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Resumo - É proposto neste trabalho o desenvolvimento de um suporte metodológico para auxílio às 

decisões inerentes a concepção, implantação e operação de reservatórios. Esse suporte será 

desenvolvido considerando-se a prática de decisões de caráter participativo, que envolvem parceria 

entre o Poder Público e os diferentes agentes interessados na questão, incluindo, entre outros, 

usuários da água, sociedade, organizações de proteção ambiental, comunidades afetadas e a 

iniciativa privada. 

 

Abstract – This paper proposes development of a methodological support to aid in inherent 

decisions of the conception, implementation and operation of reservoirs. That support will be 

developed considering the practice of participatory decisions, that involve partnership between the 

State and the different agents interested on the subject, including water users, society, 

environmental protection organizations, affected communities and the private initiative. 
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HISTÓRICO 

 

Reservatório é uma construção formada pelo barramento artificial de um vale natural ou pela 

formação artificial de lagos (Cruz Castro e Fabrizy, 1995). Aos reservatórios são associados  uma 

bacia de drenagem natural e vazões defluentes sujeitas a controle. 

Independente do tamanho do reservatório, da finalidade da água nele acumulada, ou do 

volume livre para atenuação de enchentes, sua principal função é a de regulador da vazão dos 

cursos de água, para o atendimento das variações da demanda dos usuários. 
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Um reservatório impõe significativas mudanças na escala temporal e espacial dos fenômenos 

que ocorrem em um curso d’água, o que altera sensivelmente os processos físicos, químicos e 

biológicos dos ecossistemas de uma região. 

A seguir, estão apresentados os principais impactos que a implantação de um reservatório 

pode causar a uma região (adaptado de Cruz Castro e Fabrizy,1995). 

• Padrão de escoamento superficial. A vazão dos rios é alterada no tempo e no espaço; 

• Depósito de detritos químicos; 

• Impacto hidrogeológico. Elevação da superfície piezométrica do aqüífero livre 

(confinado ou semi-confinado); 

• Estratificação térmica. A absorção da energia solar pela água determina a sua densidade, 

formando camadas diferenciadas, com conseqüente alteração da biota; 

• Eutrofização. Crescimento da biomassa no reservatório, por aporte de nutrientes, com 

redução da qualidade d'água destinada ao abastecimento (causa odor e sabor desagradável), 

inviabilização da utilização recreacional do reservatório, variações diárias da concentração de 

oxigênio (podendo provocar a mortandade de peixes), deposição de algas mortas no fundo do 

lago, crescimento excessivo de macrófitas. 

• deslocamento compulsório de populações; 

• destruição de patrimônio cultural que constituía eventual referência para a vida social. 

Em resumo, os impactos decorrentes da construção de reservatórios podem ser: 

• Físico, biótico e sócio-econômico: alteração da paisagem, alteração cultural, variações 

demográficas e na estabilidade econômica regional, ameaça à fauna e flora, risco de 

rompimento da barragem, empecilho à migração de espécies aquáticas, remoção de 

populações, inundação de cidades, de terras agricultáveis, de ecossistemas, de amenidades 

ambientais, de áreas indígenas e sítios arqueológicos, aumento da evaporação, alteração do 

regime das águas (vazões) e da qualidade da água, acúmulo de sedimentos e nutrientes, 

eutrofização, salinização das águas, entre outros; 

Há diversos interesses de natureza sócio-econômica que podem determinar a implementação 

de reservatórios: irrigação, geração de energia hidrelétrica, abastecimento humano, lazer, 

navegação, paisagismo, pesca, proteção contra enchentes, regularização de vazões para diversas 

atividades econômicas, valorização de terras, geração de empregos, surgimento de novas atividades 

econômicas, etc; 

Desse conjunto de efeitos e interesses, surgem problemas de gestão desses empreendimentos, 

tais como, uso setorial da água, sustentabilidade econômica deficiente (normalmente com exceção 

para o setor elétrico), controle ineficiente ou inexistente dos usos, conflito com outros setores 



 

usuários, descontinuidade dos programas de governo, falhas em reassentamentos e  no 

ressarcimento de prejuízos a terceiros, etc. 

O Brasil possui cerca de 600 grandes barragens (acima de 15m de altura) cadastradas e mais 

de 70 mil pequenas barragens apenas no Nordeste, das quais 239 possuem casa de força para a 

produção de energia elétrica. 

O início da construção de grandes barragens no Brasil se deu com a "Grande Seca" ocorrida, 

na região Nordeste, no período 1877-1880. Este acontecimento deixou cicatrizes que ainda hoje não 

desapareceram de todo, mas que propiciaram a construção dos primeiros açudes na região (Viotti, 

2000).  

De acordo com MIN (2000), essa seca se estendeu da Bahia ao Maranhão. Praticamente todo 

o rebanho da região foi perdido e cerca de 50%  da população morreu (algo em torno de 500.000 

pessoas). O Imperador D. Pedro II determinou a "exportação" de nordestinos para a Amazônia, o 

que reduziu o saldo final de mortos. É dessa época a famosa frase do Imperador: "Não restará uma 

única jóia na Coroa, mas nenhum nordestino morrerá de fome". A comoção provocada por essa seca 

desencadeou várias medidas, destacando-se: 

• Construção do primeiro açude de grande porte, o Cedro, em Quixadá – CE; 

• Início da construção de estadas de ferro no Nordeste, ligando o interior ao litoral e aos 

portos fluviais do rio São Francisco; 

• Implantação de observatórios metrológicos na região e início de registros sistemáticos de 

dados pluviométricos e fluviométricos;  

• Determinação de estudos visando a construção de um canal que ligasse o rio São 

Francisco ao rio Jaguaribe no Ceará (primeira versão da Transposição do rio São Francisco). 

Historicamente, as barragens têm desempenhado um papel importante para a geração de 

energia elétrica, a irrigação, o abastecimento humano e o controle de inundações. Calcula-se que 

elas economizem, a cada ano, cerca de 600 milhões de toneladas de petróleo em todo mundo. Mas, 

elas provocam o deslocamento de quatro milhões de pessoas por ano, além de exercerem grande 

impacto sobre a biodiversidade (CMB, 2000). O Brasil é um dos 20 países em que as hidrelétricas 

representam a fatia mais importante da matriz energética, com cerda de 97% da energia gerada. 

Segundo dados da Comissão Internacional de Grandes Barragens, ICOLD (1998), em todo o 

mundo existem cerca de 1.600 barragens em construção, em um negócio que movimenta cerca de 

US$ 50 bilhões anuais. Mais de 800.000 represas já foram construídas no planeta (45 mil delas, de 

grande porte – acima de 15 metros de altura). O maior construtor de grandes barragens do mundo é 

a China, com 46% das unidades, seguida dos EUA, com 14%, ficando o Brasil com cerca de 1%, ao 

lado da Turquia e da França, e atrás da Coréia do Sul e Canadá (2%). A Índia, Japão e Espanha são 

também grandes construtores com, respectivamente, 9, 6 e 3% das unidades. 



 

 

PROBLEMÁTICA DOS RESERVATÓRIOS NO BRASIL 

 

No Brasil há uma série de reservatórios que passam por diversos problemas de ordem técnica, 

administrativa, política, ambiental, e, principalmente, financeira no que se refere a sua implantação, 

operação e manutenção. Destacam-se: 

• problemas de ordem ambiental decorrentes da própria implantação ou da operação 

ineficiente dos reservatórios, bem como do dimensionamento inadequado de suas estruturas; 

• adoção de motivações de natureza corporativista, clientelista ou eleitoreira na operação dos 

reservatórios; 

• falta de recursos financeiros para contratação de técnicos e fiscais, operação e manutenção 

dos equipamentos e das estruturas hidráulicas e para controle dos usos; 

• conflitos com outros setores usuários da água e com outros reservatórios localizados em 

cursos d’água de jusante; 

• problemas com indenizações de terras e reassentamento de famílias, entre outros. 

Esses percalços terminam por prejudicar o desenvolvimento das regiões onde os reservatórios 

são implantados, não justificando, muitas vezes, os investimentos públicos ou privados realizados. 

A implantação de um reservatório é um evento transformador significativo, dado, em primeira 

instância, o seu poder de atrair novos investimentos, de alterar o regime do manancial, atenuando 

cheias e estiagens, além de provocar, amiúde, impactos sociais e ambientais. 

A implantação de um reservatório na região semi-árida, por exemplo, atrai um grande número 

de usuários, principalmente irrigantes, em busca de maiores quantidades de água e melhores 

garantias de seu fornecimento. O surgimento e, principalmente, a continuidade dos problemas de 

administração desses reservatórios têm conseqüência direta sobre os usuários, acarretando prejuízos 

econômicos. 

Trata-se, portanto, de uma obra cuja abordagem multi-setorial para a sua concepção, 

planejamento, e principalmente, operação e manutenção torna-se cada vez mais necessária, em 

virtude do seu amplo espectro de influência social, política, econômica e ambiental. 

A construção de reservatórios tem, historicamente, obedecido às decisões isoladas de um 

único setor usuário (elétrico, irrigação, navegação, abastecimento, etc.), em detrimento dos demais 

usos existentes na região (bacia hidrográfica). Essa dissociação de interesses - em muitos casos, 

imposição – tem gerado conflitos por todo País; conflitos entre setores usuários e até no âmbito de 

um mesmo setor econômico. Outros não geram conflitos pelo uso da água, propriamente, mas os 

problemas de administração causam desconforto social e prejuízos para algumas atividades 

econômicas. 



 

 

Setor elétrico 

 

De acordo com o Ministério de Minas e Energia (1999), entre os países industrializados, o 

Brasil é um dos mais dependentes da hidreletricidade, com 96,8% da energia produzida por cerca de 

600 barragens. O Brasil é o maior produtor de hidreletricidade da América Latina, seguido pela 

Argentina com 101 barragens, Chile com 87 e Venezuela com 72. Brasil e Paraguai juntos tem a 

maior usina hidroelétrica do mundo (Itaipu), com uma capacidade total de 12.600 Megawatts. 

O grande desenvolvimento da hidreletricidade no Brasil se deu entre 1975, quando a 

capacidade instalada era apenas de 18.500 Megawatts, e 1985, quando passou para 54.000 

Megawatts. A partir de então, a construção de barragens tornou-se mais difícil devido à crise 

econômica e ao endividamento, assim como ao crescimento das críticas às barragens em face dos 

impactos sociais e ambientais causados. 

Segundo Kelman (1999), desde a década de 50, os grandes rios do Brasil, praticamente, 

“pertenceram” ao setor elétrico, o qual decidia sozinho onde, quando e como construir as grandes 

barragens e como operar os reservatórios. O setor elétrico sempre realizava uma análise de 

viabilidade econômica e social de um projeto específico, sem levar em conta as eventuais 

externalidades causadas a outros setores usuários da água e ao meio ambiente. 

Apesar de terem sido concebidos com um fim único, os reservatórios hidrelétricos constituem 

um exemplo de centralização do controle dos recursos hídricos. O conjunto de reservatórios do 

setor elétrico do Brasil foi planejado e construído quase que exclusivamente para manutenção de 

volumes e vazões mínimas para geração de energia. 

Na bacia do rio Paraíba do Sul, uma das mais complexas em termos de gestão de recursos 

hídricos do Brasil e que concentra a geração de cerca de 7% do Produto Interno Bruto - PIB 

nacional, existe o predomínio do setor elétrico na operação dos reservatórios e, por conseqüência, 

no domínio do regime das águas. 

No reservatório Santa Cecília (7), município de Barra do Piraí, Estado do Rio de Janeiro, 

ocorre a maior transposição de bacia do Brasil (160 m3/s) desde 1954. Trata-se da retirada de água 

de um manancial para ser lançado em outro (numa bacia hidrográfica distinta), objetivando a 

geração de energia elétrica (Sistema Light) e o abastecimento de água da cidade do Rio de Janeiro - 

RJ.  

A região onde se encontra a bacia do rio Paraíba do Sul tem situações muito peculiares. Há 

um balanço hídrico bastante favorável, do ponto de vista quantitativo, e uma grande demanda por 

energia elétrica, dada a proximidade com as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Volta Redonda 

(RJ), Resende (RJ) e de outros grande centros industriais. Essa demanda passou a se tornar 



 

acentuada no final da primeira metade desse século e encontrou grande apoio dos governos, os 

quais passaram a investir maciçamente no setor de geração de energia, uma vez que não se 

dispunha, à época, de tecnologia que propiciasse transmissão eficiente de energia por longas 

distâncias. 

Especificamente com relação à transposição de bacia anteriormente mencionada, a redução de 

disponibilidade de água no Paraíba do Sul, a partir do Santa Cecília, impõe sérias restrições à 

diluição de efluentes domésticos e industriais. Os volumes de água que seriam utilizados para diluir 

os esgotos urbanos, em sua maioria sem tratamento, assim como os lançamentos industriais, ficam 

bastante reduzidos, dificultando o trabalho dos órgãos de controle ambiental e, principalmente, dos 

órgãos gestores de recursos hídricos com atuação na bacia. 

Há poucos exemplos de reservatórios do setor elétrico concebidos para múltiplos usos. Nessa 

linha, tem-se:  

• O reservatório de Três Marias, no alto rio São Francisco, o qual deve atender a geração 

de energia, navegação e irrigação, sendo também operado para controle de cheias e lazer; 

• Em São Paulo, o reservatório Billings que, hoje, exerce diversas funções como: geração 

de energia, abastecimento público, lazer, controle de cheias, diluição de efluentes, 

abastecimento industrial e controle da intrusão salina da região costeira; 

• Em Brasília, o lago Paranoá, formado pela barragem da Companhia Energética de 

Brasília - CEB, para fins de paisagismo, geração de energia, lazer e pesca; 

• O reservatório de Tijuco Alto no rio Ribeira é um projeto hidrelétrico privado que teve 

que ser redimensionado para comportar  um “volume de espera2” para atenuação de cheias; 

• O reservatório de Pedra do Cavalo (Bahia), destinado ao abastecimento da cidade de 

Salvador também opera com “volume de espera” para amortecer as cheias do rio Paraguaçu 

sobre as cidades de Cachoeira e São Félix. 

Segundo Switkes (1996), a barragem de Serra da Mesa é um foco de problemas e 

contradições. O último dos “dinossauros” do regime militar viu o seu processo de licenciamento 

ambiental ser desconsiderado por uma autorização de emergência do Congresso Nacional, em 

25/10/96, ficando sem uma avaliação concluída de impacto ambiental. 

Sendo o maior reservatório do País em volume de água (54.400 hm3) inundou, em uma área 

de 1.784 km2, 10% da reserva indígena dos Avá-Canoeiro, 91 sítios arqueológicos pré-históricos de 

mais de 10 mil anos, 203 sítios identificados do período colonial, bem como reservas recém 

descobertas de ouro, nióbio, titânio, chumbo, zinco e manganês, e ameaçou 1.200 espécies de 
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plantas, 92 de animais, 36 espécies anfíbias, 73 espécies de répteis e 228 de pássaros (Switkes, 

1996). 

Serra da Mesa também desalojou 4.300 agricultores, os quais receberam como compensação 

recursos insuficientes para os mesmos realizarem a mudança e para adquirirem novas terras. 

A barragem de Porto Primavera, construída entre os estados de São Paulo e Mato Grosso do 

Sul, no rio Paraná, é mais um exemplo de conflito. Com um lago de 2.250 km2 inundou três áreas de 

proteção ambiental sem autorização legal, desalojou mais de 6.200 pessoas (cerca de 1.700 

famílias), incluindo a tribo indígena Ofaiê Xavante e tirou a subsistência de milhares de pescadores, 

trabalhadores de cerâmica e pequenos fazendeiros (Switkes, 1998). 

Segundo o mesmo autor, não foi removida a vegetação da área inundada, favorecendo, com 

isso, a poluição do reservatório, morte de peixes e a proliferação de mosquitos e outros insetos. 

Além disso, o orçamento inicial de US$ 2,2 bilhões ultrapassou, após quase 20 anos de 

construção, os US$ 9,0 bilhões, resultando em um custo energético, por kilowatt-hora, quatro vezes 

maior do que aquele cobrado pela Companhia Energética de São Paulo – CESP aos seus usuários 

finais de energia elétrica (Switkes, 1998). 

A hidrelétrica de Balbina é a obra de hidrelétrica mais polêmica do País, tendo recebido 

críticas de ambientalistas de todo mundo desde sua construção na década de 70. Balbina inundou 

uma área dita de 2.380 km2 de floresta amazônica, um dos maiores lagos do Brasil, para gerar 

apenas 250 megawatts com o maior custo do País (Jornal O Estado de São Paulo, 22/04/1999). A 

área inundada, segundo estimativas feitas por imagens de satélites, é, em realidade, bem maior. 

Mesmo assim, segundo o jornal O Estado de São Paulo, de 23/08/1998, a rentabilidade anual 

da usina é muito baixa, equivalente apenas a 10% do custo total da obra (US$ 1 bilhão), 

dificultando inclusive o processo de privatização. 

Balbina é mais um exemplo de reservatórios construído a partir, apenas, de uma decisão 

técnico-política, sem a devida consulta popular, afirmou Vicente Nogueira, então Presidente do 

Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, em entrevista concedida ao jornal O Estado de São 

Paulo, de 22/04/1999. 

Como será visto adiante, o domínio do setor elétrico sobre a gestão de recursos hídricos teve 

amparo legal dado pelo Código de Águas, instituído pelo Decreto n.º 24.643, de 10 de julho de 

1934, cuja ênfase foi dada para a promoção do desenvolvimento econômico do País, calcada na 

geração hidrelétrica. 

O Código de Águas teve entre as suas finalidades permitir ao Poder Público controlar e 

incentivar o aproveitamento industrial das águas, possibilitando também a adoção de medidas que 

facilitassem e garantissem o aproveitamento racional da energia hidráulica (Caput do Decreto n.º 

24.643, de 1934). Essa atitude desconsiderou o potencial de conflito pelo uso da água causado pelas 



 

ações unilaterais, problemas de desconforto hídrico e problemas de poluição das águas. Há todo um 

contexto reinante na época que contribuiu para essas decisões, mas a verdade é que os reflexos 

negativos já estão sendo percebidos há alguns anos. 

A cascata da CHESF no baixo rio São Francisco exerce uma outra grande influência: a 

retenção em suas barragens dos sedimentos ricos em nutrientes, antes destinados à manutenção da 

biodiversidade da foz do rio e da estabilidade das encostas. O sedimento em transporte no rio São 

Francisco se constituía em uma das principais fontes de suprimento de material sólido da área 

estuarina. Uma vez que sedimentos e água são armazenados nos reservatórios, consideráveis 

modificações são percebidas a jusante das barragens. 

A qualidade da água também sofre alterações como conseqüência direta do represamento ou 

do uso que se faz da água represada.  O impacto sobre o meio ambiente nos aspectos físico, químico 

e biológico, no reservatório e a jusante do barramento, depende principalmente do modo como o 

reservatório é operado em relação à freqüência e à quantidade da água liberada (Medeiros et al., 

1999). 

Segundo Medeiros et al. (1999), o estuário do rio São Francisco apresenta, como principal 

problema, a erosão fluvial e costeira, ambas, provavelmente, associadas aos problemas de 

assoreamento. A erosão fluvial está mudando o leito do rio, enquanto a costeira está causando o 

avanço do mar sobre áreas situadas no litoral.  Tais problemas podem ser atribuídos à degradação 

das margens do rio na região estuarina e, provavelmente, às usinas hidrelétricas de Sobradinho, 

Paulo Afonso, Itaparica e, mais recentemente, a de Xingó. 

A barragem de Tucuruí, represa construída a 300 km ao sul da cidade de Belém, Estado do 

Pará, foi projetada para prover a energia necessária ao projeto Grande Carajás de Mineração. Mais 

de 40 mil pessoas foram desalojadas pela construção da barragem, cujo reservatório tem 2.875 km2 

de área alagada, garantindo uma capacidade instalada de 4.200MW. Porém, Tucuruí foi a primeira 

grande represa no mundo construída em uma floresta equatorial, gerando grandes controvérsias 

sobre seus impactos, sendo, inclusive, objeto de estudo da Comissão Mundial de Barragem (CMB, 

2000), que inclui estudos de outras grandes barragens na China, Índia, EUA, Tailândia, 

Zâmbia/Zimbabwe, Noruega e Turquia. 

O controle de cheias é outro grande problema envolvendo reservatórios no Brasil, 

principalmente os do setor elétrico. No final dos anos 70, pressionado politicamente pelos 

moradores ribeirinhos, o setor elétrico passou a operar os seus reservatórios não apenas para gerar 

energia, mas também para realizar o controle de enchentes (Kelman, 1987). 

Apesar dos esforços do setor de energia em evitar os impactos causados pelas cheias, por 

intermédio da destinação de volumes de espera e regras de operação adequadas, houve uma redução 

na eficiência do controle de cheias devido a dois motivos principais: 



 

• Falta de uma política para uso do solo nas obras de montante e de jusante de represas; 

• Falta de um plano de ação integrada entre empresas, comunidades e poder público, para 

áreas sujeitas a inundações. 

A segunda metade do século XX foi marcada por uma ação executiva do Poder Público 

voltada para aproveitamentos econômicos unilaterais dos recursos hídricos. Por razões pragmáticas, 

sobressaíram-se os interesses em utilizar os recursos hídricos para a geração de energia e mais 

recentemente para grandes projetos de irrigação, acompanhando, inclusive, os altos índices de 

crescimento industrial, rural e urbano. 

A ação unilateral no trato dos recursos hídricos pelo setor elétrico não respeitou o Art. 143 do 

Código de Águas, de 1934, que diz: 

“Em todos os aproveitamentos da energia hidráulica serão satisfeitas exigências acauteladoras 

dos interesses gerais: da alimentação e das necessidades das populações ribeirinhas; da salubridade 

pública; da navegação; da irrigação; da proteção contra inundações; da conservação e livre 

circulação do peixe; do escoamento e rejeição das águas”. 

Quando ocorrem diferentes finalidades concorrendo pelo uso da água em um reservatório, 

sempre haverá possibilidade de se estabelecerem restrições de uso, o que limita o máximo 

aproveitamento possível para cada uma das finalidades isoladamente. A compatibilização de todo 

sistema surge quando são estabelecidas curvas de compromisso entre os diversos usuários 

interessados, cada qual abdicando de parte de seus benefícios. 

O item a seguir apresenta a reação popular aos impactos negativos que as barragens, 

principalmente as do setor elétrico, vêm causando ao meio ambiente e às sociedades. 

 

MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS – MAB 

 

Segundo Medeiros (1993), o final dos anos 70 e início dos anos 80 assistiram ao nascimento 

de conflitos envolvendo trabalhadores (pequenos produtores, posseiros, arrendatários, parceiros) 

deslocados de suas terras em virtude da construção de grandes projetos hidrelétricos. De lutas 

localizadas (Itaipu, no Paraná, Itaparica em Pernambuco, Alto Uruguai, no Rio Grande do Sul, 

Tucuruí no Pará etc.), que demandavam, num primeiro momento, indenização justa para os 

atingidos pelos reservatórios, as reivindicações caminharam na direção de "terra por terra", 

posteriormente para o "não às barragens" e acabaram por questionar toda a política energética do 

governo. 

Diante dos inúmeros problemas relacionados à implantação de barragens no Brasil, 

principalmente o impacto social, foi criado em 1989 o Movimento Nacional dos Atingidos por 

Barragens – MAB, com o objetivo de forçar o Governo e as empresas de energia elétrica a 



 

assumirem a responsabilidade de reparar e/ou indenizar as perdas impostas às populações atingidas 

pela implantação de grandes barragens (Baron, 1999).  

Até o ano de 1999, cerda de 1 milhão de pessoas foram deslocadas para dar lugar a represas 

que alimentam 2.200 hidrelétricas no Brasil, inundando uma área de 34 mil quilômetros quadrados, 

superior à área do Estado de Alagoas (Castro, 2000). São mais de 30 mil famílias atingidas que 

ainda esperam por compensação pelas perdas sofridas devido, em alguns casos, a projetos 

construídos há 20 anos ou mais. 

O MAB é bastante incisivo em suas reivindicações. Afirma que os impactos da falta de 

responsabilidade com a sociedade são evidentes. A população desalojada pelas hidrelétricas não 

consegue resolver completamente os seus problemas e ainda assim, as conquistas obtidas não 

abrangem todos os atingidos. Várias famílias deixaram de ser reassentadas, e aquelas que receberam 

indenizações não conseguiram adquirir novas terras, diante do valor irrisório recebido a título de 

indenização. Com isso, demandam profundas reformas nas atuais políticas energéticas e de 

implantação de projetos de irrigação, resolução dos problemas ambientais gerados pela construção 

de barragens e da situação das populações afetadas. 

Uma outra reivindicação  do MAB era a criação de uma comissão que estudasse cada caso e 

apresentasse soluções técnicas e conciliatórias. 

A iniciativa da criação de uma comissão independente nasceu em 1997, em Curitiba, no I 

Encontro Internacional de Atingidos por Barragens, promovido pelo MAB, que contou com 

representantes de mais de 20 países. A “Declaração de Curitiba”, elaborada à época, pede a 

suspensão da construção de novas barragens até que uma “comissão internacional independente 

efetuasse uma revisão completa de todas as barragens financiadas ou apoiadas por agências de 

créditos internacionais”.  

Pressionado, o Banco Mundial (junto da União Internacional pela Conservação da Natureza) 

organizou uma reunião em Gland, na Suíça, em 1997, com representantes das populações atingidas, 

ambientalistas e indústria. A reunião de Gland resultou na formação da CMB (Comissão Mundial 

de Barragens), uma comissão que se propôs a rever o desempenho de grandes barragens e formular 

diretrizes para futuros projetos (Rede Verde de Informações Ambientais, 1999 e CMB, 2000). 

É possível perceber que o MAB é um movimento cuja motivação é composta de questões 

sérias e, ao que parece, mal conduzidas pelos governos e empresas do setor elétrico. Trata-se de 

mais um componente fundamental que precisa ser equacionado na gestão sustentável de 

reservatórios. 

A Comissão Mundial de Barragens iniciou seus trabalhos em maio de 1998 e realizou um 

levantamento de 125 grandes barragens em todo o mundo, acompanhou 17 estudos temáticos sobre 

questões sociais, ambientais e econômicas, sobre alternativas às barragens e sobre os processos 



 

institucionais e de governo. Além disso, a Comissão submeteu a quatro consultas regionais 947 

trabalhos e apresentações, produzindo, com isso, uma Base de Conhecimento significativa sobre o 

tema. 

Em 16/11/2000, a Comissão fez o lançamento mundial do seu Relatório Final intitulado 

“Barragens e Desenvolvimento: um Novo Modelo para Tomada de Decisões”, juntamente com um 

Sumário Executivo. 

A leitura desse documento revela uma série de pontos de interesse à presente pesquisa, os 

quais estão apresentados a seguir. 

O modelo para tomada de decisões sobre a construção de reservatórios para aproveitamento 

dos recursos hídricos e energéticos, apresentado pela Comissão, baseia-se em cinco valores 

essenciais: Eqüidade, Sustentabilidade, Eficiência, Processo decisório participativo, 

Responsabilidade. 

Além disso, esse modelo propõe: 

• “Uma abordagem de direitos e riscos que sirva de base prática e justa para identificar 

todos os legítimos grupos de interesse envolvidos na negociação de opções de 

desenvolvimento e acordos; 

• Sete prioridades estratégicas e os correspondentes princípios políticos para o 

desenvolvimento de recursos hídricos e energéticos: Conquista da aceitação pública; 

Avaliação abrangente das opções (projetos alternativos); Aproveitamento das barragens 

existentes; Preservação dos rios e dos meios de subsistência; Reconhecimento de direitos 

adquiridos e compartilhamento de benefícios; Garantia de cumprimento das regras 

estabelecidas; Compartilhamento dos rios para a paz, desenvolvimento e segurança; 

• Critérios e diretrizes para boas práticas relacionadas às prioridades estratégicas - 

abrangendo desde a análise do ciclo de vida e de fluxos ambientais até análises de risco de 

empobrecimento e o estabelecimento de pactos de integridade”. 

Deve-se assegurar, também, que a tomada de decisão sobre o aproveitamento de recursos 

hídricos e energéticos: “Reflita sobre uma abordagem abrangente capaz de integrar as dimensões 

sociais, ambientais e econômicas do desenvolvimento; Crie um maior grau de transparência e 

certeza para todos os agentes envolvidos;  Aumente o nível de confiança na capacidade das nações e 

das comunidades de ter atendidas suas necessidades futuras de água e energia”. 

Nos projetos de reservatórios é praxe a avaliação dos riscos do capital aplicado e dos retornos 

financeiros esperados. Porém, existe um grupo muito maior de agentes envolvidos com a questão 

que são obrigados, muitas vezes contra a própria vontade, a correr riscos que são administrados por 

outros. Normalmente, esse grupo não possui interferência nos processos de concepção e 

planejamento dos projetos de barragens. 



 

Nesse sentido, CMB (2000) diz: “lidar com riscos não é algo que possa ser reduzido à 

consulta de tabelas atuariais ou à aplicação de uma fórmula matemática. No final, como no caso dos 

direitos, os riscos têm de ser identificados, nomeados e enfrentados explicitamente. Isso exige que o 

reconhecimento de risco seja estendido a um grupo maior, que abranja não apenas governos e 

construtores mas também as pessoas afetadas pelo projeto e o próprio meio ambiente enquanto 

patrimônio público”. 

 

ANÁLISE E PROPOSTAS 

 

De uma maneira geral, no Brasil os reservatórios podem ser: 

a) Construídos e operados pelo Poder Público; 

b) Construídos pelo Poder Público e operados pela iniciativa privada (com recursos 

financeiros públicos); 

c) Construídos e operados pela iniciativa privada; 

d) Construídos pelo Poder Público e privatizados 

Nos casos a e b, os principais problemas são de ordem financeira e política, enquanto nos 

casos c e d imperam os problemas de ordem setorial, ou seja, privilegia-se determinado setor 

usuário, gerando conflitos pelo uso da água, entrando, com isso, em dissonância com o que 

preconiza a legislação brasileira sobre recursos hídricos. 

Em resumo, a maior parte dos problemas relacionados a recursos hídricos com origem na 

implantação e operação de reservatórios reside no fato destes: 

• Serem concebidos, operados e administrados setorialmente/unilateralmente; 

• Não contarem com uma administração eficiente e/ou recursos financeiros suficientes 

para o seu adequado funcionamento. 

Partindo dessa constatação, os problemas mencionados poderiam ser atenuados ou resolvidos 

a partir de três premissas básicas:  

• Premissa 1: Envolvimento da sociedade e dos setores usuários da água nas decisões 

inerentes à concepção, planejamento, implantação e operação de reservatórios. Isso atenua o 

problema da unilateralidade e dos conflitos setoriais; 

• Premissa 2: Envolvimento da iniciativa privada, em forma de parceria com o Poder 

Público, para garantir os investimentos mínimos necessários. Isso atenua o problema da 

insuficiência de recursos financeiros. 

• Premissa 3: Pagamento dos custos (totais ou parciais) do reservatório pelos agentes 

beneficiados. Isso desonera o resto da sociedade. 



 

A Lei n.º 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, abriu espaço para que as duas primeiras premissas possam existir no Brasil. 

A Premissa 1 encontra apoio legal no Art. 1º, VI, que se reporta aos fundamentos da Política 

Nacional de Recursos Hídricos da referida Lei: “a gestão dos recursos hídricos deve ser 

descentralizada e contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades”. 

A concepção, planejamento e operação dos reservatórios representam parte importante e muitas 

vezes decisiva na gestão de recursos hídricos de uma bacia hidrográfica. 

O Art. 25 da Lei de criação da Agência Nacional de Águas – ANA (Lei n.º 9.984/2000),  diz 

que “O Poder Executivo implementará a descentralização das atividades de operação e 

manutenção de reservatórios, canais e adutoras de domínio da União .....”.  

Esse artigo inaugura a possibilidade, pelo menos no que diz respeito aos reservatórios de 

domínio da União, de implementar as hipóteses que são objeto da Premissa 1. A parte do texto que 

diz  “descentralização das atividades de operação e manutenção” não suscita que deva ser apenas 

entre a ANA e os órgãos gestores de recursos hídricos das unidades da Federação, cabendo, 

possivelmente, a participação de entidades privadas e da sociedade. 

A Premissa 2 encontra apoio legal no Art. 3º, IV da Lei n.º 9.433/97, que se refere às 

diretrizes gerais de ação para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos: “a 

articulação do planejamento de recursos hídricos com os dos setores usuários ...”. A interpretação 

desse inciso pode ser feita da seguinte maneira: 

• Um determinado setor usuário, ou setor empresarial, poderá traçar planos de utilização 

da água em determinada bacia; 

• Esse plano de utilização deverá estar de acordo com os Planos de Recursos Hídricos da 

bacia hidrográfica onde o mesmo se encontra; 

• A articulação mencionada pode ser estabelecida em negociação de interesses no âmbito 

de um Comitê de Bacia e/ou pela celebração de Parcerias entre o setor usuário/empresarial e 

o Poder Público para consecução de objetivos comuns. 

Porém, um dos maiores entraves existentes para a implementação do Sistema de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos de forma descentralizada, articulada e participativa, 

preconizado pela Lei n.º 9.433/97, é a “Centralização Paternalista” que marca a longa atuação do 

Poder Público brasileiro e inibe a organização da sociedade na gestão dos recursos hídricos (Lanna, 

1999). 

A Premissa 3 fundamenta-se no fato de que os custos de um reservatório totalmente 

implantado pelo Estado são arcados por toda a sociedade, sendo, porém, seus benefícios diretos 

auferidos por um número limitado de pessoas, mesmo considerando o efeito sinergético desses 



 

benefícios. Isso é mais evidente em obras realizadas pela União. Essa situação acontece, 

obviamente, em outras instâncias, como: construção de estradas, hospitais, presídios, etc. 

O que se pretende com a Premissa 3 é que, na medida do possível, parte dos custos de 

implantação e operação dos reservatórios seja arcado por aqueles que têm benefícios diretos com os 

mesmos, ficando o restante dos custos a cargo da sociedade, se for o caso. Verifica-se, portanto, a 

necessidade de estabelecimento de uma espécie de parceria entre o Estado (Poder Público) e o 

grupo de beneficiados pelo reservatório. 

Contudo, esse grupo, via de regra, não possui todo recurso financeiro, de imediato, para tal 

investimento. A proposta é que agentes privados participem dessa parceria, garantindo os recursos 

financeiros necessários, com a possibilidade de auferir alguma margem de lucro a partir da venda de 

certos “Serviços” que o reservatório venha prestar aos beneficiados. 

Nesse sentido, não existe, ainda, no Brasil uma Política estabelecida de Parceria entre o Poder 

Público e agentes privados para implantação, operação e manutenção de reservatórios, com 

investimentos de ambas as partes e que leve em consideração a implantação da cobrança pelos 

“serviços” prestados pelos mesmos. Considerando, ainda que essa cobrança incide sobre os setores 

usuários direta e indiretamente beneficiados pelos reservatórios, com o objetivo de ressarcir os 

custos de construção, operação e manutenção, bem como os custos de recuperação ambiental e de 

ressarcimento de prejuízos a terceiros (indenizações, compensações e reassentamentos), arcados 

pela iniciativa privada. 

A idéia é que: 

• A concepção, planejamento e a decisão final sobre a construção de uma barragem deve 

ser respaldada pela participação dos diversos agentes intervenientes no processo e, 

principalmente, pela aceitação dos agentes mais afetados negativamente. Essa aceitação 

poderá acontecer mediante algum tipo de compensação ou ressarcimento; 

• O investimento necessário à implantação/operação/administração do reservatório e os 

demais custos decorrentes do impacto da obra seja dividido entre a Iniciativa Privada e o 

Poder Público; 

• Os agentes diretamente beneficiados com a implantação do reservatório paguem pelos 

diversos “serviços” prestados pelo mesmo, como: regularização de vazões, navegabilidade, 

proteção contra enchentes, lazer e paisagismo, entre outros. 

Para isso, é necessário que : 

• Haja possibilidade da Iniciativa Privada recuperar os custos de investimento realizados 

e pagar os custos de operação e manutenção (CO&M) da barragem (Exemplo comparativo.: 

pedágio em estradas privatizadas); 

• Haja possibilidade de obter uma margem mínima de lucro com o negócio. 



 

• Haja possibilidade de cobrir os custos de recuperação ambiental e de compensação ou 

ressarcimento daqueles que tiveram seus direitos afetados ou corrompidos pela construção da 

barragem, desde que estes concordem com isso; 

Os preços dos “serviços” sejam negociados em função: 

• Da contabilização da maior gama possível de custos envolvidos e mensuráveis direta e 

indiretamente; 

• Da disposição de pagamento dos agentes direta e indiretamente beneficiados com a 

implantação do reservatório; 

• Dos interesses setoriais (usuários da água, iniciativa privada, comunidades ribeirinhas, 

sociedade, ONGs): individuais e coletivos; 

• Dos interesses e diretrizes governamentais; 

Obs. 1: Dentre os agentes diretamente beneficiados com a implantação de um reservatório, 

destacam-se: as cidades (abastecimento público, proteção contra enchentes, lazer, 

paisagismo etc.), indústria, irrigação e navegação (aumento de garantia de 

fornecimento de água – regularização de vazões e diluição de efluentes), setor 

elétrico, etc. 

Obs. 2: Dentre os agentes que podem ter seus direitos corrompidos com a implantação de um 

reservatório, destacam-se: proprietários de terrenos marginais (terras agricultáveis, 

recursos minerais, arqueológicos, paisagísticos, etc. que podem ser inundados), 

pescadores e outras atividades de subsistência, cidades (inundação pelo lago do 

reservatório, remoção de populações, risco de rompimento da barragem), a sociedade 

em geral (impacto ambiental, perda ou alteração da biodiversidade), comunidades 

indígenas, etc. 

A Figura 1 apresenta um esquema simplificado da parceria descrita.  

Nota-se que é uma tarefa extremamente difícil confrontar e ajustar/combinar tantos interesses 

distintos. Mais que isso, estabelecer mecanismos de compensação ou ressarcimento aos 

“prejudicados” e que os “beneficiados” paguem por todos os custos decorrentes. Mesmo porque, 

alguns beneficiados podem também ser simultaneamente prejudicados em outros aspectos e vice-

versa. 

Deve-se, ainda, levar em consideração que há custos não mensuráveis ligados, por exemplo, 

aos valores culturais das comunidades, à biodiversidade ou à própria existência e significado de um 

determinado ambiente natural. Diante dessas dificuldades ou impedimentos práticos de avaliação, 

pode-se chegar à conclusão, talvez falsa, de que nada deva ser edificado em benefício de apenas 

alguns seguimentos sociais. Por outro lado defronta-se com a “necessidade” de manutenção do 

modus vivendi da sociedade e da própria existência humana. 
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Figura 1. Esquema de parceria do Poder Público com a Iniciativa Privada e agentes beneficiados. 

 

Afinal, a quem cabe decidir sobre determinado impacto ao meio ambiente? Os “beneficiados” 

pelo sim ou os “prejudicados” pelo não? Mesmo os “beneficiados” poderão optar pelo não ao 

perceberem que poderão causar perdas irreversíveis à natureza e ao próprio homem. Mas os 

“prejudicados” poderão, ainda, optar pelo sim pelo simples fato dos “beneficiados” oferecerem uma 

“compensação/ressarcimento” atraente (considerando que se esteja dentro de um processo de 

negociação). 

Trata-se de uma discussão filosófica complexa e, talvez, insondável que extrapola os 

conceitos de sim e de não e que tange valores sociais e de consciência ambiental que estão fora do 

alcance do pensamento pragmático da nossa sociedade. Cordeiro Netto (2000) acrescenta que a 

decisão de executar uma represa também envolve um princípio de respeito e solidariedade entre as 

populações afetadas e as não afetadas e, também, entre as gerações atuais e futuras, as quais 

possuem especificidades próprias em cada sociedade  

É possível afirmar que quase todos os benefícios gerados por um reservatório podem ser 

interpretados como “Serviços”, os quais podem beneficiar direta e indiretamente muitos 

seguimentos sociais e econômicos. Não seria absurdo conceber a cobrança desses “serviços” sobre 

esses seguimentos, objetivando a cobertura dos diversos custos associados. 

Alguns dos benefícios e custos são facilmente calculados, porém outros são imensuráveis 

devido a sua natureza. Por exemplo: mudança de hábito de uma população deslocada, inundação de 

um sítio arqueológico, perda de ecossistemas, entre outros. 

Para tratar os custos e benefícios mensuráveis é necessária uma Base Técnico-Científica, ou 

seja, sistemas de suporte à decisão capazes de  quantificar e confrontar esses valores com o objetivo 

de se chegar à solução econômica mais atraente possível para todas as partes envolvidas. 



 

Contudo, os custos e benefícios não mensuráveis devem ser objeto de Negociação Social e 

Inter-Institucional, onde interesses relacionados à cidadania, saúde e segurança públicas, proteção 

ambiental e de desenvolvimento econômico e social devam prevalecer (Figura 2). 
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Figura 2. Benefícios e Custos de um reservatório. 

 

A contribuição do presente trabalho está, portanto, na proposição de uma espécie de 

“trampolim” que impulsione o processo de implantação de reservatórios do estágio atual, onde o 

sim dos “beneficiados” impera, para um patamar onde a negociação entre os “beneficiados” e 

“prejudicados” tenha importância fundamental e que seja assegurada uma ampla participação de 

todos no processo decisório. 

O Poder Público, nesse sentido, possui um papel importante, se não central, no processo de 

negociação mencionado. Ele deve buscar regular tal processo e tornar transparente os benefícios e 

impactos negativos a todos os agentes intervenientes. 

 

CONCLUSÃO 

 

Acredita-se que a Política de Parceria sugerida neste trabalho pode proporcionar melhores 

benefícios sociais, econômicos e ambientais, principalmente porque ela prevê a participação dos 

diversos agentes na definição de implantação ou não dos reservatórios, na discussão dos preços que 

serão cobrados, na exigência da qualidade dos serviços a serem prestados pelos agentes operadores 

dos reservatórios e na justa solução dos problemas causados àqueles que tiveram seus direitos 

corrompidos. 

Para isso, é necessário que: 

• Sejam criados ou reformulados Mecanismos Legais e Institucionais que dêem suporte 

à participação da sociedade e dos setores usuários da água na gestão de reservatórios, desde a 



 

etapa de concepção e planejamento até a sua implantação, operação e manutenção de suas 

estruturas hidráulicas; 

• Sejam criados Mecanismos Técnicos (Sistemas de Suporte à Decisão - SSD) que 

permitam a avaliação técnica (hidrológica, econômica e financeira) das negociações entre as 

diferentes partes interessadas na implantação, operação e manutenção de reservatórios. Os 

Mecanismos Técnicos funcionarão como um Instrumento de Negociação entre as partes. 

Para os mecanismos Legais e Institucionais, de certa forma, o País já dispõe de alguns 

caminhos: a Lei n.º 9.433/97, que estabelece os Comitês de Bacia Hidrográfica e a Lei das 

Concessões, a qual deverá ser devidamente estudada para incorporar a possibilidade de cobrança 

dos diversos serviços que um reservatório pode prestar. 

Os Mecanismos Técnicos precisarão envolver aspectos referentes a hidrologia regional (oferta 

e variabilidade hídrica), usos da água (demanda hídrica), disposições de pagamento pelos “serviços” 

prestados pelo reservatório, valoração dos volumes consumidos, interesses setoriais, individuais e 

coletivos, recuperação de investimento e fluxos financeiros, compensações e ressarcimentos de 

prejuízos a terceiros,  cumprimento de critérios de quantidade da água, avaliação de risco, etc. 

Observa-se na Figura 3 que os agentes intervenientes necessitam estar apoiados em 

Mecanismos Legais e Institucionais para poderem estar à mesma mesa de negociação, a qual está 

representada pelo Instrumento de Negociação (Mecanismos Técnicos). 
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Figura 3. Política de Parceria entre o Poder Público, iniciativa privada e outros agentes sociais. 

 

A sustentabilidade econômica da Política de Parceria mencionada na Figura 3 adviria do 

processo de cobrança pelos “serviços” prestados pelo reservatório, o qual geraria um fluxo 

financeiro, permitindo, por intermédio de mecanismos econômicos, a operação e manutenção das 

estruturas e o ressarcimento ou mesmo o subsídio financeiro de alguns setores afetados pela obra. A 

cobrança por esses “serviços” induziria, ainda, o uso parcimonioso da água. 



 

A sustentabilidade social da Política de Parceria resultaria da combinação/ajuste dos 

interesses envolvidos e dos acordos firmados pelos agentes intervenientes. A concepção, 

planejamento e a decisão final sobre a construção de uma barragem estaria respaldada pela 

participação democrática desses agentes. 

A conjunção dos princípios, hipóteses e idéias vistos pode permitir o traçado de uma nova 

estrutura de gerenciamento de recursos hídricos, especialmente aqueles controlados ou alterados por 

reservatórios, sinalizando, com isso, uma nova (ou renovada) perspectiva de se conceber o 

desenvolvimento sustentável das sociedades e a participação efetiva dos seus diversos segmentos no 

processo decisório. 

Esses procedimentos encerram os principais pontos da nova Política Nacional de Recursos 

Hídricos e da tendência mundial que se verifica: gestão participativa, descentralizada, democrática, 

integrada aos demais setores usuários da água e auto-sustentável economicamente. 

 

NOTA 

 

O presente artigo é baseado nos estudos da tese de doutorado que está sendo desenvolvida no 

Centro de Desenvolvimento Sustentável – CDS da Universidade de Brasília - UnB pelo autor. Cabe 

ressaltar que, devido ao número reduzido de páginas da presente publicação, não foi possível 

apresentar a formulação matemática e computacional do Sistema de Suporte à Decisão (Instrumento 

de Negociação) que está sendo elaborado para a Tese, bem como alguns resultados preliminares da 

aplicação do mesmo. 
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