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RESUMO

O objetivo deste trabalho é discutir a problemática que envolve a
construção/implantação da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) São Francisco no rio
São Francisco Verdadeiro, na divisa dos municípios de Toledo e Ouro Verde do
Oeste, pela margem direita e esquerda respectivamente, na região oeste do Estado
do Paraná. A fim de alcançar os objetivos propostos foram analisadas questões
referentes às Pequenas Centrais Hidrelétricas, tais como legislações do setor
elétrico e ambiental, políticas de incentivos financeiros ao setor, além de programas
e projetos de incentivos à geração de energias alternativas no Brasil. Foram
considerados alguns pontos relevantes quanto à obtenção de licenças, estudo de
viabilidade, incentivos governamentais possíveis impactos socioambientais
resultantes da implantação de tais empreendimentos. Com a finalidade de
contextualização foi efetuado ainda um breve histórico das PCHs, desde a
implantação das primeiras usinas no início do século XX, passando por uma fase de
“esquecimento” de tais empreendimentos pelo poder público até a sua revitalização
a partir dos anos de 1990. Foi efetuada a análise da questão socioambiental no que
se refere à implantação das PCHs, com ênfase ao estudo de caso da PCH São
Francisco.
Palavras-chave: PCH São Francisco, Pequenas Centrais Hidrelétricas, Energias
alternativas, Energia elétrica.

ABSTRACT

The objective of this work is to argue the problematic that it involves the
construction/implantation of Small Central Hydroelectric (PCH) São Francisco in the
True San Francisco river, in the verge of Toledo and Ouro Verde do Oeste cities, for
the right and left edge respectively, in the region the west of the Paraná State. In
order to reach the considered objectives referring questions to the Small Central
offices had been analyzed Hydroelectric plants, such as legislation of the electric and
ambient sector, financials politics of incentives the sector, beyond programs and
projects of incentives to the generation of alternative energies in Brazil. Some
excellent points how much to the attainment of licenses, governmental feasibility
study, incentives had been considered possible resultant impacts ambient of the
implantation of such enterprises. With the contextualization purpose a historical
briefing of the PCHs was effected still, since the implantation of the first plants at the
beginning of century XX, passing for a phase of “forgotten” of such enterprises for the
public power until its revitalization from the years of 1990. The analysis of the
socioambiental question as for the implantation of the PCHs was effected, with
emphasis to the study of case of the PCH San Francisco.
Key Word: PCH San Francisco, Small Central offices Hydroelectric plants, Alternative
Energies, Electric Energy.
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INTRODUÇÃO

A população do Brasil é de aproximadamente 190 milhões de habitantes,
segundo o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e se
destaca como a quinta nação mais populosa do mundo.
Em 2008, cerca de 95% da população tinha acesso à rede elétrica. O país
contava com mais de 61,5 milhões de unidades consumidoras em 99% dos
municípios brasileiros, destas, a grande maioria, cerca de 85%, residencial (ANEEL,
2008, p. 22).
O aumento do aproveitamento energético, sobretudo no caso hidroelétrico
de uma nação, significa ter o pré-requisito básico para implementação do setor
industrial e para o desenvolvimento econômico. As usinas hidrelétricas são objetos
geográficos resultantes da territorialização de políticas de Estado e de agentes
privados nacionais e internacionais.
Este tema é de suma importância à medida que se refere a uma das mais
importantes formas de geração de energia da sociedade. Porém, é preciso cautela,
pois a expansão acentuada do consumo de energia, por mais que possa refletir o
aquecimento econômico e a melhoria da qualidade de vida, tem aspectos negativos.
Um deles é a possibilidade do esgotamento dos recursos utilizados para a produção
de energia. Outro é o impacto socioambiental produzido por essa atividade e
finalmente o terceiro são os elevados investimentos exigidos na pesquisa de novas
fontes e construção de novas usinas.
Os grandes empreendimentos hidrelétricos têm sido amplamente criticados
por esses e outros efeitos negativos que tem causado aos patrimônios sociais,
econômicos e territoriais de milhares de pessoas que são desalojadas ou obrigadas
a ceder parte de suas propriedades.
A construção de usinas hidrelétricas produz agudas transformações nas
condições das populações em relação ao lugar e o território. O Impacto mais
evidente é a desapropriação de terras, casas e espaços comuns, como igrejas,
escolas e comércios. No entanto, há vários outros danos menos evidentes, como a
desarticulação de laços afetivos e de redes sociais estabelecidas há muito tempo.
Nesse contexto as Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) estão entre as
opções defendidas por grande parte dos ambientalistas, por provocar menos
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impactos ao meio ambiente e operarem em fio d´água, não necessitando de grandes
reservatórios, podendo ser comparadas a outras fontes de geração de energia
elétrica, como a eólica, biomassa e solar no quesito energia renovável.
Contudo, essa comparação pode ser questionável quando há a construção
de várias PCHs em um mesmo rio ou bacia hidrográfica, podendo gerar assim
impactos tão grandes ou maiores que uma Usina Hidrelétrica de Energia (UHE).
Diante do objeto de pesquisa, tem-se como problema a seguinte formulação:
Quais as consequências socioeconômicas e ambientais para os municípios de
Toledo e Ouro Verde do Oeste durante e após a implantação da PCH São
Francisco?
Partindo desse pressuposto, o principal objetivo deste trabalho é analisar a
problemática que envolve a construção da PCH São Francisco, que está em fase de
construção no rio São Francisco Verdadeiro, na divisa dos municípios de Toledo e
Ouro Verde do Oeste, no Estado do Paraná. Para o estudo de caso foi necessário
um resgate histórico da situação das PCHs no Brasil e no Estado do Paraná. Além
disso, foi efetuado um breve histórico da exploração de fontes de energia baseadas
em hidrelétricas no Brasil. Procurou-se verificar e analisar os procedimentos legais e
econômicos que envolvem a aprovação e implantação desta modalidade de
empreendimento, além de pesquisar possíveis alterações regionais no aspecto
econômico, social e ambiental.
Para estudo dos fatores socioambientais e econômicos que permeiam a
discussão, foram demonstrados a partir de uma abordagem conceitual, no qual foi
necessário um trabalho de campo na PCH São Francisco, além de pesquisas junto
aos órgãos oficiais como o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) para análise de todo
o processo documental e burocrático de liberação e aprovação de licenças
ambientais.
A realização do presente trabalho foi feita a partir de consulta bibliográfica
relacionada ao tema. A pesquisa inclui principalmente documentos oficiais dos
órgãos do setor elétrico – Ministério das Minas e Energia (MME), Agência Nacional
de Energia Elétrica (ANEEL), Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Centro
Nacional de Referência em Pequenas Centrais Hidrelétricas (CERPCH), órgãos
ambientais como o Instituto Ambiental do Paraná (IAP), Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Agência Nacional de
Águas (ANA), Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA),
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Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES) e ainda
teses, artigos científicos, livros e revistas. Grande parte dos documentos foram
acessados via internet. Para o estudo de caso da PCH São Francisco, além dos
itens já citados, foram realizadas entrevistas com alguns dos moradores da região
diretamente atingida, conforme o modelo (apêndice I).
As entrevistas com a população diretamente atingida com a construção da
PCH serviram de base para o conhecimento das particularidades regionais, tais
como arranjos produtivos locais, os conhecimentos da população sobre a chegada
do empreendimento, a área a ser alagada e as oportunidades e expectativas
esperadas pela população ao entorno.
Foram encaminhadas através de e-mail uma pesquisa, sem caráter científico
a cem pessoas residentes em Toledo e Ouro Verde do Oeste com questões
relacionadas a construção e utilização do entorno da PCH (apêndice II)
No caso específico da PCH São Francisco foi efetuado uma análise geral,
desde a fase documental envolvendo a liberação de licenças ambientais até a fase
em que se encontra o empreendimento.
Foram

analisadas

questões

que

permeiam

as

pequenas

centrais

hidrelétricas, tais como as legislações pertinentes do setor elétrico e do setor
ambiental, a evolução do cenário do setor elétrico, e as implicações para a política
de programas de energias alternativas. Ainda foram investigados os possíveis
impactos ambientais ao entorno da PCH, tais como, desapropriações, área alagada
e possível remanejamento de moradores das áreas próximas para outras regiões e
também as ações mitigadoras para tais problemas, as contribuições/contrapartidas
que o empreendimento trará para as cidades de Toledo e Ouro Verde do Oeste no
que se refere ao desenvolvimento, como geração de empregos, geração de energia,
inclusive em relação a possíveis alterações de tarifas praticadas na região.
Buscando alcançar os objetivos propostos, a presente pesquisa está
estruturada da seguinte forma:
O capítulo I discorre sobre a contextualização do setor elétrico brasileiro, a
evolução do sistema elétrico com destaque para as usinas hidrelétricas como fontes
renováveis. Aborda ainda a situação das PCHs no Brasil e no Paraná, bem como a
legislação pertinente, as fases de licenciamento e os fatores que impulsionaram os
investimentos privados nessa modalidade de empreendimento.
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O capítulo II aborda a representatividade e importância dos municípios de
Toledo e Ouro Verde do Oeste no contexto regional. Neste capítulo é efetuado um
resgate histórico da exploração hidrelétrica na microrregião de Toledo.
O capítulo III focaliza no âmbito da motivação para a instalação da PCH
São Francisco nessa região. Apresenta os possíveis impactos socioambientais
resultantes da implantação da PCH. O capítulo referencia o resultado de entrevistas
com alguns dos proprietários da região diretamente atingida pela construção da PCH
para dar subsídios de análise. Discorre sobre os impactos cumulativos da
implantação de várias PCHs em uma mesma bacia hidrográfica.
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1 MATRIZ ELÉTRICA BRASILEIRA: A PREDOMINÂNCIA DAS USINAS
HIDRELÉTRICAS

Há pouco mais de dois séculos, as principais fontes de geração de energia
eram aquelas de fácil acesso como o vento e a água, utilizados para produzir
energia mecânica e a queima de madeira para a geração de calor. A energia obtida
através de fontes que são disponibilizadas na natureza de forma cíclica é chamada
de energia renovável e substitui com vantagens, a energia gerada mediante a
utilização de combustíveis fósseis que são esgotáveis. As fontes de energia
renovável incluem vento, biomassa, fotovoltaica, solar térmica, geotérmica, oceânica
e hidrelétrica. Todas apresentam duas características em comum: produzem pouco
ou nenhum gás de efeito estufa e contam com fontes inesgotáveis.
A energia é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país e
essencial na produção de riquezas na movimentação da indústria, viabilizar
atividades comerciais, prestação de serviços e consequentemente geração de
empregos.
Contudo, desde a década de 1960, especialistas já alertavam para problema
do aumento da temperatura do planeta e a deterioração ambiental provocada pela
ação humana, provocado pelo elevado volume de emissões dos gases causadores
do efeito estufa (GEE), particularmente o dióxido de carbono (CO2), liberado em
larga escala nos processos de combustão dos recursos fósseis para produção de
calor, vapor ou energia elétrica.
Outro agravante é a possibilidade de esgotamento, no médio prazo, das
reservas de recursos naturais mais utilizadas. Entre elas, carvão mineral e petróleo.
Nesse sentido, muitos países têm investido na ampliação das fontes
renováveis de energia na matriz energética, já que vários cientistas apontam para o
esgotamento dos recursos não renováveis para as próximas décadas.
Em uma época em que o aquecimento global e a poluição ambiental são
fatos incontestáveis, a necessidade de alteração da matriz energética brasileira
também se tornou prioritária. Há consenso de que a solução desta questão
ambiental e o controle sobre o risco de escassez de energia num futuro não distante
estão no desenvolvimento e na maior utilização de fontes não convencionais. Cabe
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ressaltar que a problemática do aquecimento global encontra resistência entre os
céticos.
O desenvolvimento de novas fontes não se limita ao atendimento às normas
e obrigações ambientais, mas também ao desenvolvimento de novas tecnologias,
que no caso do Brasil, pode assim reduzir a dependência tecnológica em relação a
outros países para a produção de energia elétrica.
Pode-se dizer que o Brasil apresenta uma matriz de geração elétrica de
origem predominantemente renovável. Ao analisar o gráfico 1, nota-se que dentre as
fontes de energias renováveis, destaca-se em disparada a energia gerada pelas
hidrelétricas, que representaram no ano de 2009, 76,7% do total.

GRÁFICO 1. Oferta interna de energia elétrica no Brasil

Fonte: EPE. Balanço Energético Nacional 2010; Ano base 2009, Resultados Preliminares.

A preferência nacional por essa fonte está diretamente ligada à abundância
de recursos hídricos no território brasileiro e pelas características geográficas.
O fato de o Brasil possui rios de planalto que são predominantes devido à

natureza de seus relevos, por conseguinte, acarretam em seus leitos ruptura de
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declives, vales encaixados, dentre outras características que lhes conferem um
alto potencial para a geração de energia hidrelétrica.
Cabe ressaltar que a matriz de geração predominantemente hidrelétrica
como é o caso brasileiro, é dependente do regime pluvial e, por isso mesmo, está
sujeita a racionamentos em função do limite da capacidade de armazenamento da
água. Novos investimentos são indispensáveis para expansão da capacidade de
geração porque a demanda, pressionada pelo crescimento da economia, precisa ser
atendida.
As barragens são construídas pelos seres humanos há milhares de anos e
eram utilizadas no passado principalmente como reserva hídrica e abastecimento de
sistemas de irrigação. No início do século XIX, passaram também a atender as
necessidades das hidrelétricas para a geração de eletricidade.
Sobretudo após a Segunda Guerra Mundial houve um incremento da
construção de hidrelétricas, motivado pelo processo de industrialização, havendo o
uso crescente dos rios, suas cachoeiras e corredeiras para gerar energia elétrica.
Os impactos socioambientais e econômicos são grandes quando se trata de
projetos hidrelétricos. O custo ambiental, e particularmente, socioeconômico e suas
medidas corretivas podem ter valor elevado se a inserção afetar negativamente o
curso d´água e a economia local.
Freire, ao se referir as hidrelétricas afirma que:
No aspecto geográfico, não há nenhuma grande obra que provoque
grandes alterações no meio natural e social como as barragens de
grande escala, principalmente em ambiente tropical. O lago artificial
torna-se um elemento novo na paisagem, e isso tem reflexo na
estrutura social e econômica (FREIRE, 2010, p. 36).

Nesse sentido, a construção de hidrelétricas significa (re)organizar o espaço,
o que, afinal, significa também (re)organizar a sociedade.
Uma das principais características das grandes usinas hidrelétricas é a
necessidade da criação de enormes reservatórios hídricos que geralmente se
inserem em espaços já ocupados pela população. Isso resulta em uma (re)
organização, e obriga as pessoas a se adequarem às necessidades da hidrelétrica,
ocorrendo assim a subordinação dos seus espaços ao das barragens. Sendo assim:

18

Qualquer intervenção efetuada em sistemas hidrológicos fluviais,
seja para aumentar ou diminuir a vazão, formar reservatórios,
modificar canais, ou construir pontes ou moldes, altera o equilíbrio
dinâmico natural dos rios. A erosão e a deposição têm seu balanço
alterado. Esse tipo de interferência raramente é sentido somente no
ponto onde é executado. Tomando-se o como exemplo o
aprofundamento do leito de um rio, é possível que isto irá afetar o
seu comportamento por dezenas e até centenas de quilômetros,
tanto a jusante como a montante (BASTOS E FREITAS, 2010, p. 26).

No caso brasileiro, a primeira usina hidrelétrica do país entrou em operação
no ano de 1883, localizada no Ribeirão do Inferno, afluente do rio Jequitinhonha, na
cidade de Diamantina, em Minas Gerais.
As primeiras usinas eram caracterizadas como pequenas centrais, sendo
que grande parte delas foram construídas para abastecer o sistema público de
iluminação e para usos privados em moinhos, serrarias e algumas tecelagens. A
grande concentração ocorreu em Minas Gerais, disseminando-se na direção
sudeste, até chegar ao Estado de São Paulo (MEMÓRIA DA ELETRICIDADE,
2010).
Em 1930 o monopólio já estava instalado, praticamente todas as áreas mais
desenvolvidas do país, e também aquelas que apresentaram maiores possibilidades
de desenvolvimento, estavam sob o domínio das duas empresas estrangeiras
restando poucas áreas, de menor expressão econômica, tais como os estados das
regiões Norte e Nordeste.
Com a Revolução de 1930, o Estado passa a intervir diretamente neste
setor, assumindo o poder concedente dos direitos de uso de qualquer curso ou
queda de água com a edição do Código das Águas de 19341.
Neste período foi criado o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica
(CNAEE), órgão federal responsável pela tarifação, organização, controle das
concessionárias e pela interligação entre as usinas e sistemas elétricos. Ainda na
década de 1930, os governos federal e estaduais passam a ser acionistas e
proprietários das empresas geradoras e distribuidoras.

1 A promulgação do Código de Águas, através do decreto nº 26.234, de 10 de junho de 1934, foi o
coroamento das medidas normativas. O Código atribuía ao Estado o poder de autorizar ou
conceder o aproveitamento de energia hidráulica, apresentando a divisão de poder entre União,
estados e municípios vinculado geograficamente à jurisdição do curso d’água. Entretanto, a
competência dos estados foi condicionada à criação de um serviço técnico e administrativo, cuja
organização deveria ser aprovada pelo governo federal.
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Até a década de 1940 os pequenos empreendimentos predominavam na
matriz energética brasileira e continuaram a crescer, sendo que em 1941, existiam
milhares de empresas de energia elétrica, e centenas de Pequenas Centrais
Hidrelétricas (MEMÓRIA DA ELETRICIDADE, 2010).
No segundo governo de Getúlio Vargas (1951-1954) ampliaram-se as
perspectivas intervencionistas do Estado na economia, acompanhado de um
discurso de cunho nacionalista.
Devido à industrialização acelerada tornou-se necessário investimentos
pesados em infra-estrutura, surgindo com isso políticas e planos de investimentos
em empreendimentos de grande magnitude.
Entre os empreendimentos em que foram destinados investimentos estão as
usinas hidrelétricas, difundidas no Brasil como a melhor forma de se produzir
energia elétrica, principalmente porque o território brasileiro é possuidor de rios de
planalto, com grande potencial para geração de energia. Além disso, trata-se da
geração de energia considerada limpa, desejada não só por motivos econômicos,
mas também por questões ambientais.
A fim de normatizar a situação, o Estado desenvolveu amplo programa de
investimentos nas atividades de geração e transmissão. O processo de estatização
que se desenvolveu no setor seguia uma estratégia de integração nacional,
materializado num setor elétrico integrado e regionalizado. No segmento estatal, a
expansão do setor foi marcada pela criação de grandes empresas estaduais e
federais, culminando com a criação da holding Eletrobrás, em 1962. A Eletrobrás já
era a maior empresa do setor, nos últimos anos do "milagre econômico", quando
explodiu a crise mundial resultante do primeiro choque do petróleo (MEMÓRIA DA
ELETRICIDADE, 2010)2.
A Ampliação do Sistema Elétrico Brasileiro, feita, a partir da década de 1960,
prioritariamente através da construção de grandes hidrelétricas, afetou diversas
regiões do país, não apenas no aspecto físico, mas também no tocante as relações
humanas, no lugar e no território, em consequência de milhares de famílias
desalojadas para a criação dos reservatórios hídricos (CARVALHO, 2006 p.64).

2

Para uma revisão bibliográfica sobre a história da eletricidade no Brasil pode ser consultada com
detalhes a ELETROBRAS – Informações sobre o Setor Elétrico. Disponível em: <
http://www.memoria.eletrobras.com/index.asp>. Acesso em: 06 ago. 2010.
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A indústria de energia elétrica no Brasil caracterizou-se pela construção de
centrais geradoras de maior envergadura, capazes de atender à constante
ampliação do mercado, e pela intensificação do processo de concentração e
centralização das empresas concessionárias, culminando, na quase absoluta
desnacionalização do setor elétrico.
Com todo o aparato tecnológico, o Brasil é possuidor do Sistema Interligado
Nacional (SIN), que tem como finalidade gerenciar a geração e a transmissão de
energia elétrica (conjunto constituído por usinas, linhas de transmissão e ativos de
distribuição). Apenas 3,4 % da capacidade de produção de eletricidade do país
encontra-se fora do SIN, em pequenos sistemas isolados localizados principalmente
na região amazônica3.
O SIN é um dos sistemas mais eficientes do mundo, que permite levar
energia de uma região para outra, conforme a intensidade das chuvas, fazendo os
lagos das hidrelétricas funcionarem como uma grande caixa de água (MAB, 2008,
p.8).
Essa imensa “rodovia elétrica” abrange a maior parte do território brasileiro e
é constituída pelas conexões realizadas ao longo do tempo, de instalações
inicialmente restritas ao atendimento exclusivo das regiões de origem: Sul, Sudeste,
Centro-Oeste, Nordeste e parte da região Norte. Além desse fator, há diversos
sistemas de menor porte, não-conectados ao SIN e, por isso, chamados de
Sistemas Isolados, que se concentram principalmente na região Amazônica, no
Norte do país (ANEEL, 2008).
No entendimento de Leão (2007, p.22), acreditava-se que a construção das
pequenas centrais hidrelétricas seria desnecessária, já que com o SIN seria possível
integrar todas as áreas do território nacional e abastece-las pelas grandes usinas.
Contudo, as características geográficas da região, composta por floresta densa e
heterogênea, além de rios caudalosos e extensos, dificultaram a construção de
linhas de transmissão de grande extensão que permitissem a conexão ao SIN.
Devido a esses fatores, o acesso às áreas isoladas tornaram-se um
problema difícil de ser contornado e os pequenos empreendimentos se tornaram
foco de novas políticas públicas de incentivo a partir das décadas de 1980 e 1990.

3

Disponível em: <http:www.ons.org.br>. Acesso em: 22 ago. 2010.
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É importante frisar que até os anos de 1970, não existiam movimentos
expressivos voltados para a preservação do meio ambiente. Até esse período, a
construção de grandes hidrelétricas era realizada de forma a atender a
modernização, sem haver a preocupação com as consequências que pudessem
ocorrer ao meio ambiente.
Conforme Vesentini:
A década de 1970 foi um marco para o despertar da “consciência
ecológica” a nível planetário. Ocorreram nesses anos
acontecimentos fundamentais para o crescimento das preocupações
e dos movimentos políticos ecológicos: Primeira Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente (Estocolmo, 1972), os
Relatórios Medows e Ward/Dubos, ambos também de 1972 e
realizados na esteira dessa conferência, que contaram com a
colaboração de inúmeros especialistas de vários países, e que
tiveram uma repercussão notável na imprensa e até no meio
científico de distintas disciplinas (VESENTINI, 1997, p. 30).

Um exemplo disso é a Usina Hidrelétrica de Tucuruí no Pará, criada durante
o regime militar na década de 1970, a usina hidrelétrica de Tucuruí deslocou 32 mil
famílias. Como foi construída antes da lei que exige a realização de Estudo de
Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) antes da
construção da barragem, o mesmo foi elaborado simultaneamente à construção da
obra, sem quase nenhuma influência (MAB, 2010).
O Movimento dos Atingidos por Barragem (MAB)4 afirma que são as pessoas
afetadas pela construção de barragens, em específico, e o povo brasileiro, de modo
geral, quem paga a conta dos grandes projetos hidrelétricos do país e do baixo
preço da energia pago pelas grandes empresas.
De acordo com as informações disponibilizadas no site do MAB, as
consequências sociais e ambientais da hidrelétrica de Tucuruí foram, e continuam a
ser, negativas e prejudiciais. Quase dois terços da energia gerada por Tucuruí serve

4

A década de 1970 foi marcada pela intensificação do modelo de geração de energia a partir de
grandes barragens, sendo que o grande objetivo era gerar eletricidade para as indústrias que
consomem energia para a crescente economia nacional que passava pelo chamado “milagre
econômico”. É no bojo desse processo que emerge o Movimento dos Atingidos por Barragem
(MAB), marcada pela resistência arcada pela resistência na terra, luta pela natureza preservada e
pela construção de um Projeto Popular para o Brasil que contemple uma nova Política Energética
justa, participativa, democrática e que atenda aos anseios das populações atingidas, de forma que
estas tenham participação nas decisões sobre o processo de construção de barragens, seu
destino e o do meio ambiente. Disponível em: <http://www.mabnacional.org.br>. Acesso em 25
ago. 2010.

22

para abastecer a indústria de alumínio. Enquanto isso, as famílias que moram nas
ilhas formadas pelo lago da usina estão sem energia elétrica, mesmo após cerca de
30 anos da construção da barragem.
As discussões acerca dos problemas ambientais tiveram maior repercussão
com o Protocolo de Quioto5, sobre a redução de emissões de gases de efeito estufa
com propostas globais.
Portanto, muitos empreendimentos foram sendo desenvolvidos baseados na
ideologia de que tais projetos trariam o desenvolvimento e consequentemente o bem
estar da população.
No entendimento de Branco,
O desenvolvimento de um país não pode estar restrito à sua
capacidade de produção de aço, concreto ou papel. Assim como não
se pode avaliar a qualidade da produção intelectual de um escritor ou
filósofo pela quantidade de folhas que escreve ou pela beleza de sua
letra, também é impossível estimar a qualidade de vida de um povo
com base no volume de seu parque industrial. Muitos produtos não
podem ser simplesmente avaliados pela quantidade de energia ou de
material consumidos na sua elaboração (BRANCO, 2004, p. 18).

A forte crise econômica brasileira, no início da década de 1990, afetou
bastante o setor elétrico. Buscando uma forma de recuperação, dentro de uma
ampla política de redução da presença do Estado na economia, o presidente Itamar
Franco (1992-1994) iniciou a reorganização institucional do setor elétrica, fator que
proporcionou o crescimento dos investimentos nos pequenos empreendimentos
hidrelétricos como as PCHs.
Leão, ao tratar da reestruturação do setor elétrico brasileiro afirma que:
Antes da reestruturação do setor elétrico brasileiro, o ambiente de
contratação
de
energia
era
regulado
pelo
estado.
Consequentemente, as PCHs não eram consideradas competitivas
se comparadas as centrais de maior porte, ou mesmo com outras
fontes de geração elétrica. Uma das causas principais a esta baixa
competitividade eram os poucos incentivos oferecidos pelo Governo
Federal para a implantação de PCHs e a menor preocupação
ambiental que os grandes empreendimentos poderiam causar
(LEÃO, 2008, p. 36).

5

O Protocolo de Quioto é consequência de uma série de eventos iniciada com a Toronto
Conference on the Changing Atmosphere, no Canadá (outubro de 1988), seguida pelo IPCC's
First Assessment Report em Sundsvall, Suécia (agosto de 1990) e que culminou com a
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática (CQNUMC, ou UNFCCC em
inglês) na ECO-92 no Rio de Janeiro, Brasil (junho de 1992).
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A estiagem, entre 2000 e 2001 fez com que as usinas operassem em plenas
capacidades, esvaziando assim o que haviam armazenado. Não havia capacidade
energética para atender a demanda nem como expandir a produção hidráulica em
tão pouco tempo, o que acabou culminando com a crise de energia elétrica de 2001.
Na tentativa do governo suprir a demanda de energia elétrica do país,
entraram em ação as usinas termoelétricas, no entanto a energia termoelétrica é
mais cara que as demais, o que causa o aumento do preço para o consumidor. Com
as sucessivas faltas de energia elétrica, o país passou por um período em que
houve a necessidade de racionamento.
De acordo com o Banco de Informação de Geração (BIG) da ANEEL, o
Brasil possuía até setembro de 2010 um total de 2.282 empreendimentos
hidrelétricos em operação, gerando 110.524.733 quilowatt de potência, além de
estar previsto para os próximos anos uma adição de 48.509.236 quilowatt na
capacidade de geração do País, proveniente dos 138 empreendimentos atualmente
em construção e mais 477 outorgadas, conforme a tabela 1.
Tabela 1: Empreendimentos em construção, operação e outorgados até setembro de 2010.
Empreendimentos em Operação
Potência Outorgada
Tipo
Quantidade
%
(kW)
CGH - Central Geradora Hidrelétrica
320
184.101
0,17
EOL - Central Geradora Eolielétrica
45
793.336
0,72
PCH - Pequena Central Hidrelétrica
373
3.241.874
2,89
SOL - Central Geradora Solar Fotovoltaica
4
86
0
UHE - Usina Hidrelétrica de Energia–
173
76.412.720 69,14
UTE - Usina Termelétrica de Energia
1.365
29.875.344 25,28
UTN - Usina Termonuclear
2
2.007.000
1,82
Total
2.282
113.033.924
100
Empreendimentos em Construção
CGH - Central Geradora Hidrelétrica
1
848
0,01
EOL - Central Geradora Eolielétrica
9
315.300
1,87
PCH - Pequena Central Hidrelétrica
69
908.272
5,39
UHE - Usina Hidrelétrica de Energia
12
9.650.100 57,26
UTE - Usina Termelétrica de Energia
46
4.627.987 27,46
UTN - Usina Termonuclear
1
1.350.000
8,01
Total
138
16.852.507
100
Empreendimentos Outorgados entre 1998 e 2010 (não iniciaram sua construção)
CGH - Central Geradora Hidrelétrica
69
45.630
0,14
CGU - Central Geradora Undi-Elétrica
1
50
0
EOL - Central Geradora Eolielétrica
90
2.915.531
9,21
PCH - Pequena Central Hidrelétrica
144
2.043.780
6,46
SOL - Central Ger. Solar Fotovoltaica
1
5.000
0,02
UHE - Usina Hidrelétrica de Energia
11
13.375.100 42,25
UTE - Usina Termelétrica de Energia
161
13.271.638 41,92
Total
477
31.656.729
100
Fonte: ANEEL, Banco de Informações de Geração (BIG), setembro/2010.
Nota: Adaptada por Gilson de Carvalho Lopes
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A maioria dos pequenos aproveitamentos hidrelétricos em operação
demonstrados na tabela localiza-se nas regiões Sul e Sudeste, nas bacias do
Paraná e do Atlântico Sudeste, próximos dos grandes centros consumidores de
energia elétrica. A região Centro-Oeste, onde se encontra a maioria dos demais
aproveitamentos, concentra o maior potencial de novos projetos (ANEEL, 2008).
As dificuldades de aceso ás áreas isoladas, aliado ao crescimento
econômico, crescimento da demanda de energia e a diminuição da taxa de juros,
foram determinantes para causar a migração de investimentos para a área de infraestrutura Brasil.
Observa-se a partir de então, uma onda crescente de investimentos em
Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs. Além disso, as mudanças institucionais e
de regulação têm estimulado a proliferação de aproveitamentos de pequeno porte e
de baixo impacto ambiental como os dessa modalidade no País.
Esse modelo de empreendimento representa uma forma rápida e eficiente
de promover a expansão da oferta de energia elétrica, tendo em vista os prazos
mais curtos para implantação, a descentralização da produção, que possibilita
diminuir perdas em longos sistemas de transmissão e o fato de possuírem normas
de licenciamentos simplificados.
Computando as usinas de geração de energia elétrica em operação, as
usinas em construção e os aproveitamentos cujas concessões já foram outorgadas,
pode-se considerar que cerca de 30% do potencial hidrelétrico brasileiro já está
desenvolvido. A descrição desse potencial é apresentado na figura 1.
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FIGURA 1. Aproveitamento do Potencial Hidrelétrico Brasileiro, por região (%).
Fonte: ANEEL, 2008, p. 58.

Conforme demonstra a figura 1, a bacia do rio Amazonas na Região Norte é
a maior, com um potencial de aproximadamente 106 mil MW, superior à potência já
instalada no Brasil, em 2008, de 102 mil MW (ANEEL, 2008, p 57).
O país possui rios com alto potencial para a geração de energia elétrica

como os rios Paraná, São Francisco e Amazonas. Devido a essa riqueza hídrica, o
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Brasil pode ser considerado uma peça chave da geoeconomia mundial para a
ampliação e geração de energia elétrica.

As grandes bacias hidrográficas encontram-se bastante exploradas,
exceto algumas localizadas na região amazônica. Contudo, apesar de possuírem
alta potencialidade hidrelétrica na região amazônica há o predomínio de
planícies, o que é um grande empecilho a sua construção de hidrelétricas, devido
a grandes áreas de inundação que podem ocorrer caso se construa esses
empreendimentos.
Os grandes empreendimentos hidrelétricos há muito tempo vem sendo
criticados pelos efeitos negativos nos aspectos sociais e territoriais de inúmeras
pessoas que são desalojadas ou obrigadas a ceder parte de suas propriedades. E
nessa interferência espacial, produzem transformações nas condições de vida das
populações e no espaço.
De acordo com o Movimento dos Atingidos por Barragem (MAB)6, a
produção da energia elétrica através da hidroeletricidade (barragens) é considerada
uma das mais baratas. Apesar disso, o brasileiro paga a 5ª maior tarifa do mundo,
duas vezes mais cara que os norte-americanos. Além disso, as famílias pagam até
12 vezes mais pela energia elétrica do que as grandes empresas.
O MAB afirma que são as pessoas afetadas pela construção de barragens,
em específico, e o povo brasileiro, de modo geral, quem paga a conta dos grandes
projetos hidrelétricos do país e do baixo preço da energia pago pelas grandes
empresas.
Dentre as campanhas encampadas pelo movimento, uma delas intitulada de
“O preço da luz é um roubo”, o MAB estabelece uma série de propostas entre elas:
Cadastramento e aplicação do desconto da Tarifa Social para as 18 milhões de
famílias que têm direito de 100 kwh/mês gratuitos para todas as famílias de baixa

6

A década de 1970 foi marcada pela intensificação do modelo de geração de energia a partir de
grandes barragens, sendo que o grande objetivo era gerar eletricidade para as indústrias que
consomem energia para a crescente economia nacional que passava pelo chamado “milagre
econômico”. É no bojo desse processo que emerge o Movimento dos Atingidos por Barragem
(MAB), marcada pela resistência arcada pela resistência na terra, luta pela natureza preservada e
pela construção de um Projeto Popular para o Brasil que contemple uma nova Política Energética
justa, participativa, democrática e que atenda aos anseios das populações atingidas, de forma que
estas tenham participação nas decisões sobre o processo de construção de barragens, seu
destino e o do meio ambiente. Disponível em: <http://www.mabnacional.org.br> Acesso em: 25
ago. 2010.
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renda (isso já funciona no Estado do Paraná); Igualdade de preço entre o valor pago
pelas grandes empresas e pelas famílias.
O tema construção e operação de grandes hidrelétricas vêm assumindo
cada vez maior relevância, não apenas pela existência de um significativo
movimento anti-barragens em escala mundial, mas também por referir-se a
problematização de uma das mais importantes fontes de geração de energia elétrica
da atualidade.
Em torno de polêmicas e impasses socioambientais, foi aprovado o leilão da
construção da Usina de Belo Monte no rio Xingu na cidade de Altamira no Pará.
Foram inúmeras liminares para a não realização do leilão, no entanto, o Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (2006 – 2010) conseguiu derrubar as últimas liminares que
atrapalhavam o leilão da usina de Belo Monte. A obra está prevista para iniciar antes
do fim do ano na chamada Volta Grande do Rio Xingu, com capacidade para gerar
11 mil MW de energia a partir de 2015 e será a terceira maior do mundo, atrás
apenas da chinesa Três Gargantas e de Itaipu (SIQUEIRA, 2010, p. 20).
Além da Usina de Belo monte está prevista para entrar em operação até
dezembro de 2011 a Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, no Rio Madeira (RO).
Além desta, há outra usina prevista para o complexo do Madeira (UHE de Jirau).
Juntas, as duas usinas terão capacidade instalada de 6.450 MW, tornando-se o
terceiro maior polo de geração de energia hidrelétrica do Brasil, atrás apenas de
Itaipu (14.000 MW) e Tucuruí (8.340 MW), porém com índice de eficiência
energética (MW por km2 de área inundada) superior a estas.
O que é que questionável é se a construção de grandes usinas no meio da
Amazônia, constituída de enorme diversidade é a melhor saída.
No entendimento de Freire,
As hidrelétricas na Amazônia brasileira infelizmente não podem ser
consideradas “empreendimentos modelo” de desenvolvimento. Um
bom exemplo é a Usina de Balbina (AM), que alagou grande parte da
floresta, causou tremendos impactos socioambientais e que não gera
nem energia suficiente para abastecer Manaus (FREIRE, 2010, p.
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Há que se considerar que o setor elétrico brasileiro está em permanente
evolução, isso se deve não só pelo fato das alterações na legislação, mas também
pelos avanços tecnológicos ocorridos.
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De acordo com o Atlas de Energia Elétrica do Brasil, da ANEEL de 2008 a
atividade de produção de energia – e, particularmente, da energia elétrica –
ingressou no século XXI, em busca do desenvolvimento que alia a expansão da
oferta, consumo consciente, preservação do meio ambiente e melhoria de vida
(ANEEL, 2008).
Em todas as discussões para a escolha entre uma pequena ou uma grande
hidrelétrica devem ser abordados alguns pontos, aliando geração de energia com
preservação do meio ambiente.
Caracterizar o relevo, a vegetação, o clima, a sociedade, a economia,
patrimônios arqueológicos e históricos, deslocamento de população para formação
de barragens, entre tantos aspectos é fundamental para a escolha da fonte
energética a adotar e devem ser avaliadas com cautela, pois o sistema elétrico
brasileiro é amplo e complexo e cada região possui suas particularidades.

1.1 PANORAMA DAS PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS (PCHs) NO
BRASIL
Até a primeira década do século XX, foi construído no país um grande
número de pequenas usinas geradoras de energia elétrica, cuja produção visava
principalmente o atendimento a iluminação pública e, sobretudo do setor têxtil.
Eram frequentes as instalações autoprodutoras nas indústrias e em
unidades de consumo doméstico e no setor agrícola. Contudo à necessidade de
atender à crescente demanda por iluminação, e os demais serviços públicos como
abastecimento de água, esgoto, transportes e telefonia, e a impossibilidade de seu
atendimento diretamente por parte da administração pública, levou à instituição
definitiva do regime de concessões para a prestação dos serviços públicos.
A partir de 1950 as usinas de pequeno porte foram praticamente esquecidas,
sendo os grandes empreendimentos hidrelétricos o foco da atenção até meados de
1980.
As primeiras referências quanto ao enquadramento das PCHs no Brasil
foram apresentadas pelo Programa Nacional de PCH – PNPCH em 1982, através de
uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia – MME, o Departamento
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Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE e a Eletrobrás que criaram o Manual
de Pequenas Centrais.
Conforme a ANEEL, são consideradas Pequenas Centrais Hidrelétricas, ou
PCHs, os empreendimentos hidrelétricos com potência superior a 1.000 kW e igual
ou inferior a 30.000 kW e com área total de reservatório igual ou inferior a 3,0 km²
(ANEEL, 2003, p.21).
Em 2003 a ANEEL, por meio da Resolução 652 alterou a área do
reservatório. De acordo com a resolução, caso o limite de 3,0 km2 seja excedido até
13 km², o aproveitamento ainda será considerado com características de PCH se
forem atendidas as condições abaixo:
Fórmula: que a equação abaixo seja satisfeita:

As PCHs dependem somente de autorização da ANEEL, já as hidrelétricas
com potência superior a 30.000 kW só podem ser construídas mediante outorga de
concessão dada aos agentes interessados, em processo de licitação pública.
O licenciamento ambiental é uma obrigação à instalação de qualquer
empreendimento ou atividade potencialmente poluidora ou degradadora do meio
ambiente e possui como uma de suas mais expressivas características a
participação social na tomada de decisão, por meio da realização de Audiências
Públicas como parte do processo (IBAMA, 2010).
A realização dos Estudos de Impacto ambiental (EIA) e a apresentação do
respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) são regulamentados em nível
federal, pela Resolução CONAMA 001, de 23/01/1986.
O EIA é um instrumento de gestão que pode evitar o crescimento da
degradação do ambiente, pois este minimiza os impactos dos efeitos negativos
sobre o meio antes da construção de um empreendimento. A análise do EIA é
realizada na fase de planejamento do empreendimento para iniciar o processo de
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licenciamento ambiental, que exerce controle prévio das atividades que, de modo
geral, tendem a causar a degradação do ambiente.
Assim, o objetivo precípuo do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é
exatamente evitar que determinadas atividades exercidas tanto pelo poder público
quanto pela iniciativa privada comprometam o meio ambiente (PAULA, 2000, p. 32).
A legislação ambiental evoluiu, com o estabelecimento de regras e normas
mais adaptadas à realidade brasileira. Dessa forma, a Resolução nº 01/86, de
23.01.1986, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA que exigia a
elaboração de estudos detalhados, em forma de EIA e RIMA, para usinas de
geração de eletricidade acima de 10 MW, sofreu mudanças em 1997. A Resolução
CONAMA 237/97, em seus Artigos 2º, 3º e 12º, deixa a critério do órgão ambiental
licenciador a decisão quanto aos casos em que serão necessários estudos
detalhados ou simplificados (ELETROBRAS, 2000, p.242).
Para as usinas hidrelétricas, não há mais, portanto, o limite de 10 MW para a
isenção de apresentação de EIA/RIMA e sim a consideração que deverá der feita
pelo órgão ambiental, de que o empreendimento é ou não potencialmente causador
de significativa degradação ao meio ambiente, podendo ainda ser estabelecidos
procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno
potencial de impacto ambiental.
Na figura 2 é apresentado o fluxograma das etapas para a implantação de
uma PCH:
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FIGURA 2. Fluxograma implantação de PCH.
Fonte: CERPCH. 2010

Num primeiro momento é efetuado o levantamento das características
geográficas, cartográficas do local previsto para a instalação do empreendimento,
como as características do curso d’água e da bacia hidrográfica. Essas informações
são necessárias para o levantamento do potencial hidrelétrico da bacia para a
elaboração do estudo de inventário e posterior encaminhamento a ANEEL. O estudo
de inventário é um instrumento que além de quantificar os aspectos energéticos,
considera também os procedimentos de minimização de impactos ambientais
observando o uso múltiplo dos recursos hídricos (anexo I).
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Para as PCHs, o estudo de viabilidade não é formalmente exigido, podendo
o empreendedor iniciar diretamente o Projeto Básico Ambiental (PBA). No entanto,
os estudos que o compõem, continuam necessários e acabam sendo executados,
parte no âmbito do estudo de inventário e parte no projeto básico.
O PBA representa a condição para a obtenção da autorização/concessão
para exploração do aproveitamento hidrelétrico. É um conjunto de programas a
serem implantados, visando viabilizar as recomendações emitidas no EIA e no RIMA
e atender às exigências e condicionantes fixadas pelo órgão ambiental licenciador
(ELETROBRAS, 2000, p. 276).
O processo de autorização para exploração de aproveitamentos hidrelétricos
para PCHs é formalizado via outorga de autorização, após a análise do projeto
básico pela ANEEL.
O procedimento de autorização começa com o registro do projeto básico da
PCH na Superintendência de Gestão e Estudos Hidroenergéticos (SGH), tornando-o
público, e o procedimento administrativo é igual ao aplicado para a aprovação dos
estudos de inventário. Ocorrendo o aceite do projeto básico pela SGH, é feita uma
análise e posterior aprovação, desde que sejam atendidas as seguintes condições: I
– Licença Prévia – LP, emitida pelo órgão ambiental; II – Declaração de reserva de
disponibilidade hídrica emitida pelo órgão gestor de recursos hídricos e III –
Compatibilidade do projeto básico com os itens I e II (ANEEL, 2003).
Concluídas as análises, estando o projeto com parecer de aprovação,
iniciam-se os procedimentos para outorga de autorização, a qual é praticada nas
modalidades de autorização “plena” ou “condicionada”. Para autorização “plena” é
necessária a apresentação da Licença Prévia e conclusão da análise e aprovação
do projeto básico.
O licenciamento ambiental é composto por três tipos de licença: a Licença
Prévia (LP), a Licença de Instalação (LI) e a Licença de Operação (LO) (BASTOS
E ALMEIDA, 2010, p. 99).
A licença prévia (LP) é concedida na fase preliminar do planejamento do
empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e concepção, atestando a
viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a
serem atendidos nas próximas fases de sua implementação (CONAMA, 1997).
O processo para obtenção da LP inicia-se quando a empresa responsável
pelos estudos de viabilidade apresenta o aproveitamento hidrelétrico ao órgão
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licenciador. Esse processo contém as características básicas e norteia-se numa
primeira configuração dos arranjos de engenharia da usina e reservatório.
A Licença de Instalação (LI) autoriza a instalação do empreendimento ou
atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e
projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais
condicionantes, da qual constituem motivo determinante. Nessa etapa, são
analisados os projetos executivos de controle ambiental e avaliada sua eficiência,
conforme tenha sido previsto na fase de LP (CONAMA, 1997).
Alguns

órgãos

de

meio

ambiente

incluíram em seu

sistema

de

licenciamentos outros tipos de licenças para atender necessidades específicas como
o Plano de Controle Ambiental (PCA) para obtenção da LI; o Relatório de Controle
Ambiental (RCA), no caso de dispensa do EIA/RIMA para atividades de extração
mineral e o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRA) para atividades de
mineração. A legislação não prevê esses documentos para outras atividades que
não estejam na categoria “extração mineral”, porém muitos órgãos ambientais têm
exigido caso sejam constatados efeitos negativos de alguns empreendimentos
(BASTOS E ALMEIDA, 2010, p.101-102).
A Licença de Operação (LO) autoriza a operação comercial do
empreendimento. Sua emissão é condicionada a uma vistoria através da qual é
verificado se a central está de acordo com o que foi previsto na licença prévia e na
licença de instalação e ainda se todas as exigências e detalhes técnicos descritos no
projeto aprovado foram desenvolvidos e atendidos ao longo da implantação
(CONAMA, 1997).
Tais características para enquadramento e a simplificação no licenciamento,
em relação às demais modalidades de usinas tornam esse tipo de hidrelétrica
adequada, principalmente em rios de pequeno e médio portes que possuam
desníveis significativos durante seu percurso, gerando potência hidráulica suficiente
para movimentar as turbinas. A queda d’água, no geral, é definida como de alta,
baixa ou média altura. O Centro Nacional de Referência em Pequenas Centrais
Hidrelétrica (CERPCH), da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) considera
baixa queda uma altura de até 15 metros e alta queda, superior a 150 metros. Mas
não há consenso com relação a essas medidas.
Nessa modalidade de usina, em ocasiões de estiagem, a vazão disponível
pode ser menor que a capacidade das turbinas, causando ociosidade. Em outras
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situações, as vazões são maiores que a capacidade de engolimento das máquinas,
permitindo a passagem da água pelo vertedor. Por esse motivo, o custo da energia
elétrica produzida pelas PCHs é maior que o de uma usina hidrelétrica de grande
porte (UHE-Usina Hidrelétrica de Energia), onde o reservatório pode ser operado de
forma a diminuir a ociosidade ou os desperdícios de água.
As PCHs tornaram se foco de discussão em meados da década de 1980
com a criação de alguns projetos como a figura do Produtor Independente de
Energia Elétrica – PIE7. Trata-se de um agente gerador, totalmente exposto ao
regime de mercado livre, buscando produzir energia por sua conta e risco.
Com a criação desse e outros projetos, esse tipo de empreendimento voltou
a ser compensador e atrativo para os investidores. Essa modalidade de
empreendimento, devido as suas características é indicado para atendimento às
necessidades de pequenos centros urbanos e regiões rurais, uma vez que, na
maioria dos casos, complementa o fornecimento realizado pelo sistema interligado.
Por isso, além de simplificar o processo de outorga, o governo federal
concedeu uma série de benefícios ao empreendedor a partir da década de 1990,
para estimular os investimentos.
Em 1998 foi lançado o Programa de Desenvolvimento e Comercialização de
Energia Elétrica de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH-COM)8, com o intuito de
viabilizar a implantação ou revitalização de Pequenas Centrais Hidrelétricas, onde a
Centrais Elétricas Brasileiras S/A (ELETROBRÁS) garante a compra de energia da
usina e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) oferece
seu financiamento para o empreendimento. Contudo não ofereceu resultados
práticos, no entanto foi de grande importância ao mercado, servindo de base
referencial para os ajustes necessários que resultaram na criação do Programa de
Incentivos às Fontes Alternativas de Energia (PROINFA)9 em 2002.

7 Produtor Independente de Energia Elétrica – PIE: a pessoa jurídica ou empresas reunidas em
consórcio que recebam concessão ou autorização do poder concedente, para produzir energia
elétrica destinada ao comércio de toda ou parte da energia produzida, por conta e risco, conforme
o art. 11 da Lei nº 9.074, de 07 de julho de 1995 (Decreto nº 5.025, de 30 de março de 2004).
8 Mais detalhes pode ser consultado o site <http://www.eletrobras.com.br>. Acesso em 20 ago. 2010.
9 O PROINFA foi instituído com objetivo de aumentar a participação da energia elétrica produzida
por empreendimentos de produtores independentes autônomos, concebidos com base em PCH, e
fontes eólica e biomassa, mediante procedimentos estabelecidos nas Leis 10.438, de 26 de abril
de 2002, Lei 10.762, de 11 de novembro de 2003, e Decreto 4.541, de 23 de dezembro de 2002.
O Programa prevê a implantação de 144 usinas, totalizando 3.299,40 MW de capacidade
instalada, sendo 1.191,24 MW provenientes de 63 PCHs, 1.422,92 MW de 54 usinas eólicas, e
685,24 MW de 27 usinas a base de biomassa. Toda essa energia tem garantia de contratação por
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Em 2001 o Brasil enfrentou uma grave crise energética, trazendo
consequências para a sociedade e a economia, forçando o Governo Federal a
implementar algumas medidas para minimizar os problemas provocados pela falta
de energia.
O Guia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas da ANEEL,
(2003, p.25) prevê uma série de incentivos e vantagens para estimular o setor de
PCHs das quais se destacam: Autorização não-onerosa para explorar o potencial
hidráulico; descontos não inferiores a 50% nos encargos de uso dos sistemas de
transmissão e distribuição; livre comercialização de energia com consumidores ou
conjunto de consumidores, isenção relativa à compensação financeira pela utilização
de recursos hídricos (royalties); comercialização das energias geradas com
concessionárias de serviço público.
As PCHs possuem ainda outras vantagens como custo acessível, menor
prazo de implementação e maturação do investimento, podendo ser colocado a
disposição das concessionárias a compra do excedente de energia gerada, por isso
representam, uma forma rápida e eficiente de promover a expansão da oferta de
energia elétrica, visando suprir a crescente demanda verificada no mercado
nacional.
De todos os Estados Brasileiros, o que possui maior quantidade de PCHs
em operação é Minas Gerais. Devido às suas peculiaridades topográficas e
hidrológicas é considerada uma das áreas mais promissoras do setor no país.
A figura 3 demonstra a distribuição das PCHs efetivamente em operação no
Brasil até julho de 2010.

20 anos pela Centrais Elétricas Brasileiras
<http://www.mme.gov.br>. Acesso em: 20 ago. 2010.

S.A.

(Eletrobrás).

Disponível

em:
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FIGURA 3. PCHs em operação no Brasil até julho de 2010

Fonte: ANEEL. Banco de Informações de Geração (BIG), julho de 2010.
Elaboração: Gilson de Carvalho Lopes

Nota-se que a maior concentração de PCHs em operação estão localizadas
nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, devido as suas características geográficas
e pela malha elétrica que interliga essas regiões através do Sistema Interligado
Nacional (SIN). Já nas regiões Norte e Nordeste, especialmente na região
amazônica existem poucas usinas dessa modalidade por ser áreas de planícies e
ser caracterizadas como áreas isoladas.
Atualmente no Brasil, as pequenas centrais hidrelétricas produzem juntas
3,5 mil MW. A título de comparação esse montante representa 40% da potência
instalada da Usina Hidrelétrica de Itaipu que é de 14.000 MW. Segundo estudos da
ANEEL, as PCHs, até o ano de 2030 produzirão juntas cerca de 8.242 MW de
energia, a um custo relativamente baixo para implementação (ANEEL, 2010). Com
isso nos próximos 20 anos, a participação das PCHs na matriz elétrica nacional
crescerá algo em torno de 8%.
De novembro de 2008 a fevereiro de 2009, houve uma grande quantidade
de solicitações de registro, principalmente de Projetos Básicos de PCHs,

37

protocoladas na ANEEL (gráfico 2). Nesse intervalo, foram protocolados mais de 900
pedidos de registro, número muito superior ao histórico existente o que causou
diversas dificuldades para suas análises e deliberações (ANEEL/SGH, 2010).

GRÁFICO 2. Projetos Básicos de PCHs aprovados entre 1998 e 2009
Fonte: ANEEL/SGH, 2010, p. 7.

O que contribuiu para esse aumento foi possivelmente à revisão da
Resolução nº 395/98, que proporcionou uma maior simplificação do registro. Apesar
da significativa simplificação no processo de licenciamento, a grande maioria dos
projetos submetidos à avaliação da SGH/ANEEL encontrava-se inconsistente,
especialmente

nos

estudos

cartográficos/topográficos.

Dos

63

projetos

aprovados/homologados em 2009, todos foram objeto de, no mínimo, um pedido de
complementação até a sua conclusão, ou seja, todos os 63 projetos estavam de
alguma

forma

inconsistentes,

o

que

impede

ou

retarda

a

efetiva

aprovação/homologação (ANEEL/SGH, 2010).
O fato de as PCHs possuírem vários incentivos faz esses pequenos
empreendimentos hidroenergéticos chamarem a atenção de investidores privados
interessados em aplicações a longo prazo.
De acordo com Altino Ventura Filho, Secretário de Planejamento e
Desenvolvimento energético do Ministério de Minas e Energia (MME), uma das
grandes dificuldades na implantação de uma PCH é a dificuldade de obtenção do
licenciamento ambiental. Essa problemática, segundo Altino seria um risco para os
investidores, pois no decorrer do licenciamento outras exigências são colocadas
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pelo órgão ambiental, o que representa demanda de tempo e custo, afetando a taxa
de retorno do investimento. Vitor Hugo Ribeiro Burko, Diretor Presidente do Instituto
Ambiental do Paraná (IAP), concorda que o licenciamento seja moroso, porém faz
uma ressalva que muitos projetos são mal elaborados, ou seja feitos apenas para
cumprir as formalidades do órgão ambiental e não efetivamente para fazer uma boa
gerencia ambiental (VIANA, 2009, p. 4).
Todavia, o licenciamento ambiental é causador de reclamações de
empresários dos mais diversos segmentos industriais, comerciais e de serviços. No
licenciamento de PCHs essa característica não foge a regra. Nota-se que há dois
posicionamentos contraditórios em relação ao tema. Os empresários culpam os
órgãos ambientais pela morosidade na liberação dos processos, os órgãos
ambientais por sua vez, afirmam que os processos são mal elaborados, apenas
como forma de cumprir o que determina a lei, sem a preocupação socioambiental
necessária.
As PCHs são empreendimentos de característica privada, neste sentido, tem
como um dos objetivos, senão o principal, obter lucro. Sob este ângulo, qualquer
atraso durante o processo de licenciamento afetará financeiramente os seus
investimentos.
A situação é agravada com o problema da corrupção e influência política nos
processos de licenciamento. Segundo artigo da revista ISTOÉ, com o título
“Pequenas hidrelétricas, grandes negócios”, publicada em 2008, o Ministério Público
Federal vem comprovando que a concessão de Pequenas Centrais Hidrelétricas
(PCHs) pelo Brasil afora tem gerado lucros meteóricos. (PEDROSA, 2008).
De acordo com a matéria, o Ministério Público Federal constatou que muitas
concessões tiveram a influencia de alguns parlamentares, tanto na aceleração do
processo de licenciamento, como também no oferecimento de seus préstimos na
facilitação dos trâmites dos projetos nos órgãos oficiais. Em troca, pedem pela
consultoria um percentual em torno de 20% do capital a ser investido.
Além disso, constatou-se que muitas PCHs são vendidas a terceiros, antes
mesmo de a obra ser iniciada, com um pequeno deságio sobre o valor integral da
usina, na maioria financiada a baixos juros pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Social (BNDES).
A justificativa, para a instalação de grandes PCHs, e sobretudo de grandes
empreendimentos é a busca pelo desenvolvimento. O problema é que para obter a
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concessão com rapidez, o detalhamento dos estudos sobre o impacto ambiental
pode ser menosprezado. Neste sentido é possível concordar com Ross ao afimar
que:
Não basta desenvolvimento, é preciso preservação/conservação da
natureza, e, se ainda fica-se muito a desejar, não é por falta de leis e
resoluções, mas por falta de cultura e de rigorosa fiscalização
acompanhada de punição (ROSS, 1999, p. 22).

Vale ressaltar que um dos fatores que levaram a ANEEL a celebrar
convênios com órgãos ambientais (IBAMA e entidades estaduais) a partir de 2001,
com o objetivo de contribuir para a agilização dos processos na área de energia
elétrica no segmento de PCHs, foi justamente a pressão empresarial que cobravam
agilidade quanto a liberação de licenças ambientais (ANEEL, 2001).
Isso reforça a ideia, de que não se trata somente de questão de ordem de
preocupação ambiental, que pode servir como pano de fundo para questões de
ordem econômica.
Além das PCHs, outras fontes de energia como as eólicas e a biomassa são
enquadradas como fontes alternativas de energia, justamente por serem
consideradas de baixo impacto socioambiental.
Os últimos leilões de fontes alternativas de energia de reserva promovidos
pela ANEEL vem demonstrando que as usinas eólicas estão ganhando destaque
pela queda no valor do megawatt em comparação as PCHs.
No leilão realizado no mês de agosto de 2010, houve a participação de
usinas eólicas, PCHs e biomassa. O preço médio de venda de energia das PCHs foi
de R$ 146,99/MWh (reais por megawatt-hora). Para o produto por disponibilidade
biomassa o preço médio foi de R$ 137,92/MWh já para o produto por disponibilidade
eólica o preço médio foi de R$134,1/MWh. No total, 56 usinas comercializaram
energia no leilão de fontes alternativas (50 eólicas, uma usina de biomassa e cinco
pequenas centrais hidrelétricas). A duração dos contratos para a energia negociada
pelas PCHs é de 30 anos, para as usinas de biomassa e eólicas a duração é de 20
anos10.
Ao se comparar os valores praticados no leilão com o número da efetiva
negociação de cada fonte é possível perceber que a liberação e consequentemente

10 Disponível em: <http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/noticias>. Acesso em 13 set. 2010.
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a construção está muito mais diretamente ligada aos aspectos econômicos do que o
ambiental.

1.2 PANORAMA DAS PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS (PCHs) NO
ESTADO DO PARANÁ
O Estado do Paraná é uma região de grande riqueza em recursos hídricos.
Abriga em seu território a maior hidrelétrica do País, a Usina Hidrelétrica de Itaipu, a
qual exporta energia para outras unidades da Federação. Além disso, o Estado
possui exponencial capacidade de gerar energia a partir de Pequenas Centrais
Hidrelétricas - PCHs.
Os órgãos responsáveis pelos licenciamentos ambientais no Estado do
Paraná são o Instituto Ambiental do Paraná (IAP), a Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA), o Instituto das Águas do Paraná, o Instituto
de Terras, Cartografia e Geociências (ITCG), além dos conselhos ambientais. O IAP
possui normatização específica para o licenciamento de empreendimentos
hidrelétricos de geração, transmissão de energia e subestação PCHs11.
O Conselho Estadual do Meio Ambiente (CEMA) por meio da resolução nº
065/2008 prevê os estudos ambientais e documentos necessários, tais como:
EIA/RIMA, relatório ambiental preliminar- RAP, projeto básico ambiental- PBA, plano
de controle ambiental - PCA, plano de recuperação de área degradada - PRAD,
plano de gerenciamento de resíduos sólidos - PGRS, análise de risco -AR, projeto
de controle de poluição ambiental - PCPA, avaliação ambiental integrada ou
estratégica – AAI ou AAE e outros.
O licenciamento para construção de PCHs foi suspenso no Estado do
Paraná em 2003 pelo IAP, através da Portaria nº 067/2003/IAP/GP determinou a
11 A Resolução CEMA 65, de 01 de julho de 2008 - dispõe sobre o licenciamento ambiental,
estabelece critérios e procedimentos a serem adotados para as atividades poluidoras,
degradadoras e/ou modificadoras do meio ambiente e adota outras providências; A Resolução
Conjunta SEMA / IAP 02, DE 17 de março de 2010 - estabelece procedimentos para
licenciamentos de unidades de geração e transmissão de energia elétrica no Estado do Paraná; A
Resolução SEMA 09, de 17 de março de 2010 - condiciona o licenciamento ambiental das PCH´s
(Pequenas Centrais Hidrelétricas) e UHE´s (Usinas Hidrelétricas) do Estado do Paraná, a
realização de avaliações ambientais estratégicas relativas às Bacias Hidrográficas e,
principalmente, da execução do Zoneamento Ecológico – Econômico do território paranaense em
elaboração pelo Governo do Estado do Paraná. Disponível em: <http://www.iap.pr.gov.br>. Acesso
em: 25 set. 2010.
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suspensão dos procedimentos de Licenciamento Ambiental de pequenas e grandes
centrais hidrelétricas no Estado por tempo indeterminado.
Essa suspensão foi motivada por conflitos entre o Governo do Estado
(Roberto Requião – 2003-2006) e investidores, o que provocou atraso de projetos de
PCHs com as licenças concedidas pela ANEEL nos anos finais do governo
Fernando Henrique Cardoso (1995-2003). Aproximadamente 137 pequenas centrais
hidrelétricas (PCHs), com potência equivalente a uma turbina de Itaipu (700
megawatts), não saiam do papel no Paraná porque o governo e a iniciativa privada
não se entendiam sobre quem deveria construir estas centrais.
Para o governador Roberto Requião, a Companhia Paranaense de Energia
Elétrica (COPEL), estatal de energia paranaense, era quem deveria construir as
PCHs. E, por isso, desde o seu primeiro governo, em 2003, Requião bloqueava
qualquer tentativa empresarial privada de entrar no negócio. "Estas autorizações
foram concedidas durante o governo de Fernando Henrique Cardoso e significam a
privatização de recursos naturais paranaenses que deviam estar à disposição de
toda a sociedade. Elas viraram um mecanismo para amaciar a vida de espertalhões
por algumas gerações", disse Requião. "Os detentores destas autorizações só estão
esperando que eu deixe o governo do Paraná para negociar estas maravilhas", disse
o governador que revelou estar "disposto a promover a desapropriação de áreas do
Paraná" em que existam potenciais energéticos exploráveis que permitam a
construção de PCHs. "Para evitar que esse plano se concretize, a COPEL vai avaliar
os 137 aproveitamentos licenciados e selecionar os que forem mais vantajosos ao
interesse público, do ponto de vista da modicidade tarifária. Em seguida, vamos
propor a desapropriação dessas áreas", afirmou.
O bloqueio dos empreendimentos como PCHs havia sido feito pelo governo
através da SEMA e do IAP que, sob o pretexto de concluir um Zoneamento
Ecológico-Econômico do Estado, interrompeu as análises dos projetos - mesmo os
de empresas que haviam recebido a outorga (autorização) da ANEEL para construir
e operar usinas de pequeno porte.
A justificativa para a suspensão, segundo o presidente da COPEL, Rubens
Ghilardi, seria porque o IAP, a quem cabe liberar as licenças ambientais, estaria
fazendo um inventário dos rios para conferir se realmente eles não superam os 30
megawatts de potência previstos na lei. Já para os empresários esta foi uma
maneira do governo impedir a construção das usinas porque o levantamento se
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arrastava desde 2003. A COPEL tentou atrair algumas destas empresas que detém
a concessão da ANEEL, através de chamada pública, mas a exigência de que a
estatal fosse majoritária em qualquer projeto fez a intenção fracassar.
Importante ressaltar que apesar da suspensão dos licenciamentos de PCHs
no

Estado

do

Paraná

desde

2003,

encontram-se

em

construção

dois

empreendimentos dessa modalidade. No caso da PCH São Francisco, houve entre a
empresa proprietária do empreendimento e o IAP, a assinatura de um termo de
ajustamento de conduta para que pudesse ser efetivada a construção.
De acordo com os dados do Banco de Informações de Geração - BIG da
ANEEL, o Estado do Paraná possuía até setembro de 2010 um total de cento e trinta
empreendimentos hidrelétricos em operação, gerando 17.779.297 kW de potência e
está previsto para os próximos anos uma adição de 892.843 kW na capacidade de
geração do Estado, proveniente dos quatro empreendimentos atualmente em
construção e mais trinta com sua outorga assinada.
Dos cento e trinta empreendimentos em operação, trinta são de PCHs, que
representam atualmente 1,02 % da energia hidrelétrica gerada no Estado do Paraná.
Dos quatro empreendimentos atualmente em construção no Estado, dois são de
PCHs, sendo um da PCH São Francisco objeto desse estudo, situada entre as
cidades de Toledo e Ouro Verde do Oeste e outro da PCH Novo Horizonte situada
entre as cidades de Bocaiúva do Sul e Campina Grande do Sul.
A tabela 2 a seguir demonstra a situação das usinas no Estado do Paraná e
a figura 4 mostra a distribuição e a situação das PCHs no Estado do Paraná.

.
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Tabela 2. Empreendimentos em Operação, Construção e Outorga no Estado do
Paraná até setembro de 2010.
Empreendimentos em Operação
Tipo
Quantidade
Potência (kW)
CGH - Central Geradora Hidrelétrica12
24
13.456

EOL - Central Geradora Eolielétrica
2
2.502
PCH - Pequena Central Hidrelétrica
30
181.207
UHE - Usina Hidrelétrica de Energia
20
16.474.121
UTE - Usina Termelétrica de Energia
54
1.108.121
130
17.779.297
Total
Empreendimentos em Construção
PCH - Pequena Central Hidrelétrica
2
29.000
UHE - Usina Hidrelétrica de Energia
1
361.000
UTE - Usina Termelétrica de Energia
1
11.200
4
401.200
Total
Empreendimentos Outorgados entre 1998 e 2004 (não iniciaram sua construção)
CGH - Central Geradora Hidrelétrica
4
3.563
PCH - Pequena Central Hidrelétrica
23
370.580
UHE - Usina Hidrelétrica de Energia
2
105.000
UTE - Usina Termelétrica de Energia
1
12.500
30
491.643
Total

%
0,08
0,01
1,02
92,66
6,23
100
7,23
89,98
2,79
100
0,72
75,38
21,36
2,54
100

Fonte: ANEEL. Banco de Informações de Geração (BIG), 2010.
Nota: Adaptada por Gilson de Carvalho Lopes

12 As usinas com potência instalada de até 1.000 kW, denominadas de Centrais Geradoras
Hidrelétricas – CGH necessitam apenas de um simples registro para funcionar (ANEEL, 2003, p.
21)
 Umas das usinas Eolielétrica localiza-se no município de Palmas, trata-se da Eólio - Elétrica de
Palmas, com potência de 2.500 kw e a outra localiza-se em Curitiba e possui potência de 2,2 kw.
Disponível em: < http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/ResumoEstadual>. Acesso em: 24 set. 2010.
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FIGURA 4. Mapa de PCHs no Estado do Paraná até maio de 2010.
Fonte: Base de dados cartográfica da ANEEL, maio/2010.
Elaboração: Gilson de Carvalho Lopes

O anexo II apresenta a relação detalhada das trinta PCHs em operação e
das vinte e três outorgadas entre 1998 e 2004, que ainda não iniciaram sua
construção13 no Estado do Paraná, conforme consulta realizada no site da ANEEL
em setembro de 2010. Além da PCH São Francisco, há no rio São Francisco
Verdadeiro mais cinco locais com registro de inventário aprovados pela ANEEL.
A tabela 3 corrobora com essa afirmação:

13 A relação atualizada das PCHs e demais modalidades de usinas pode ser consultada no Banco
de Informações de Geração (BIG) da ANEEL, disponível em: <http://www.aneel.gov.br>. Acesso
em 24 set. 2010.
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Tabela 3. Estudos de inventário hidrelétrico do rio São Francisco Verdadeiro, Estado
do Paraná, aprovados pela ANEEL em 2002.
Aproveitamento Municípios/coordenadas Queda (m) Potência
Área do
(nome)
(MW)
Reservatório
(KM²)
Volta Gaúcha

Marechal Candido
Rondon

6,5

2,80

0,40

Cinco Cantos

Ouro Verde do Oeste

29,0

6,30

0,40

São Francisco

Toledo/Ouro Verde do
Oeste

68,0

14,00

0,54

Pindorama

Toledo

25,0

4,00

3,15

Tapuí

Toledo

14,0

1,90

1,00

Carlos Mathias
Becker

Toledo

11,0

1,20

0,25

Fonte: ANEEL, 2010.
Nota: Adaptada por Gilson de Carvalho Lopes

No município de Ouro Verde do Oeste, a PCH Cinco Cantos encontra-se em
fase adiantada com o Projeto Básico Ambiental (PBA) já aprovado pela ANEEL.
Cabe destaque ainda para as cidades próximas a Toledo como Marechal Cândido
Rondon que possui quatro empreendimentos inventariados, sendo que dois deles, a
PCH Moinho e a PCH Jataí, encontram-se com o PBA aceito pela ANEEL.
A estagnação nos projetos de PCHs no Estado Paraná pode ter chegado ao
fim com a resolução 005/2010, publicada em maio de 2010 pelo Instituto Ambiental
do Paraná (IAP) e pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema). O ato
cancela todas as restrições impostas durante o mandato do ex-governador Roberto
Requião, e determina que os processos paralisados no IAP devem ser retomados a
partir do estágio em que foram suspensos.
O atual governador Orlando Pessuti, alterou através da resolução do IAP, a
orientação dada pelo governador anterior, Roberto Requião, que impunha, como
condição para autorizar as novas usinas, a participação da COPEL como acionista
majoritária em todos os novos empreendimentos.
Porém, alguns deputados questionam a resolução e querem saber quais os
motivos que levaram o governador a autorizar as PCHs a poucos meses do final do
seu mandato. Deputados de oposição e governistas querem propor a convocação do
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secretário estadual do Meio Ambiente, Jorge Augusto Callado Afonso, para explicar
os motivos da retomada dos licenciamentos ambientais para as PCHs14.
A aprovação dessa resolução fará com que haja a retomada dos processos
de licenciamento e construção das PCHs, porém pode ser motivo de preocupação,
pois pode ocasionar o chamado “efeito cascata”. A construção de várias PCHs em
um mesmo rio ou bacia hidrográfica pode comprometer a dinâmica social e
ambiental da região.
Com a publicação da resolução, a COPEL, anunciou que irá iniciar em breve
a construção da PCH Cavernoso 2, na região Central do Estado, entre os municípios
de Candói e Virmond. O empreendimento terá capacidade de geração de dezenove
megawatts de potência e deverá demandar investimentos estimados em R$ 120
milhões. O início de produção de eletricidade está previsto para o início de 2013. A
COPEL negociou a energia no leilão de fontes renováveis de energia realizada em
agosto de 2010 pela ANEEL, em contratos de longo prazo, com 30 anos de duração.
Cada megawatt-hora da PCH Cavernoso 2 foi comercializado ao preço de R$
146,99 e os contratos assegurarão à Copel uma receita total no ambiente regulado
de R$ 293 milhões15.

14

Fonte: Deputados querem explicações sobre
<http://www.paranaonline.com.br>. Acesso em: 22 ago. 2010.

as

PCHs.

Disponível

em:

15 Fonte: Copel vai investir R$ 120 milhões na construção da PCH Cavernoso 2. Disponível em:
<http://www.copel.com> Acesso em 13 set. 2010.
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2. EXPLORAÇÃO HIDRELÉTRICA NA MICRORREGIÃO DE TOLEDO

2.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL E IMPORTÂNCIA NO CONTEXTO REGIONAL
DOS MUNICÍPIOS DE TOLEDO E OURO VERDE DO OESTE

Os municípios de Toledo e Ouro Verde do Oeste estão localizados na
mesorregião Oeste Paranaense. A região Oeste do Paraná faz fronteira com a
Argentina e Paraguai e é constituída por 50 municípios com destaque para
Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo.
Segundo Wachowicz (1988), até meados da década de 1920, o Oeste era
uma fronteira desnacionalizada, sendo que, em Foz do Iguaçu, a língua portuguesa
era falada apenas pelos funcionários públicos e a moeda circulante era o peso
argentino.
A região era de difícil acesso. A penetração, para o Oeste, era realizada
através do rio Paraná, da Estrada de Ferro Guaíra – Porto Mendes, e da estrada que
ligava Guarapuava à Foz do Iguaçu. Contudo os aspectos geográficos não eram os
maiores empecilhos para o povoamento da região e sim os obrageros16 que
dominavam e controlavam as vias de acesso (STECA, 2002, p.106).
Não obstante, o obragero argentino navegava pelo rio Paraná até as Sete
Quedas com o intuito de exploração da erva-mate, formando pequenos portos pelas
margens do rio. Dessa forma foram surgindo povoados e em poucas décadas, a
costa paranaense foi ocupada por diversas dessas obrages.
As origens históricas da formação do núcleo inicial do que hoje se constitui
o município de Toledo estão intimamente ligadas à Industrial Madeireira e
Colonizadora Rio Paraná S.A. - MARIPÁ17. Em 1949, foram iniciados os trabalhos
topográficos, efetuando-se o traçado da povoação de Toledo. Em 1950
intensificaram-se as negociações de terras e diversos núcleos foram fundados ao
16 A “obrage” foi um tipo de exploração ou propriedade que se desenvolveu no Paraguai e
Argentina. “Obragero” era o proprietário desse tipo de latifúndio. O “Obragero” argentino explorava
a erva-mate e a madeira (WACHOWICZ, 1988, p. 227).
17 A Maripá ficou, simultaneamente, com a colonização e a exploração da madeira, porque ela
possuía as terras e as serrarias. Devido à escassez de meios de transporte eficientes para o
escoamento da madeira no mercado brasileiro, a exportação era realizada com a utilização de
navios argentinos (STECA, 2002, p.112).
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longo da área de influência da Companhia. Tal foi o sucesso do empreendimento
que, em abril de 1951 todos os lotes urbanos e rurais já haviam sido vendidos. Pela
Lei Estadual n.º 790, de 14 de novembro de 1951, foi criado o município de Toledo,
sem passar pelo estágio de Distrito e com território desmembrado de Foz do Iguaçu
(FERREIRA, 2006, p. 318, 319).
A região recebeu fluxos migratórios diversos, dos quais se destacam: o
contingente vindo do norte do Estado, em razão da substituição do café por outras
lavouras ou pela pecuária (que demandam uma mão de obra menor). E o segundo
fluxo vindo do estado do Rio Grande do Sul, que foi mais representativo e
experimentou uma aceleração intensa a partir de 1952 e 1956 principalmente.
Além destes fluxos, a atividade madeireira e a pecuária desenvolvidas no
oeste e sudoeste paranaense nas décadas de 1930 e 1940 desempenharam
também um papel importante nesta região. Embora não conseguissem formar um
complexo econômico na região em estudo suficiente para a fixação definitiva de
contingentes populacionais. A ocupação do município ocorreu em torno da economia
das comunidades agrícolas, para posteriormente se enquadrar no processo de
modernização agrícola.
Hoje o município destaca-se na agropecuária, possuindo um grande rebanho
de suínos que o caracteriza como um dos maiores do país, além da produção de
aves, leite e piscicultura. Toledo tem como principais culturas: a soja, o milho e o
trigo. Destaca-se também sua indústria, sendo bastante diversificada, tanto no porte
como na produção.
Importante centro de suinocultura, Toledo começou a ganhar destaque no
cenário nacional com a sua Festa Nacional do Porco Assado no Rolete, hoje com
mais de 33 anos de existência e conhecida internacionalmente. O prato é tão
popular, que a cidade Toledo no contexto nacional é conhecida como a "Cidade do
Porco no Rolete". Deste prato surgiram mais dezessete diferentes festas populares,
consolidando o seu título de polo gastronômico.
Toledo conta também com um moderníssimo Teatro Municipal, considerado
o segundo do Estado, com capacidade para 1.021 lugares. Possui uma universidade
pública federal a UTFPR e outra estadual a UNIOESTE, com diversas extensões de
cursos Latu Sensu, destacam-se ainda as universidades particulares como a
UNIPAR, FASUL e PUC.
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A população de Toledo em 2010 é de 119.353 habitantes, conforme o Censo
2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A região destaca-se,
em termos de preservação ambiental, pela presença do Parque Nacional do Iguaçu
com um total de 185.220 ha de florestas nativas.
Levando-se em consideração todos esses aspectos, Toledo representa um
importante centro econômico para a região.
Em relação à Ouro Verde do Oeste, o primeiro núcleo de povoação surgiu
em território do município de Toledo, sendo que em 12 de abril de 1965, através da
Lei n.º 5.078, foi elevado à categoria de Distrito Administrativo, com denominação de
Ouro Verde. Pela Lei Estadual n.º 9.009, de 12 de junho de 1989, foi criado o
município de Ouro Verde, com território desmembrado do município de Toledo,
porém com denominação alterada para Ouro Verde do Oeste (FERREIRA, 2006, p.
211, 212).
As primeiras famílias chegaram à região em abril de 1960, vindas de
diferentes localidades do país e de etnias diversas, principalmente alemã, italiana,
polonesa e japonesa. Na época, cultivava-se o café e o nome "Ouro Verde" originouse da primeira impressão dos pioneiros quanto à qualidade da terra e sua
apropriação para a cultura cafeeira.
Numa breve comparação de alguns dados estatísticos dos dois municípios,
é nítido o destaque de Toledo, que em termos socioeconômicos e de atração
populacional, tem uma importância maior do que o município de Ouro Verde do
Oeste, conforme demonstrado por meio da tabela 4 em relação a população dos
dois municípios.
Tabela 4. População Residente em Domicílios Particulares Permanentes - 2007
Municípios
Urbano
Nº absoluto
Toledo
98.256
Ouro Verde do Oeste
3.738
Total
101.994
Fonte: RGA, Nov/dez/2009 e jan/2010.

Número de habitantes
Rural
%
Nº Absoluto
%
89,73
11.243
10,27
68,51
1.718
31,49
88,68
12.961
11,32

Total
109.499
5.456
114.955

Conforme demonstra os dados da tabela, é nítida a concentração da
população na área urbana das duas cidades. Quase 90% da população do município
de Toledo reside na cidade.
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A distribuição de energia elétrica da região é efetuada pela Companhia
Paranaense de Energia (COPEL), criada em 1954. É uma das maiores empresas de
energia do Estado e atende diretamente a 3.671.262 unidades consumidoras em
393 municípios e 1.115 localidades (distritos, vilas e povoados) paranaenses. Nesse
universo incluem-se 2,8 milhões de lares, 67 mil indústrias, 301 mil estabelecimentos
comerciais e 360 mil propriedades rurais. O quadro de pessoal é integrado por 8,6
mil empregados18. Possui uma estrutura composta por dezoito usinas, sendo
dezessete delas hidrelétricas, além de possuir sistema de transmissão e distribuição
de energia.
As bacias hidrográficas passam a receber maior atenção no Brasil e no
mundo a partir de 1970, pois surge a necessidade de se promover a recuperação
ambiental e de recursos naturais que começam a escassear como a água19.
Uma bacia hidrográfica é formada por um conjunto de terras drenadas por
um rio principal, seus afluentes e seus subafluentes, evidenciando dessa forma, a
hierarquização dos rios, constituindo a ordem organizacional do menor volume para
os mais caudalosos, que vão das partes mais altas para as partes mais baixas.
Dessa forma, tornou-se necessário, reconhecer a dinâmica das águas que
vão além dos limites municipais e estaduais e internacionais, inclusive quando se
trata de ações de planejamento ambiental.
O Estado do Paraná é formado por dezesseis bacias hidrográficas: Cinzas,
Iguaçu, Itararé, Ivaí, Litorânea, Paraná I, Paraná II, Paraná III, Paranapanema I,
Paranapanema II, Paranapanema III, Paranapanema IV, Piquiri, Pirapó, Ribeira e
Tibagi (Figura 5).

18 Disponível em: <http://www.copel.com>. Acesso em 17 Ago. 2010.
19 Disponível em: <http://www.rededasaguas.org.br>. Acesso em 10 jul. 2010.
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FIGURA 5. Mapa Bacias Hidrográficas do estado do Paraná. Destaque para a Bacia do Paraná III.
Fonte: PARANÁ - Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento
Ambiental – SUDERHSA, 2010. Disponível: <http://www.suderhsa.pr.gov.br>. Acesso em: 24 set.
2010.

A Bacia do Paraná III localiza-se entre as bacias do rio Piquiri e Iguaçu,
composta de uma importante rede hidrográfica do território paranaense, cujos rios
drenam suas águas, na direção oeste, diretamente para o reservatório da Usina
Hidrelétrica de Itaipu. Pode ser subdividida em 13 sub-bacias.
Os Municípios de Toledo e Ouro Verde do Oeste estão inseridos na área de
drenagem da sub-bacia do rio São Francisco Verdadeiro, que é formada por vários
rios e riachos tributários (figura 6).
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FIGURA 6. Bacia do Paraná III e principais sub-bacias.

Fonte: ITAIPU. Programa Cultivando Água Boa. Disponível em: <http://www.itaipu.gov.br/aguaboa>.
Acesso em: 20 set. 2010.

A bacia do rio São Francisco Verdadeiro tem uma área de 2.219,1 km²,
abrangendo onze municípios do Oeste do Estado do Paraná (figura 7). Sua
nascente está localizada na área urbana de Cascavel e o rio deságua na cidade de
Entre Rios do Oeste no reservatório da Usina Hidrelétrica de Itaipu.
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FIGURA 7. Municípios da Bacia do Rio São Francisco Verdadeiro.
Fonte: Chaves et al, 2005, p. 3.

A área de abrangência do rio São Francisco Verdadeiro é caracterizada por
possuir milhares de propriedades rurais, nas quais os produtores organizam-se em
uma cadeia produtiva que vai do plantio de soja e milho à industrialização de carne
suína e de aves, e na produção de leite.
Essas atividades possuem considerável impacto ambiental, pois geram
efluentes que, através da rede hídrica, podem degradar a qualidade da água. O
município de Toledo é considerado um dos maiores produtores de suínos e aves da
Bacia do Paraná III (figura 8 e 9 ).
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FIGURA 8. Plantel de aves da Bacia do Paraná III.
Fonte: Bley Jr., 2006.

FIGURA 9. Plantel de suínos da Bacia do Paraná
III.
Fonte: Bley Jr. 2006.

A bacia hidrográfica do rio São Francisco Verdadeiro, é uma das 67 bacias
do programa HELP (Hydrology for the Environment, Life and Policy)20, da
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO). Isso torna esta região geográfica um referencial internacional na gestão
de bacias hidrográficas (CIH, 2010).
A região Oeste do Paraná é um referencial nacional pela presença da usina
Hidrelétrica de Itaipu, construída em parceria com o Paraguai. Sua bacia hidrográfica
de destaque é a Bacia Platina, e o rio principal é o rio Paraná, local de construção de
Itaipu, dividindo os países Brasil e Paraguai. A usina de Itaipu situa-se entre as
cidades de Foz do Iguaçu no Brasil e Ciudad Del Este no Paraguai.
A fixação da barragem dá-se na divisa entre as cidades de Foz do Iguaçu e
Ciudad Del Este (antiga Ciudad Presidente Stroessner), devido ao relevo
acidentado, com inúmeras corredeiras e quedas d’ água, desde Guaíra até Foz do
Iguaçu, e pelo fato do rio Paraná possuir uma vazão estável.
Em maio de 1984, as unidades geradoras da Itaipu Binacional entraram
gradativamente em operação comercial. A décima oitava unidade entrou em fase de
produção em 1991, totalizando uma potência de 12.600 kilowatts (ROESLER, 2007,
p. 98).
Em maio de 2007, no mês em que Brasil e Paraguai celebraram o 33º
aniversário da assinatura do Tratado de Itaipu, entraram em operação as últimas
20 O programa HELP constitui uma nova abordagem para o gerenciamento de mananciais, realizado
através de uma rede de colaboração para que especialistas em legislação, políticas públicas e
gestão das águas, assim como técnicos e cientistas, possam interagir e encontrar soluções para a
problemática da água. Sendo um programa voltado ao usuário dos recursos hídricos, o HELP
depende do envolvimento de todos os grupos sociais relacionados com essa temática, para
assegurar que os resultados científicos revertam-se em benefícios práticos, através da revisão das
práticas e políticas da gestão das bacias hidrográficas. Fonte: <http://www.hidroinformatica.org>.
Acesso em 24 Ago. 2010.
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duas das 20 unidades geradoras previstas no projeto da usina. Com as 20 unidades
geradoras em atividade e o rio Paraná em condições favoráveis, com chuvas em
níveis normais em toda a bacia, a geração poderá chegar a 100 bilhões de
quilowatts-hora21.
A produção energética da Usina Binacional de Itaipu é responsável pelo
suprimento de cerca de 70% da energia consumida no Paraguai e de
aproximadamente 25% da demanda energética brasileira (ROESLER, 2007, p. 98).
Como o rio São Francisco Verdadeiro deságua no lago de seu reservatório
da Itaipu, a empresa procurou lançar uma série de ações, visando minimizar e
monitorar tais impactos. Dentre essas ações destaca-se o programa Cultivando
Água Boa (CAB)22, que busca a preservação da biodiversidade, passando pela
educação ambiental das comunidades locais.
O programa Cultivado Água Boa é bastante amplo e composto por um
conjunto de ações socioambientais, executado em todos os vinte e nove municípios
localizados na Bacia do Paraná 3, na qual se insere a do São Francisco Verdadeiro
(SOMA, 2010, p. 20).
Um dos objetivos do programa é adequar o uso das águas dos rios da bacia
hidrográfica São Francisco Verdadeiro e, consequentemente, do lago de Itaipu, com
a finalidade de garantir o uso sustentável, evitar a poluição e o desperdício e garantir
água de boa qualidade e em quantidade suficiente para a atual e as futuras
gerações (ITAIPU, 2010).
A área de abrangência e de influência de Itaipu corresponde às áreas
alagadas pelo seu reservatório, perfazendo um total de 15 municípios no Estado do
Paraná e um município no Estado do Mato Grosso do Sul. Também é importante
destacar que os municípios atingidos com a construção da usina contam com
algumas formas compensatórias pela utilização e danos causados ao meio ambiente
dentre as quais se destacam os royalties.
A Usina Hidrelétrica de Itaipu é uma importante produtora de energia
elétrica, cuja importância foi ressaltada frente à crise energética brasileira no ano de
2000.

21 Disponível em < http://www.itaipu.gov.br>. Acesso em 24 Ago. 2010.
22 O programa Cultivando Água Boa é uma ampla iniciativa socioambiental concebida a partir da
mudança na missão institucional da Itaipu Binacional, promovida em 2003. Para maiores
informações consulte o site: <http://www.cultivandoaguaboa.com.br>. Acesso em 24 Ago. 2010.
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2.2 EXPLORAÇÃO HIDRELÉTRICA NO PERÍODO DE COLONIZAÇÃO DE
TOLEDO
Com a construção da PCH São Francisco no município de Toledo, faz-se
necessário referenciar a Usina Carlos Mathias Aloysio Becker, implantada na
década de 1950 nesta cidade.
Nos primeiros anos da colonização de Toledo, sem energia elétrica, a
população utilizava lamparina a querosene, óleo queimado ou gordura animal, ou o
lampião e as velas de cera para a iluminação doméstica. Conforme Silva (1984,
p.15), na década de 1950 o município contava com apenas 9.945 habitantes.
O primeiro gerador de eletricidade foi instalado em 1948 pela empresa
Colonizadora Maripá. O motor era movido a diesel, sendo utilizado para fornecer
energia elétrica para as residências e o escritório da empresa. Mais tarde, foi usado
até um motor velho de trator acoplado a um segundo gerador, produzindo juntos
cerca de 150 kW. Devido às limitações do gerador o fornecimento de energia só
funcionava das 18 às 22h (NIEDERAUER, 2004, p. 358).
Com o acelerado ritmo de crescimento do número de habitantes,
ocasionando frequente falta de energia, gerou-se a necessidade de novos
investimentos tanto da iniciativa privada quanto do poder público.
O município possui como característica, o relevo ligeiramente ondulado,
quase plano no centro, norte e leste e só um pouco acidentado no noroeste e
sudoeste. A ondulação do relevo toledano é quase simétrica, caracterizada por
espigões paralelos, que funcionam como divisores de águas, todos esses espigões
na direção leste-oeste e canalizando as águas na grande bacia do Paraná, sendo
assim:
Os primeiros moradores da cidade logo que chegaram já tomaram
conhecimento dos saltos do rio São Francisco, localizado a
aproximadamente sete quilômetros da cidade. A potencialidade do
rio viria a se tornar mais tarde a primeira usina de Toledo
(NIEDERAUER, 2004, p. 358).

Naquele período o prefeito Ernesto Dall’Óglio procurou alavancar recursos
estaduais e federais para a construção da usina hidrelétrica. Sem êxito, o então
prefeito e a Colonizadora Maripá, em conjunto com a comunidade, decidiram
construir a usina.
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Para a construção da usina era necessário, além do capital, uma autorização
do governo Federal, Ministério da Marinha, Departamento de Hidrografia e
Navegação (NIEDERAUER, 2004, p. 361).
Em reunião pública na câmara de vereadores, o Executivo recebeu
autorização para contrair empréstimo público interno para a construção da usina. O
trabalho para alavancar os empréstimos ficou a cargo de Carlos Mathias Aloysio
Becker, diretor de uma das empresas coligadas da Maripá, o qual mantinha boas
relações públicas na época.
Em

ato

público,

com

a

participação

de

autoridades

municipais,

representantes da indústria, do comércio e população em geral, comprometeram-se
a contribuir para a construção da usina adquirindo Títulos da Dívida Pública, para
serem resgatados após o término da construção. A proposta foi aprovada por
unanimidade e a Lei logo foi sancionada pelo prefeito.
Como afirma Niederauer, se referindo a reunião,
Esta reunião memorável aconteceu em princípios de 1954 e nela o
povo, juntamente com os poderes públicos e as empresas
existentes, decidiram democraticamente solucionar pessoalmente o
assunto, sem a participação de órgãos públicos toledanos
(NIEDERAUER, 2004, p. 362).

Em março de 1955, através da parceria entre poder público e a empresa
Colonizadora Maripá teve início a construção da primeira usina de Toledo. Com a
supervisão do pioneiro Guerino Antônio Viccari, que ficou encarregado dos serviços
de desmatamento, limpeza do terreno, construção da barragem, adutora e
tubulação. Na construção da usina foram utilizadas madeiras para a tubulação,
material abundante na época em que o trabalho era quase artesanal. A execução
dos trabalhos ficaram a cargo da família Bombardelli, que dispunha de tecnologia
simples, porém a eficiência do empreendimento foi comprovado.
A usina, denominada Carlos Mathias Aloysius Becker, foi ligada em 2 de
junho de 1956, com a capacidade de 900 kW aproveitando a queda d’água do rio
São Francisco. Posteriormente, foi ampliada para 1500 kW. A Obra foi iniciada pelo
primeiro prefeito Ernesto Dall’Oglio, mas só foi concluída por seu sucessor, Egon
Pudell. Depois de três anos, Toledo passou a ter energia própria durante a noite
toda.
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Na década de 1960 houve interesse da Companhia Paranaense de Energia
(COPEL) em assumir o controle da usina e o fornecimento de energia para a cidade
de Toledo, porém encontrou resistência por parte de políticos e parte da população.
A justificativa é que havia sido investido dinheiro público na usina e a COPEL não
iria pagar nada pelos equipamentos. Com os constantes dias secos naquele
período, e a escassez de chuvas de até seis meses, armazenava-se água nos
reservatórios durante o dia para gerar energia durante a noite (BEAL, 2009, p. 292295).
A primeira usina de Toledo teve importância muito grande para o
desenvolvimento econômico do município. A usina foi desativada na década de
1970, quando o fornecimento de energia passou a ser realizado pela COPEL.
O acervo histórico da usina que se encontrava guardado no depósito da
prefeitura desde a década de 1980, foi entregue ao Parque dos Pioneiros em junho
de 2010 (fotos 1 e 2) e encontram-se expostos a população a céu aberto. São
turbinas e geradores utilizados na primeira usina. “São equipamentos de grande
porte. Não temos espaço para colocar em exposição no Museu Histórico e deste
local a população poderá conhecer e resgatar um pouco da história do município”,
comenta Lurdes Barbieri, do Museu Histórico Willy Barth23.
A barragem da usina ainda hoje existe e sobre ela foi construída uma ponte
sobre o rio São Francisco (foto 3). Próximo ao local da barragem foi construído um
lago, que atualmente é utilizado para pesca, além de uma cachoeira, utilizada para
banho (foto 4).

23 Fonte: Parque dos Pioneiros ganha equipamentos da antiga Usina: disponível em:
<http://www.toledo.pr.gov.br>. Acesso em 09 jun. 2010.
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FOTO 1. Equipamentos da antiga usina Carlos
Aloysio Mathias Becker
Fotografado por: Gilson de Carvalho Lopes
(15/08/2010)

FOTO 3. Barragem da Usina Carlos Aloysio
Mathias Becker (desativada)
Fotografado por: Gilson de Carvalho Lopes
(15/08/2010)

FOTO 2. Equipamentos da antiga usina Carlos
Aloysio Mathias Becker
Fotografado por: Gilson de Carvalho Lopes
(15/08/2010)

FOTO 4. Cachoeira próxima da antiga Usina
Carlos Aloysio Mathias Becker
Fotografado por: Gilson de Carvalho Lopes
(15/08/2010)

Devido ao sucesso da construção da Usina do rio São Francisco, houve a
reivindicação em Marechal Cândido Rondon, na época distrito de Toledo, para sanar
a deficiência de energia na cidade e nas vilas de Quatro Pontes, Novo Sarandi e Vila
Nova que desejavam também serem beneficiadas. Pleiteavam a construção de uma
usina no rio Guaçu, na Vila de Novo Sarandi. O empreendimento teve o apoio do
prefeito Ernesto Dall' Oglio e seguiu os mesmo moldes da usina Carlos Aloysio
Mathias Becker, com o lançamento de Títulos de Empréstimo Público. Grande parte
da subscrição de Títulos coube a Maripá e a participação da população da região a
ser beneficiada, ficando a mão de obra a cargo da Prefeitura Municipal de Toledo.
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A falta de recursos era grande, fazendo o empreendimento se arrastar
lentamente. Em 1956, o novo prefeito de Toledo Egon pudell, toma posse, e logo foi
buscar recursos para a usina. Egon fez amizade com o Governador do estado da
época, Moisés Lupion, que o encaminhou para o Exmo. Presidente da República, Sr.
Juscelino kubitschek de Oliveira.
O prefeito conseguiu alavancar em empréstimo com a Comissão Especial da
Faixa de Fronteira 90 % dos recursos para a construção da usina do rio Guaçu em
Novo Sarandi. A usina entrou em funcionamento em dezembro de 1960 com dois
geradores de 500 kw cada um e fornecia energia para as cidades de Marechal
Cândido Rondon, Quatro Pontes, Nova Santa Rosa, Novo Sarandi e Vila Nova
(NIEDERAUER, 2004, p. 362).
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3. IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS RESULTANTES DA IMPLANTAÇÃO DA PCH
SÃO FRANCISCO

3.1 O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DA PCH SÃO FRANCISCO

A Pequena Central Hidrelétrica (PCH) São Francisco está localizada no rio
São Francisco Verdadeiro, na divisa dos municípios de Toledo e Ouro Verde do
Oeste, pela margem direita e esquerda respectivamente, na região Oeste do Estado
do Paraná (figura 10).

FIGURA 10. Localização da PCH São Francisco

Fonte: ANEEL. Banco de Informações de Geração (BIG), 2009.
Elaboração: Cleverson Alex Reolon, 2009.
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A PCH São Francisco, além de ser a primeira usina desta modalidade a
entrar em operação no rio São Francisco Verdadeiro, será também a primeira da
região Oeste do Estado do Paraná. A região de localização da PCH é rural, e o
centro urbano mais próximo, cerca de oito km é o Distrito de Concórdia do Oeste.
A distância de Toledo até a PCH é de aproximadamente de dezessete km
até o local da barragem pela margem direita do rio São Francisco Verdadeiro. Para o
acesso a barragem pela margem esquerda do rio, a distância é de 14 km de Toledo,
sentido a cidade de Ouro Verde do Oeste (figura 11).

FIGURA 11. Acesso para a PCH São Francisco.
Fonte: SOMA, 2010, p. 5.

É Importante ressaltar que a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),
aprovou seis estudos de inventário no mesmo rio, todos encaminhados no ano de
2002 pela empresa construtora da PCH São Francisco.
Dentre os seis estudos aprovados, a empresa optou pelo da PCH São
Francisco, por apresentar a maior queda d’água e consequentemente o maior
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potencial instalado, de 14 MW. Isso se deve ao fato das características geográficas
do local.
O empreendimento PCH São Francisco é caracterizado como Produtor
Independente de Energia (PIE), e é de propriedade da empresa Gênesis Energética
S.A, com sede na cidade de Curitiba. A construção e gestão ambiental da obra está
sendo realizada pela empresa DM Construtora de Obras Ltda24.
Como já referenciado no primeiro capítulo, a Resolução CONAMA 237/97,
deixa a critério do órgão ambiental, a exigência quanto à profundidade dos estudos,
caso por caso. Por isso, poderá ser determinada a apresentação de um Projeto
Básico Ambiental (PBA) detalhado, um Plano de Controle Ambiental (PCA)
geralmente mais simplificado ou, até mesmo, um documento complementar.
Os estudos ambientais simplificados, para os casos em que o órgão
ambiental, de antemão, considerar que o empreendimento não causará sérios danos
ambientais, compreendem a realização de uma série de atividades específicas, as
quais deverão levar em consideração a realidade ambiental na qual o
aproveitamento proposto se enquadra (ELETROBRAS, 2000, Cap. 8, p.8).
Nesse caso, algumas PCHs exigirão estudos simplificados e outras
demandarão os convencionais e detalhados EIA/RIMA. O PBA pode ser exigido
numa etapa posterior, a critério do órgão ambiental.
Para a liberação da Licença Prévia (LP) o IAP exige o EIA/RIMA e para a
Licença de Instalação (LI) é exigido o PBA. No caso da PCH São Francisco, a
elaboração do EIA/ RIMA25 para fins de obtenção da LP, foram realizados entre

24 A DM Construtora de Obras Ltda foi fundada em 1974, atua no setor de infra-estrutura, nas áreas
de energia, transporte, hidráulica, saneamento e edificação. Possui Sistema Integrado – SIG,
compreendendo os certificados: ISO 9001:2000 – Qualidade; ISO 14001:2004 – Meio Ambiente e
OHSAS 18001:1999 – Segurança e Saúde do Trabalhador. Fonte: Folder informativo distribuído
pela empresa em visita realizada à PCH São Francisco no dia 19/08/2010.
25 A resolução conjunta SEMA/IAP Nº 002/2010 estabelece procedimentos para licenciamentos de
unidades de geração e transmissão de energia elétrica no estado do Paraná. Nota-se que o
Estudo de Impacto Ambiental (EIA), nesta resolução passa a ser denominado de Estudos Prévios
de Impacto Ambiental (EPIA). O EPIA constitui-se em documento técnico-científico, jurídico e
administrativo, que tem como finalidade avaliar os impactos ambientais gerados por atividades
e/ou empreendimentos potencialmente poluidores ou que possam causar degradação ambiental.
Destina-se, ainda, a propor medidas mitigadoras e de controle ambiental, e garantir o uso
sustentável dos recursos naturais. A Portaria nº 38, de 03 de março de 2010 do IAP, estabelece
critérios para composição e qualificação de Equipe Técnica Multidisciplinar de Consultores e
Empresas de Consultoria Ambiental, responsáveis pela elaboração de (EPIA) e Relatórios de
Impacto sobre o Meio Ambiente (RIMA) (IAP, 2010). Disponível em: <http://www.iap.pr.gov.br>.
Acesso em 15 ago. 2010.
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setembro de 2001 e fevereiro de 2002 e, posteriormente o PBA26 entre julho e
outubro de 2002, todos pela empresa Soma - Soluções em Meio ambiente, com
sede em Curitiba.
A DM Construtora, de posse das Licenças Prévia e de Instalação do
empreendimento no período, iniciou a implementação de canteiro de obras em
janeiro de 2003, tendo suas atividades interrompidas em maio de 2003 pelo IAP, o
qual emitiu uma Portaria determinando a suspensão dos procedimentos de
Licenciamento Ambiental de pequenas e grandes centrais hidrelétricas no Estado do
Paraná, por tempo indeterminado.
Na época, além da portaria do IAP, a promotoria pública do município de
Toledo impugnou a obra, sob alegação de possíveis irregularidades no processo de
licenciamento ambiental, sobretudo diante de EIA inadequado27. A liminar foi
concedida atendendo a uma ação civil pública interposta pela Promotoria do Meio
Ambiente de Toledo.
Naquele período, 103 funcionários já integravam o quadro da construção
iniciada. De acordo com o responsável pela empresa DM Construtora e também
gestora ambiental do empreendimento em entrevista ao jornal local, a obra foi
embargada por falta de interesse público e que a empresa só havia arcado com
prejuízo até aquele momento28.
Tendo em vista a suspensão das licenças desse tipo de empreendimento no
Estado do Paraná foi assinado um Termo de Ajustamento de Conduta em julho de
2006, entre o IAP e a DM Construtora de Obras Ltda., detentora das Licenças Prévia
e de Instalação do empreendimento no período.
Nota-se que o que houve um “acordo” entre IAP e a empresa, haja vista que
todos os processos em andamento no Estado do Paraná estavam suspensos desde
26 O EIA/RIMA e o PBA da PCH São Francisco estão arquivados no IAP, Escritório Regional de
Curitiba – ERCBA. Foram efetuadas pelo autor um total de três solicitações via telefone dos
citados documentos no mês de março de 2010, porém todas sem êxito. A informação foi de que a
biblioteca do IAP estaria passando por reformas naquele o período e os documentos não estavam
disponíveis para consulta. Nesse sentido, a base de consulta para a elaboração do presente
trabalho foram o Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório da PCH São
e o Relatório de Gestão Ambiental (RGA), apresentados trimestralmente ao IAP, disponíveis no
Escritório Regional de Toledo - ERTOL.
27 Cabe a ressalva que o EIA/RIMA é questionado por alguns órgãos como o MAB. De acordo com
o movimento a falta de regras no tratamento socioambiental: atualmente cabe a empresa
interessada contratar a empresa que irá fazer o EIA/RIMA. Com isso criaram uma “indústria” que
define, por critérios próprios, quem tem ou não direito, quem vai ou não ser indenizado (conceito
de atingido), qual vai ser o valor da indenização e como aplicar esta indenização. São as próprias
empresas que definem isto (MAB, 2008, p.13).
28 (PROCESSO..., 2006, p. 3).
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2003, conforme já referenciado, por conflitos entre investidores e o Governo do
Estado (Roberto Requião – 2003-2006). O então Governador do Estado propunha a
participação da COPEL como acionista majoritária dos empreendimentos, o que foi
de contramão aos interesses dos empresários.
A empresa DM Construtora transferiu então a titularidade da PCH São
Francisco para Gênesis Energética S.A e, em dezembro de 2007, foi assinado o
Termo de Cessão de Direitos e Obrigações entre as duas empresas. Dessa forma, a
empresa DM Construtora ficou responsável somente pela construção da usina e
pela gestão ambiental da mesma.
Em Novembro de 2007, foi restabelecida a Licença de Instalação para a
PCH São Francisco, em nome da Gênesis Energética S.A., sendo retomada as
atividades de gestão ambiental em novembro de 2007.
A proprietária da PCH possui licença de instalação com validade até julho de
2011, na qual o IAP condicionou a empresa a apresentar o cronograma físicofinanceiro dos treze planos e programas contidos no PBA. Além de solicitar
autorização ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), autorização para manejo da fauna, o IAP condicionou a
empresa a cumprir mais dezessete itens, conforme a Licença de Instalação (LI)
(anexo III).
O início do desvio do rio São Francisco Verdadeiro, junto ao eixo do
barramento, ocorreu em outubro de 2009 para dar continuidade na construção da
barragem do empreendimento. Em outubro de 2009, foi realizada uma Reunião
Pública do Plano do Uso do Entorno do Reservatório da PCH São Francisco na
Câmara Municipal de Ouro Verde do Oeste.
A obra custará aproximadamente 70 milhões, sendo que parte desse
montante será financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES)29. A PCH gerará 14 megawatts (MW) de energia, capacidade para
abastecer uma cidade de 150 a 200 mil habitantes, sem muitas indústrias30.
Observa-se assim a presença de investimento público, mesmo que indiretamente,
através do BNDES.
29 O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ampliou em agosto de 2010
o prazo máximo de amortização de financiamentos para projetos de energia eólica, biomassa e
pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) de 14 para 16 anos. Fonte: BNDES amplia prazo para
projetos de energia alternativa. Disponível em <http://www.parana-online.com.br>. Acesso em 22
Ago. 2010.
30 USINA É..., 2009, p. 1
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A concessão da usina é de 30 anos, sendo que decorrido esse prazo, não
havendo prorrogação, as instalações financeiras passarão a integrar o patrimônio da
União.
De acordo com o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), a população de Toledo é de 119.353 habitantes e a de Ouro
Verde do Oeste de 5.690 habitantes.
Através da análise da tabela 5 é possível perceber que a energia a ser
gerada pela PCH São Francisco será suficiente para o abastecimento das categorias
residencial e comercial dos dois municípios, levando em consideração que 14 MW
convertidos em MWh teremos aproximadamente 122.640 MWh31.
Tabela 5. Unidades Atendidas e Consumo de Energia Elétrica em 2009
Categorias
Toledo
Ouro Verde do Oeste
Unidades
Atendidas
Residencial

Consumo
(MWh)

Unidades
Atendidas

Consumo
(MWh)

35.717

68.024

1.254

1.976

Industrial

1.011

85.479

43

953

Comercial

3.863

45.249

105

885

Rural

3.440

37.550

457

3.650

728

25.974

31

834

TOTAL
44.718
262.276
Fonte: IPARDES, Cadernos Estatísticos 2010.

1.890

8.297

Outras Classes

Nota: Adaptada por Gilson de Carvalho Lopes

A energia gerada pela PCH contribuirá com a crescente demanda, resultante
da acelerada urbanização e industrialização, especialmente da cidade de Toledo.
Como se trata de uma obra caracterizada como PIE, cabe a Gêneses
Energética S.A. a negociação da energia da forma que melhor de convier, conforme
prevê a legislação. Na documentação analisada não há informações de quem são os
compradores, possivelmente por se tratar de informação sigilosa32.
31 A energia é, grosso modo, a potência multiplicada pelo tempo (mais precisamente, é o integral, no
tempo, de uma potência, mas este conceito não é de conhecimento obrigatório) no qual ela é
gerada, ou consumida. Para converter MW em MWh efetua-se o seguinte cálculo: 14MW* 24*365
= 122.640 MWh. Assim, uma central com 14 MW de potência, produziria uma energia anual de 14
MW x 24 horas/dia x 365,25 dias = 122.640 MWh ou mesmo 122.640 MWh/ano. Disponível em:
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Quilowatt-hora> Acesso em: 10 Ago. 2010.
32 O Jornal do Oeste publicou matéria no dia 09 de setembro de 2009 informando que a energia
gerada seria vendida para a COPEL, contudo em visita anterior no dia 19 de agosto de 2009 a
Engenheira Ambiental da PCH informou que a energia já estava vendida para empresas privadas.
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Até o presente momento não foi cogitada a possibilidade de alteração nas
tarifas cobradas, uma vez que a energia será comercializada diretamente com
empresas privadas.
O Relatório de Gestão Ambiental (RGA) da PCH apresentado ao IAP em
Fevereiro de 2010 dava conta que trinta e oito33 propriedades rurais foram
adquiridas parcialmente pela Gênesis Energética, sendo doze situadas no município
de Ouro Verde do Oeste e vinte e seis situadas no município de Toledo, perfazendo
um total de aproximadamente 200 ha (RGA, 2010 p. 57-59). Naquele período estava
em negociação adiantada a aquisição de mais uma propriedade em Toledo e outra
em Ouro Verde do Oeste.
Conforme publicado no Diário Oficial foi solicitado a ANEEL a declaração de
utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da Gênesis Energética S.A.,
uma área de terra de 197,836 ha de propriedades particulares localizadas nos dois
municípios, necessárias a implantação da PCH São Francisco. (DOU, p. 65, seção
1).
Segundo Carvalho:
É importante observar que o fato de desapropriações de terras com
fins de construção de barragens serem legais não implica que sejam
justas socialmente. É esta justamente a questão que a existência de
movimentos de resistência à construção de hidrelétricas (o
Movimento dos Atingidos por Barragens) põe em destaque
(CARVALHO, 2006 p.122).

Na figura 12 (extraída do RGA, nov/dez-2009; jan/2010), são representadas
as áreas adquiridas e que serão atingidas de alguma forma com a construção do
empreendimento, entre elas a do canteiro de obras e demais estruturas, como
barragem, conduto forçado e casa de força. O lote 21-A1 indicado na figura 12 é a
região onde será formada a reserva legal das propriedades adquiridas. Ainda em
relação a figura 12, percebe-se que o rio São Francisco possui uma curva natural na
margem esquerda, devido ao desnível natural existente. Nesse local deverá
permanecer pelo menos 20% do curso do rio.

A fim de esclarecimento foi encaminhado e-mail para a engenheira no dia 27/09/2010, a qual
retornou informando que a matéria do jornal estava incorreta e que a COPEL somente irá fazer a
distribuição da energia elétrica.
33 Não foram consideradas no presente estudo as áreas atingidas pela linha de transmissão da
energia.
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FIGURA 12. Mapa do programa de reflorestamento e adensamento da vegetação da faixa ciliar do reservatório.
Fonte: RGA, 2010.
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A região atingida com a construção da PCH é constituída de propriedades
rurais nos dois municípios, sendo que as áreas de lavoura são destinadas ao plantio
de soja, milho e, em menor escala, por outros produtos como feijão, mandioca e
culturas para consumo próprio. A área é de baixa densidade demográfica, desta
forma, o deslocamento de moradores com represamento do rio São Francisco
Verdadeiro para a formação do lago, será mínimo.
Das trinta e oito propriedades adquiridas, somente um morador terá que ser
remanejado, por estar situado na área que fará parte da reserva legal que será
criada.
Em relação ás áreas a serem reconstituídas para formação da área de
preservação permanente, verifica-se que os lotes 09-A e 12-A, 06, 07 e 08 norte
pertencentes ao município de Ouro Verde do Oeste são os que mais se encontram
sem cobertura vegetal e deverão ser reconstituídos.
Através da figura 13, percebe-se que a margem esquerda do rio São
Francisco Verdadeiro, correspondente ao município de Ouro Verde do Oeste,
apresenta

desmatamento

maior

em comparação

com

a

margem direita,

correspondente ao município de Toledo. No lado de Ouro Verde do Oeste a área era
mais utilizada para a criação de gado, e será necessária maior atenção no momento
do reflorestamento.
Ao analisarmos as áreas que efetivamente foram indenizadas pela Gênesis
Energética S.A, percebe-se que grande parte que será afetada com a formação do
lago, fazia parte da reserva legal das propriedades, portanto áreas de mata, e
algumas eram utilizadas com pastagens e cultivo.
A área do reservatório tem como característica de vale encaixado, o que faz
com que a área a ser alagada seja relativamente pequena, conforme demonstrados
no perfil topográfico da figura 13.
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FIGURA 13. Perfil topográfico da área que será alagada pela PCH
Fonte: < http://www.heywhatsthat.com/profiler.html>. Acesso em 20 ago. 2010
Elaboração: Gilson de Carvalho Lopes

A área a ser inundada, com o reservatório no nível 395 m, será de
aproximadamente 57,25 ha, que somado com a área do leito do rio São Francisco
Verdadeiro, correspondente a 9,89 ha define o tamanho do lago com 67,14 ha, com
uma extensão de 4 km e aproximadamente 3,5 quilômetros quadrados. O lago
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formado pelo represamento do rio terá de 250 a 300 metros de largura. Para a sua
implantação foram desmatados cerca de 30 hectares (SOMA, 2010).
É possível perceber através das figuras 12 e 13 que na margem esquerda
do rio São Francisco (Ouro Verde do Oeste) o relevo é menos declivoso, neste
sentido a área alagada naquele lado será mais extensa em relação à margem direita
(Toledo) em que o declive é mais acentuado.
De acordo com os estudos realizados pelo IAP, o rio São Francisco
Verdadeiro, naturalmente apresenta barreiras físicas que são intransponíveis para
os peixes migratórios. Nesse sentido, a PCH foi dispensada da construção de
mecanismos de transposição de peixes na barragem.
Devido ao histórico de grande ocupação dos estabelecimentos de médio e
pequeno porte, a área onde a PCH São Francisco está inserida já sofreu e sofre
atualmente, pressão antrópica pelas propriedades do seu entorno. As áreas
florestadas estão cada vez menores e fragmentadas.
As áreas de preservação da vegetação natural estão restritas principalmente
às formações ciliares (margens de córregos e rios), e em locais com solos sem
potencial de aproveitamento com agricultura intensiva, com as limitações principais
atreladas a profundidade, pedregosidade e declividade. Esses locais basicamente
coincidem com os locais de preservação de vegetação natural no entorno dos
corpos de água.
Quanto ao uso do solo, a bacia do rio São Francisco Verdadeiro,
especialmente a área de abrangência da PCH São Francisco encontra-se alterada
por atividades humanas, em especial a agricultura e a pecuária. Desta forma, dentre
as classes de uso do solo de origem antrópica predominantes na região destacamse as áreas agricultáveis, seguidas em menor escala por pastagens. Existem
remanescentes de floresta relativamente conservados, mas de faixa bastante
estreita (foto 5).
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FOTO 5. Remanescente de floresta (mata ciliar)
Fotografado por: Gilson de Carvalho Lopes (18/09/2010)

Com a implantação da PCH, será formada uma Área de Preservação
Permanente – APP do reservatório, numa faixa de 100 metros a partir da cota de
operação do lago, somado à área de Reserva Legal do empreendimento, será
formado um cinturão verde ao redor do reservatório com área total de 200 hectares,
o qual formará uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) (SOMA,
2010).
As RPPN são unidades de conservação de caráter privado e perpétuo,
instituídas por ato voluntário de seu proprietário e devidamente reconhecidas pelo
poder público após a verificação do interesse na conservação da biodiversidade
dessas áreas. No Brasil, as RPPN formam uma categoria de unidades de
conservação prevista na Lei 9.985/2000, do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza.
O Estado do Paraná conta hoje com duzentas e doze RPPN cadastradas e
averbadas em caráter perpétuo perfazendo um total de 49.992,45 hectares de área
conservada, distribuídas por 95 municípios. O município de Toledo possui oito RPPN
que pelas quais seus proprietários receberam juntos, em 2009, a quantia de R$
51.505,39 referente ao ICMS ecológico dessas áreas34.

34 No site <http://www.uc.pr.gov.br> é possível obter informações das RPPN de todos os municípios
do Paraná. Acesso em 07 jul. 2010.
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Importante salientar que os municípios de Toledo e Ouro Verde do Oeste
não receberão royalties com a construção do empreendimento. Isso porque de
acordo com o Guia do Empreendedor de Pequenas Centrais Hidrelétricas da ANEEL
(2003, p. 25) dentre outros benefícios concedidos as PCHs, há a isenção relativa à
compensação financeira pela utilização de recursos hídricos.
As fotos 6 a 9, foram extraídas do Relatório de Gestão Ambiental (RGA),
apresentado ao IAP em Janeiro de 2010 pela empresa construtora e gestora
ambiental da obra, e demonstram o andamento das obras dos meses de Dezembro
de 2009 e janeiro de 2010.

FOTO 6. Casa de Força (montagem)
Fonte: (RGA, 2010)

FOTO 7. Casa de Força (montagem)
Fonte: (RGA, 2010)

FOTO 8. Barragem (vista da jusante)
Fonte: (RGA, 2010)

FOTO 9. Barragem (vista da montante)
Fonte: (RGA, 2010)
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Dentre as características gerais do empreendimento, a barragem da PCH
São Francisco terá 20,50 m de altura máxima a partir da base da adufa e será do
tipo gravidade, com 291 m de comprimento.
O desvio do rio ocorreu pela margem esquerda após a construção de três
galerias de desvio (adufas) com 3 m de largura e 6 m de altura cada, da barragem
esquerda e de parte do vertedouro sendo toda esta etapa construída a seco. A partir
da margem direita, foram executadas as ensecadeiras de montante e jusante com
encosto na parte do vertedouro já concluído, possibilitando o desvio do rio.
Contando com a proteção das ensecadeiras, parte-se para a etapa final de
conclusão das obras com a execução da barragem direita e da parte restante do
vertedouro (SOMA, 2010)
Conforme relato da Engenheira Ambiental da empresa DM Construtora,
durante a visita a PCH realizada em 19 de agosto de 2010, a usina foi construída de
uma forma que o rio não pare de seguir seu curso. A usina irá funcionar com duas
turbinas, caso a vazão do rio esteja abaixo do esperado, uma das turbinas poderá
ser desligada. A barragem tem um vertedouro natural, assim se o nível da água
ultrapassar 395,6 metros em relação ao nível do mar vai seguir seu curso sem
necessidade de abrir comportas. Segundo a engenheira, a previsão para encher o
reservatório é no mês de outubro de 2010 e a operação das duas turbinas está
previsto para o mês de novembro de 2010.
As fotos 10 a 15 foram feitas durante visita a PCH e demonstram o
andamento das obras, as quais encontravam-se naquele momento, próximas de
serem finalizadas.

FOTO 10. Barragem (vista a montante)

Fotografado por: Gilson de Carvalho Lopes
(19/08/2010)

FOTO 11. Barragem (vista a jusante)

Fotografado por: Gilson de Carvalho Lopes
(19/08/2010)

75

FOTO 12. Condutores de água até a casa de FOTO 13. Casa de máquinas
Fotografado por: Roberta Miguel
força
Fotografado por: Gilson de Carvalho Lopes
(19/08/2010)

(19/08/2010)

Kiska

FOTO 15. Vista de propriedade adquirida
FOTO 14. Vista da área que formará a pela PCH (cerca/divisa).
Fotografado por: Gilson de Carvalho Lopes
Reserva Legal.
Fotografado por: Gilson de Carvalho Lopes
(19/08/2010)

(19/09/2010).

A figura 14 demonstra em perspectiva como ficará a disposição da PCH São
Francisco, após a conclusão das obras.
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FIGURA 14. Perspectiva da PCH São Francisco

Fonte: Folder informativo distribuído durante visita em 19/08/2010.

As fotos 16 e 17 mostram a PCH São Francisco em fase de testes de
operação no mês de novembro de 2010.

FOTO 16. Vista da barragem da PCH (em FOTO 17. Reservatório da PCH em nível
operação)
máximo
Fotografado
(18/11/2010)

por:

Roberta

Miguel

Kiska

Fotografado
(18/11/2010)

por:

Roberta

Miguel

Kista
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As imagens apresentadas juntamente com as características técnicas
demonstram que, apesar de ser classificada como “Pequena Central Hidrelétrica”
não se trata de uma obra de “fundo de quintal”. Em uma breve análise das imagens
é possível perceber a dimensão da obra. Os equipamentos e a construção em si
demonstram que se trata de uma usina hidrelétrica, porém em menor escala. Nesse
sentido, é necessário cautela por parte dos órgãos ambientais em todas as
instâncias, não só no período de construção, mas também durante o processo de
operação.
O impacto ambiental é uma alteração sofrida pelo meio natural ou alguns de
seus elementos, sendo resultante de uma ação do próprio meio ou realizados pelas
atividades antrópicas.
De acordo com a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente –
CONAMA nº 001 de 23 de Janeiro de 1986, Art. 1 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.
Partindo desse pressuposto, a finalidade de se estudar os impactos
ambientais é a de procurar buscar formas de avaliar e amenizar as consequências
de algumas ações quando da execução de projetos ou ações. As grandes represas
destacam-se entre os maiores geradores de impactos socioambientais.
No caso das Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) os lagos são formados
em escala menor, porém a análise e as ações de mitigação de todos esses fatores
não pode ser menosprezada.
Viana afirma que:
O planejamento torna-se essencial, pois torna-se essencial, pois
diferentes culturas e de valores e tradições, da mesma forma que as
relações sociais e a interação com os recursos naturais, tornam os
impactos sociais e ambientais singulares em cada projeto, região e
comunidade (VIANA, 2009, p. 8).
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Dentre os principais impactos socioambientais causados pelas PCHs,
podem ser citados: a ocupação do solo pela formação do lago; destruição do leito
natural do rio por sedimentos; erosão que altera o leito original do rio; alteração da
velocidade da água; alteração da qualidade da água devido às atividades
anaeróbias, modificação sobre a vida aquática (peixes, plantas e seus habitats);
deslocamento de pessoas, causando desarticulação de laços familiares; alteração
na economia local através de concentração de mão-de-obra no período da
construção e posterior dispensa dos trabalhadores ao final da obra entre outros.
Nesse sentido Guerra e Cunha (2000), ressaltam que: “O estudo da
degradação ambiental deve ser visto sob uma ótica integrada no sentido de envolver
a sociedade e o meio ambiente”.
O PBA, de acordo com Manual de diretrizes para estudos e projetos de
PCHs, ainda em seu capítulo oitavo é um conjunto de programas a serem
implantados, visando viabilizar as recomendações emitidas no EIA e no RIMA e
atender às exigências e condicionantes fixadas pelo órgão ambiental licenciador. Em
geral, devem ser detalhados, no mínimo, os seguintes Programas, de: recuperação
de Áreas Degradadas; Comunicação Social; Gerenciamento e Controle dos
Impactos Ambientais.
Outros Programas poderão ser exigidos pelos órgãos ambientais, como, por
exemplo Conservação da Fauna e da Flora; Monitoramento da Qualidade da Água e
Controle da Ictiofauna; Salvamento do Patrimônio Arqueológico; Saúde da Mão-deObra; Reorganização da Infra-Estrutura; Relocação e Assentamento de Pequenos
Produtores Rurais; Educação Ambiental (ELETROBRAS, 2000).
De acordo com o boletim informativo da empresa construtora e gestora
ambiental da PCH São Francisco, ao qual se teve acesso em visita à obra em 18 de
agosto de 2010, o empreendimento apresenta os seguintes pontos negativos e
positivos:
ASPECTOS POSITIVOS
* Contenção de processos erosivos com
a implantação da faixa de proteção;
* Recomposição da vegetação original
com a implantação da faixa de proteção;
* Mobilização política da população local;
* Aumento de trabalho temporário no
local do empreendimento;

ASPECTOS NEGATIVOS
* Submersão de áreas;
* Aumento de carga de sedimentos nas
águas do rio São Francisco Verdadeiro;
* Alterações nas comunidades de
organismos aquáticos na área do
reservatório;
* Aumento do tráfego de veículos na fase
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* Aumento das atividades econômicas de construção da PCH São Francisco;
durante
a
construção
do * Supressão da vegetação;
empreendimento;
* Alteração nos habitats para a fauna pela
* Aumento das receitas públicas formação do reservatório.
municipais durante a construção do
empreendimento;
* Realização de estudos que contribuirão
para obtenção de conhecimentos e
informações da biota local;
* Realização de estudos de prospecção
arqueológica que contribuirão para
obtenção de conhecimentos referentes
à arqueologia na
região do
empreendimento.
QUADRO 1. Aspectos positivos e aspectos negativos declarados pela Proprietária
da PCH
Fonte: Boletim informativo da PCH São Francisco, 2010

Merecem destaque no quadro, pontos positivos, como os estudos realizados
na região que contribuirão para um maior controle e preservação ambiental.
No quadro, os pontos positivos superam os negativos, contudo, cabe
salientar que o IAP possui uma relação de pelo menos cento e vinte tipos de
impactos passíveis de ocorrência na implantação de uma PCH, sendo quarenta tipos
de possíveis impactos para o meio físico, quarenta para o meio biológico e quarenta
para o meio socioeconômico35, entre positivos e negativos. O que não significa
necessariamente que teremos a ocorrência de todos, contudo a precaução é
necessária.
Consideramos que alguns pontos que não constam no quadro merecem
destaque como a possível alteração no microclima, precipitação, temperatura em
virtude da formação do lago, apesar de que a PCH efetua o monitoramento desses
indicadores através de estudos realizados através de convênios com instituições
como a UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná.
O Manual de diretrizes para estudos e projetos de PCHs da Eletrobrás, em
seu capítulo oitavo, prevê que uma vez identificados e analisados os impactos,
deverão ser recomendadas medidas que, nos casos dos impactos negativos,
venham a mitigá-los, minimizando-os, eliminando-os, compensando-os, quando
irreversíveis, ou maximizando os benefícios relativos aos impactos positivos.

35 A relação dos impactos pode ser consultada no site do IAP em: < http://creaweb.creapr.org.br/IAP>. Acesso em: 20 set. 2010.
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Algumas dessas medidas, por sua vez, poderão sofrer uma integração posterior,
consubstanciando-se em Programas Ambientais (ELETROBRAS, 2000, cap. 8. p.
16).
Com o intuito de cumprir as exigências e minimizar os impactos
socioambientais, a empresa DM

Construtora de Obras Ltda, responsável pela

construção e gestão ambiental da PCH São Francisco propôs treze programas de
gestão ambiental no Projeto Básico Ambiental (PBA) elaborado em 2002.
Os programas propostos no PBA serviram de base para a elaboração do
Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório da PCH São
Francisco, o qual encontra-se disponível junto ao IAP. Além disso, uma das
condicionantes para a liberação da Licença de Instalação pelo IAP foi a de que a
empresa teria que apresentar trimestralmente um Relatório de Gestão Ambiental
(RGA) contendo os detalhes do andamento dos programas.
Dentre os programas propostos PBA, destacando-se como os mais
importantes os seguintes:
Programa

de

Gestão

Ambiental:

Os

principais

objetivos

são

o

detalhamento dos requisitos de licenciamento e a promoção do acompanhamento e
controle ambiental de todos os programas ambientais.
Programa de salvamento e resgate arqueológico: Tem como objetivo
monitorar a área do empreendimento no que se refere aos estudos arqueológicos de
modo a verificar a existência de material de interesse histórico, de forma que as
evidências arqueológicas possam ser preservadas e/ou resgatadas, promovendo
sua conservação.
Programa de educação ambiental: O objetivo deste programa é realizar
práticas educativas com a comunidade local (alunos, professores, mão-de-obra e
moradores), sugerindo estratégias de abordagem da questão ambiental nos
aspectos relativos à preservação ambiental, higiene, saúde pública e exercício da
cidadania. Integrando os Programas de Reflorestamento e Adensamento da
Vegetação da Faixa Ciliar do Reservatório, Recuperação de Áreas Degradadas e
Educação Ambiental, o plantio de mudas irá proporcionar a recuperação de uma
área que irá compor a Mata Ciliar do Reservatório da PCH São Francisco, um
espaço para esclarecimento de dúvidas sobre o empreendimento através da
visitação orientada por profissionais da construtora.
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Para o empreendimento está previsto o plantio de aproximadamente 30.000
mudas de espécies nativas, contempladas no Programa de Reflorestamento e
Adensamento da Vegetação da Faixa Ciliar do Reservatório e Programa de
Recuperação de Áreas Degradadas.
Programa de instabilidade de áreas no reservatório: O Objetivo principal
é identificar os pontos sensíveis ambientalmente, em termos de instabilidade de
encostas, previamente à formação do reservatório e monitorar o comportamento das
encostas marginais durante a formação do reservatório e no período de operação do
empreendimento.
Programa de recuperação de áreas degradadas: Tem como objetivo
minimizar os efeitos negativos da implementação das estruturas da obra sobre a
paisagem local, além de reconstituir as áreas degradadas com vegetação nativa.
Programa de reflorestamento e adensamento da vegetação da faixa
ciliar do reservatório: Tem como objetivo proteger as margens do reservatório,
contribuindo para o aumento da diversidade florística, da regeneração natural das
espécies nativas nos remanescentes florestais existentes e contribuir para a
estabilização das encostas do reservatório e minimização do seu assoreamento.
Programa de Indenização dos proprietários atingidos: Tem como
finalidade compensar financeiramente o impacto da perda de áreas e benfeitorias
pela formação do reservatório, canteiro de obras e ainda pela implantação da faixa
de proteção.
Além de implantar os planos e programas, a legislação prevê como forma de
compensação ambiental o IAP o equivalente a 1 % sobre o valor do
empreendimento, em conformidade com a Lei Federal nº 9985/2000, que estabelece
pagamento deste percentual dos custos previstos para implantação de novos
empreendimentos para compensação de impacto causado pelos mesmos, bem
como a Portaria IAP nº 227/2007.
De acordo com a ANEEL, as áreas necessárias para a implantação dos
empreendimentos devem ser adquiridas pelo empreendedor, que assumirá os
custos correspondentes. Para tal, todas as negociações com os proprietários devem
ser conduzidas, balizadas nos levantamentos, estudos e propostas de valores
compatíveis com os praticados na região, de maneira a adquirir as terras e
subscrevê-las em seu próprio nome.
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Se esgotadas as negociações com os proprietários, não houver acordo de
compra, o empreendedor poderá solicitar a ANEEL a declaração de utilidade
pública, apresentando relatório específico. Em paralelo ao processo de projeto da
central são realizadas as atividades para viabilizar o licenciamento ambiental da
PCH (ANEEL, 2003, p. 63).
A análise que pode ser feita a respeito da forma como são balizadas as
negociações é que sob esta perspectiva, não resta aos proprietários diretamente
atingidos muita alternativa, pois caso não entrem em acordo de forma administrativa
a empresa pode solicitar a declaração de utilidade pública.
A fim de subsidiar a presente pesquisa foram efetuadas entrevistas com oito
dos proprietários diretamente atingidos com a construção da PCH São Francisco,
que tiveram suas terras adquiridas total ou parcialmente pela empresa proprietária
da PCH36.
No sentido de preservar a identidade dos entrevistados os nomes deles
serão substituídos por letras.
O proprietário “A”, tem sua propriedade localizada à margem direita do rio
São Francisco na parte correspondente ao município de Toledo. 3,5 ha foi adquirida
pela proprietária da PCH São Francisco. Transcrição da entrevista: “Moro nessa
propriedade há 30 anos, fui procurado para negociação em outubro de 2009 pelo
responsável pela empresa que fizeram a proposta de compra da área. Minha
propriedade termina no rio São Francisco e é utilizada para pastagens e cultivo. O
preço pago pela empresa foi razoável. Aqui tinha muita mata nativa, foi tudo
derrubado” Os benefícios só no futuro que iremos ver e o problema será com a
formação do lago, pois os invasores, ou seja os “famosos pescadores” não irão
respeitas as propriedades e vamos perder a tranqüilidade devido aos vândalos que
irá circular na borda do lago.
Pelas fotos efetuadas em 18 de agosto de 2010 em visita a propriedade A, é
possível perceber que a área desmatada expôs uma sanga que deságua no rio São
Francisco Verdadeiro e possivelmente terá parte alagada (foto 18). Nas
proximidades, existe uma espécie de “bonde” que era utilizado pelos moradores
36 Não foram localizadas informações documentais sobre a quantidade de propriedades foram
adquiridas totalmente e quantas foram adquiridas parcialmente. As informações verbais que
possuímos é que das trinta e oito propriedades atingidas no entorno do reservatório, duas foram
adquiridas totalmente e trinta e eis parcialmente. Além disso, mais quatorze propriedades foram
indenizadas parcialmente, na região para a instalação da rede de transmissão.
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para travessia e transporte de mercadorias entre Toledo e Ouro Verde do Oeste,
que deixará de existir com a formação do lago (foto 19).

FOTO 19. Bonde (utilizado para travessia)

FOTO 18. Sanga Enganador (área desmatada Fotografado por: Gilson de Carvalho Lopes
para formação do lago)
Fotografado por: Gilson de Carvalho Lopes
(18/09/2010)

Cabe salientar que o Plano Ambiental de Conservação do Uso do Entorno
da PCH existe um mapeamento delimitando a áreas de uso permitidas e não
permitidas quanto à utilização do lago e do seu entorno (SOMA, 2010). Foram
divididas em:
Zona de Segurança (ZS): Consiste nas áreas próximas à barragem com
risco de acidentes.
Zona de Preservação Ambiental (ZPA): São áreas localizadas na faixa de
entorno direto do reservatório destinadas à implantação da Área de Preservação
Permanente – APP e da Reserva legal do empreendimento. Nessa área serão
permitidos entre outros, as atividades de pesquisa científica, pesca de barranco,
turismo ecológico.
Zona de Navegação e Pesca (ZNP): a navegação e a pesca serão
permitidas em toda a área do reservatório, exceto nas áreas definidas como Zona de
Segurança – ZS.
Deste modo, a navegação no reservatório da PCH São Francisco ficará
liberada para a população em geral, bem como para as atividades que tenham por
finalidade o monitoramento, pesquisas científicas e fiscalização do reservatório e
seu entorno.
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Em uma outra entrevista realizada em 20 de agosto de 2010, o então aqui
designado proprietário “B”, que também possui a propriedade localizada à margem
direita do rio São Francisco informou que sua propriedade teve 2 ha adquiridos pela
Gênesis Energética. Transcrição da entrevista: “O início da negociação para compra
da área foi em 2006. Vivem aqui 10 pessoas e a área que foi negociada fica nas
margens do rio. O preço pago foi de comum acordo entre as partes. Não foi proposta
nenhuma espécie de benefício em relação à energia gerada. Nossa preocupação é
com a invasão de pessoas no lago, porém a empresa se comprometeu em vigiar a
área. De acordo com o proprietário ”B” foi realizada reunião somente para tratar
sobre a negociação das terras.
Um dos instrumentos para divulgação e acompanhamento da população de
empreendimentos potencialmente causador de impactos socioambientais é a
Audiência Pública.
A Audiência Pública constitui-se em procedimento de consulta à sociedade,
ou a grupos sociais interessados em determinado problema ambiental ou
potencialmente afetado por um projeto, a respeito de seus interesses específicos e
da qualidade ambiental e para apresentação e discussão do EIA/RIMA.
A Resolução Conama nº 009, assim caracteriza a Audiência Pública:
Art. 1º - A Audiência Pública referida na RESOLUÇÃO/CONAMA/N.º
001/86, tem por finalidade expor aos interessados o conteúdo do
produto em análise e do seu referido RIMA, dirimindo dúvidas e
recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a respeito. Art. 2º Sempre que julgar necessário, ou quando for solicitado por entidade
civil, pelo Ministério Público, ou por cinquenta ou mais cidadãos, o
Órgão de Meio Ambiente promoverá a realização de audiência
pública (CONAMA, 1987).

Cabe salientar que o IAP também possui normatização específica sobre as
audiências públicas, inclusive a recente resolução número 005/2010 em seu artigo
19 estabelece que para as PCHs com potência acima de 10MW deverão ser
realizadas audiências públicas37.
Para Paula,

37

Art. 19 Para o caso de licenciamentos de Pequena Central Hidrelétrica – PCH (acima de
10MW), Usina Termelétrica – UTE (acima de 10MW), Usina Hidrelétrica de Energia – UHE, Linha de
Transmissão (acima de 230kV) deverão ser realizadas Reuniões Preliminares e Audiências Públicas
na forma da lei e conforme regulamentação própria, estabelecida pelo IAP.
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Sendo o meio ambiente um “bem de uso comum do povo”, matérias de
relevância como: aproveitamento dos recursos hídricos, energia nuclear,
melhoramento genético de plantas e animais, podem ser submetidas à
consulta popular, pois são de interesse de atuais e futuras gerações

(PAULA, 2000, p. 31).

Em 14 de outubro de 2009 foi realizada reunião pública sobre o Plano de
Conservação e Uso do Entorno do Reservatório da PCH São Francisco, na Câmara
de Vereadores de Ouro Verde do Oeste, que contou com a participação da Gênesis
Energética S/A, da SOMA - Soluções em Meio Ambiente, Instituto Ambiental do
Paraná – IAP, Ministério Público, Prefeitura Municipal de Ouro Verde do Oeste,
Prefeitura Municipal de Toledo e outros representantes de organizações e população
em geral.38.
Na reunião foi apresentado o Plano Ambiental. Os representantes dos dois
municípios apresentaram a demanda para existência de acesso público ao
reservatório, que possibilite a colocação de embarcações de pequeno porte nas
águas do lago.
A solicitação foi aceita, apesar de a empresa fazer a ressalva de que o
reservatório não apresenta condições favoráveis à prática de atividades antrópicas
em seu entorno. Foi aceita a solicitação, sendo estabelecido que cada município
tenha um acesso público.
Para o chefe do Escritório Regional do IAP em Toledo, José Volnei Bisognin,
a exploração é viável desde que cumpra com todas as exigências legais. De
antemão, ele reforçou que é terminantemente proibida a construção de hotéis,
pousadas ou conjuntos residenciais nas proximidades sem as licenças necessárias
e principalmente que queiram acessos exclusivos até o rio. Serão liberados acessos
oficiais ao rio, um pela cidade de Toledo e outro pela cidade de Ouro Verde do
Oeste. O que o IAP espera deste entorno é que não haja uma especulação
imobiliária e a ocupação da área irregular que acontece muito em casos como
este39.
Conforme publicação em jornal local, a obra está sendo um exemplo de
sustentabilidade ambiental (figura 15).

38 AUDIÊNCIA..., 2009, p.3.
39 PREFEITA..., 2009, p.4
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FIGURA 15. Fase inicial de construção da PCH .
Fonte: USINA É..., 2009, p. 1.

O que é questionável, no entanto, é o fato de que a audiência pública para
tomada de informações e decisões foi realizada no município de Ouro Verde do
Oeste. Consideramos que seria coerente a realização de tais audiências também em
Toledo, para o conhecimento da população local, pois o município é o que possui
maior representatividade econômica e política.
Para se ter uma ideia da divulgação do empreendimento, foi realizada pelo
autor um levantamento, sem caráter científico através da envio de um questionário
por e-mail para aproximadamente cem pessoas residentes no município de Toledo e
Ouro Verde do Oeste, das quais cinqüenta e uma responderam.
Questionados se sabia ou não que estava sendo construída a usina na
região, 55% disse que sim e 45% que não.

GRÁFICO 3. Questão sobre construção da PCH

87

Elaboração: Gilson de Carvalho Lopes

Quando questionados sobre a forma com que tomaram conhecimento da

construção do empreendimento a grande maioria 43% disse que foi através de
amigos e 16% através de jornal, tv e internet.
Em uma outra questão sobre a utilização do lago da usina para atividades
de recreação, pescaria entre outros, 80% disse ser favorável e 20% contra.

GRÁFICO 4. Questão sobre uso do lago
Elaboração: Gilson de Carvalho Lopes

A pesquisa efetuada, mesmo que a título de simples levantamento,
demonstra que a chegada de um empreendimento como a PCH São Francisco gera
expectativa, não só para a população diretamente atingida, mas para toda a
comunidade das proximidades. Tais expectativas vão além da mitigação de
impactos gerados e dos programas obrigatórios e previstos pelas normas
ambientais.
Como já citado, as águas do rio São Francisco Verdadeiro possui um alto
grau de poluição, resultante da acentuada ação antrópia na região. Neste sentido a
utilização do lago para atividades de recreação como banho devem ser avaliadas, a
fim da não proliferação de doenças e do comprometimento socioambiental.
No dia 09 de setembro de 2010, representantes do Instituto Ambiental do
IAP e do Ministério Público vistoriaram o empreendimento e ficaram satisfeitos com
o cumprimento das condicionantes das licenças ambientais. O presidente do IAP,
Volnei Bisognin, afirmou que a obra está se tornando um modelo e que tanto no
aspecto ambiental, como social, a obra está correta. Segundo ele, com a
recuperação da mata ciliar da microbacia do rio São Francisco Verdadeiro será
formada uma área verde quatro vezes mais do que existia. Para o chefe regional do
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IAP de Toledo, Adir Parizoto, o impacto da obra está sendo positivo pelo fato da
reposição maior de árvores em relação à área desmatada, contudo adverte que
ainda existem pendências ambientais de algumas áreas lindeiras à represa e do
resgate da fauna40.
Na Região Oeste do Paraná, existem aproximadamente 30 PCHs com
inventário aprovados (figura 16), além daquelas com solicitação de registro
encaminhados junto a ANEEL e que poderão vir a ser construídas nos próximos
anos. Desses 30 locais inventariados, algumas já estão com o PBA aprovados pela
ANEEL.

FIGURA 16. PCHs com registro de inventário aprovados até maio de 2010 na Região Oeste do
Paraná
Fonte: ANEEL. Banco de Informações de Geração (BIG), 2010.
Elaboração: Gilson de Carvalho Lopes

Ao analisar o mapa da região Oeste do Paraná, verifica-se que os pontos
inventariados possuem certa proximidade entre si. As cidades em destaque no mapa
demonstram os locais onde existem PCHs inventariadas com possibilidade de serem
exploradas, caso haja interessados.

40 PCH..., 2010, s/p.
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Entre os pontos inventariados, cabe destaque para as cidades de Ouro
Verde do Oeste que possui mais um local com inventário aprovado e que já se
encontra com o Projeto Básico aprovado junto a ANEEL, trata-se da PCH Cinco
Cantos, também no rio São Francisco.
No Arroio Guaçu, há onze locais com registro de inventário aprovados, dos
quais quatro encontram-se em território pertencente a Toledo, dois em Nova Santa
Rosa e três em Marechal Cândido Rondon e um em Mercedes. Desses pontos, cabe
salientar que se encontram em processo de análise do Projeto Básico pela ANEEL,
a PCH Moinho na divisa dos municípios de Marechal Cândido Rondon e Nova Santa
Rosa e a PCH Jataí, ambas com potencia de 3.700 kW cada uma.
Com a publicação da resolução 005/2010 pelo IAP, autorizando a retomada
dos licenciamentos de PCHs no Estado do Paraná, certamente várias PCHs serão
construídas, o que pode ser motivo de preocupação, devido a quantidade de PCHs
com pontos inventariados, tanto no rio São Francisco Verdadeiro bem como no
Arroio Guaçu, ambos na região Oeste do Estado. Os impactos cumulativos da
implantação de várias PCHs na mesma bacia serão tratados no subcapítulo
seguinte.

3.2 IMPACTOS CUMULATIVOS NA IMPLANTAÇÃO DE VÁRIAS PCHs NA MESMA
BACIA HIDROGRÁFICA

É fato que as PCHs são consideradas de baixo impacto ambiental por
operarem em fio d' água, ou seja não necessita de grandes reservatórios e,
consequentemente, não ocasiona grandes deslocamentos de populações.
No entanto, caso sejam construídas varias PCHs em um mesmo rio as
consequências para o meio ambiente podem ser bem maiores. Isso porque os
estudos de cada PCH são efetuados de forma isolada. Isso ocorre porque a outorga
desse tipo de empreendimento é liberada para empresas privadas, na maioria das
vezes, distintas e devido a isso não é efetuado nenhum tipo de estudo global de
todos os empreendimentos em um mesmo rio.
Nascimento e Drumond (2003, p.18) afirmam ser discutível a alternativa de
construção de Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs, uma vez que se arrisca a
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produzir uma degradação ambiental descontínua e disseminada entre localidades e
atores diferenciados, sendo que o somatório de PCHs podem gerar impactos tão
grandes ou maiores que uma UHE.
No caso do rio São Francisco Verdadeiro, os seis aproveitamentos
inventariados,

possíveis

de

serem

implantados

novas

PCHs

localizam-se

razoavelmente próximas umas das outras, sendo a mais distante com vinte e quatro
km e a com menor proximidade da outra com oito km (figura 17).
Reafirmando que, o fato de ter sido aprovado pela ANEEL todos os seis
aproveitamentos no mesmo rio, não significa necessariamente que em todos eles
serão construídas as referidas PCHs, mas a possibilidade existe.
Tanto é que a PCH Cinco Cantos, próxima da PCH São Francisco já está
com o PBA aceito pela ANEEL, o que significa que há interessados em explorar a
área inventariada.

FIGURA 17. PCHs inventariadas no rio São Francisco Verdadeiro até julho de 2010
Fonte: Google Maps. Acesso em 09 jul. 2010
Elaboração: Gilson de Carvalho Lopes
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O que preocupa é que por se tratar de Produtores Independentes de Energia
(PIE), nem sempre a outorga para a construção e operação é requerida e liberada
para empresa do mesmo grupo. A não exigência do estudo integrado de todos os
aproveitamentos gera incertezas quanto a dimensão dos problemas após a
construção de várias PCHs no mesmo rio, o chamado efeito “cascata”.
Como afirma Viana,
É exatamente essa a principal crítica em relação aos impactos
sociais e ambientais advindos da construção de PCHs, ou seja,
quando há o sistema em cascata. Neste, várias pequenas usinas são
instaladas em um único rio, e os obstáculos (barragens) instalados
nele podem impossibilitar a migração de peixes, necessária a
reprodução das espécies. Mesmo com os mecanismos de
transposição de peixes, ainda são necessárias pesquisas a fim de
solucionar essa problemática (VIANA, 2009, p. 06).

Em análise documental da PCH São Francisco, percebe-se que a empresa
construtora procurou seguir todos os procedimentos ambientais, conforme determina
a legislação vigente. Também fica claro em seus treze programas de gestão
ambiental, a preocupação em minimizar os impactos socioambientais resultantes da
implantação da PCH.
É imprescindível que a influência, impactos e viabilidade socioambiental de
cada projeto relativo a PCH sejam sempre analisados e avaliados no contexto da
multiplicidade dos empreendimentos previstos para uma mesma bacia hidrográfica,
evitando, assim, que um pequeno rio deixe de correr e dar vida às populações e
ecossistemas que dele sobrevivem (ANDRADE, 2006, p. 68).
Exemplos dessa problemática já são analisados como no caso do Estado do
Mato Grosso do Sul, que preocupado com a problemática da implantação de várias
PCHs no mesmo rio promoveu, em 24 de junho de 2010, através da Universidade
Estadual de Mato Grosso do Sul, uma audiência pública para debater a proposta de
implantação de Pequenas Centrais Hidrelétricas na bacia do Taquari.
De acordo com o turismólogo Ariel Albrecht, “Os processos de licenciamento
isolados desses empreendimentos escondem o grande impacto negativo integrado
que o conjunto das obras deverá causar à vida pantaneira, além da inevitável
escassez de cardumes pesqueiros e avifauna diversa do pantanal”. A audiência, na
opinião de Albrecht, é um dos mecanismos de participação e de controle popular no
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Estado Social e Democrático de Direito, espaço destinado ao exercício do
contraditório e da plena defesa do particular frente aos atos do poder público41.
Outro exemplo é o caso do rio Grande, com origem no Parque Estadual dos
Três Picos em uma das áreas de Mata Atlântica preservada no estado do Rio de
Janeiro é um exemplo desse tipo de problema. O rio Grande deságua no Paraíba do
Sul, rio crucial para o abastecimento no Estado do Rio de Janeiro. A ANEEL
inventariou doze locais possíveis para construção de PCHs nesse rio com posterior
permissão do CONAMA e uma das doze PCHs previstas já está operando. Segundo
o vídeo institucional da 1ª promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Ministério
Público do Estado do Rio de Janeiro, nenhum estudo de campo foi conduzido para a
identificação de espécies ameaçadas de extinção e nenhum mecanismo de
transposição foi planejado para mitigar impactos e espécies de peixes migratórios, e
sítios históricos podem ter sido alagados. Não foi realizada Avaliação Ambiental
Integrada (AAI) que identificasse o impacto cumulativo e sinergético entre as doze
represas42.
O que vem sendo feito em algumas regiões, segundo a coordenadora
socioambiental da Associação dos Investidores em Autoprodução de Energia
Elétrica (ABIAPE) é um estudo integrado dos empreendimentos em cascata no
mesmo rio, hoje conhecido como Estudo Integrado de Bacia Hidrográfica ou uma
Avaliação Ambiental Integrada (AAI) (VIANA, 2009, p. 06).
Esses

estudos

servem

para

identificar

os

efeitos

socioambientais

cumulativos resultantes da implantação de um conjunto dos aproveitamentos
hidrelétricos na bacia hidrográfica.
A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) vem desenvolvendo a AAI para as
principais bacias hidrográficas do país e com o maior número de empreendimentos
hidrelétricos implantados ou licenciados. As principais bacias selecionadas para a
realização da AAI são: Bacia do rio Doce, Bacia do rio Paraíba do Sul, Bacia do Rio
Paranaíba, Bacia do rio Tocantins, Bacia do Rio Parnaíba e a Bacia do rio Uruguai
(LEÃO, 2008, p. 64).
O problema é que a AAI dos aproveitamentos hidroenergéticos não possui
uma sistemática quanto à consideração de Pequenas Centrais Hidrelétricas. O

41 Disponível em: <www.ambientebrasil.com.br>. Acesso em 24 jun. 2010.
42 Disponível em: < http://alerjln1.alerj.rj.gov.br>. Acesso em: 15 mai. 2010.
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próprio Ministério das Minas e Energia (MME) assume que os EIAs sempre tem
característica as avaliações individuais dos projetos implantados, apesar da
Resolução do CONAMA nº 01/86 citar que as análises de impactos ambientais
deveriam prever os possíveis impactos cumulativos dos projetos (LEÃO, 2008, p.
65).
Deve-se ressaltar que o estudo de inventário é só o primeiro passo, devendo
o interessado seguir todos os procedimentos já citados junto aos órgãos ambientais
para obter a licença de operação, podendo os órgãos ambientais exigirem estudos
mais detalhados, caso seja necessário.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As taxas de crescimento do município de Toledo evoluíram bastante entre
1991 e 2010, período em que a população total, de acordo com os respectivos
Censos Demográficos, passou de 94.879 para 119.353 habitantes. Quanto ao
município de Ouro Verde do Oeste as taxas de crescimento populacional registraram
um leve decréscimo nesse mesmo período. De acordo com os Censos do IBGE, em
1991 era de 6.330, já no ano de 2010 caiu para 5.690 habitantes.
Tomando com referencia esses dados, é possível considerar que a
implantação da PCH São Francisco trará suas contribuições para os dois municípios
de Toledo e Ouro Verde do oeste no tocante a crescente desenvolvimento e
demanda por energia elétrica, sobretudo de Toledo. Mesmo sendo a produção da
energia destinada à empresa privada, alimentará a malha elétrica da região.
Contudo, é sabido que aproveitamento da energia promovida pelas
hidroelétricas, inclusive às PCHs são exemplos de apropriação de áreas de
ambientes naturais e sociais. Os impactos socioambientais provocados pela PCH
São Francisco, resultaram entre outros, na alteração de ambientes naturais como a
submersão de áreas de mata nativas, desapropriação de áreas de práticas agrícolas
e de pastagens, interferindo assim no uso e ocupação do solo, interferência na fauna
silvestre, além dos aspectos sociais, mesmo que em menor escala.
Cabe a ressalva de que o IAP, possui uma lista de aproximadamente centro
e vinte diferentes espécies possíveis de impactos envolvendo o meio físico, biótico,
e socioeconômico, que devem ser considerados, estudados e mitigados para a
implantação de PCHs no Estado do Paraná.
Os projetos e planos de mitigação de impactos propostos pela construtora e
gestora ambiental da PCH São Francisco são de extrema importância à medida que
todos sejam efetivamente implementados. Todavia, é de fundamental que tais
programas não se restrinjam a fase de construção do empreendimento, mas que
haja a permanência e monitoramento dos possíveis impactos socioambientais,
durante toda a fase de operação da usina, para que a população rural local possa
continuar desenvolvendo suas atividades.
Verifica-se que na fase de construção nesse tipo de empreendimento, há um
crescimento na demanda por mão-de-obra, promovendo a elevação das taxas de
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emprego, contudo ao final da obra, grande parte costuma ser demitida, devido a
automação.
Com a crescente demanda energética brasileira, aí inclui-se a região de
Toledo e Ouro Verde do Oeste, há a possibilidade de se ter a efetivação da
construção de outras PCHs, ou até mesmo todas as cinco demais já inventariadas
no rio São Francisco Verdadeiro. Soma-se a esta problemática, os demais locais
inventariados na microrregião de Toledo.
A cumulatividade de vários impactos socioambientais, seja de somente uma
PCH ou de várias no mesmo rio ou bacia, gera dúvida no que tange a abrangência
dos estudos ambientais e organização das sociedades na utilização dos recursos
naturais, sobretudo no tocante a submersão das áreas.
Assim, é de se avaliar a aplicação de uma possível Avaliação Ambiental
Integrada (AAI), na microrregião de Toledo, mesmo que efetuada por órgãos
ambientais estaduais, já que as AAIs efetuadas pela Empresa de Pesquisa
Energética (EPE) são direcionadas para as grandes bacias hidrográficas.
Atualmente a PCH São Francisco possui programas e projetos que visam
garantir a preservação do entorno do lago que será formado, contudo é necessário
que o IAP e as Secretarias Municipais do Meio Ambiente dois municípios de Toledo
e Ouro Verde do Oeste continuem a monitorar a usina na fase de operação.
De modo geral verificou-se através das entrevistas que a população
diretamente atingida no entorno da PCH tem uma preocupação em comum, que é o
receio de haver o aumento da circulação de pessoas em suas propriedades, com a
formação do lago para atividades de recreação, pesca e caça.
Os moradores do entorno são também agentes zeladores, no intuito de
proteger e conservar os aspectos naturais remanescentes da região, que é de
fundamental importância, para garantir às futuras gerações um ambiente harmônico
e equilibrado.
É fundamental, o estabelecimento de parcerias por parte da empresa com a
comunidade,

estabelecidos

convênios

com

universidades

locais

para

o

desenvolvimento de pesquisas, como os já existentes realizados pela Universidade
Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), sob a responsabilidade do curso de
Engenharia de Pesca, do campus de Toledo de modo que esses, igualmente, sejam
motivados a acompanhar todo o processo de operação da PCH São Francisco.
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Nesse sentido o objetivo deste trabalho em relação à PCH São Francisco foi
de contribuir para despertar novos diálogos, e dar subsídios básicos para futuros
trabalhos.
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APÊNDICE I
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – UNIOESTE
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, EDUCAÇÃO E LETRAS
COLEGIADO DE GEOGRAFIA
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO “ANÁLISE AMBIENTAL EM GEOGRAFIA”
ENTREVISTAS
Dados pessoais: (opcional)
Nome:
Idade:
( ) Proprietário ( ) empregado ( ) arrendatário
Quantas pessoas moram na propriedade?
Mora na propriedade a quanto tempo?

Profissão:

A presente entrevista tem como objetivo, obter informações junto aos moradores que
tiveram parte de suas terras adquiridas pela empresa detentora dos direitos sobre a
PCH (Pequena Central Hidrelétrica) São Francisco.
1 – Qual a área total de sua propriedade e qual a área que foi comprometida com a
represa criada com a PCH?
2 - Em que período teve início o processo de indenização de suas terras para
construção da PCH São Francisco?
3 - A área vendida estava localizada em que parte da propriedade (área de cultivo,
pastagens, margem do rio). Para que finalidade era utilizada ?
4 - De que forma ocorreu a negociação? Houve alguma (reunião) audiência pública
com os demais agricultores envolvidos? Em caso afirmativo, o Sr. chegou a
participar? Houve, por parte da empresa responsável pela construção da usina, o
repasse de informações sobre a PCH? A sua importância? Porque o local escolhido
foi ali?
5 – Foi proposta ao sr. alguma espécie de benefício em relação a energia elétrica a
ser gerada (preços diferenciados)?

6 – Na sua opinião, quais os benefícios ou problemas que a implantação da Usina
trará para sua propriedade/cidade e região?
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APÊNDICE II
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ANEXO I

Fonte: Guia do Empreendedor da ANEEL, 2003
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ANEXO II
Capacidade de Geração do Estado PARANÁ
Usina

Potência
(kW)

Apucaraninha

10.000

Boa Vista I

460

Boa Vista II

8.000

Cavernoso

1.260

Chopim I

2.080

Jaguaricatu II

2.400

Júlio de Mesquita
Filho (Foz do
Chopim)

29.072

Mourão I

8.200

Nova Jaguariaíva

1.219

Paina II

1.200

Pedrinho I

16.200

Pesqueiro

12.440

Rio dos Patos

1.720

Derivação do Rio
Jordão

6.500

Salto Claudelino

2.300

Salto Curucaca

7.342

Salto Mauá

23.859

Salto Rio Branco

2.400

Três Capões

1.268

USINAS do tipo PCH em Operação
Destino
Proprietário
Município
Rio
da
Energia
100% para Copel
SP Geração e Transmissão Tamarana - PR Apucaraninha
S.A.
100% para Companhia
APE
Turvo - PR
Marrecas
Brasileira de Papel
100% para Companhia
APE
Turvo - PR
Marrecas
Brasileira de Papel
100% para Copel Guarapuava - PR
SP Geração e Transmissão Laranjeiras do Sul
Cavernoso
S.A.
- PR
100% para Copel
Itapejara d´Oeste
SP Geração e Transmissão
Chopim
- PR
S.A.
100% para Sengés
APE
Sengés - PR Jaguaricatu
Papel e Celulose Ltda
100% para Foz do
Cruzeiro do
PIE
Chopim
Chopim Energética
Iguaçu - PR
Ltda.
100% para Copel
Campo Mourão SP Geração e Transmissão
Mourão
PR
S.A.
100% para Champion
PIE
Jaguariaíva - PR Jaguariaíva
Eletricidade Ltda
100% para Paraná
APE Indústria e Comércio de
Castro - PR
Socavão
Pasta Mecânica
100% para Energética Boa Ventura de
PIE
Pedrinho
Rio Pedrinho S/A. São Roque - PR
100% para Pesqueiro
PIE
Jaguariaíva - PR Jaguariaíva
Energia S/A
100% para Copel
Prudentópolis SP Geração e Transmissão
dos Patos
PR
S.A.
100% para Copel
Reserva do
SP Geração e Transmissão
Jordão
Iguaçu - PR
S.A.
100% para Olvepar S/A
APE
Clevelândia - PR
Chopim
Indústria e Comércio
100% para Santa Maria
APE
Jordão
Companhia Papel e Guarapuava - PR
Celulose
Telêmaco Borba APE 100% para Klabin S/A
Tibagi
PR
100% para Santa Clara
Imbituva - PR
APE
Patos
Indústria de Cartões
Prudentópolis Ltda
PR
100% para Indústrias de
APE
Guarapuava - PR
Jordão
Madeiras Santa Maria
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Ltda
100% para Santa Maria
Salto São Pedro
3.472
APE
Pinhão - PR
Companhia Papel e
Celulose
100% para Indústrias
Campo Mourão Cristo Rei
960
APE
Reunidas Cristo Rei
PR
Ltda
100% para Copel
Ponta Grossa São Jorge
2.300
SP Geração e Transmissão
PR
S.A.
100% para Anhambi Itapejara d´Oeste
Vitorino
5.280
PIE
Agroindustrial Ltda.
- PR
100% para Cimento Rio Rio Branco do Sul
Santa Cruz
1.400
APE
Branco S/A
- PR
10% para CRE
Energética Ltda Campo Mourão Salto Natal
15.120
PIE
PR
90% para Energética
Salto Natal S/A
100% para Companhia
Cachoeira
2.920
APE
Guarapuava - PR
Brasileira de Papel
100% para Sengés
Jaguaricatu I
1.760
APE
Sengés - PR
Papel e Celulose Ltda
100% para Cristalino
Manoel Ribas Cristalino
4.000
PIE
Energia Ltda
PR
100% para Centrais Foz do Jordão Fundão I
2.475
PIE Elétricas do Rio Jordão
PR
S/A
Pinhão - PR
100% para Centrais
Candói - PR
Santa Clara I
3.600
PIE Elétricas do Rio Jordão
Pinhão - PR
S/A
Total: 30 Usina(s)
Potência Total: 181.207 kW
USINAS do tipo PCH em Outorga
Potência Destino da
Usina
Proprietário
Município
(kW)
Energia
100% para Brookfield
São João
21.000
PIE
Prudentópolis - PR
Energia Renovável S/A
Lapa - PR
100% para Cherobim
Lúcia Cherobim
25.500
PIE
Porto Amazonas Energética S/A
PR
Coronel Domingos
100% para Brookfield
Rancho Grande
17.700
PIE
Soares - PR
Energia Renovável S/A
Palmas - PR
Foz do
100% para Brookfield Clevelândia - PR
29.500
PIE
Curucaca
Energia Renovável S/A Honório Serpa - PR
100% para Brookfield Guarapuava - PR
São Jerônimo
15.000
PIE
Energia Renovável S/A
Pinhão - PR
100% para J. Malucelli Cruz Machado - PR
Burro Branco
10.000
PIE
Energia S/A
Pinhão - PR
100% para J. Malucelli Cruz Machado - PR
Foz do Turvo
8.800
PIE
Energia S/A
Pinhão - PR
Boa Ventura de
100% para Itaguaçu
Itaguaçu
9.000
PIE
São Roque - PR
Energia S/A
Pitanga - PR
100% para J. Malucelli Cruz Machado - PR
Pinhalzinho
10.900
PIE
Energia S/A
Pinhão - PR

Jordão
Ranchinho
Pitangui
Vitorino
Tacaniça
Mourão
Pequeno
Jaguaricatu
Barra Preta
Jordão
Jordão

Rio
São João
Iguaçu
Chopim
Chopim
São
Jerônimo
Areia
Areia
Pitanga
Areia
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Salto Curucaca
II

29.700

Foz do Estrela

29.800

Confluência

20.000

Alto Chopim

20.340

Cantu 2

18.000

Tigre

9.000

Laranjinha

3.240

Bonanza

9.900

Covó

5.000

Foz da Anta

12.000

Córrego Fundo

10.000

Bela Vista

29.000

Salto
Bandeirantes

4.200

Água Limpa
Multifase

23.000

Total: 23 Usina(s)

100% para Santa Maria
Candói - PR
Jordão
Companhia Papel e
Guarapuava - PR
Celulose
100% para Brookfield Coronel Domingos
PIE
Iratim
Energia Renovável S/A
Soares - PR
100% para Confluência
PIE
Prudentópolis - PR
Marrecas
Energia S/A
Coronel Domingos
100% para Brookfield
PIE
Chopim
Soares - PR
Energia Renovável S/A
Palmas - PR
100% para Plena Energia
Laranjal - PR
PIE
Cantu
S/A Nova Cantu - PR
100% para Tigre
PIE
Marrecas
Produção de Energia Mangueirinha - PR
Elétrica Ltda
Nova Fátima - PR
100% para Laranjinha
PIE
Ribeirão do Pinhal - Laaranjinha
Energética Ltda.
PR
Cornélio Procópio 0% para Bonanza
PR
PIE
Laranjinha
Energética Ltda. Ribeirão do Pinhal PR
100% para Covó
PIE
Marrecas
Geração de Energia Mangueirinha - PR
Elétrica Ltda
100% para Santa Helena
Arapoti - PR
PIE
Das Cinzas
Energia Ltda
Tomazina - PR
100% para Itajuí
Colorado - PR
PIE
Pirapó
Engenharia de Obras
Paranapoema - PR
Ltda
100% para Foz do
São João - PR
PIE
Chopim
Chopim Energética Ltda.
Verê - PR
100% para Santa Fé
PIE
Bandeirantes - PR Bandeirantes
Energética S/A
100% para Multifase
Alto Piquiri - PR
PIE Centrais de Energia do
Goio-Erê
Mariluz - PR
Brasil Ltda.
Potência Total: 370.580 kW
PIE

Legenda
SP
PIE
APE
REG

Serviço Público
Produção Independente de Energia
Autoprodução de Energia
Registro
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