
artificial da Usina Hidrelétrica de Itaipu, formado em 1982, bem como a percepção 
climática dos moradores da região em relação à presença do lago e suas influências no 
clima local. Segundo a autora, isso se torna importante visto que, em geral, o clima local é 
bastante influenciado por ações antrópicas; no reservatório de Itaipu houve o 
armazenamento de 29 bilhões de metros cúbicos de água, inundando um total de 1.350 km2 
de área, atingindo 15 municípios no oeste do Estado do Paraná e um no Estado do Mato 
Grosso do Sul, ocasionando uma grande alteração na paisagem. 

Para atingir o objetivo a autora trabalhou, num primeiro momento, com dados das 
estações meteorológicas dos municípios lindeiros, obtidos através do banco de dados do 
IAPAR e do SIMEPAR, compreendendo o segmento temporal de 1983 a 2004, que foi 
adotado visto ser toda a série histórica existente na área. 

Segundo Limberger (2007), a metodologia proposta baseou-se, primeiramente, na 
comparação dos dados, estatisticamente, entre estações que se localizam próximas e 
distantes do lago, para a verificação da variabilidade ou não dos parâmetros utilizados, 
conforme proposto e testado por Grimm (1988), a qual obteve resultados satisfatórios para 
tal procedimento. Após esta comparação foram analisados os dados do satélite NOAA 
sobre os parâmetros climáticos da região. 

Em um segundo momento, a partir dos dados meteorológicos analisados, foram 
elaborados questionários, aplicados em entrevistas abertas com pessoas residentes na região 
em torno de 30 anos, tanto no meio rural quanto urbano, conforme metodologia proposta 
por Sartori (2000), visando compreensão da percepção climática da sucessão dos tipos de 
tempo bem como em relação à presença do lago e suas influências no clima local por parte 
das pessoas que vivenciam tal fato. 

A autora relata que, na análise dos dados não se verificou a relação entre a 
variabilidade climática da região e a formação do reservatório de Itaipu, sendo que as 
alterações registradas nos padrões climáticos não podem ser associadas a tal intervenção 
antrópica. Por outro lado, em relação à percepção climática, pode-se afirmar que a 
população entrevistada tem um bom entendimento sobre o clima da região e dos aspectos 
que o condicionam e o alteram. Ao final da pesquisa acreditou-se que os procedimentos 



metodológicos utilizados proporcionam a compreensão do clima da região analisada, 
respondendo os objetivos propostos. 
  Na Usina Hidrelétrica de Sobradinho, no semi-árido nordestino, Campos (1990) 
desenvolveu um estudo da modificação do clima na região da represa com base na 
variabilidade espacial-temporal da precipitação do período de pré e pós-enchimento do seu 
lago. Analisando os gráficos das normais mensais e as porcentagens dos períodos chuvosos 
e secos, verificou-se que o lago da Usina Hidrelétrica de Sobradinho influenciou no 
aumento médio de 13% da pluviosidade junto as cidades próxima a barragem do lago 
(Remanso, Sento Sé e Xique-Xique) e um aumento das precipitações em 16% no trimestre 
mais chuvoso. 
  Com relação à Hidrelétrica de Curuá-UNA, no Estado do Pará, segundo Gunkel et 
al. (2003), a bacia do rio Curuá-Una sofreu um grande desmatamento, provocando uma 
eutrofização cultural. Assim, o reservatório mantém um nível de concentração de nutrientes 
suficiente para sustentar a produtividade de macrófitas, sustentando as emissões de metano 
por um longo período. 
  Fearnside (2004) relata que as barragens de usinas hidrelétricas resultam em 
emissões de gases de efeito estufa quando construídas em áreas florestadas nos trópicos, 
fato ilustrado pela Hidrelétrica de Curuá-UNA, no Estado do Pará. As emissões de gases 
incluem o gás carbônico formado pela decomposição acima da superfície da água das 
árvores deixadas em pé, e o metano resultante da decomposição da vegetação aquática 
macia, sob condições anóxicas no fundo do lago. Esta biomassa de rápida decomposição 
inclui as macrófitas e a vegetação que cresce na zona de deplecionamento, que é inundada 
quando o nível da água no reservatório se eleva. Algum metano é liberado pela superfície 
do reservatório através de bolhas e por difusão. Entretanto, quantias maiores são liberadas 
pelas turbinas e pelo vertedouro. A concentração de metano na água aumenta com a 
profundidade, sendo que as turbinas e o vertedouro retiram a água de profundidades 
suficientes para ter um conteúdo significativo de metano. No ano de 1990, treze anos após 
o enchimento, a Represa de Curuá–UNA emitiu 3,7 vezes mais gases de efeito estufa do 
que teriam sido emitidos gerando a mesma quantia de eletricidade através da queima do 
petróleo. 

Guidon (1991) realizou trabalho onde são estudadas as variações climáticas 
ocorridas na área do reservatório da Usina Hidroelétrica de Tucuruí, que está localizada no 
Estado do Pará, especialmente as sofridas pela direção e velocidade dos ventos. Os outros 
parâmetros analisados são a precipitação, a umidade relativa e a temperatura do ar. As 
séries históricas dos dados analisados compreendem anos anteriores e posteriores ao 
enchimento do lago. A decisão de uma variação ser ou não significativa é tomada com base 
em testes estatísticos, denominados testes de hipótese. A partir dessas análises concluiu-se 
que a presença de um grande lago artificial pode alterar a circulação do ar e o clima das 
regiões circunvizinhas. 
  Durante a década dos anos 80 e 90, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 
(INPA) desenvolveu vários projetos de pesquisa ecológica em Tucuruí (PA). No caso 
específico do segmento de climatologia, Fisch, Januário, Senna (1990) verificaram que no 
período de dezembro de 1982 a dezembro de 1986, a análise dos padrões sazonais de 
temperatura, velocidade de vento, distribuição da precipitação local e fluxo de radiação 
solar mostraram uma evapotranspiração média maior que a encontrada na literatura. 
  A importância da interação entre floresta e clima são bem documentados em Salati e 
Góes Ribeiro (1979) e por Fisch, Marengo, Nobre (1998). Um bom exemplo da interação 



floresta tropical-atmosfera-lago artificial poder-se-ia encontrar nos estudos relativos a UHE 
de Curuá-UNA, na região do Pará, pois foi o primeiro lago artificial implantado na 
Amazônia. Conforme Gunkel et al. (2003), não foi possível observar-se mudanças no 
regime pluviométrico, por absoluta falta de informação climatológica. 
  A Comissão Mundial de Barragens (CMB, 1999) também analisou o impacto social 
e ecológico da construção da UHE de Tucuruí, mas também não se aprofundou na 
problemática das análises climáticas. 

Sanches e Fisch (2005) relatam que existem muitas preocupações ecológicas dos 
impactos que a construção de grandes lagos na Amazônia podem provocar, principalmente 
relacionadas ao microclima. Este estudo visou aumentar o conhecimento científico sobre a 
distribuição de chuvas antes e depois da formação do lago artificial da Usina Hidroelétrica 
de Tucuruí, no Estado do Pará. 

Foram utilizados dados diários de precipitação dos períodos de 1972 a 1983 (pré-
enchimento) e de 1984 a 1996 (pós-enchimento) para as cidades de Tucuruí e Marabá (PA). 
Comparando-se os totais mensais (pré e pós-enchimento), não se observam diferenças 
estatisticamente significantes (foram aplicados os testes de Fisher e Man-Whitney). 

Analisando-se a ocorrência de dias com precipitação superior a 5 e 25 mm.dia-1, 
também não se observam diferenças estatisticamente significativas. Houve um leve 
aumento do número de dias com chuvas leves no final período sêco após a formação do 
lago, talvez devido a alta evaporação do lago artificial. Também não se observaram 
modificações do início ou final da estação chuvosa. 

Vasconcelos; Novo; Donalísio (2006) realizaram estudo onde relatam que a 
construção da Hidrelétrica de Tucuruí, no sudeste do Estado do Pará, em 1981, impôs 
grandes mudanças ambientais, desmatamentos e migração para a região. O objetivo do 
trabalho foi verificar a influência destas mudanças na ocorrência da malária no Município 
de Jacundá, Pará, Brasil, utilizando-se técnicas de sensoriamento remoto e sistemas de 
informações geográficas. 

Os parâmetros utilizados para a construção dos mapas foram: distância das estradas, 
classe agrossilvopastoril, distância de coleções hídricas (rios, igarapés e do reservatório) e 
da área urbana do município. Neste estudo, verificou-se o caráter epidêmico da malária a 
partir da construção da barragem de Tucuruí. Sugere-se que o padrão sazonal da incidência 
está relacionado com o período de maior estabilidade das margens do reservatório e 
ocorrência de áreas alagadas, além de maior exposição de trabalhadores na época de 
colheita na região. Foi observado que a distribuição dos casos está relacionada com as 
formas de uso e ocupação da terra, principalmente em áreas de maior influência das 
estradas, locais onde se concentra grande parte da população. 
  Segundo Pereira (2006) o reservatório da Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira 
localiza-se entre os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás 
inserindo-se na bacia hidrográfica do rio Paraná. Além da geração de energia elétrica e de 
atividades turísticas, os usos da água do reservatório também são destinados para 
abastecimento público, afastamento de efluentes domésticos, irrigação e atividades 
industriais. Devido à boa qualidade de suas águas, apresenta uma forte tendência ao 
aumento do uso e ocupação de suas margens exigindo medidas disciplinadoras na bacia 
hidrográfica. 
  O trabalho teve como objetivo a caracterização do uso e ocupação do solo na área 
de influência do reservatório de Ilha Solteira, bem como a identificação dos impactos 
ambientais existentes e potenciais em 2006. A área de influência do reservatório foi 



estimada em 9.949.631 hectares, dos quais 891.768 hectares (8,96%) são destinados a 
diversos usos, incluindo, em sua maioria, as pastagens e, em menor proporção, foram 
identificados solos expostos, aglomerados agropecuários e agricultura. A área de vegetação 
natural é de 66.659 hectares (0,67%), muito inferior ao estabelecido pela legislação 
(1.985.538 hectares).Verificou-se ainda que 38,4% da área é vulnerável à erosão e 61,6% 
aos assoreamentos. 
  Os impactos ambientais potenciais demonstraram que 75% se referem a áreas de 
segunda residência, além de 1.685 hectares de trilhas existentes. Dos impactos ambientais 
existentes na área de influência, o maior percentual está relacionado com as áreas 
urbanizadas (62,36%), devido à presença de lixões e lançamento de esgoto que, na maioria 
das vezes, estão dispostos de forma inadequada. 
  A caracterização efetuada neste trabalho mostra a necessidade do estabelecimento 
de critérios qualitativos e quantitativos para o planejamento ambiental e regional, a fim de 
garantir o uso e ocupação do solo na área de influência do reservatório de forma mais 
adequada, não comprometendo a qualidade da água e sua utilização racional para diversos 
usos múltiplos. 
  Marques, Maciel, Dall’Aglio Sobrinho (2007), relatam que grande parte do interesse 
do estudo dos efeitos das ondas no lago da Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira, localizada no 
Estado de São Paulo, provém de sua localização estratégica. O lago faz parte do complexo 
de navegação Tietê-Paraná, tendo como elemento de destaque o canal de partilha de Pereira 
Barreto. Assim, o conhecimento do regime de ventos e ondas nesta área não só contribui 
nas condições de navegabilidade como também na estimativa da capacidade erosiva destas 
junto às margens do reservatório. Quando a onda é gerada pela ação do vento em grandes 
espelhos de água como oceanos, baías, rios, lagos e reservatórios, a altura da onda fica 
condicionada a três fatores relacionados ao vento: a velocidade, a duração e a pista sobre a 
qual ele sopra. Na grande maioria dos métodos empregados para a estimativa de ondas, o 
comprimento desta pista entra como uma variável importante e que deve ser determinada 
com precisão. 

Ramos (2004) realizou trabalho de pesquisa teórica-empírica orientado no sentido 
de procurar conhecer como se deu o desenvolvimento urbano do município de Santarém a 
partir de um estudo da área do Lago Mapiri e seu entorno. Esta pesquisa caracterizou-se por 
um estudo de caso do conflito homem x natureza, na área de expansão urbana da cidade de 
Santarém, onde involuntariamente um santuário ecológico - o Lago do Mapiri - ficou 
inserido dentro da malha urbana da cidade e tem sofrido imensa pressão das invasões de 
suas margens. 

O estudo mostra como através da relação poder público x comunidade, quando 
trabalhado em harmonia, é tudo possível. Relata como a Prefeitura Municipal de Santarém, 
através da Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano (CDU), tratou da questão da invasão 
nesta área e iniciou um trabalho de preservação/salvação do espaço. Através de 
investigação empírica procurou-se determinar o perfil sócio econômico e a procedência dos 
moradores do Bairro do Mapiri, especialmente porque o bairro e o lago representam uma 
pequena amostra do que ocorre em boa parte da cidade, onde o mesmo conflito se repete. 

O estudo ainda investigou as áreas de invasão que formam a maioria dos bairros da 
cidade e como os planos e os ciclos de desenvolvimento e ciclos migratórios da Amazônia, 
influenciaram no desenvolvimento urbano nesse contexto. 

Scarpinella (1999) realizou revisão histórica geral do setor elétrico brasileiro, 
revisou o paradigma de análise sobre o qual é baseado o processo de decisão no 



planejamento do setor elétrico e faz a sua crítica: dentro do enfoque histórico e do enfoque 
analítico, faz a análise dos processos de decisão efetivamente adotados para a Usina 
Hidrelétrica de Porto Primavera; finalmente propõe um modelo democrático de decisões 
para as grandes obras com impactos sócio-ambientais. 

Os problemas sócio-ambientais acarretados pela construção e operação de Usinas 
Hidrelétricas e seus respectivos reservatórios são de natureza complexa. Eles provocam 
perdas ambientais em virtude da inundação de terras antes ocupadas por ecossistemas 
naturais ou por atividades como agricultura, pecuária, extração de argila e de areia e pesca. 
Alteram a qualidade das águas e de suas fauna e flora aquáticas. 

A partir das primeiras manifestações da década de 1950, cresceu a produção teórica 
e prática de economistas dedicados às questões ambientais, centrada na valoração dos 
custos e benefícios externos das grandes obras. Com isso, produziram-se Análises do 
Custo-Benefício que procuram principalmente agregar valores econômicos e sociais dos 
bens e serviços ambientais aos custos tradicionalmente apurados. Estas tentativas deram-se 
no âmbito e com as limitações do paradigma neoclássico da teoria econômica, com o 
objetivo de dar a esses bens e serviços preços que o mercado seria incapaz de definir. 

Essas análises estendidas sobrem o efeito das limitações de alcance da síntese 
neoclássica recentemente exacerbada pela onda neoliberal. As limitações provêm do fato de 
seu modelo clássico de mercado ser aplicável a apenas parte da economia de um país e de 
grande parte das atividades econômicas se efetivarem fora das condições do mercado 
perfeito, que constitui parte fundamental desse modelo. Além disso, há componentes do 
valor dos bens e serviços ambientais dos ecossistemas naturais que não são mensuráveis em 
termos de dinheiro. 

No Brasil, efeitos sociais e ambientais de Usinas Hidrelétricas sempre estiveram 
presentes, desde que a escala dos empreendimentos cresceu para a de dezenas de 
megawatts. Eles foram tratados de maneira tradicional até que a consciência ambiental 
ligada à geração de energia elétrica crescesse o suficiente para tornar-se alvo de debate 
público, em meados da década de 1970. 

A construção da Usina Hidrelétrica de Porto Primavera foi um evento em que 
abundaram efeitos econômicos fora das leis de mercado, inclusive a extensão do seu 
período de construção para mais de vinte anos. Os efeitos sócio-ambientais, só avaliados 
em toda sua extensão já na fase final de construção, são exemplo da complexidade de obras 
desse porte, com atores sociais diversos e desiguais atuando através dos mais variados 
mecanismos e expedientes. Esta obra, se levada hoje à consideração da atualidade, teria 
grande probabilidade de ser recusada. 

Este trabalho propôs, para o acompanhamento do cumprimento das obrigações da 
entidade responsável por Porto Primavera, o estabelecimento de comissões ou fóruns 
amplos, constituídos por representantes de todos os interesses, concentrados e difusos. 
Estes grupos seriam responsáveis pelo estabelecimento de critérios e diretrizes e a 
apreciação de novas grandes obras com impactos ambientais. Estes fóruns, instituídos sob o 
critério do bem público, seriam estruturados com apoio financeiro assegurado a todas as 
partes, alvo de publicidade à altura de sua importância. Devem incluir uma quantidade de 
sessões e extensão de tempo suficientes para poder produzir consensos ou, no mínimo, 
gerar as informações necessárias para uma decisão eficaz do governo. 
 Carmo (2001) relata que, no Pontal do Paranapanema, o aproveitamento dos 
recursos hídricos da região para gerar energia teve um impacto significativo sobre o volume 
populacional, principalmente no município de Teodoro Sampaio. Em 1980 este município 



contava 26,3 mil habitantes, praticamente o mesmo número verificado em 1970, sendo que 
em 1991 foram recenseados 49,2 mil habitantes. Ou seja, a população municipal 
praticamente dobrou entre 1980/91. Tal crescimento populacional pode ser associado ao 
início das obras, em 1980, de três importantes usinas hidrelétricas na região: Porto 
Primavera, no rio Paraná, dentro do então distrito de Rosana, começou a operar apenas em 
1998; Rosana, no rio Paranapanema, dentro do município de Teodoro Sampaio, começou a 
operar em 1987; Taquaruçu, também no rio Paranapanema, em Sandovalina, começou a 
operar em 1989. Na região ainda existe outra usina: Capivara, localizada no município de 
Taciba, rio Paranapanema, que teve seu início de construção em 1970 e foi finalizada em 
1978. 
  A dinâmica própria desse tipo de construção, altamente demandante de mão-de-obra 
especializada que se desloca acompanhando as novas empreitadas, pode ser percebida nas 
alterações do volume populacional do município de Teodoro Sampaio, assim como na 
criação do município de Rosana, em 1993. Este município surgiu principalmente em função 
do contingente populacional que chegou na região para executar essa atividade específica. 
  Um aspecto fundamental a ser considerado é que as usinas geram um aporte 
financeiro importante para os municípios. Está previsto na Constituição Federal de 1988 
que as empresas geradoras de energia devem pagar 6% de compensação financeira em cima 
da “vantagem econômica obtida na exploração do recurso hídrico”. Essa taxa é dividida da 
seguinte forma: 45% é destinado aos estados afetados pela usina, 45% aos municípios e 
10% aos órgãos do governo federal, ligados ao setor de energia elétrica. No caso do Pontal, 
a Companhia de Geração de Energia Elétrica Paranapanema foi responsável por cerca de 
24% do total de energia gerada no estado em 1998 e cerca de 21% em 199972. Esta 
companhia administra 3 das 4 usinas existentes no Pontal (Rosana, Taquaruçu e Capivara), 
enquanto a CESP administra a usina de Porto Primavera. 
  A utilização dos lagos formados pelas usinas hidrelétricas pode vir a se constituir 
como uma fonte de renda para os municípios atingidos pelas barragens. É o caso, por 
exemplo, do município de Presidente Epitácio, onde está localizada a maior extensão do 
lago formado pela usina Porto Primavera. Este município, que já é uma estância turística 
devido a suas águas termais, recebe obras realizadas pela CESP e investe na exploração do 
seu potencial turístico. A infra-estrutura hoteleira, entretanto, ainda é considerada 
insuficiente. 
  É importante salientar que a construção das barragens também afetou a vida das 
famílias ribeirinhas, que se viram obrigadas a deixar seus locais tradicionais de residência. 
  Os impactos ambientais da instalação das usinas também foram enormes. Segundo 
estimativas da Polícia Florestal, apenas 20% da fauna foi salva durante a operação que 
precedeu a subida das águas do lago da usina de Porto Primavera. Espécies ameaçadas de 
extinção, como o cervo-do-pantanal estão encontrando dificuldades de adaptação, em 
função da diminuição das áreas de várzea disponíveis. 
  Outro impacto decorrente do represamento das águas é a diminuição das espécies de 
peixe, principalmente daquelas que precisam da piracema. Além da alteração na vida no 
rio, que tem um valor intrínseco, esse fato acaba afetando também os grupos que 
tradicionalmente vivem da pesca. A proibição da pesca um quilômetro antes e depois da 
barragem também é questionada pelos pescadores, impossibilitados de exercer sua principal 
atividade econômica. Enfim, os impactos ambientais e demográficos da construção das 
barragens no Pontal foram significativos. 



 Campanharo (2003), relata que a Usina Hidrelétrica Engenheiro Sérgio Motta, 
também conhecida como Usina Porto Primavera, é a segunda maior usina do estado de São 
Paulo. Localizada no rio Paraná, cerca de 28 Km a montante da confluência com o rio 
Paranapanema, possui a barragem mais extensa do Brasil com cerca de 10.186 metros de 
comprimento e um reservatório de aproximadamente 2.250 Km² de área com potência 
futuramente instalada de 1.800 MW. 
  A construção e operação da Usina Hidrelétrica Engenheiro Sérgio Motta, em Porto 
Primavera (SP) ocasionou, e ainda vem ocasionando, os mais diversos impactos no 
município de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo. Entre eles, podemos citar a 
supressão de ecossistemas naturais, perda de patrimônios históricos e arqueológicos bem 
como desestruturações nos setores social e econômico. 
  Para uma melhor compreensão dos impactos sócio-ambientais desta Usina 
Hidrelétrica em Presidente Epitácio, foram realizadas pesquisas bibliográficas, entrevistas 
com representantes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA), da Companhia Energética de São Paulo (CESP) e da Organização 
Não-Governamental Associação em Defesa do Rio Paraná, Afluentes e Mata Ciliar 
(APOENA), visando esclarecimentos, coleta de dados e informações sobre as implicações 
sociais e ambientais no município. Foram entrevistados alguns pescadores, ribeirinhos, 
ilhéus e ceramistas para que se tivesse uma noção dos efeitos da construção da usina nos 
modos de vida dessas comunidades. Durante o desenvolvimento da pesquisa também foram 
realizadas pesquisas de campo em locais diretamente impactados. 
  O trabalho foi realizado com o intuito de identificar e caracterizar os principais 
impactos sócio-ambientais acarretados pela formação do reservatório da Usina Hidrelétrica 
Engenheiro Sérgio Motta, no município de Presidente Epitácio (SP). 
  Paula e Gomes (2007) realizaram pesquisa que teve como objetivo descrever a 
influência das alterações ambientais relacionadas à Represa da Usina Hidrelétrica Porto 
Primavera sobre a composição da fauna Culicidae, desde o desmatamento até a primeira 
etapa de enchimento, visando a contribuir com uma análise ecológica de vetores biológicos 
de importância à saúde pública. A represa está localizada no município de Presidente 
Epitácio, no Estado de São Paulo. 

Na década de 1980, teve início o represamento de parte do Rio Paraná para a 
construção da Usina Hidrelétrica de Porto Primavera (Engenheiro Sérgio Motta). A 
construção abrangeu os municípios de Bataiporã e Rosana, respectivamente, no Estado de 
Mato Grosso do Sul e São Paulo, com a inundação do complexo de lagoas da antiga 
Reserva Ecológica Lagoa São Paulo e suas imediações. Na região oeste do Estado de São 
Paulo, a construção da usina afetou os municípios de Presidente Epitácio e Caiuá, ao longo 
da margem esquerda do Rio Paraná e do Rio do Peixe. Presidente Epitácio representa porta 
de acesso ao Estado de São Paulo nas rotas de transporte rodoviário que ligam as Regiões 
Sul e Sudeste do País com os estados amazônicos. Dessa forma, o intenso movimento 
populacional entre essas regiões aumenta a vulnerabilidade das áreas que há algum tempo 
não apresentam transmissão de malária. Presidente Epitácio e outros municípios próximos 
ao Rio Paraná foram apontados como importantes focos dessa doença no Estado de São 
Paulo em 1980 e 1982. 

As capturas dos culicídeos foram realizadas mensalmente, em seis pontos 
exploratórios antes do seu enchimento e em um ponto fixo, um ano antes (1997-1998) e 
outro depois do primeiro enchimento (1999-2000). Mosquitos adultos foram capturados 
com aspirador, no período matutino, e com armadilhas de Shannon e CDC, no período 



crepuscular vespertino. Os imaturos foram coletados por meio de conchadas nos criadouros 
maiores e com pipeta, nos menores. 

Os autores relatam que no período anterior ao enchimento da represa foram 
coletados 944 exemplares de culicídeos imaturos, distribuídos em dez gêneros. O total de 
adultos foi de 14.932, dos quais 7.031 mosquitos (em dez gêneros) foram capturados nos 
pontos exploratórios e 7.901 espécimes, distribuídos em oito gêneros, no ponto fixo. Após a 
primeira etapa de enchimento da represa, o total de imaturos foi de 1.201 exemplares, 
distribuídos em quatro gêneros, e o total de mosquitos capturados foi de 5.912, distribuídos 
em nove gêneros. Houve redução populacional de espécies dos gêneros Aedes e 
Psorophora e aumento no número de espécimes dos gêneros Aedeomyia, Anopheles, Culex 
(Melanoconion), Mansonia e Uranotaenia. 

Concluem que as mudanças ambientais decorrentes da construção da Represa de 
Porto Primavera favoreceram o aumento da densidade de algumas populações de culicídeos 
vetores e que geram incômodos, com riscos potenciais de transmissão de patógenos para 
humanos. 

 
Considerações 

 
Foi possível verificar que as pesquisas científicas relacionadas à importância de 

lagos artificiais e reservatórios têm sido estudadas principalmente a partir da década de 70 
do século XX. Verificou-se, ainda, que os principais aspectos abordados nas pesquisas 
estão relacionados à qualidade da água, as modificações do ciclo hidrológico e em alguns 
casos sobre os efeitos das alterações climáticas globais como o aquecimento da atmosfera 
pode provocar no estado trófico do lago. Porém poucas pesquisas foram encontradas sobre 
avaliação e investigação do microclima local. 
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