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Prezado aluno,

no decorrer desta Unidade você deverá¡ desenvolver competência para:

•  Disseminar  conceitos  de  segurança  de  barragens  e  sua  importância 

sócioambiental;

•  Determinar/  discutir  medidas  mitigadoras,  potencializadoras  e 

compensatórias aos impactos socioambientais.

Bom estudo!



1. INTRODUÇÃO

A  conservação  ambiental  e  o  uso  adequado  dos  recursos  hídricos  são 

indissociáveis, pois envolvem a sustentabilidade da vida nas diferentes esferas de 

manifestação, incluindo o homem. Atualmente, pode-se considerar que existe a crise 

da água que ameaça a sobrevivência da biosfera como um todo. O uso múltiplo da 

água pela humanidade vem ocasionando degradação e diferentes tipos de poluição 

hídrica que de forma direta comprometem a saúde ambiental e a qualidade de vida 

das populações.

No Brasil observam-se grandes contrastes na dispersão natural e acesso à água, 

gerando episódios de inundação e seca simultâneas em diferentes partes do país. A 

água  deve  ser  considerada  como  um  recurso  estratégico,  e  nesse  sentido  a 

formação de recursos humanos qualificados para implementar a adequada gestão 

das bacias hidrográficas e das águas torna-se essencial.

Este  conteúdo  está  composto  em  3  partes,  a  primeira  aborda  a  avaliação  de 

impactos ambientais; a segunda apresenta conceitos e definições importantes para 

a compreensão do tema E a terceira  unidade trata dos impactos ambientais em 

barragens.

Cabe  esclarecer  que  o  conceito  de  barragem  envolve  os  usos  múltiplos  do 

reservatório: geração de energia elétrica, abastecimento público, regularização de 

vazão, navegação, pesca, lazer e esporte (recreação). Assim, em alguns momentos 

as  hidrelétricas  serão  referenciadas  no  texto  especificando-se  o  uso  do  recurso 

hídrico para a geração de energia elétrica.



2. AVALIAÇÃO DE IMPACTOS: HISTÓRICO E APLICAÇÕES

A primeira legislação voltada para a avaliação de impactos ambientais (AIA) foi a Lei 

da Política Nacional do Meio Ambiente dos Estados Unidos (National Environmental  

Policy Act  -  NEPA) aprovada em 1969 pelo Congresso e que tornou a atividade 

obrigatória,  a  ser  realizada  antes  da  tomada  de  decisões  de  intervenções  no 

território que possam acarretar alterações ambientais (projetos governamentais, ou 

de empresas privadas a serem aprovadas pelo governo federal).

Essa  lei  preconizava  em seu  artigo  102  que  a  abordagem da  AIA)  deveria  ser 

interdisciplinar  e  sistemática  (ciências  naturais  e  sociais);  os  valores  ambientais 

deveriam  ser  ponderados  ao  lado  das  considerações  técnicas  e  econômicas  e 

determinava que os impactos associados ao empreendimento, bem como os efeitos 

ambientais adversos, as alternativas propostas e o comprometimento reversível ou 

irrecuperável dos recursos fosse devidamente aclarado.

Com o objetivo de tornar a lei operacional e exequível era necessário fornecer meios 

para a ação e o mecanismo selecionado foi o environmental impact statement (EIS), 

no Brasil foi adotado o termo Estudo de Impacto Ambiental, ou seja, uma lista de 

verificação  composta  por  critérios  de  planejamento  ambiental  que  promova  uma 

mudança  na  tomada  de  decisões  administrativas  (SÁNCHEZ,  2008).  A adoção 

desse mecanismo objetivava trabalhar  em consonância como o princípio  de que 

prevenir é melhor do que remediar. Além disso, nessa ótica o princípio da prevenção 

encontra aplicabilidade no setor público e privado.

Importa  referir  que  naquele  período  nos  Estados  Unidos  havia  um  movimento 

político atento às demandas sociais e a essa conjuntura que propiciou o surgimento 

da NEPA. Ao longo dos anos a AIA foi sendo remodelada, aprimorada, adaptada às 

diferentes realidades dos estados e expandiu-se para outros países, sempre com o 

objetivo  de  prevenir  danos ambientais,  controlar  alterações  ambientais  negativas 

que comprometam a qualidade de vida e, sobretudo, apoiar o processo decisório 

anterior à intervenção pretendida no ambiente.



Em contraposição  à  América  do  Norte,  a  Europa não  absorveu  a  AIA de forma 

imediata, pois os governos já incorporavam a variável ambiental  nas políticas de 

planejamento.  A diretiva  europeia  que  determinou  a  adoção  de  procedimentos 

formais de AIA para empreendimentos considerados potencialmente promotores de 

degradação  ambiental  significativa  demorou  dez  anos  para  ser  implementada.  A 

exceção  a  essa  condição  foi  a  França,  que  em 1976  adotou  a  AIA,  mas  uma 

diferença significativa marcava os dois modelos: na NEPA a agência governamental  

era a responsável pela avaliação dos impactos e na França, os estudos de impacto 

ambiental deveriam ser feitos pelo interessado no empreendimento.

A disseminação da AIA na Ásia e nos países da América Latina e Central ocorreu na 

década de 80 e Monosowski (apud SÁNCHEZ,2008) pontua que:

"Em 1972, na época da Conferência de Estocolmo, existiam apenas onze 
órgãos  ambientais  nacionais,  a  maioria  em  países  industrializados.  Em 
1981,  a  situação  havia  mudado  de  forma  dramática,  contavam-se  106 
países, na maioria em desenvolvimento. Uma nova década se passa, em 
1991, praticamente todos os países dispunham de algum tipo de instituição 
similar". 

Essa condição implica que formas similares de desenvolvimento acabam por gerar 

modelos de degradação e danos ambientais similares. Associado a esse fato, as 

agências  de  fomento  internacionais  (Banco  Mundial,  Banco  Interamericano  de 

Desenvolvimento, USAID - US Agency for International Development), e as agências 

europeias  passaram  a  adotar  e  a  exigir  a  aplicação  da  Avaliação  de  Impactos 

Ambientais como um dos critérios de concessão dos financiamentos.

O  Banco  Mundial  teve  um  papel  fundamental  na  difusão  da  AIA,  pois  era  o 

fomentador  de  vários  grandes  projetos  na  América  do  Sul,  projetos  esses 

associados à geração de alterações ambientais significativas. No Brasil, o Banco foi 

pressionado e criticado pelas organizações não-governamentais ambientalistas, pois 

os  projetos  financiados  promoveram  impactos  ecológicos  e  socioculturais 

significativos,  exemplo,  a  pavimentação  da  Rodovia  BR-364  de  Cuiabá  a  Porto 

Velho,  no  ano  de  1980,  que  promoveu  um processo  perverso  de  ocupação  da 



região,  incluindo a dizimação de populações indígenas. Os primeiros estudos de 

impacto ambiental feitos no Brasil estão associados ao financiamento pelo Banco 

Mundial,  as  barragens de Sobradinho,  (Rio  São Francisco -  1972),  Tucuruí  (Rio 

Tocantins - 1977), esse último estudo, foi elaborado um ano após o início das obras.

Em 1974 o Banco Mundial publica o documento: Environmental, Health, and Human 

Ecologic  Considerations  in  Economic  Development  e  em  1977,  Maria  Tereza 

Esteven Bolea (Centro Internacional de Formación em Ciencias Ambientales) publica 

o artigo  Las Evaluaciones del Impacto Ambiental, que podem ser considerados os 

primeiros documentos públicos voltados para a avaliação de impacto ambiental.

A década de 70 no Brasil foi marcada pelo crescimento econômico promovido sobre 

áreas  do  cerrado  e  da  Amazônia,  a  partir  de  investimentos  governamentais  em 

grandes projetos, como por exemplo, a Itaipu e a rodovia Transamazônica. Nesta 

época,    acadêmicos  e  ambientalistas  brasileiros  partidários  do  pensamento 

"ecológico" já questionavam esse modelo de desenvolvimento.

Ao  mesmo  tempo,  a  academia  assumia  o  estudo  dos  impactos  ambientais  de 

grandes barragens;  Tundisi foi o precursor ao estudar as barragens no baixo Tietê 

com foco nos aspectos limnológicos (TUNDISI, 1986.).  Ao mesmo tempo,  Robert  

Goodland estudou os efeitos das grandes hidrelétricas brasileiras entre 1973 e 1991.

A pressão interna dos acadêmicos e ambientalistas  e  as  pressões externas dos 

órgãos de fomento forçam o Brasil a emitir o primeiro diploma legal voltado para o 

controle das atividades altamente poluidoras. Assim, em 1980, o governo brasileiro 

publica a  Lei  nº 6803/80 – inspirada no direito americano (National  Environment  

Policy Act de 1969),  que “dispõe sobre as diretrizes básicas para o zoneamento 

industrial nas áreas críticas de poluição” – zonas de uso estritamente industrial – o 

diploma, contudo não previa a participação da comunidade, ou sequer fiscalização 

do EIA.

Em 1981, o Poder Executivo formula o projeto de lei sobre a Política Nacional do 



Meio Ambiente (Lei 6938/81), que incluiu a avaliação de impactos ambientais como 

um  dos  instrumentos  para  alcançar  os  objetivos  propostos  na  lei.  Em  1983,  o 

Decreto N º 88351, de 01 de Junho regulamenta a Lei n º 6938/81 que dispõe sobre 

a  Política  Nacional  de  Meio  Ambiente,  vincula  AIA ao sistema de licenciamento, 

dando competência ao Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) para fixar 

critérios básicos de exigência do Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto 

Ambiental. 

E  no  Art.  3º  determina  a  estrutura  do  Sistema  Nacional  do  Meio  Ambiente 

(SISNAMA): constituído pelos Órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios, dos Municípios e fundações instituídas pelo Poder Público, 

responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental e tem como Órgão 

Superior o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).

E no Art. 18, o Decreto delineia o licenciamento de atividades assim, a construção, 

instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimento de atividades utilizadoras 

de recursos ambientais,  consideradas efetiva  ou potencialmente  poluidoras,  bem 

como os empreendimentos  capazes,  sob qualquer  forma, de causar  degradação 

ambiental,  dependerão  de  prévio  licenciamento  do  órgão  estadual  competente, 

integrante do SISNAMA, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.

Em 23 de janeiro de 1986, o CONAMA emite a Resolução CONAMA Nº 001/86 na 

qual  são  apresentadas  as  definições  e  conceitos  relativos,  definidas  as 

responsabilidades, critérios básicos e diretrizes gerais para AIA, como instrumento 

da Política Nacional do Meio Ambiente. Essa resolução estabelece ainda que no 

processo  de  avaliação  de  impactos  ambientais  o  proponente  do  projeto  deverá 

apresentar  dois  documentos  preparados  por  uma  equipe  multidisciplinar 

independente,  são  eles:  o  Estudo  de  Impacto  Ambiental  (EIA)  e  o  Relatório  de 

Impacto Ambiental (RIMA).

O RIMA é um documento destinado à consulta pública e deve por isso ser escrito em 

linguagem acessível e apresentar as conclusões do EIA.  A obrigatoriedade do EIA 



significou um marco na evolução do ambientalismo no Brasil pela institucionalização 

de um instrumento preventivo de tutela  ambiental.  Já a  Resolução CONAMA Nº 

006/87,  de  16  de  Setembro,  estabelece  regras  gerais  para  o  Licenciamento 

Ambiental de Obras de Grande Porte, notadamente de instalações de geração de 

energia elétrica associando o EIA à Licença Prévia.

A Resolução CONAMA Nº 9, de 3 de Dezembro de 1987, dispõe sobre a realização 

de Audiências Públicas no processo de licenciamento ambiental, abrindo canal para 

a participação comunitária na aferição do conteúdo dos EIA. O Decreto nº 99274/90 

regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 deAbril de 1981, e a Lei nº 6.938, de 31 de Agosto  

de 1981 que dispõem respectivamente a criação de Estações Ecológicas e Áreas de 

Proteção  Ambiental  e  a  Política  Nacional  do  Meio  Ambiente,  e  dá  outras 

providências.

Assim, compete ao CONAMA determinar, quando julgar necessário, a realização de 

estudos  sobre  as  alternativas  e  possíveis  consequências  ambientais  de  projetos 

públicos ou privados, requisitando o EIA e respectivos relatórios, no caso de obras 

ou atividades de significativa degradação ambiental. 

Em seu Art.  19.,  o Decreto determina que o Poder Público,  no exercício de sua 

competência de controle, expedirá as seguintes licenças:

I - Licença Prévia (LP), na fase preliminar do planejamento de atividade, 

contendo requisitos básicos a serem atendidos nas fases de localização, instalação 

e operação, observados os planos municipais, estaduais ou federais de uso do solo;

II  -  Licença de  Instalação (LI),  autorizando  o  início  da  implantação,  de 

acordo com as especificações constantes do Projeto Executivo aprovado; e

III  -  Licença  de  Operação  (LO),  autorizando,  após  as  verificações 

necessárias,  o  início  da  atividade  licenciada  e  o  funcionamento  de  seus 

equipamentos  de  controle  de  poluição,  de  acordo  com o  previsto  nas  Licenças 

Prévia e de Instalação.



Em 1988 a AIA é corroborada na Constituição Federal, que em seu artigo 225 indica:

Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações. 

§ 1 º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:  

[…]

IV  -  exigir,  na  forma  da  lei,  para  instalação  de  obra  ou  atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação ambiental, estudo prévio de 

impacto ambiental, a que se dará publicidade.

Em 1997, o CONAMA emitiu a Resolução 237, em 19 de Dezembro, dispondo sobre 

licenciamento ambiental; competência da União, Estados e Municípios; listagem de 

atividades  sujeitas  ao  licenciamento;  Estudos  Ambientais,  Estudo  de  Impacto 

Ambiental  e  Relatório  de  Impacto  Ambiental.  Essa  Resolução  revisa  definições, 

conceitos,  competências e procedimentos para o licenciamento ambiental,  define 

prazos para as licenças e em empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental.

Importa destacar após a apresentação do histórico legal que no Brasil o processo de 

avaliação  de  impacto  ambiental  está  vinculado  ao  processo  de  licenciamento 

ambiental  e  que não se  exige  a  apresentação  do  EIA para  todas  as  atividades 

sujeitas ao licenciamento ambiental;  outros documentos podem ser exigidos pelo 

IBAMA  e  órgãos  estaduais  e  municipais,  tais  como  o  Relatório  Ambiental 

Simplificado, o Relatório de Controle Ambiental/Plano de Controle Ambiental, desde 

que considerados pelos órgãos ambientais como empreendimentos que não irão 

causar potencial e significativa degradação ambiental.



3.  CONCEITOS,  IDENTIFICAÇÃO  E  TRATAMENTO  DE  IMPACTOS 

SOCIOAMBIENTAIS

Nesta  unidade  serão  apresentados  os  conceitos  de  impacto  ambiental,  efeito 

ambiental, aspecto ambiental, áreas de influência indireta/direta e área diretamente 

afetada pelos empreendimentos sujeitos à avaliação de impactos ambientais. Além 

dos conceitos de ecossistema, ecologia,  e  suas bases teóricas,  com objetivo de 

apoiar  a  compreensão  da  unidade  relativa  aos  impactos  socioambientais  de 

barragens.

3.1 Impacto Ambiental

Apesar dos inegáveis benefícios da construção de uma barragem, esse processo 

tem como efeito adverso uma série de impactos. Ambientalmente, a construção e, 

especialmente, a formação do reservatório trás significativos impactos para a região 

da construção.

A Resolução CONAMA 001/1986, determina:

"O Conselho Nacional Do Meio Ambiente (CONAMA), no uso das atribuições que lhe 

confere o artigo 48 do Decreto nº 88.351,  de 1º  de Julho de 1983,  para efetivo 

exercício das responsabilidades que lhe são atribuídas pelo artigo 18 do mesmo 

decreto,  e  considerando  a  necessidade  de  se  estabelecerem  as  definições,  as 

responsabilidades,  os  critérios  básicos  e  as  diretrizes  gerais  para  uso  e 

implementação da Avaliação do Impacto Ambiental como um dos instrumentos da 

Política Nacional do Meio Ambiente, resolve:

Art.  1º  -  Para efeitos desta Resolução,  considera-se impacto ambiental  qualquer 

alteração  das  propriedades  físicas,  químicas  e  biológicas  do  meio  ambiente, 

causada  por  qualquer  forma  de  matéria  ou  energia  resultante  das  atividades 

humanas que, direta ou indiretamente, afetam:



I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

II - as atividades sociais e econômicas;

III - a biota;

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;

V - a qualidade dos recursos ambientais.

Assim, impacto ambiental é qualquer alteração no ambiente de caráter positivo ou 

negativo  causada  pela  atividade  antrópica.  Essas  alterações  podem  afetar  o 

ambiente  total  ou  partes  do  ambiente  (meio  físico,  meio  biológico  e  meio 

socioeconômico).

Outras definições podem ser apresentadas no sentido de consolidar o conceito:

Impacto  ambiental:  qualquer  alteração  no  sistema  ambiental  físico,  químico, 

biológico, cultural e socioeconômico que possa ser atribuído a atividades humanas 

relativas às alternativas em estudo para satisfazer as necessidades de um projeto 

(CANTER, 1977).  Segundo a maioria dos autores europeus, diferencia-se impacto 

ambiental de efeito ambiental a partir da origem das alterações ambientais, ou seja, 

o  impacto  tem origem nas ações  humanas  e  os  efeitos  ambientais  resultam de 

causas/fenômenos naturais (furacões, tornados, terremotos, tsunamis).

O aspecto  ambiental  é  o  fator  ambiental  diretamente associado ao impacto,  por 

exemplo, no impacto poluição da água, o aspecto ambiental é a água. 

Bolea, na década de 80, (apud SILVA,1999) define impacto ambiental de um projeto 

como sendo "a diferença entre  a situação do ambiente (natural  e  social)  futuro,  

modificado pela realização de um projeto e a situação do meio ambiente futuro tal  

como teria evoluído sem o projeto".

Na execução de uma barragem uma das mudanças mais significativas se refere à 

mudança  no  regime  do  rio.  Nos  rios,  o  fluxo  da  água  (velocidade,  quantidade, 

desníveis de altitude – cachoeiras) interfere na capacidade que aquele ambiente tem 



em manter o equilíbrio entre oxigênio e matéria orgânica. No fluxo de água, a rede 

alimentar começa com as algas que absorvem os nutrientes (galhos, folhas, animais 

mortos) para a fotossíntese, e são consumidas diretamente pelos micróbios. Os rios 

com águas turbulentas transformam a energia potencial em energia cinética gerando 

maior  fluxo  de  energia  no  sistema,  as  quedas/cachoeiras  oxigenam  as  águas 

ampliando a capacidade de autodepuração dos rios.

A criação do reservatório muda o regime dos rios de lótico (mais movimento) para 

lêntico (menos movimento).

Nas  últimas  décadas,  os  cientistas,  ao  buscarem  uma  melhor  compreensão  da 

dinâmica hídrica fluvial passaram a considerar a bacia hidrográfica como unidade de 

planejamento e gestão dos recursos naturais. Conceitualmente, bacia hidrográfica é 

toda área de drenagem de um riacho ou rio da qual todas as águas de superfície e 

de subsolo saem por um mesmo ponto. 

Segundo Odum (1988), a bacia hidrográfica inteira e, não a massa de água, ou a 

vegetação, deve ser considerada a unidade mínima de ecossistema quando se trata 

de  avaliar  as  ações  e  interesses  humanos.  Isso  significa  que  os  campos,  as 

florestas,  as  massas  de  água  e  as  cidades,  interligadas  por  um  sistema  de 

drenagem superficial  e/ou subterrâneo,  interagem como uma unidade prática em 

nível de ecossistema, seja para a pesquisa ou para a gestão ambiental.

Sob  o  ponto  de  vista  do  conceito  de  rios  contínuos,  em que  os  segmentos  do 

sistema fluvial  interagem entre  si  e  estão conectados às  transformações físicas, 

químicas, biológicas e econômicas presentes na bacia hidrográfica, qualquer fator 

que leve à interrupção do fluxo de energia e de equilíbrio do ecossistema hídrico 

pode ser considerado agente de descontinuidade serial (barragens, diques, açudes, 

pontes).

Esta perspectiva chama a atenção para o fato de que a ocupação humana e o 

manejo dos recursos ambientais (flora, solo, rochas) na bacia interferem diretamente 



na  qualidade  dos  recursos  hídricos.  Os  processos  ecológicos  e  as  alterações 

naturais  ou  antrópicas  que  ocorrem  nas  bacias  hidrográficas,  refletem-se  nos 

ecossistemas  fluviais,  sendo  possível  avaliar  o  estado  ecológico  da  bacia 

hidrográfica e dos cursos fluviais, além dos desequilíbrios provocados por práticas 

incorretas do uso do solo na bacia, através da avaliação da qualidade biológica da 

água e da integridade biótica das comunidades aquáticas. Assim, a qualidade da 

água  é  um  parêmetro  largamente  utilizado  para  evidencia  o  grande  impacto  e 

comprometimento sofrido por uma bacia hidrográfica em função da ação antrópica.

3.2. Impacto Social

De  maneira  similar  aos  aspectos  ambientais,  as  barragens  também  provocam 

impactos sociais. Positivos e negativos. Estes impactos têm relação, principalmente, 

com o fluxo de pessoas atraídas e removidas em decorrência da construção, ou 

também  remanescentes  nas  áreas  de  influência.  A  criação  da  barragem,  seu 

reservatório e negócio relacionado,  muda a relação das pessoas com o espaço, 

influenciando a economia local, os empreendimentos, os hábitos, o transporte, entre 

muitos aspectos.

3.3. Impactos socioambientais: relação e descrição

As barragens de usos múltiplos geram energia elétrica, promovem o abastecimento 

público e a irrigação para a agricultura, além de atividades de esporte e lazer. A 

formação do lago impede a continuidade do uso do solo para a agricultura, pecuária,  

extração  mineral,  além  de  potencialmente  vir  a  comprometer  o  patrimônio 

arqueológico,  histórico  e  cultural.  Anteriormente  ao  processo  de  enchimento  do 

reservatório, muitas vezes é retirada a cobertura vegetação, o que leva ao aumento 

dos processos erosivos e a transformação do ambiente lótico em lêntico interferindo 

na  dinâmica  do  lençol  freático,  que  tende  a  elevar-se.  Vários  são  os  fatores 

ambientais  a  serem  analisados  em  projetos  de  barragens  aos  quais  estão 

associados impactos potenciais: 



Fatores físicos

• Clima: precipitação,  evaporação,  umidade,  ventos  e  balanço  hídrico  a 

montante da barragem;

• Geologia  e  geotecnia:  aspectos  estruturais,  potencial  sísmico  (risco  de 

sismicidade induzida),  aquíferos, risco de deslizamento e desmoronamento 

de rochas;

• Pedologia: tipo de solo, erodibilidade, potencial agrícola e produtivo;

• Geomorfologia:  tipo  de  relevo,  morfogênese,  potencial  de  erosão  e 

assoreamento;

• Recursos  hídricos: caracterização  hidrológica  da  bacia  hidrográfica, 

disponibilidade hídrica e fontes de sedimentos, quantidade de sedimentos  na 

calha fluvial. Águas superficiais e subterrâneas. Hidrogeologia.

Fatores biológicos:

• Fauna:  aquática,  terrestre,  espécies  endêmicas,  vulneráveis,  raras  e 

ameaçadas de extinção. Áreas de abrigo, nidificação, reprodução e migração;

• Flora:  aquática,  terrestre,  fitoplâncton,  fitobenton.  Espécies  endêmicas, 

vulneráveis, raras e ameaçadas de extinção. Fenologia e fitossociologia;

• Unidades de conservação, reservas legais, áreas de proteção permanente.

Fatores sociais e econômicos:

• Uso e ocupação do solo;

• Planos diretores e zoneamentos municipais;

• Planos e programas de desenvolvimento regionais;

• Endemias, epidemias, zoonoses, saúde pública;

• Saúde,  educação,  organização  social  e  política,  demografia,  geração  de 

renda, setores econômicos, etc.  (perfil  social  e econômico das populações 

rurais e urbanas);

• Patrimônio cultural, arquitetônico, paisagístico e arqueológico;

• Populações quilombolas, indígenas.



Alguns  aspectos  devem  ser  controlados  e  monitorados  após  o  licenciamento 

ambiental e início das obras são eles:

Aspectos físicos:

• Regime de escoamento dos rios (velocidade, vazão e níveis de água);

• Transporte  de  sedimentos  (ações  entrópicas  a  montante  da  barragem, 

velocidade de escoamento, ciclo hidrológico e características fisiográficas das 

bacias);

• Lençol  freático  e  produtividade  dos  aquíferos,  além da  susceptibilidade  à 

contaminação;

• Formação de áreas úmidas e alagadas;

• Ocorrência  do  fenômeno  de  colapsividade  dos  terrenos,  e/ou  de 

expansividade;

• Ocorrência de fenômenos de instabilidade e erosão de encostas marginais;

• Sismicidade induzida (enchimento do reservatório);

• Potencial agrícola, pecuário e de extração mineral das terras;

• Belezas cênicas;

• Deposição de sedimentos ou partículas no lago (assoreamento);

• Erosão pela água nas margens em função da oscilação do nível da água no 

reservatório;

• Alterações físico-químicas da água e do solo em função da introdução de 

substâncias  químicas  (por  exemplo,  ao  agregar  rochas  basálticas  no 

concreto, pode-se acelerar o intemperismo químico das rochas).

Aspectos biológicos:

• Salvamento da fauna após o início do enchimento do lago;

• Definição  de  áreas  para  a  realocação  das  espécies  coletadas  durante  o 

salvamento;

• Coleta para o banco de germoplasma.



Aspectos Sociais e Econômicos

• Indenizações para as famílias deslocadas da sua propriedade;

• Realocação de estruturas e edificações;

• Contratação de mão de obra local;

• Início  dos  programas  de  comunicação  social,  educação  ambiental  e 

reassentamento.

Os  aspectos  listados  acima  devem  ser  associados  às  principais  atividades 

modificadoras do ambiente vinculadas às barragens. A partir dessa integração de 

dados procede-se à identificação dos impactos ambientais.  Os impactos listados 

abaixo têm como fonte bibliográfica os Relatórios de Impacto Ambiental da Usina 

Hidrelétrica de Foz do Apiacás e da Barragem de Ipojuca (para abastecimento de 

água), foram retiradas as indicações dos locais e detalhes do empreendimento

3.4. Classificação dos Impactos e sua Influência

Os impactos ambientais podem ser classificados de acordo com a dinâmica espacial  

e temporal em: impactos diretos (primários),  indiretos (secundários). Os impactos 

diretos resultam diretamente das ações do empreendimento, tais como a geração de 

emprego,  o  assentamento  de  populações,  a  perda  de  habitat.  Já  os  impactos 

indiretos  são  aqueles  decorrentes  dos  impactos  de  primeira  ordem,  como  por 

exemplo,  o  crescimento  demográfico  decorrente  do  assentamento  de  uma 

população, a redução da diversidade biológica resultante da perda de habitat.

Em termos temporais,  os  impactos  podem ser  classificados  em  curto,  médio  e 

longo prazo. Os primeiros ocorrem logo imediatamente à ação impactante, e podem 

cessar em seguida, como exemplo a alteração do ambiente sonoro local (emissão 

de ruído) pelo tráfego intenso de máquinas em um canteiro de obras. Um impacto de 

médio prazo ocorre depois de um determinado período de tempo após o início da 

ação impactante, por exemplo, o assoreamento de um recurso hídrico após a ação 

de terraplenagem que expõe o solo ao intemperismo.



Já o impacto de longo prazo, ocorre tempos após o início da ação impactante, como 

por exemplo,  o aumento nos índices de doenças sexualmente transmissíveis em 

uma  localidade  que  tenha  recebido  muito  operários  de  uma  grande  obra.  A 

determinação da escala temporal do significado de curto, médio e longo prazos deve 

ser  determinado  pela  equipe  que fará  a  avaliação  de  impactos  ambientais,  pois 

dependendo  do  tempo  das  fases  de  construção,  operação  e  desativação  do 

empreendimento, o que é médio e longo prazo tem conotação diferente de acordo 

com o empreendimento.

Os impactos podem ainda serem classificados em reversíveis e irreversíveis, de 

acordo com a capacidade do ambiente em voltar ao seu estado natural sem 

intervenção humana. Um impacto irreversível de uma barragem é a perda de solo 

agricultável  pela formação do lago.  Já o aumento na perturbação da fauna pela 

circulação de veículos  durante  a  obra  é  reversível,  pois  no  momento  em que o 

canteiro de obras for retirado a ação impactante sobre a fauna cessa.

Os impactos podem ser classificados quanto à periodicidade, se são permanentes, 

temporários  ou  cíclicos;  esses  últimos  têm  relação  com  a  sazonalidade  das 

estações  do  ano.  Um impacto  permanente  em uma barragem é  a  alteração  da 

dinâmica hídrica pela implantação da barragem; ou a retenção de resíduos sólidos a 

montante  da  barragem.  Já  um  impacto  temporário  é  o  aumento  no  risco  de 

acidentes ofídicos durante as obras. Como exemplo de impacto cíclico tem-se o 

aumento do índice de caça associado ao período de reprodução das espécies e ao 

canteiro de obras.

Quanto  à  abrangência,  um  impacto  pode  ser  considerado  local,  regional  ou 

estratégico. Um impacto local atinge apenas o sítio e imediações de intervenção do 

empreendimento; um impacto regional atinge uma bacia hidrográfica, mais de um 

município. Já o impacto estratégico compromete um valor ambiental de importância 

coletiva, nacional e até mesmo internacional, como por exemplo, a cultura indígena 

amazônica;  o  habitat  do  muriqui,  espécie  brasileira  de  primata  ameaçada  de 



extinção.

A  magnitude  refere-se  à  intensidade  do  impacto  quando  comparada  às 

alterações ambientais  promovidas  pelo  empreendimento  em  um  determinado 

parâmetro  ambiental,  sob o  ponto  de  vista  qualitativo  ou  quantitativo,  como 

exemplo, o nível de ruído gerado pelo maquinário durante a obra de pavimentação 

de  uma  rodovia.  A  importância  indica  a  significância  de  um  impacto  quando 

ponderado  com os  outros  impactos  identificados,  assim,  um impacto  de  grande 

magnitude pode ter baixa significância no contexto sob análise.

A definição da área de influência do projeto, plano, ou programa sob análise dos 

impactos ambientais deve ser feita pela equipe que elaborará a avaliação ou estudo 

ambiental. Neste contexto três conceitos são importantes:

• Área diretamente afetada (ADA): é o território ocupado pelo empreendimento 

(ou  programa/plano/projeto),  no  qual  as  ações  impactantes  associadas  à 

implantação do empreendimento se desenvolverão. No caso de uma barragem 

envolve a área de formação do lago, o canteiro de obras, os acessos, as áreas 

com edificações, as áreas de empréstimo e bota-fora, a área de implantação do 

vertedouro, casa de máquinas, unidades geradoras, etc.

• Área de influência direta (AID): trata-se do espaço nas imediações de inserção 

da  ADA,  pode  ser  uma  microbacia,  um  bairro,  uma  sub-bacia,  uma  bacia 

hidrográfica, um município, uma região.

• Área de influência indireta (AII): é o território até onde os impactos positivos e 

negativos do empreendimento exercem influência, pode ser um município, uma 

região, uma fronteira.

Importa destacar que as avaliações de impacto são estudos que visam prognosticar 

(identificar,  prevenir  e  interpretar)  as  alterações  ambientais  associadas  a  um 

programa,  plano,  projeto  ou  empreendimento  e  devem  ser  encaradas  como 



instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente e de gestão territorial, com o 

objetivo  de  mitigar  os  impactos  adversos,  compensar  os  danos  ambientais  ou 

potencializar os impactos benéficos.

Assim, devem ser apresentados os tipos de medidas a serem adotadas para gerir o 

empreendimento sob o ponto de vista ambiental:

• Medidas mitigadoras ou minimizadoras: referem-se às medidas que objetivam 

minimizar  os  impactos  adversos  com  a  adoção  de  ações  de  controle, 

monitoramento e gestão ambiental. Por exemplo, o uso de aspersão de água nos 

canteiros  de  obras  para  reduzir  as  partículas  em  suspensão  que  possam 

comprometer a qualidade do ar.

• Medidas  potencializadoras: estão  direcionadas  a  ampliar  o  espectro  dos 

benefícios do empreendimento, como por exemplo, em um polo turístico ampliar 

a geração de renda para a comunidade, oferecendo cursos de formação de guias 

turísticos.

• Medidas compensatórias: essas medidas são adotadas para aqueles impactos 

negativos irreversíveis que configuram dano ambiental irreparável, geralmente, 

no  caso  das  barragens,  a  perda  de  habitat  pode  ser  compensada  pela 

criação/manutenção  de  uma  unidade  de  conservação;  o  assentamento  de 

população indígena, pela implantação de infraestrutura de saúde e de educação 

na comunidade indígena. 

A indicação destas medidas deve ser acompanhada de planejamento específico, 

definição do processo operacional, responsabilidades e custos, além da indicação 

de eficiência.



3.5. Avaliação de Impactos

Nas  avaliações  de  impacto  são  adotados  vários  métodos  e  técnicas;  serão 

apresentadas as técnicas mais comuns adotadas no Brasil para o licenciamento de 

empreendimentos com potencial gerador de significativos impactos. Contudo, para 

que a previsão dos impactos seja feita de forma adequada é necessário definir os 

aspectos e indicadores ambientais mais apropriados para classificar os impactos.

O Quadro 1 apresenta uma listagem de indicadores para estudo da magnitude de 

aspectos  e  impactos  ambientais  de  barragens,  sobretudo  durante  a 

construção/operação.



Quadro 1 - Listagem de indicadores para estudo de barragens

MEIO ASPECTO IMPACTO INDICADORES

FÍSICO

SOLO Aumento das taxas 
de erosão

Superfície  afetada  (ha),  taxa  de 
perda de solo (t/ha/ano)

SOLO Alteração e 
qualidade do solo

Superfície afetada (ha)

RELEVO Alteração da 
topografia 

hidrográfica

Volumes de solo e rocha 
movimentados (m3)

ÁGUA Aumento da carga de 
sedimentos nos 
corpos d'água

Contribuição  do  empreendimento 
em relação a outras fontes situadas 
na mesma sub-bacia

RESÍDUOS Geração de resíduos 
sólidos

Massa  gerada  por  classe  de 
resíduos (t/ano)

ÁGUA Consumo de água Consumos mensal (m3/ano),  vazão 
consumida  em  relação  à  vazão 
mínima do rio.

ÁGUA Geração de efluentes 
líquidos 

Vazão efluente, DBO,DQO, outros

RUÍDO Geração de ruídos Aumento do nível de pressão sonora 
em  relação  ao  ruído  de  fundo 
existente

AR Geração de material 
particulado

Quantidade  emitida  para  a 
atmosfera  em  relação  a  outras 
fontes na região

BIOLÓGICO
FLORA Perda de vegetação 

nativa
Superfície afetada em (ha)

SOCIO

ECONÔMICO

TRÁFEGO Aumento do tráfego 
de caminhões

Porcentagem  de  aumento  em 
relação ao volume médio de tráfego 
preexistente

ECONOMIA Geração de impostos 
e contribuições

Montante a ser recolhido em Reais

EMPREGO Criação de postos de 
trabalho

Número de postos criados

ESTÉTICO-
PAISAGÍSTICO

Impacto visual Dimensões  das  áreas  visíveis, 
número  de  pessoas  que 
potencialmente  verão  o  sítio  do 
projeto

ECONOMIA Perda de áreas de 
cultura e pastagem

Superfície  afetada  em  relação  às 
áreas  cultivadas  no  município,  ou 
sub-bacia hidrográfica

ECONOMIA Diminuição da 
produção agrícola

Superfície  afetada  em  (ha)  em 
relação  às  áreas  cultivadas  no 
município ou sub-bacia hidrográfica

ECONOMIA Aumento da 
arrecadação 

tributária 

Massa  tributária  em  relação  à 
arrecadação  preexistente  no 
município

Fonte: adaptado de SANCHEZ, 2008.



Os métodos de avaliação de impacto ambiental servem de referência nos estudos 

ambientais  para  se  determinar  de  forma  mais  precisa  a  significância  de  uma 

alteração ambiental. Também são usados para padronizar e facilitar a abordagem do 

meio físico, que em geral leva em consideração vários aspectos. 

• Quadro Síntese

Este método permite a concepção de um quadro de resumos com a identificação 

dos aspectos e impactos ambientais,  bem como da classificação dos impactos e 

indicação de medidas de controle e gestão ambiental. Pode ser facilmente acrescido 

de outras variáveis conforme a necessidade da equipe.

• Matriz de Interação

É uma listagem de controle nos quais são lançados os aspectos ambientais e as 

ações  do  empreendimento  e  permite  a  alocação  de  mais  uma  variável  no 

cruzamento  das  duas  primeiras.  Permite  uma  boa  visualização  dos  impactos, 

contudo a avaliação da magnitude tem bom nível de subjetividade.

De forma geral, nos estudos adota-se a combinação de métodos com o objetivo de 

lançar mão da qualidade de cada método. Assim, o quadro síntese e a matriz são 

bastante utilizados.

Em seguida passam a serem tratados conceitos e pressupostos teóricos associados 

à ecologia das águas.

3.6. Medidas e Programas

As medidas podem ser apresentadas por quadro síntese e  por categoria da medida 

(mitigadora, compensatória, ou maximizadora), valorização do impacto benéfico dos 

impactos.

As  medidas,  quando  agrupadas  com  os  planos  de  monitoramento  compõem  o 

programa ou plano de gestão ambiental do empreendimento (PGA). Ainda podem 



ser inclusos no PGA estudos necessários ao melhor detalhamento e compreensão 

dos impactos e, consequentemente, ter informações para detalhar as medidas de 

gestão. Na apresentação das medidas as equipes devem indicar os responsáveis 

pela  implementação  e  na  fase  do  licenciamento  de  instalação,  apresentar  o 

detalhamento operacional e financeiro. Conforme Quardo 2.

Quadro 2 - Medidas típicas de um programa de gestão ambiental de barragens

MEIO MEDIDA

Biológico Remoção da vegetação antes da inundação

Biológico

Compensação pela perda de hábitats mediante a proteção de uma 
área equivalente e/ou recuperação de áreas degradadas; ou ainda a 
manutenção  por  um  número  x  de  anos  de  uma  unidade  de 
conservação na região

Construção  de  escada,  canal  da  piracema,  para  passagem  dos 
peixes

Desenvolvimento da produção pesqueira no reservatório

Medidas  de  proteção  da  bacia  hidrográfica  (revegetação  das 
margens do reservatório, programas de conservação dos solos)

Documentação cultural e programa de valorizaçãp da cultura local

Salvamento de fauna

Físico Adotar medidas de controle de poluição durante as obras

Físico Adotar medidas de controle de erosão durante as obras

Físico Manutenção da vazão mínima a jusante

Físico
Regularização da vazão a jusante de forma a reproduzir o regime 
hídrico preexistente

Físico Recuperar áreas degradadas

Socio 
econômico

Educação ambiental e treinamento de mão de obra

Salvamento arqueológico na área diretamente afetada

Reassentamento das populações atingidas

Provisão de infraestrutura e serviços na área do reassentamento

Indenização das benfeitorias perdidas

Indenização de direitos de exploração mineral

Assistência técnica para os reassentados

Regularização jurídica das propriedades

Desenvolvimento do potencial turístico e recreativo

Reconstrução  da  infraestrutura  inundada  (linhas  de  transmissão, 
estradas, armazéns e infraestrutura social)

Documentação e registro do patrimônio natural perdido

Fonte: Adaptado de Sanchéz, 2008.



Assim,  os  planos  de  monitoramento  devem  apresentar  os  parâmetros  a  ser 

monitorados,  a  localização  das  estações  de  coleta,  a  periodicidade  das 

amostragens, a técnica de coleta, preservação e análise das amostras. Os objetivos 

do monitoramento são verificar os impactos reais do empreendimento, fazer uma 

comparação com as previsões realizadas, identificar mudanças e ocorrências não 

previstas,  indicar  necessidade  de  ações  imediatas  caso  algum parâmetro  esteja 

acima  do  permitido  em  lei,  além  de  controlar  o  desempenho  ambiental  do 

empreendimento. 

Cabe salientar  que não só os aspectos biofísicos (água,  solo,  ambiente sonoro, 

atmosfera, fauna e flora), mas também os aspectos sociais devem ser monitorados 

(os estudos de percepção ambiental, pesquisas de opinião pública, o trabalho com 

as lideranças  e  atores  sociais  nas  comunidades  afetadas  pelo  empreendimento, 

acompanhamento dos indicadores sociais e econômicos, são iniciativas adequadas 

para  o  controle  dos  aspectos  sociais  e  econômicos).  A seguir  apresenta-se  um 

quadro com as típicas medidas sugeridas em Estudos de Impacto Ambiental  de 

Barragens. 

Destaca-se  que  na  condução  de  empreendimentos  que  causem  significativos 

impactos ambientais, o ideal é controlar a geração de impactos a partir da evitação e 

prevenção  de  riscos,  redução  dos  impactos  negativos,  compensação  dos  danos 

ambientais previstos e a recuperação do ambiente degradado, em cada etapa do 

empreendimento.

Muitas vezes a equipe de engenharia será convocada a repensar o projeto a partir 

da  identificação  de  condicionantes  ambientais  sensíveis,  como  por  exemplo,  a 

mudança da localização de uma das estruturas de uma ponte em função da área de 

nidificação de uma espécie de aves ameaçada de extinção, enterrar parte de uma 

linha de transmissão (LT) para não intervir na rota de migração de aves, aumentar o 

espaçamento  entre  os  cabos  de  uma  LT  para  evitar  que  aves  de  grande 

envergadura sejam eletrocutadas, aumentar a altura das estruturas da LT para evitar 

desmatamento de área florestada.



Com relação às medidas compensatórias, no Brasil, a Resolução CONAMA Nº 10 

DE 1987 foi revogada e a Lei Federal nº9985 de 18 de abril de 2000 - Lei do Sistema 

Nacional  de  Unidades  de  Conservação  adotou  a  redação  da  Resolução  do 

CONAMA em seu ART° 36 que estipula que: [...] o empreendedor é obrigado a 

apoiar  a  implantação  e  manutenção  de  unidade  de  conservação  do  Grupo  de 

Proteção Integral  [...]. A Lei inclusive prevê a destinação de no mínimo 0,5% dos 

custos totais previstos para a implantação do emprendimento a ser aplicado nessas 

unidades de conservação.

Na Holanda, segundo Sánchez (2008) a compensação ecológica é bem sofisticada e 

deve ser buscada para situações de perda de habitat, degradação de habitat pelo 

nível  de  ruído,  iluminação  ou  poluição  das  águas,  fragmentação  de  habitats  ou 

isolamento.

As  medidas  potencializadoras,  maximizadoras  dos  impactos  benéficos  envolvem 

geralmente os aspectos socioeconômicos, tais como a capacitação da população 

local para determinada atividade, fornecimento de crédito, assistência técnica, com o 

objetivo  de  dotar  às  comunidades  atingidas  de  meios  para  poder  aproveitar  o 

empreendimento como vetor de desenvolvimento local e regional. Por outro lado, as 

empresas  que  já  têm  ações  de  educação  ambiental  em  seus  programas  de 

responsabilidade  social  podem  alocar  e  articular  a  captação  de  recursos  para 

programas voltados para a saúde pública, difusão do conhecimento, capacitação de 

professores, melhoria da infraestrurura de lazer e cultura, entre outros.

Os programas de controle e de gestão (ver Figuras 1 e 2) podem ser estruturados a 

partir de um sistema de gestão ambiental; esta prática começou a ser adotada na 

gestão de empreendimentos desde 1996, com a série ISO 14000 (e NBR 14.001: 

2004), a norma internacional que orienta para a implantação de Sistemas de Gestão 

Ambiental  (SGA).  A adoção  do  SGA permite  que  as  medidas  e  programas  se 

articulem em torno do ciclo PDCA (planejamento, implementação, controle e adoção 

de medidas corretivas), no sentido da promoção da melhoria contínua.



Figura 1 - Sistema de gestão ambiental da UHE de Foz do Apiacás

Fonte: RIMA da UHE Foz do Apiacás (2010)



Figura 2 - Programas Ambientais da Barragem do Rio Ipojuca

Fonte: RIMA da Barragem do Ipojuca (2010)



4. IMPACTOS AMBIENTAIS EM BARRAGENS

As grandes barragens têm seus impactos associados às condicionantes do projeto 

de engenharia e no Brasil  as experiências de Balbina, Tucuruí e Itaipu alertaram 

quanto  à  importância  da  avaliação  de  impacto  ambiental  como  instrumento  de 

análise da viabilidade técnica, ambiental e financeira dos projetos, por envolverem o 

diagnóstico e o prognóstico de evolução da região a partir da inserção do projeto sob 

análise.  A  previsão  dos  impactos  possibilita  o  correto  dimensionamento  do 

empreendimento,  bem  como  subsidia  a  futura  gestão  ambiental  da  obra,  da 

operação e da desativação do mesmo. 

As  barragens  podem  ter  usos  múltiplos:  abastecimento  de  água,  recreação, 

lazer/esporte,  pesca,  geração de energia,  e nesse caso são referenciadas como 

hidrelétricas. 

Cabe destacar que as barragens configuram um tipo de empreendimento gerador de 

impactos ambientais, contudo o equilíbrio do ecossistema aquático no reservatório 

depende  do  tipo  de  uso  e  ocupação  do  solo  e  das  técnicas  de  manejo  e 

conservação do solo adotadas nas bacias que estão a montante do reservatório. 

Observa-se  que  em  barragens  que  realizam  programas  ambientais  junto  aos 

agricultores  e  produtores  das  bacias  contribuintes  do  reservatório,  o  índice  de 

assoreamento do lago passa a ser  controlado e reduzido a partir  da adoção de 

técnicas de readequação ambiental das propriedades. O controle do assoreamento 

é fundamental para a manutenção da vida útil do reservatório associada à geração 

de energia elétrica ou abastecimento. 

Quanto ao barramento com fins de abastecimento público pode ser observado em 

diferentes regiões do país que 

"a  proximidade  das  vias  em  relação  à  rede  de  drenagem  em  bacias  
hidrográficas  com  relevo  acidentado,  agravada  pela  ausência  do  
planejamento  de  dispositivos  de  drenagem  superficial  e  contenção  dos  
processos de erosão de taludes na construção dessas vias, potencializa a  
ação  da  força  hidráulica  das  enxurradas  como  elemento  de  remoção  e  



transporte  de material  em direção aos cursos d’água"  (CATELANI et  al., 
2004), 

o que compromete a qualidade da água do reservatório. 

Sabe-se que a retirada da cobertura vegetal  e o uso do solo contribuem para o 

assoreamento  e  aumento  da  turbidez  dos  rios,  implicando  na  diminuição  da 

disponibilidade de oxigênio e tornando o tratamento da água para consumo mais 

caro. Segundo SILVA (1999) os principais impactos associados ao uso e à cobertura 

do  solo  em bacias  hidrográficas  são:  a  redução  da capacidade de infiltração,  o 

aumento do escoamento superficial e erosão, a sedimentação dos cursos d’água, a 

diminuição da profundidade dos cursos d’água e, consequentemente, o aumento na 

ocorrência de cheias e inundações.

A vinculação  entre  cobertura  vegetal  e  recarga  de  aquífero  é  direta,  as  áreas 

florestadas são a defesa natural de um terreno e seu efeito consiste em dispersão 

da água de chuva, interceptando-a e evaporando-a antes que atinja o solo; protege 

o solo contra o impacto das gotas de chuvas, melhora a estrutura do solo e diminui a 

velocidade de escoamento da enxurrada pelo aumento do atrito da superfície e, por 

conseguinte,  aumenta  a  infiltração  e  contribuição  para  as  águas  subterrâneas. 

(BERTONI e LOMBARDI NETO,1993).

Além disso, o carreamento de matéria orgânica para o reservatório compromete o 

equilíbrio dinâmico da biota aquática, favorecendo a proliferação de macrófitas e 

algas que por sua vez, ao se decomporem, aumentam o nível de nutrientes na água 

alterando toda a cadeia trófica aquática (ver Unidade 2).

4.1. Estudo de Caso: Barragem de Ipojuca

Para  facilitar  a  compreensão,  seguem  os  estudos  reais  de  impactos 

socioambientais.  Destaca-se  que  no  RIMA da  Barragem  de  Ipojuca  a  equipe 

responsável pelo estudo adotou o método da Matriz de Interação 

Impactos ambientais - Meio Físico



• Geração de resíduos sólidos de diversas tipologias durante a operação do(s)  

canteiro(s) de obra. Durante todo o período de construção deve ser verificada a 

geração de resíduos sólidos de diversas tipologias,  desde o material  lenhoso 

proveniente  da  supressão  de  vegetação,  até  os  materiais  excedentes  da 

escavação. 

• Geração de efluentes industriais e domésticos com potencial poluidor durante 

a operação do(s) canteiro(s) de obra: A operação do canteiro de obras produzirá 

efluentes sanitários de características domiciliares, águas de cozinha, águas com 

detergentes, águas oleosas. Igualmente nos canteiros serão produzidas águas 

oleosas provenientes das oficinas mecânicas, das plantas de concreto, calda de 

cimento para injeções dentre outros efluentes. Caso os mesmos não tenham o 

devido tratamento e gerenciamento, poderá haver impacto nos recursos hídricos 

da área de influência do empreendimento.

Este  impacto  é  negativo,  uma  vez  que  poderia  alterar  a  qualidade  das  águas 

superficiais  e  subterrâneas  no  entorno  da  obra,  de  ocorrência  imediata,  de 

probabilidade certa e sua magnitude média, em função do volume e tipo de efluente 

gerado. Este impacto será constante durante toda a fase de construção, variando de 

intensidade em função do volume de efluentes gerados no período.

• Degradação das áreas de empréstimo e bota-fora: a remoção da cobertura 

vegetal, a utilização de áreas como jazidas, empréstimos e bota-foras, além de 

outras ações ligadas diretamente à construção da barragem, como a instalação 

de canteiros de obras,  vão gerar  um impacto  significativo  no meio.  As áreas 

degradadas, além de representarem elemento paisagístico altamente negativo, 

mostram potencial para formação de focos de erosão ou para estabelecimento 

de condições propícias à aceleração de processos biológicos patogênicos, como 

a  instalação de um ambiente  favorável  à  reprodução de vetores  de doenças 

(valas isoladas, acúmulo inadequado e abandono indevido de restos de obra e 

resíduos).

• Alterações no fluxo de água, aumento da turbidez d'água e carreamento de 



partículas  para  jusante  do ponto  de barramento:  para  construção do eixo  da 

barragem, será necessário o desvio do rio com a construção de ensecadeiras. 

Esta  ação  causará  uma  mudança  no  escoamento  d’água  do  rio  causando 

impacto  às  populações ribeirinhas,  à  fauna e flora  das margens dos rios.  As 

atividades desenvolvidas envolvem o deslocamento de grande volume de rocha 

e terra, que podem escoar para a calha do rio, com o carregamento de partículas 

inorgânicas e orgânicas, resíduos sólidos e líquidos de natureza diversa e outros 

dejetos  que  contribuem  para  a  deterioração  da  qualidade  da  água  do  rio  a 

jusante do empreendimento.

A normalização do regime de vazões a jusante da barragem durante esta fase deve 

ser a mais rápida possível. Com o esvaziamento do rio poderão aparecer pontos 

baixos formadores de lagoas a jusante podendo ocasionar mortandade dos peixes 

retidos devido à redução do oxigênio dissolvido na água. Também poderá haver o 

carregamento temporário de material de vedação das ensecadeiras aumentando a 

turbidez  da  água  para  jusante  durante  a  fase  final  de  fechamento  do  rio  e  em 

eventuais fases de desmonte de ensecadeiras, com a redução da qualidade da água 

do rio a jusante.

• Perda de áreas com potencial de exploração mineral, especialmente areia.

• Alteração  do  regime  hídrico  com  a  redução  dos  picos  de  cheias  naturais  a 

jusante, mas também com a elevação dos níveis de água a montante por efeitos 

do  remanso.  Mesmo assim,  alguma atenuação  do  hidrograma da  cheia  será 

verificada pela presença do lago. Contudo, os benefícios à jusante dependerão 

da operação correta do reservatório, em caso contrario, a presença da barragem 

pode representar um fator de risco para as comunidades a jusante. 

• A oscilação do nível da água do reservatório poderá induzir a instabilização das 

encostas marginais do reservatório, ocorrendo escorregamentos nas encostas e 

aumento da intensidade dos processos erosivos em função da exposição do solo. 

O choque contínuo das ondas formadas no reservatório pela ação dos ventos na 

base  das  encostas,  em  determinadas  épocas  do  ano,  poderá  provocar  o 

solapamento  das  margens  e  em  consequência,  desbarrancamentos.  Esse 



processo poderá favorecer também o transporte de detritos para o interior  do 

reservatório, pela lavagem do material fino superficial das encostas.

Como  medidas  preventivas  podem-se  identificar  as  áreas  críticas  nas  encostas 

marginais  do  reservatório,  nas  quais  as  modificações  das  cargas  hidráulicas 

impostas  pelo  enchimento  e  rebaixamento  do  nível  de  água  possam  promover 

alterações nas condições naturais  do solo,  definindo-se então a necessidade de 

implantar estruturas especiais de forma a fortalecê-las (proteção com enrocamento, 

gabiões, etc).

• Alteração  do  regime  hídrico  com  a  geração  de  períodos  de  vazão 

reduzida  a  jusante  da  barragem,  causando  conflitos  pelo  uso  da  água: A 

construção  da  barragem  deverá  alterar  o  regime  hídrico  para  jusante  até  que 

afluentes de jusante comecem a aportar mais água ao rio.

A sequência de meses em que se operará com vazão reduzida, dependendo da 

região pode ser de aproximadamente 5 meses. Nesses períodos sem vertimento da 

barragem, a vazão liberada para jusante é bastante baixa e constante,  podendo 

ocasionar  alguns  impactos  negativos  como:  improvisação  de  travessias  não 

adequadamente dimensionadas sobre o leito  do rio,  com baixa profundidade em 

função da baixa vazão, que podem colocar em risco pessoas, animais e bens na 

eventualidade da ocorrência de picos de cheias a montante do reservatório e que 

provoquem o seu enchimento até a cota do vertedor, o súbito início de vertimento e 

um aumento desavisado da vazão para jusante, eventualmente afogando os pontos 

de travessia improvisados; possibilidade de conflitos pelo uso da água a jusante 

(abastecimento público, irrigação).

• Alterações microclimáticas: a substituição de uma área de floresta tropical por 

um lago artificial ou um reservatório modifica o ambiente e, consequentemente, o 

clima de uma determinada localidade e seu entorno. 

Impactos ambientais - Meio Biológico/Ecológico

• Transformação do ambiente lótico para lêntico ou misto: Os ambientes de 



água  doce  são  divididos  em  lóticos  e  lênticos,  sendo  em  termos  gerais  os 

primeiros  relacionados  com  água  em  movimento  e  os  segundos  com  água 

parada. A introdução de uma barreira no rio causará a mudança do ambiente 

lótico  para  lêntico,  e,  devido  a  esta  mudança,  as  características  das  águas 

sofreram alterações, criando um novo ecossistema que aos poucos vai se tornar 

outro com um novo equilíbrio. Este impacto representa, na verdade, um conjunto 

de transformações que individualmente configuram impactos negativos pela sua 

consequência na fauna e flora aquáticas e na qualidade da água.

• Ampliação dos ambientes ribeirinhos com a formação do reservatório e o 

consequente  aporte  de  espécies  da  fauna: Este  impacto  considera  a 

ampliação dos ambientes ribeirinhos com a formação do reservatório, que tem 

como resultado o aporte de espécies da fauna associada (anfíbios, répteis, aves: 

jaçanã, andorinhas, garças, socozinhos, lavandeiras, viuvinhas, maçaricos, etc.).

• Supressão  de  remanescentes  florestais: perda  de  mata  ciliar  e  várzeas 

alagáveis.  Os  efeitos  desta  supressão  envolvem  alteração  da  paisagem, 

comprometimento do equilíbrio populacional natural das espécies, eliminação e 

diminuição de área de alimentação, abrigo, reprodução e repouso.

A  remoção  da  vegetação  e,  em  sequência,  o  enchimento  do  reservatório, 

proporcionará  a  perda  de  ambientes  diversos  comprometendo,  a  nível  local, 

relações  existentes  entre  fauna  e  flora,  alterando  a  paisagem  e  reduzindo  a 

estabilidade geral dos ecossistemas.

• Perda  de  habitat  de  fauna  terrestre  e  deslocamento  de  indivíduos  das 

espécies animais para áreas contíguas de mata não impactada, dentro de 

um  mesmo  fragmento  florestal: a  supressão  dos  poucos  fragmentos 

florestados existentes na área poderá ocasionar o deslocamento de indivíduos 

das espécies animais para áreas contíguas de mata não impactada, dentro de 

um mesmo fragmento florestal.

O aporte  de tais  indivíduos aos sítios ocupados por  populações estabelecidas e 

dinamicamente equilibradas poderá causar uma interação competitiva cujo resultado 



será a quebra da estabilidade local com possível redução de populações. 

• Aumento  do  número  de  hectares  florestados  na  Área  de  Influência 

Direta(AID), com rebatimento direto na fauna associada:. A criação de uma 

Área de Preservação Permanente  (APP)  com largura  de 30m no entorno do 

reservatório  representará  a  introdução  de  vegetação  nativa,  aportando  no 

ambiente expressivos ganhos ecológicos, potencializados pela possibilidade de 

interconectar os poucos fragmentos remanescentes que restam na ADA.

• Alterações florísticas e fisionômicas decorrentes da elevação do nível do 

lençol freático: o enchimento do reservatório e a elevação do nível do lençol 

freático  fará  com que  áreas  que  antes  eram secas  passem a  ser  alagadas. 

Algumas plantas só conseguem sobreviver no alagado e outras nas áreas secas. 

Dessa  forma,  muitas  delas  poderão  morrer  durante  o  enchimento  e,  depois, 

durante o funcionamento da usina,  com a vegetação se modificando para se 

ajustar à nova condição.

• Alteração na  diversidade  e  nas características da  vegetação: na  fase  de 

instalação  serão  derrubadas  árvores  para  a  instalação  do  canteiro  de  obras, 

alojamentos, acessos, etc. Já na fase de operação, o enchimento do reservatório 

alagará uma grande área, o que também levará à perda de muitas árvores. 

• Aumento da pressão antrópica (humana) sobre a vegetação: a melhoria e a 

construção de estradas para o início das obras possibilitarão o acesso mais fácil  

à floresta, o que poderá aumentar a derrubada ilegal de árvores por madeireiros 

e grileiros.

• Perda de áreas de vegetação nativa: Na fase de instalação, será eliminada a 

vegetação para as obras civis (canteiro, pátios, barragem, etc.). 

• Alteração do número de animais nas áreas de influência: durante as obras, o 

barulho  de  máquinas  e  pessoas  pode  afugentar  alguns  animais.  Outros  não 

conseguem fugir para longe e/ou possuem o hábito de se enterrarem, podendo 



não sobreviver durante a terraplanagem ou pela queda de árvores sobre eles. 

Além disso, durante a fuga, muitos animais podem ser atropelados ou ser vítimas 

de caçadores ou dos próprios trabalhadores da obra.

Neste último caso, as cobras e outros animais venenosos são mais vulneráveis. O 

enchimento do lago levará ao desaparecimento de muitos animais por afogamento.  

Além disso, serão formadas pequenas ilhas, que serão disputadas pelos animais em 

fuga, com muitos deles sendo eliminados.

• Eliminação  de  habitats  (locais  de  moradia)  e  perda  de  conectividade 

(ligação): a criação do reservatório acarretará a perda de muitos locais que os 

animais usam para repousar, se alimentar ou para se acasalar, como os pedrais 

na beira de rios, praias de areia e tocas na margem. Além disso, grandes porções 

de floresta, que antes eram unidas, passarão a ser separadas pelo lago, não 

permitindo a passagem dos animais de um lado para o outro. Dessa forma, sua 

reprodução ficará  dificultada.  Esses fatores  poderão levar  a  uma redução na 

população desses animais.

• Alteração  no  ambiente  aquático  e  na  qualidade  da  água: os  impactos 

ambientais sobre o rio e seus afluentes começam ainda na fase de instalação. A 

exposição do solo pelo corte da vegetação produz sedimentos (areia e argila) 

que podem ser levados para o rio pelas chuvas. Esses sedimentos prejudicam a 

sobrevivência  de  diversos  organismos  aquáticos  de  pequeno  tamanho, 

conhecidos como plâncton e bentos, e também de alguns peixes que preferem 

águas claras. Esses sedimentos e o fundo do rio podem estar contaminados por 

mercúrio, substância muito utilizada nos garimpos.

O mercúrio pode prejudicar a flora e a fauna aquática, podendo chegar ao próprio 

ser humano, caso este se alimente de peixes contaminados. Contudo, é na fase de 

operação do reservatório que ocorrerão as maiores modificações no rio e em seus 

tributários.  O  rio  ficará  mais  profundo  e  calmo (águas  lentas),  o  que  modificará 

muitas características físicas (luz e temperatura), químicas (haverá mais nutrientes, 



como nitrogênio e fósforo, e diminuição do oxigênio da água) e biológicas (morte de 

espécies  sensíveis  e  aumento  das  espécies  que  podem  viver  em  ambientes 

alterados).  Essas  modificações  físicas,  químicas  e  biológicas  poderão  criar 

problemas, tais como piorar a qualidade da água, surgimento de algas que causem 

doenças,  mortandade de peixes,  crescimento  das populações de caramujos  que 

transmitem doenças, entre outros.

• Aumento na população de insetos que transmitem doenças: nas obras, o 

corte da vegetação e o barramento do rio favorecerão o surgimento de novos 

criadouros para mosquitos transmissores de doenças, como a febre amarela, a 

malária,  a  dengue  e  a  leishmaniose.  Poças  de  água  criadas  no  solo  pela 

movimentação de carros, caminhões e tratores, assim como pequenos depósitos 

de água formados em máquinas e/ou em materiais descartados, podem servir de 

criadouros para várias espécies de mosquitos.

Além disso, o corte da vegetação deslocará os mosquitos que vivem na mata, para 

os alojamentos e residências, o que poderá resultar na transmissão de doenças. A 

chegada  de  trabalhadores  com  suas  famílias  poderá  aumentar  ainda  mais  a 

circulação dessas moléstias. 

• Aprisionamento  de  peixes  nas  áreas  ensecadas: durante  as  obras,  será 

necessário mudar o curso natural do rio, estabelecendo um tipo de barreira junto 

a cada uma das margens, que têm o nome de ensecadeiras. Com isso, alguns 

peixes  poderão  ficar  presos  em  ambientes  semelhantes  a  piscinas,  que  se 

formam nessas ensecadeiras.

O problema é que a água de dentro dessas piscinas fica muito quente com o calor 

do  sol,  podendo  até  mesmo  secar,  prejudicando  a  sobrevivência  dos  peixes, 

principalmente daqueles mais sensíveis, que poderão morrer durante das obras, se 

não forem salvos.

• Alteração  na  dinâmica  de  deslocamento  dos  peixes: a  construção  da 

barragem funcionará como uma barreira física, artificial e intransponível para os 



peixes que têm o hábito de se deslocar para cima ou para baixo do rio. Dessa 

maneira,  muitas  espécies,  sobretudo  as  de  piracema,  que  sobem o  rio  para 

reprodução no início e durante o período de chuvas, não conseguirão ultrapassar 

a barragem, o que poderá prejudicar o seu ciclo reprodutivo. Isso diminuirá a 

disponibilidade desses peixes como recurso pesqueiro, se medidas adequadas 

não forem introduzidas no projeto de engenharia do empreendimento.

• Alteração  na  estrutura  da  comunidade  de  peixes: com  a  construção  e 

operação da barragem ocorrerão alterações na comunidade de peixes, pois parte 

do rio será barrado e transformado em um grande lago, modificando o tipo de 

ambiente aquático e a qualidade da água. A consequência disso é a substituição 

de algumas espécies de peixes, que hoje ocorrem no baixo rio por outras melhor 

adaptadas ao ambiente de lago.

Esse fato  modificará  as relações entre  as  espécies,  incluindo a  criação de uma 

competição  por  áreas  apropriadas  para  sua  sobrevivência.  Como  exemplo,  a 

vegetação utilizada pelos peixes como fonte de alimentação, reprodução, refúgio e 

crescimento será alterada, influenciando diretamente na composição de espécies de 

peixes e nas relações entre elas.

• Alteração na diversidade de peixes: a transformação de um trecho do rio em 

lago, com mudanças no deslocamento dos peixes e alteração na estrutura da 

comunidade  desses  animais,  levará  à  alteração  na  variedade  de  peixes 

encontrados no rio. Uma das consequências mais graves é a possibilidade de 

extinção de espécies mais sensíveis a essas mudanças. Em geral, as alterações 

na  diversidade  de  peixes  são  causadas  por  atividades  humanas,  como,  por 

exemplo:  práticas  pesqueiras  predatórias;  desmatamento  das  margens  e  das 

áreas  alagáveis;  lançamento  de  lixo  e  esgoto,  e  obras  de  dragagens  e  de 

construção de barragens.



 Figura 3 - Transformações a montante e a jusante da barragem.

Fonte: Compesa e ABF Engenharia (2010).

Impactos ambientais - Meio Socioeconômico (Antrópico)

• Ampliação  da  cobertura  do  serviço  de  abastecimento  de  água  e  da 

capacidade de atendimento da demanda, no caso da Barragem de Ipojuca.

• Criação de expectativas favoráveis: as expectativas iniciais da população, 

geralmente,  podem ser  favoráveis  ao  empreendimento,  pois  se  baseiam nas 

possibilidades de geração de empregos e melhoria nas condições de vida da 

população, por meio da construção de equipamentos de infraestrutura e serviços, 

do aquecimento do comércio e dos serviços locais e, ainda, da valorização de 

muitas propriedades.

Também são geradas expectativas favoráveis nos representantes do Poder Público 

local, pela possibilidade de aumento das receitas municipais e da chegada de novos 

investimentos.  Outros  interessados,  como  comerciantes  locais  e  entidades 

representativas,  também  experimentam  expectativas  favoráveis  em  relação  ao 

empreendimento.

• Criação  de  expectativas  desfavoráveis: na  fase  de  planejamento,  a 



divulgação  da  possibilidade  de  implantação  da  barragem  poderá  gerar 

expectativas negativas pela incerteza sobre os prazos das obras e a delimitação 

precisa das áreas do reservatório  e  das propriedades a serem afetadas pela 

inundação  das  terras.  Preocupações  também  podem  surgir  com  relação  à 

chegada de população migrante, atraída pelo grande número de empregos nas 

obras.  Essa  preocupação  pode  estar  relacionada,  principalmente,  com  a 

concorrência  por  postos  de  trabalho  e  a  pressão  sobre  a  infraestrutura  de 

serviços básicos (saúde, educação e saneamento).

Na fase de instalação, as expectativas desfavoráveis se referem à interferência que 

as obras poderão causar no dia a dia dos moradores da região afetada, tais como a 

possibilidade de aumento na incidência de doenças infectocontagiosas,  violência, 

prostituição e criminalidade,  desemprego,  acidentes viários,  emissão de poeira  e 

ruídos, etc. Este impacto também deverá ocorrer ao término da fase de obras da 

barragem quando a mão de obra será desmobilizada, reduzindo assim, os postos de 

trabalho associados ao empreendimento.

• Possibilidade  de  submersão  de  estruturas,  edificações  e  sítios 

arqueológicos não conhecidos: Essa destruição caracteriza-se como crime ao 

patrimônio histórico, cultural e arqueológico, de acordo com a Lei nº 3924 de 26 

de Julho de 1961.

• Riscos e desconfortos associados à provável utilização de explosivos 

para  desmonte de material  rochoso no leito  do rio: quando necessária  a 

utilização de explosivos para o desmonte dos blocos de rocha, esses afloram no 

leito do rio e precisam ser retirados.

• Transferência ou retirada compulsória da população que habita hoje a 

ADA: o remanejamento de populações requer a realização de ações complexas, 

que se desdobram em um conjunto de atividades inter-relacionadas, tais como: 

preparação para a mudança – inclui o cadastramento, a escolha do novo local e 

tipo  de  moradia,  realização  de  acordos  relativos  à  indenização  de 



bens/benfeitorias  etc.;  traslado  –  contempla  providências  práticas  quanto  à 

operacionalização  das  mudanças,  tais  como  aluguel  de  caminhões, 

empacotamento  dos  bens,  definição  dos  horários  mais  apropriados  etc.; 

reassentamento - implica apoio aos reassentados, de modo a garantir o bem-

estar das pessoas, na fase de adaptação aos novos locais de residência.

• Alteração  da  oferta  de  emprego: Este  é  um  impacto  positivo  do 

empreendimento, sobretudo, na fase de instalação, quando serão empregados 

operários. Sem dúvida, o aumento da oferta de postos de trabalho contribui para 

a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores empregados e suas famílias.  

Há a possibilidade de maximizar este impacto, caso seja contratada mão de obra 

local.

• Perda de infraestrutura  pública  e  privada e da comunicação viária: a 

formação de um espelho d'água pode comprometer  a infraestrutura viária,  de 

comunicação da região.

• Melhoria das condições de habitação e de acesso aos serviços básicos 

por parte da população reassentada: a população a ser retirada da futura área 

de  inundação  enfrentará  todos  os  impactos  negativos  inerentes  ao 

remanejamento involuntário de populações, entre os quais se destacam a ruptura 

dos laços de vizinhança e apoio mútuo, e as dificuldades de adaptação à nova 

condição de moradia, vizinhança e trabalho. 

• Perda de terras produtivas de lavouras de subsistência: a desapropriação 

das  terras  inseridas  na  ADA (inclusive  APP)  pode  resultar  na  supressão  de 

lavouras existentes e no deslocamento de atividades pecuárias.

• Criação de uma situação de risco potencial  para as comunidades em 

função da presença da barragem: Os acidentes relacionados com as cheias do 

rio  durante a construção de barragens apresentam uma alta percentagem de 

ocorrência,  assim,  considera-se  o  impacto  relacionado  com  o  aumento 



temporário de risco para as comunidades a jusante.

• Paralisação,  redução  ou  incremento  de  atividades  econômicas: A 

desapropriação e a desocupação das faixas inseridas na ADA representam a 

paralisação permanente das atividades agrícolas praticadas, fato que repercutirá 

com  maior  intensidade  na  renda  dos  agricultores  que  desenvolvem  suas 

atividades em escala reduzida. 

Entre as formas de uso e ocupação que poderão sofrer alteração, destacam-se a 

perda de poços existentes na margem do rio e as condições de realização da pesca. 

Com  o  reservatório  modificam-se  também  as  condições  de  balneabilidade  a 

montante e a jusante. Quanto às atividades de pesca, a construção da barragem 

impedirá sua prática no trecho do rio, onde serão realizadas as obras.

Após a formação do reservatório, é possível a retomada dessas atividades, embora 

deva  ocorrer  uma mudança  nas  técnicas  comumente  utilizadas  na  área,  já  que 

haverá alterações de profundidade e na dinâmica do rio.

• Riscos  de  acidentes  com  a  população,  principalmente  afogamentos: 

Durante a operação do empreendimento, a alteração no regime do rio com a 

formação do reservatório poderá representar riscos para a população, em razão 

da maior profundidade da água em alguns trechos.

• Ruptura de ativos/redes sociais (relações de vizinhança, ajuda mútua, 

troca  de  favores  etc.): o  deslocamento  de  comunidades  é  extremamente 

perturbador e normalmente causa grandes impactos negativos às comunidades e 

indivíduos mais vulneráveis.

• Os  principais  impactos  são  econômicos,  sociais  e  ambientais: Os 

impactos econômicos incluem o desmantelamento de sistemas de produção, a 

perda  de  bens  produtivos,  a  perda  de  fontes  de  renda,  a  relocalização  das 

pessoas para áreas onde suas habilidades são menos aplicáveis e para locais 

onde há uma disputa maior pelos recursos. As relações de vizinhança favorecem 

a troca de favores e a ajuda em casos de necessidade, bem como o acesso a 



fontes complementares de renda.

• Dinamização  da  economia: as  demandas  provenientes  da  instalação  do 

empreendimento,  com  consequente  aumento  da  arrecadação  tributária  e  da 

renda  disponível  na  região,  deverão  ter  início  na  fase  de  planejamento  e 

perdurarão, na fase de instalação, até a conclusão das obras.

A maior parte da mão de obra deverá ser contratada no local, principalmente os 

trabalhadores  não  especializados  e  semiespecializados  (vigias,  encarregados, 

serventes,  armadores,  pedreiros,  carpinteiros,  ajudantes  de  caminhão  e  de 

montagem, eletricistas,  bombeiros de manutenção e técnicos de enfermagem do 

trabalho). 

• Pressão  na  infraestrutura  de  serviços: por  ser  um empreendimento  de 

grande porte, a construção da usina tenderá a atrair populações migrantes de 

outras regiões em busca de oportunidades de emprego e renda, criando forte 

pressão  sobre  os  serviços  públicos  de  saúde,  educação,  segurança  e 

saneamento básico, e afetando os mercados locais de trabalho e de habitação.

De fato,  as pessoas de outras regiões,  atraídas pelo empreendimento tendem a 

ocupar novas áreas urbanas e rurais, aumentando o número de adultos jovens do 

sexo masculino, solteiro ou longe da família e a procura de serviços básicos, o que 

poderá trazer problemas consideráveis para as Prefeituras na área de influência do 

empreendimento se não forem tomadas providências necessárias e adequadas.

Ainda que o empreendedor ofereça serviços de alimentação e atendimento médico 

(ambulatorial)  aos  trabalhadores  e  que  cumpra,  obrigatoriamente,  as  normas  de 

Segurança e Saúde, os trabalhadores das obras poderão passar por imprevistos. 

Poderão ocorrer problemas com animais peçonhentos (venenosos) e surgir outras 

doenças, tais como malária, dengue, leishmaniose e febre amarela, demandando a 

utilização dos serviços de saúde da região.

• Alteração  na  infraestrutura  viária:  o  futuro  reservatório  alagará  alguns 

trechos de estrada, principal acesso a várias propriedades, e de outras estradas 



rurais e vias de acesso a fazendas da região. Outros pontos que serão afetados 

pelo reservatório são algumas pontes sobre afluentes do rio.

Os trechos atingidos, o traçado da estrada deverá ser alterado, de modo que as 

propriedades mantenham seus acessos. Para servir como acessos às obras, serão 

utilizadas as estradas a serem abertas e as existentes, que chegam pela margem 

esquerda ou pela margem direita do rio, as quais receberão melhorias ao término 

das obras.

• Alteração no uso e ocupação do solo: as terras que deverão ser inundadas 

pelo reservatório são, em grande parte, cobertas por florestas nativas e, em outra 

parte,  pelas  margens  do  rio  e  de  seus  afluentes,  consideradas  Áreas  de 

Preservação Permanente (APP).

Além  disso,  há  áreas  sem  definição  de  uso,  tendo  sido  muitas  delas  recém- 

desmatadas e ocupadas, em geral, por pastagens para a criação de bovinos. No 

interior de uma das propriedades, existe uma área de garimpo em atividade, que 

deverá ser afetada com a formação do reservatório da barragem. Em relação à Terra 

Indígena, não haverá interferência direta no uso e ocupação do solo.

• Alteração na paisagem: Com a construção da barragem haverá alteração da 

paisagem da região, desde a fase de instalação até a de operação.

• Interferências com o patrimônio histórico, cultural e paisagístico: o rio 

está associado à identidade, à ação e à memória de um grupo importante na 

história  e  na  formação  da  sociedade  e  da  cultura  regional,  que  é  o  grupo 

composto pelos próprios garimpeiros e pelos que têm ligações com o garimpo. 

Os bens (materiais, memória e imaginário) associados ao garimpo são parte do 

patrimônio histórico-cultural da região.

Quanto aos sítios de valor  paisagístico, isto  é,  aos locais  de beleza natural  que 

serão  impactados  pela  barragem,  destacam-se  trechos  do  ambiente  ribeirinho, 

especialmente as praias de rios, cachoeiras e ilhas, e a vegetação e fauna a eles 

associados.



• Interferências  com  o  patrimônio  arqueológico: essas  interferências 

poderão ocasionar destruição, total ou parcial,  desses sítios arqueológicos, se 

houver  ações  que  afetem  as  áreas  dos  antigos  assentamentos  indígenas 

históricos  ou  pré-históricos,  enterrando-os  ou  inundando-os,  o  que  será  uma 

perda para a memória nacional. Uma vez que os bens arqueológicos estão no 

solo,  qualquer  movimento  dele  poderá  causar  interferências,  mais  ou  menos 

graves, sobre sítios arqueológicos, de acordo com sua extensão e profundidade.

• Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE): nos últimos anos, a questão 

das mudanças climáticas tem sido amplamente debatida, por causa do aumento 

da temperatura global observado no último século. Esse aumento pode ter sido 

causado pelas emissões de gases,  conhecidos como Gases de Efeito  Estufa 

(GEE).

Na fase de instalação da UHE, as emissões de GEE resultarão dos equipamentos e 

veículos  a  combustão que  serão utilizados  durante  as  obras.  Quanto  à  fase de 

operação, sabe-se que os reservatórios geram emissões de gases de várias fontes, 

como a provocada pela decomposição de árvores acima da superfície da água, de 

árvores mortas e de plantas aquáticas que alimentam micro-organismos no fundo do 

reservatório.

Os  principais  GEE liberados  são  o  gás  carbônico  e  o  metano.  Ressalta-se,  no 

entanto, que a liberação desses gases também ocorre, em maior ou menor grau,  

nos rios em seu estado natural. No atual estágio de conhecimento científico, não se 

pode  ainda  estimar  a  contribuição  dos  reservatórios  de  usinas  hidrelétricas  na 

emissão dos GEE.

Por outro lado,  a geração de energia por  hidrelétricas diminui  a necessidade de 

funcionamento das usinas termelétricas, que geralmente operam pela combustão de 

óleo diesel, emitindo gases de efeito estufa e outros poluentes do ar. 

 As  medidas  para  mitigação,  potencialização  e  compensação  decorrente  dos 

impactos listado para a barragens são normalmente denominados de programas. 



Seguem alguns exemplos de programas realizados para as barragens de Ipojuca e 

Foz do Apiacás.

O  Programa  de  Comunicação  Social visa  criar  e  manter  os  canais  de 

comunicação necessários para um bom relacionamento entre o empreendedor e os 

diversos participantes envolvidos na implantação do empreendimento, de maneira 

que as informações circulem adequadamente e que seja facilitada a execução das 

ações planejadas nos outros programas ambientais. Este Programa justifica-se não 

só em função dos impactos ambientais identificados, mas também, sobretudo, pela 

necessidade de implementação de um sistema de comunicação eficaz e ágil, com 

capacidade para intermediar as relações entre o empreendedor, os executores da 

obra e as administrações públicas.

Outra justificativa é a necessidade de esclarecer à população residente nas áreas 

afetadas acerca dos aspectos relativos às obras, uma vez que, para a implantação 

da barragem será necessário contratar mão de obra, utilizar acessos alternativos, 

atentar para a circulação de pessoas, maquinários e equipamentos, além de outras 

medidas que alterarão o dia a dia da população local. O responsável pelo Programa 

de  Comunicação  Social  é  o  empreendedor,  em conjunto  com as  empreiteiras  e 

empresas especializadas que vierem a ser contratadas.

Programas Especiais:

Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial: a 

legislação atual estabeleceu que deverá ser constituída uma faixa marginal de, no 

mínimo, 100m de largura no entorno dos reservatórios artificiais situados em áreas 

rurais,  medida  a  partir  do  seu  nível  máximo  normal  de  operação.  Essa  faixa 

constituirá  a  nova  Área  de  Preservação  Permanente  (APP),  para  a  qual  serão 

criados  mecanismos  de  proteção,  de  modo  a  impedir  sua  ocupação  quando  da 

operação da Usina, e disciplinar a área do entorno do reservatório, assegurando seu 

uso sustentável.



O Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial se 

justifica, portanto, por buscar harmonizar os objetivos de preservação do entorno do 

futuro reservatório — expresso na legislação ambiental e nas exigências dos órgãos 

licenciadores — com a redução de impactos sobre a sociedade local, com destaque 

para as medidas listadas a seguir. 

• Identificar, classificar e mapear as áreas críticas das encostas marginais do futuro 

reservatório,  nas  quais  as  modificações  das  cargas  hidráulicas  impostas  pelo 

enchimento do reservatório possam promover alterações nas condições naturais dos 

solos, definindo-se, então, medidas preventivas e/ ou corretivas.

• Revegetar as margens, com espécies tolerantes à variação de umidade, até o mais 

próximo possível da linha d’água.

•  Propor a criação de Unidades de Conservação no entorno do reservatório, para 

organizar a ocupação humana na área. 

• Incentivar a conservação das áreas de mata no entorno do reservatório.

• Disciplinar o uso das margens do reservatório. 

O principal responsável pela implantação deste Programa é o empreendedor, com 

parcerias  e  convênios  com  as  Prefeituras  Municipais,  órgãos  ambientais  e 

instituições científicas.

Programas Vinculados às Obras:

Programa de  Gestão  da  Obra: tem como objetivo  garantir  o  cumprimento  e  a 

implementação  de  todos  os  Programas  Ambientais  propostos  para  o 

empreendimento,  visando  à  realização  das  medidas  e  ações  de  mitigação, 

compensação e monitoramento.

Este  programa  deve  ser  abordado  considerando  dois  grupos  de  atividades 

principais: supervisão de obras com enfoque ambiental (acompanhamento, controle 

e avaliações funcionais, qualitativas e quantitativas), estruturadas como Atividades 

de  Supervisão  Ambiental;  gerenciamento  da  realização  dos  programas  do  PBA, 

viabilizando  suas  implementações,  as  quais  envolvem  o  desenvolvimento  dos 



processos da interação, articulação e informação junto às comunidades e grupos de 

interesse.

O Programa de Gestão da Obra é de responsabilidade da proponente, que poderá 

executar  o  programa com a participação de seus próprios  técnicos  ou  contratar 

empresa especializada.

Programa de Saúde e Segurança no Trabalho: este Programa justifica-se como 

uma estratégia para prevenir problemas de saúde e de segurança dos trabalhadores 

nas  obras,  causados  por  doenças  e  por  acidentes  decorrentes  do  trânsito  de 

veículos,  da utilização de equipamentos e ferramentas,  do desmonte  de rochas, 

entre outras atividades do empreendimento.

Com  isso,  é  possível  determinar  as  necessidades  de  pessoal,  equipamentos  e 

materiais capazes de atender a situações de emergência, assim como cumprir as 

rotinas de saúde ocupacional e segurança, exigidas pela Legislação do Trabalho no 

Brasil. 

Algumas medidas recomendadas estão apresentadas a seguir :

•Tomar  providências  para  a  manutenção  da  saúde  dos  trabalhadores  e  do 

saneamento  no  canteiro  e  nas  frentes  das  obras,  para  evitar  a  propagação  de 

doenças na região.

•  Realizar  exames  no  momento  da  contratação  dos  trabalhadores  das  obras  e 

depois  periodicamente,  com a  finalidade  de  controlar  o  padrão  de  saúde  dessa 

população e evitar possíveis ocorrências de doenças.

• Manter as estruturas de primeiros socorros nas frentes de trabalho e canteiros de 

obras e ambulâncias para remoção e transporte de acidentados. Em casos bastante 

graves, os pacientes deverão ser removidos para os centros com melhores recursos 

hospitalares,  sem  sobrecarregar  a  infraestrutura  local.  O  empreendedor  e  as 

empreiteiras que vierem a ser contratadas são os responsáveis por este Programa.



Programas de Interferências Especiais

Paleontologia Preventiva: as obras civis necessárias à construção da barragem, 

como terraplenagem, escavações para instalação do canteiro de obras, abertura de 

acessos,  desvio  do  rio,  construção  de  barragem,  se  forem  feitas  sem 

acompanhamento de especialistas, poderão comprometer a integridade dos sítios de 

fósseis que possam vir a ser identificados. Por isso, este Programa de Paleontologia 

Preventiva  é  importante,  especialmente  para  as  comunidades  locais  e  para  a 

comunidade científica nacional, em particular, para as quais deverão ser repassados 

o acervo dos dados e as informações obtidas. 

Programas de Monitoramento, Manejo e Conservação

Programa de  Monitoramento  das  Condições  de  Erosão  e  Instabilidade  das 

Encostas: neste Programa, são recomendadas ações e medidas a serem aplicadas 

durante e após as obras da UHE, com o intuito de proteger e estabilizar as encostas 

marginais  do  seu  reservatório,  áreas  vizinhas,  acessos  às  obras,  locais  para 

canteiros  e  alojamentos.  A  possibilidade  de  escorregamentos  e  formação  de 

processos  erosivos  localizados  torna  necessário  implementar  um  programa  que 

procure buscar  soluções para evitar  ou diminuir  tais  impactos,  através de ações 

preventivas ou mesmo corretivas, que os impeçam.

As  obras  para  construção  da  barragem  exigirão  grande  movimentação  de  solo 

(terraplenagem),  uso  de  veículos  pesados  e  supressão  de  vegetação.  Tais 

atividades,  aliadas  à  existência,  na  região,  de  áreas  suscetíveis  à  erosão, 

principalmente as situadas em relevos mais movimentados e encostas, nas áreas 

adjacentes às estradas e na futura APP do entorno do reservatório, poderão gerar 

impactos ambientais, como a alteração de solos, corpos hídricos e vegetação.

As condições climáticas, de relevo e de solos da região também contribuem para o 

início  ou  aceleração  de  processos  erosivos.  Chuvas  fortes  e  abundantes, 



concentradas  em  determinados  períodos  do  ano,  e  solos  pouco  profundos  e 

pedregosos provocam a instabilidade do terreno. Durante o enchimento, a saturação 

e a submersão da base das encostas marginais poderão provocar uma redução na 

resistência dos solos.

A paulatina elevação do nível d’água do reservatório até o seu completo enchimento 

e  a  consequente  elevação  do  nível  das  águas  subterrâneas  poderão  provocar 

efeitos nos solos dessas encostas. Deve-se considerar, também, a formação e o 

choque das ondas do reservatório  provocadas pelo  vento,  o  que poderá  causar 

desmoronamento de massas de solo e rocha.

Considerando os aspectos mencionados, a implantação deste Programa se justifica, 

principalmente, pela necessidade de reduzir ao máximo a ocorrência e a magnitude 

dos danos aos solos, aos rios, aos mananciais e às vias de acesso que garantirão 

maior tempo de vida ao reservatório e à própria barragem. O empreendedor é o 

responsável pela implantação deste Programa e deverá fiscalizar as empresas por 

ele contratadas para executar esse trabalho.

Programa de Monitoramento da Fauna: O Programa de Monitoramento da Fauna, 

diretamente associado ao Programa de Manejo da Fauna, deve atender às medidas 

a seguir listadas:

•  Acompanhar as alterações nos parâmetros de distribuição da fauna, abundância, 

riqueza e diversidade das espécies selecionadas para a análise. 

• Acompanhar os impactos do empreendimento a fim de indicar, futuramente, ações 

específicas  para  cada  grupo.  As  espécies  que  podem  ser  selecionadas  para 

monitoramento são: - Mastofauna – morcegos, mamíferos de médio e grande porte; 

Avifauna – aves que sofrem os efeitos da alteração das florestas;  Herpetofauna 

terrestre  –  comunidades  de lagartos  e  anfíbios,  em geral.  O empreendedor  é  o 

responsável pela execução deste Programa, em parceria com órgãos ambientais e 

instituições de pesquisa.



Programa  de  Monitoramento  Limnológico  da  Água:  o  rio  apresenta,  nas 

margens, vegetação bem preservada, e suas características indicam que os fatores 

de modificação e degradação da qualidade da água derivam de fontes de poluição 

diversas. Durante as fases de instalação e operação do empreendimento, grande 

parte  desses  ambientes  será  alterada,  e  isso  resultará  em  mudanças  na  parte 

aquática da Área de Influência Direta da UHE. Algumas medidas recomendadas 

para esse problema estão listadas a seguir:

• Eliminar a quantidade de vegetação necessária para manter a qualidade da água 

do reservatório. 

•  Remover mecanicamente as plantas aquáticas flutuantes, caso não seja possível 

evitar ou reduzir o seu crescimento.

• Nas obras, evitar utilizar ou revolver o sedimento do leito do rio onde se constatou 

mercúrio, a fim de reduzir a possibilidade de intoxicação por parte da fauna aquática 

e das pessoas.

•  Implementar  ações  que  visem  reduzir  e/ou  evitar  o  surgimento  de  criadouros 

artificiais de animais transmissores de doenças e/ou a expansão de criadouros já 

existentes.

Este Programa é composto por quatro Subprogramas:

• Monitoramento da Qualidade da Água

• Monitoramento Sanitário

• Monitoramento Biológico

• Monitoramento de Plantas Aquáticas

O responsável pela implantação deste Programa será o próprio empreendedor, que 

poderá estabelecer parcerias e convênios com instituições científicas.

Programa de Monitoramento Fluviométrico e Hidrossedimentológico: Com o 

barramento do rio serão reduzidas as velocidades da água, modificando o transporte 

de sedimentos (areia e argila, por exemplo), que tenderão a se acumular no fundo 

do  reservatório.  Além  de  alterações  na  estrutura,  composição  e  diversidade  de 



comunidades de plantas e animais, a deposição de sedimentos poderá, ao longo do 

tempo,  diminuir  a  capacidade  de  armazenamento  do  reservatório,  com  a  terra 

ocupando o lugar da água (assoreamento).

Além disso, o revolvimento do leito do rio durante as obras de implantação da usina 

poderá  alterar  a  qualidade  das  águas,  decorrente  da  liberação  de  compostos 

tóxicos, como o mercúrio, por exemplo, e enriquecimento com nitrogênio e fósforo, o 

que  poderá  alterar  a  estrutura  e  a  diversidade  de  espécies  aquáticas.  O 

monitoramento  fluviométrico  e  hidrossedimentológico  do rio  e  do  reservatório  da 

UHE,  desde  a  sua  implantação,  torna-se  fundamental  para  a  obtenção  de 

informações sobre as alterações do fluxo da água, do transporte de sedimentos e do 

assoreamento  da bacia  de  inundação.  Em destaque,  recomenda-se a  medida a 

seguir:

• Manter ou instalar estações fluviométricas e sedimentométricas no reservatório, no 

remanso  e  a  jusante  da  barragem.  A  implementação  deste  Programa  é  de 

responsabilidade do empreendedor, que poderá estabelecer convênios ou parcerias 

com órgãos públicos e instituições científicas.

Programas Compensatórios

O Programa de Indenização e Remanejamento da População se justifica pela 

necessidade de liberar todas as áreas que serão inundadas com a formação do 

futuro reservatório e onde serão executadas as obras da UHE, cujo uso e ocupação 

do  solo  atual  serão  afetados,  incluindo  áreas  de  canteiro,  acessos,  jazidas, 

empréstimos e bota-fora. As principais medidas associadas a este Programa estão a 

seguir listadas:

• Divulgar previamente todas as ações previstas na implantação da UHE.

•  Planejar a relocação das estradas que serão afetadas pelo empreendimento, de 

forma  a  garantir  que  não  haja  interrupção  dos  acessos  às  propriedades  e  da 



circulação da população na região.

•  Proceder aos devidos remanejamentos e relocações, quando for o caso, sempre 

com base em critérios justos e transparentes, contemplando as características das 

propriedades atingidas e da população afetada.

• Negociar com os proprietários e atuais moradores (posseiros, etc.) a liberação das 

áreas das propriedades que deverão ser afetadas com a formação do reservatório, 

assim  como  as  medidas  de  compensação  a  serem  adotadas.  Todas  as  áreas 

afetadas das propriedades não poderão retornar ao seu uso anterior, devendo ser 

objeto de  negociação entre  os proprietários de terras e o  empreendedor.  Nesse 

sentido, este deverá efetuar o pagamento de indenização referente ao valor das 

terras, das culturas e das benfeitorias que serão afetadas pelo empreendimento.

Programa de Reposição Florestal: deverá atender às medidas listadas a seguir:

•  Na  recomposição  da  vegetação  que  for  retirada  para  as  obras  (alojamentos, 

canteiro, etc.), utilizar mudas e sementes de plantas de outras localidades, com as 

mesmas características das que foram cortadas. 

•  Firmar  parcerias  com  instituições  de  pesquisa,  para  aproveitamento  e 

armazenamento do material coletado para futura plantação.

•  Identificar  as  áreas  prioritárias  para  proteção e/ou reflorestamento.  A princípio, 

propõe-se  a  recuperação  das  margens  do  reservatório  e  das  áreas  sujeitas  a 

deslizamentos,  bem  como  aquelas  onde  processos  erosivos  intensos  estejam 

instalados, impedindo a regeneração natural da vegetação.

•  Coletar  sementes,  mudas  e  outras  estruturas  de  propagação  anteriormente  e 

posteriormente à retirada das árvores, assegurando a manutenção das espécies de 

valor  ambiental  e  comercial.  Tais  recursos facilitarão a obtenção de mudas para 

recompor  as  margens  do  reservatório.  O  empreendedor  é  o  responsável  pela 

execução deste Programa, em parcerias ou convênios com empresas ou instituições 

especializadas.

O empreendedor deverá providenciar a indenização, desapropriação e desocupação 

prévias  dessas  áreas  diretamente  afetadas  pelo  empreendimento,  assim  como 



adotar  medidas  para  reduzir  e  compensar  os  impactos  decorrentes  do 

remanejamento  da  população  afetada.  O  empreendedor  é  o  responsável  pela 

execução deste Programa.

Cabe  salientar  que  para  que  o  programa  de  gestão  ambiental  de  um 

empreendimento  dê bons resultados é  necessário  que os  controles gerenciais  e 

operacionais sejam assegurados,  contudo, não se deve deixar  de dar atenção à 

capacitação  técnica  dos  responsáveis  pela  implementação  e  controle  desses 

programas.  O  proponente  deve  ter  a  competência  técnica  comprovada  para 

assegurar o bom desempenho ambiental do empreendimento.

No  que  tange  à  engenharia  ambiental,  no  Brasil,  a  formação  dos  engenheiros 

ambientais contempla uma trajetória que perpassa pelas ciências exatas e da terra, 

ciências humanas e sociais aplicadas e pelas ciências biológicas. A elaboração de 

estudos  de  impactos  ambientais,  a  análise  ambiental  de  empreendimentos,  a 

concepção  de  planos  de  monitoramento  e  a  gestão  ambiental  fazem parte  dos 

conteúdos curriculares.

Assim, a engenharia ambiental em interface com outros engenheiros, ecólogos, bió-

logos, geólogos, geógrafos, sociólogos, arquitetos, economistas, atua no sentido de 

conceber inicialmente os estudos de viabilidade dos empreendimentos, até a fase do 

licenciamento ambiental da fase de operação. A engenharia ambiental tem participa-

ção importante na identificação, avaliação dos impactos e consequente definição de 

medidas, planos e programas ambientais.

Contudo, importa destacar que estas atividades não são atribuição exclusiva dos en-

genheiros ambientais, pois de acordo com a Resolução nº 447/2000 do CONFEA, 

em seu Artigo 2º determina:

Art. 2º Compete ao engenheiro ambiental o desempenho das atividades 1 a 
14 e 18 do art. 1º da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, referentes 
à administração, gestão e ordenamento ambientais e ao monitoramento e 
mitigação de impactos ambientais, seus serviços afins e correlatos. 
Parágrafo único. As competências e as garantias atribuídas por esta Resolu-
ção aos engenheiros ambientais são concedidas sem prejuízo dos direitos e 
prerrogativas conferidas aos engenheiros, aos arquitetos, aos engenheiros 
agrônomos, aos geólogos ou engenheiros geólogos, aos geógrafos e aos 



meteorologistas, relativamente às suas atribuições na área ambiental.

Salienta-se  que  a  avaliação  de  impactos  e  a  análise  ambiental  são  estudos 

multidisciplinares  e  que  devem  prever  a  diversidade  dos  olhares  científicos  no 

sentido de assegurar a visão sistêmica de ambiente.

Ao final deste módulo importa salientar que os estudos de avaliação de impactos 

ambientais têm evoluído no Brasil e no mundo, deixando disponíveis uma série de 

ferramentas  aos  técnicos  envolvidos  na  gestão  ambiental  e  cabendo  à  equipe 

técnica  a  seleção  dos  métodos  e  técnicas  mais  ajustadas  à  avaliação  de  cada 

empreendimento. 

Deve-se observar a necessidade de uma equipe multidisciplinar e do contato direto 

com a realidade socioambiental em análise, no sentido de aferir as percepções e 

subsidiar a tomada de decisão quanto aos mecanismos de fiscalização, controle, 

monitoramento e gestão ambiental do empreendimento, independente da fase em 

que se encontra: projeto, implantação ou operação.

Para  os  fatores  físicos  e  biológicos  existem indicadores  de  qualidade  ambiental 

estabelecidos,  que  facilitam  a  atuação  das  equipes  de  monitoramento  e  o 

desenvolvimento das medidas mitigadoras e compensatórias. Quanto aos aspectos 

sociais e econômicos, as barragens comprometem sobretudo o uso e a ocupação do 

solo e a dinâmica dos ribeirinhos em função da implantação do lago, porém, desde 

que  adotadas  medidas  que  assegurem  os  direitos  dessas  comunidades  e 

implantados programas voltados para o as populações atingidas, esses impactos 

podem ser mitigados.

Cabe destacar que a gestão ambiental adotada desde a fase de projeto e ao longo 

de toda a obra e vida útil do empreendimento propicia a mitigação dos impactos, a 

adoção  de  medidas  compensatórias  satisfatórias,  mas  também  a  indicação  de 

medidas potencializadoras dos impactos positivos ajustadas à realidade ambiental 

local.



A participação da comunidade nas audiências públicas na fase de licenciamento e a 

continuidade  da  mobilização  durante  a  fase  de  obras  e  operação  do 

empreendimento contribuem para que os programas de gestão ambiental alcancem 

bons resultados, pois muitas das intervenções propostas passam pela atuação nos 

terrenos contíguos ao reservatório e nas populações diretamente afetadas. Nesse 

sentido,  os  programas  de  comunicação  social  e  educação  ambiental  são 

importantíssimos.

Tal como no exemplo do RIMA de Foz do Apiacás, a estruturação das ações de 

controle e gestão de forma integrada e sistêmica visa assegurar que as intervenções 

no território e no espaço de vida das comunidades assegurem benefícios sociais e 

econômicos, além da proteção e conservação ambiental. É importante observar que 

a definição de uma equipe de meio ambiente à frente das ações de gestão ambiental  

pode denotar o compromisso do empreendedor com as questões ambientais.
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