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RESUMO 
 
Os estudos de inventário hidroelétrico avaliam diferentes alternativas de divisão de queda, não apenas em relação 
aos benefícios econômico-energéticos, mas também em relação aos impactos socioambientais negativos, visando 
a seleção da melhor alternativa de aproveitamento do potencial hidrelétrico de uma determinada bacia 
hidrográfica. Esta escolha tem como base a metodologia apresentada no Manual de Inventário Hidroelétrico de 
Bacias Hidrográficas (Eletrobrás/DNAEE, 1997). No entanto, a série de mudanças e evoluções que ocorreram na 
última década na legislação Brasileira do Setor Elétrico, na área de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos, vêm 
indicando a necessidade de um aperfeiçoamento metodológico do referido Manual em diversos pontos. A 
incorporação dos impactos positivos no processo de escolha da melhor alternativa está incluída neste rol de 
mudanças, visando explicitar as externalidades positivas relacionadas à implantação dos aproveitamentos 
hidrelétricos numa dada bacia hidrográfica. O presente artigo descreve a metodologia desenvolvida pelo CEPEL 
para incorporar os impactos socioambientais positivos nos estudos de inventário hidrelétrico, sendo também 
apresentado um caso teste realizado para validar essa metodologia.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
 
Impactos socioambientais positivos, planejamento da expansão, inventário hidrelétrico 

1.0 - INTRODUÇÃO  
A escolha da alternativa de divisão de quedas para o aproveitamento hidrelétrico nas bacias hidrográficas do país 
é feita através dos Estudos de Inventário Hidroelétrico. Os critérios e procedimentos a serem adotados estão 
descritos no Manual de Estudos de Inventário Hidroelétrico de Bacias Hidrográficas cuja última revisão, editada 
em 1997, foi fruto de criteriosa revisão da edição de 1984, apoiada no Plano Diretor de Meio Ambiente do Setor 
Elétrico Brasileiro de 1991. No momento, este Manual está sendo novamente revisado para incorporar avanços 
oriundos tanto da implementação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, quanto dos 
recentes estudos de Avaliação Ambiental Integrada de Aproveitamentos Hidroelétricos que vem sendo 
desenvolvidos para o Ministério de Minas e Energia (MME) pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE). 
 
Desde a edição do Manual de 1997, a seleção da melhor alternativa nos estudos de inventário é conduzida a partir 
de um enfoque multi-objetivo, tendo-se como critérios básicos para a hierarquização das alternativas “a 
maximização da eficiência econômico-energética em conjunto com a minimização dos impactos ambientais 
negativos”. Os estudos socioambientais têm como objetivo proporcionar o conhecimento das principais questões 
socioambientais da bacia hidrográfica para a análise dos impactos socioambientais negativos da implantação do 
conjunto de aproveitamentos que compõem as alternativas de divisão de queda, incluindo os efeitos cumulativos e 
sinérgicos, visando sua minimização. O Manual apresenta, ainda, a metodologia de composição de índices 
ambientais que traduzem a intensidade destes impactos negativos, com a finalidade de condicionar a formulação 
das alternativas e possibilitar a sua comparação e seleção. A atual revisão do Manual de Inventário tem como um 
dos objetivos estender o critério básico de escolha de alternativa de divisão de queda, de forma que a seleção 
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final da alternativa considere os impactos socioambientais positivos para a área de estudo oriundos da 
implantação dos aproveitamentos hidroelétricos.  
 
Esse trabalho apresenta a metodologia desenvolvida pelo CEPEL para a incorporação dos impactos 
socioambientais positivos na seleção das alternativas nos estudos de inventário, descrevendo os critérios e 
indicadores selecionados, os procedimentos para a composição do índice de impacto positivo de uma alternativa e 
sua integração na hierarquização para seleção final das alternativas. Apresenta, ainda, um caso-teste realizado 
para validação dessa metodologia, comparando os resultados obtidos com os de um estudo de inventário 
existente, realizado de acordo com o Manual de 1997. 

2.0 - ESTRUTURA METODOLÓGICA DOS ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS NO INVENTÁRIO 
Os estudos de inventário se desenvolvem em duas etapas: - Estudos Preliminares, onde se procura selecionar 
dentre um conjunto maior de alternativas de divisão de queda aquelas mais competitivas; - Estudos Finais, onde 
estas alternativas são submetidas a estudos mais detalhados, para selecionar aquela que apresenta o melhor 
balanço entre eficiência econômica e impacto ambiental. A comparação e seleção de alternativas é realizada 
considerando os aspectos de engenharia, econômicos e energéticos, representados por um índice custo-benefício 
energético, bem como os aspectos socioambientais, representados por um índice ambiental.  
 
No Manual de 1997 é sugerida uma estrutura analítica para representação do sistema ambiental composta por 
seis (6) componentes, denominados componentes-síntese (Ecossistemas Aquáticos, Ecossistemas terrestres, 
Modos de Vida, Organização Territorial, Base Econômica e População Indígena), que são definidos a partir da 
inter-relação entre vários elementos do sistema ambiental e que ressaltam as questões de maior relevância nas 
interações entre aproveitamento hidrelétrico/ alternativa e a área de estudo.  
 
Os componentes-síntese orientam a elaboração de todas as etapas dos estudos socioambientais: diagnóstico; 
identificação e a avaliação de impactos. Estabelecem, ainda, uma base adequada para a análise dos processos 
impactantes de cada aproveitamento e dos efeitos cumulativos e sinérgicos do conjunto de projetos de cada 
alternativa na área de estudo. Ao final do diagnóstico, as análises para cada componente devem ser 
representadas espacialmente e a área de estudo dividida em sub-unidades de análise (subáreas) definidas em 
função da presença de processos, fragilidades ou potencialidades peculiares e que determinam a relação de cada 
subárea com a dinâmica do componente em toda a área de estudo. 
 
A avaliação dos impactos é realizada para cada aproveitamento nas subáreas definidas para cada componente-
síntese, sendo atribuídos graus de impacto numa escala de zero (ausência de impacto) a um (comprometimento 
pleno do componente). O índice de impacto das alternativas sobre um componente é obtido pela soma ponderada 
do índice máximo obtidos pelos aproveitamentos em cada subárea, de modo a representar o impacto do conjunto 
de aproveitamentos em cada subárea, utilizando pesos que representam a importância relativa de cada subárea 
para o componente. Pela soma dos índices dos componentes, ponderados pela sua importância para o sistema 
ambiental, obtém-se o índice de impacto ambiental de cada alternativa. 
 
Para as alternativas selecionadas para os Estudos Finais, a análise por componente-síntese se inicia com a 
atribuição de grau diretamente ao impacto do conjunto de aproveitamentos que interferem em uma mesma 
subárea, enfatizando a análise dos seus efeitos cumulativos e sinérgicos. Para a obtenção do índice de impacto 
da alternativa sobre o sistema ambiental, a sistemática descrita anteriormente se repete. 
 
As questões associadas aos usos múltiplos da água são consideradas pela construção de um cenário-base 
considerado na avaliação dos benefícios energéticos das alternativas. A definição deste cenário deverá 
determinar, para cada trecho de rio da bacia em estudo, as parcelas de vazão e queda comprometidas com os 
outros usos da água que limitam a geração de energia.  
 
Para a comparação e seleção das alternativas, considerando os objetivos de “maximização da eficiência 
econômico-energética em conjunto com a minimização dos impactos ambientais negativos”, deve ser construído 
um índice de preferência, I , obtido pela soma ponderada dos índices custo/benefício energético e de impacto 
ambiental (negativo), tomando-se o cuidado de antes padronizar o índice custo/beneficio energético dividindo-o 
pelo custo unitário de referência, CUR (1): 

IAnp
CUR
ICBpI ancb ×+×=  

 onde: 1pp ancb =+             0pcb≥     0pan≥  
 
pcb - peso que reflete a importância relativa do objetivo “minimização do índice custo-benefício energético”; 
pan – peso que reflete a importância relativa do objetivo “minimização do índice de impacto ambiental negativo”; 
ICB - índice custo/benefício energético, em US$/MWh; 
CUR - custo unitário de referência, em US$/MWh 
IAn - índice de impacto ambiental negativo 
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3.0 - IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS POSITIVOS 
Na revisão do Manual de 1997, ora em curso, os estudos de inventário passam a ter como critério básico “a 
maximização da eficiência econômico-energética, em conjunto com a minimização dos impactos socioambientais 
negativos levando-se em conta os impactos positivos oriundos da implantação dos aproveitamentos hidroelétricos 
na bacia”. Os critérios de natureza socioambiental passam a se referir à análise dos impactos socioambientais 
negativos, visando sua minimização e à análise dos impactos socioambientais positivos na Etapa dos Estudos 
Finais, subsidiando a decisão final sobre a alternativa a ser selecionada. Destaca-se que nos critérios para a 
seleção das alternativas nos Estudos Preliminares os impactos positivos não estarão incluídos. 
 
Na revisão do Manual, o impacto socioambiental positivo é definido como “a alteração potencialmente favorável 
causada por um aproveitamento ou conjunto de aproveitamentos, tendo-se como referência a situação atual da 
área de estudo e suas tendências evolutivas”. Para a seleção dos impactos positivos a serem considerados, foram 
analisados 25 Estudos de Inventário e 6 EIA/RIMAs. A partir deste levantamento foram identificados os elementos 
do sistema ambiental relacionados aos aspectos socioeconômicos sobre os quais deverão ser avaliadas as 
alterações favoráveis, que serão traduzidas em um índice de impacto socioambiental positivo a ser utilizado na 
seleção final da alternativa de divisão de queda:  
 
• melhoria da infra-estrutura rodoviária; 
• aumento da arrecadação; 
• dinamização do mercado de trabalho local e 
• oportunidade de viabilização do uso racional dos recursos hídricos. 
 
Estes elementos são aqueles relacionados com maior frequência nos estudos e quanto aos quais existe menor 
incerteza sobre as alterações favoráveis que trazem para o desenvolvimento local e regional. Os elementos de 
caracterização e de avaliação necessários para a avaliação dos impactos positivos já se encontram presentes em 
determinados componentes-síntese utilizados para as análises dos impactos negativos. Entretanto, assumem 
funções diferentes para subsidiar a análise dos processos que contribuem de modo positivo para o 
desenvolvimento da região em foco. No decorrer das análises, outros elementos do sistema ambiental podem se 
destacar como positivos para o desenvolvimento local e regional, devendo ser então incorporados à essa 
avaliação. O levantamento das informações relativas a esses elementos deve ser iniciado desde a etapa do 
Diagnóstico nos Estudos Preliminares e complementado quando necessário na etapa dos Estudos Finais.  
 
Como as análises dos impactos positivos estão referenciadas a elementos de avaliação que servem de base para 
a caracterização e avaliação de componentes-síntese, as subáreas consideradas para o componente-síntese 
Base Econômica podem servir de base para as avaliações relativas aos seguintes elementos: - aumento da 
arrecadação, - dinamização do mercado de trabalho e - oportunidade do uso racional dos recursos hídricos. As 
subáreas estabelecidas para o componente-síntese Organização Territorial podem servir de base para as 
avaliações do elemento “melhoria da infra-estrutura rodoviária”. Entretanto, recomenda-se que seja feita uma 
análise criteriosa das sub-unidades de análise mais adequadas para tais avaliações. Os pesos relativos entre as 
subáreas devem necessariamente ser revistos.  
 
A atribuição de graus de impacto positivo também é realizada numa escala de zero (ausência de impacto positivo)  
a um (satisfação plena do benefício analisado). A composição do índice de impacto socioambiental positivo de 
uma alternativa segue os mesmos procedimentos definidos para o índice dos impactos negativos na etapa dos 
Estudos Finais.  
 
3.1- Análise Multiobjetivo para a Seleção Final da Alternativa, incluindo impactos positivos  
 
Para a comparação e seleção de alternativas devem ser obtidos dois índices socioambientais que traduzam a 
intensidade dos impactos negativos e positivos separadamente sobre a área de estudo. Para a análise multi-
objetivo, propõe-se que, num primeiro momento, as alternativas sejam hierarquizadas segundo o índice de 
preferência, I , descrito anteriormente.  
 
Para a escolha final da alternativa de divisão de queda propõe-se uma análise adicional, incorporando-se à 
hierarquia anterior os impactos socioambientais positivos para a área do estudo representados pelo índice IAp. 
Quanto mais próximo do valor um estiver este índice, melhor a situação da alternativa. No caso dos índices de 
custo/benefício e ambiental, a melhor situação tem sentido inverso (melhor quanto mais próxima de zero). Assim, 
para a agregação de IAp com o índice de preferência I torna-se necessário utilizar seu complemento na escala, ou 
seja (1 – IAp). O índice de preferência modificado I´ é calculado por: 
 

( ) )IAp1.(pI.p1I apap −+−=′  
sendo: 1p0 ap ≤≤ , onde: 
pap - peso que reflete a importância relativa dos impactos socioambientais positivos 
IAp - Índice de impacto ambiental positivo. 
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4.0 -  INDICADORES E CRITÉRIOS PARA CONSTRUÇÃO DO ÍNDICE DE IMPACTO POSITIVO 
Neste item são apresentados: os indicadores e os critérios propostos para a avaliação dos impactos positivos e 
composição do índice de impacto para cada elemento em cada alternativa (Iaep); sua aplicação no caso-teste 
selecionado; a hierarquização das alternativas; o cálculo do índice de preferência modificado, considerando o 
índice de impacto positivo construído para o caso-teste, os índices custo-benefício e de impacto negativo obtidos 
no estudo de inventário no qual o teste foi baseado. 
 
4.1 - Melhoria da Infra-estrutura Rodoviária 
 
Este elemento considera as benfeitorias empreendidas na área da usina e nas conexões com a(s) sede(s) 
municipal(is) e adjacências, na implantação dos empreendimentos, especialmente em termos de estradas de 
rodagem e pontes, levando em conta sua importância para a acessibilidade e circulação da região. Na descrição 
do componente-síntese Organização Territorial, é observado que uma das formas de se estimar a interferência 
sobre a acessibilidade inclui a descrição, mapeamento e qualificação da infra-estrutura viária atingida, nos 
aspectos relacionados à extensão, percurso, ocorrência de pontos de articulação, corredores e área de influência 
por eles definidos, entre outros. Assim, a partir de tais informações e do mapeamento da rede viária regional, os 
especialistas podem a identificar em cada aproveitamento os elementos ligados à infra-estrutura que poderão 
reforçar a integração regional e aumentar a acessibilidade a determinadas localidades. Para este elemento pode 
ser considerada a divisão estabelecida para o componente Organização Territorial, atribuindo-se o peso a cada 
subárea em função da densidade de infra-estrutura viária e sua importância local e regional, incluindo as 
necessidades de expansão da rede.  
 
O principal elemento de avaliação sugerido é a extensão em quilômetros das estradas de rodagem 
considerada para o cálculo dos custos dos aproveitamentos, informação contemplada no Orçamento Padrão 
da Eletrobrás - OPE (conta .16), devendo ser considerada apenas aquelas que foram acrescentadas à rede 
viária.1 Outros elementos poderão ser usados como fatores de potencialização desta variável, ressaltando 
características importantes para o cálculo dos benefícios:  

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

- as pontes previstas no OPE deverão ser avaliadas de acordo com a sua importância em termos locais.  
 
Deve ser identificada a quantidade de quilômetros por aproveitamento e por sub-área, bem como a previsão de 
construção de pontes e outros fatores de potencialização deste indicador. A partir do entendimento da dinâmica 
regional, os especialistas estabelecem o valor máximo do indicador em quilômetros de estrada adicionados à 
malha existente na região, que representará uma alteração favorável muito significativa, devendo corresponder ao 
valor 1 na atribuição de grau de impacto. O valor zero corresponderá a nenhum acréscimo na rede viária. 
Considerando os demais fatores de potencialização o valor atribuído em função da extensão poderá ser 
aumentado 
 
4.1.1- Aplicação ao Caso-Teste 
 
Para o cálculo do impacto positivo sobre este elemento, foram arbitradas algumas informações não disponíveis no 
inventário original, que apresenta na conta 16 da OPE apenas a quantidade de quilômetros por aproveitamento. 
Desta forma, através da análise das informações e mapas disponíveis, pôde-se inferir a localização de cada trecho 
previsto de forma a identificar as sub-áreas atingidas por cada aproveitamento. A ponderação das sub-áreas foi 
revista. Foi arbitrado um valor de referência de 20 km como sendo a nota máxima do indicador, ou seja, 1 (um), 
sendo os demais valores normalizados para atribuição do grau por alternativa e por sub-área. A tabela 1 contém o 
resumo do cálculo dos índices por alternativa, indicando que a Alternativa A alcança o maior valor. 
 

Tabela 1 – Melhoria da infra-estrutura viária – Nota por alternativa 
Variáveis e ALTERNATIVA A ALTERNATIVAS B e C 
Indicadores SUB I SUB II SUB III SUB IV SUB I SUB II SUB III SUB IV 
Peso da Subárea 0,1 0,1 0,5 0,3 0,1 0,1 0,5 0,3 
Extensão (km) 0 0 12 6 0 3 2 12 
Nota da subárea =S.A. 0 0 0,60 0,30 0 0,15 0,1 0,6 
Nota Ponderada (S.A * peso) 0 0 0,3 0,09 0 0,015 0,05 0,18 
Nota da Alternativa 0,390 0,245 

 
4.2 - Aumento da Arrecadação  
 
O aumento da arrecadação municipal é um impacto positivo importante na implantação e operação de UHEs. Este 
efeito ocorre principalmente devido ao pagamento de Compensação Financeira pela exploração dos recursos 
hídricos para fins de geração de energia elétrica, pela quota-parte de ICMS que recebe o Município que abriga a 
                                                           
 
1 Não serão consideradas as obras de recuperação em virtude da degradação pelo uso durante a fase de construção do empreendimento ou as 
referentes à relocação (Conta .10.11 do OPE).  
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Casa de Força e pelo montante de ISS arrecadado pelos Municípios em decorrência dos serviços prestados 
durante as obras. A Compensação Financeira foi instituída pela Lei n° 7990/89, que estabeleceu que uma parcela 
da receita de uma UHE obtida por esta atividade deverá ser revertida aos Estados e aos Municípios que tiverem 
parte de seu território inundado pelo reservatório artificial formado na ocasião de implementação da usina. O valor 
a ser pago como compensação financeira deve ser efetuado mensalmente, sendo igual a 6% da energia gerada 
pela usina no período multiplicado pela Tarifa Atualizada de Referência (TAR). O montante de recursos destinado 
aos Municípios é 45% destes 6%. No caso de haver mais de um Município atingido, este montante é distribuído 
proporcionalmente às parcelas de áreas inundadas em cada Município em relação à área total inundada. 
 
Os estudos de AAI que vêm sendo realizados pela EPE foram tomados como referência para a estimativa do ISS. 
Esses estudos consideram que a maior parte dos serviços executados durante a obra de um empreendimento 
hidrelétrico provém dos empreiteiros de construção civil e montagem, cujo montante gira em torno de 60% do valor 
da obra. O valor a ser arrecadado de ISS varia de acordo com a alíquota que cada Município cobra sobre esse 
imposto. Estima-se um valor médio de 3%. No que tange ao ICMS, é muito difícil obter uma estimativa razoável 
sobre o benefício local, uma vez que este imposto é arrecadado pelos Estados, sendo necessário um estudo 
tributário mais aprofundado, razão pela qual o ICMS não será considerado no Caso-Teste. 
 
O indicador sugerido considera apenas os benefícios concedidos aos municípios atingidos, uma vez que a 
avaliação dos impactos positivos está orientada para enfatizar os efeitos locais, pois é nessa região onde ocorrem 
os principais impactos negativos. Assim, o indicador utilizado para a avaliação deste impacto positivo é o aumento 
percentual da receita dos municípios, calculado pela razão entre as estimativas dos benefícios a serem 
pagas aos municípios atingidos (CF+ISS=BT) e as receitas destes mesmos municípios (Rec). Considerando 
que 30% é um valor considerável de acréscimo para a receita de um município e difícil de ser excedido, definiu-se 
que quando este patamar for atingido, a nota do indicador Aumento de Arrecadação deve ser igual a 1 (valor de 
satisfação). Dessa forma, as notas para cada subárea são normalizadas em função desse valor de satisfação. 
 
4.2.1 – Aplicação ao Caso-Teste  
 
Para as três alternativas em análise nos estudos finais, a tabela 2 apresenta os resultados obtidos no caso-teste. 

Tabela 2 –– Aumento da arrecadação  - Nota por alternativa 
ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B ALTERNATIVA C Variáveis e Indicadores  SUB I SUB II SUB III SUB IV SUB I SUB II SUB III SUB IV SUB I SUB II SUB III SUB IV

Peso da Subárea 0,10 0,10 0,50 0,30 0,10 0,10 0,50 0,30 0,10 0,10 0,50 0,30 
CFsa (mil R$) 1.071 239 551 1.673 933 245 645 1.795 927 192 554 1.621 
ISSsa (mil R$) 974 128 128 974 706 333 333 471 716 317 317 716 
BTsa  (mil R$) 2.045 367 679 2.647 1.638 578 978 2.265 1.643 508 871 2.336 
Recs (mil R$) 8.347 87.884 11.468 45.289 8.347 87.884 11.468 45.289 8.347 87.884 11.468 45.289 
VS (valor de satisfação) 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 
Nota da subárea = SA 0,817 0,014 0,197 0,195 0,654 0,022 0,284 0,167 0,656 0,019 0,253 0,172 
Nota da subárea ponderada (= 
SA * Peso) 0,082 0,001 0,099 0,058 0,065 0,002 0,142 0,050 0,066 0,002 0,127 0,052 

Nota da Alternativa 0,240 0,260 0,246
 
A avaliação foi realizada por subárea considerando a divisão adotada para o componente-síntese Base 
Econômica, com a revisão da ponderação. Foram estimados os valores de compensação financeira e de ISS a 
serem arrecadados para cada um dos municípios atingidos em cada subárea e obtidos os valores da receita 
orçamentária destes municípios. 
 
4.3    Dinamização do Mercado de Trabalho Local 
 
A dinamização do mercado de trabalho local decorrente da implantação de um aproveitamento hidrelétrico é devida 
à geração de empregos diretos e indiretos na etapa de construção e à intensificação das atividades nos setores de 
comércio e serviços. Trata-se de um impacto temporário, mas que pode ser de grande intensidade, tanto no que diz 
respeito ao número de empregos criados quanto ao aumento de circulação monetária nos “municípios atingidos 
diretamente pelos empreendimentos“ (ou seja, aqueles onde se localizarão os núcleos de apoio na etapa de 
construção dos empreendimentos, conforme informado pela equipe de engenharia). Pode ser considerada a divisão 
em subáreas adotada para o componente-síntese Base Econômica, devendo, entretanto, ser revistos os pesos 
entre as subáreas. 
 
Como indicador do potencial de dinamização mercado de trabalho local sugere-se utilizar a relação entre o 
número de empregos diretos gerados no pico das obras e a PEA (população economicamente ativa) dos 
municípios que compõem as subáreas. A subárea de referência para um dado aproveitamento é aquela onde se 
localizar o município diretamente beneficiado pelo aproveitamento e os empregos diretos gerados pela obra serão 
atribuídos a esta subárea. A seguir são indicados os procedimentos para a atribuição do grau de impacto a este 
elemento: 
 
a) Calcular para cada subárea o percentual do número de empregos diretos gerados no pico das obras pelo(s) 
aproveitamento(s) que impacta(m) cada subárea sobre o somatório da população economicamente ativa dos 
municípios que compõem a subárea.  
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b) Atribuir graus de impacto a cada subárea, transformando os indicadores de cada subárea em indicadores 
padronizados na escala de 0 a 1. Arbitra-se um valor para o emprego direto em percentual da PEA de uma dada 
subárea como muito expressivo para representar o impacto 1 (o valor 30% pode ser associado ao valor 1).. 
 
c) Composição do índice de impacto positivo do potencial de dinamização do mercado de trabalho para a 
alternativa. Considerando os pesos atribuídos às subáreas, o indicador final de cada alternativa é dado pela soma 
ponderada dos graus atribuídos às subáreas. 
 
4.3.1 – Aplicação ao Caso-Teste 
 
Aplicando os procedimentos ao caso teste foram obtidos os seguintes resultados: 
 

Tabela 3 – Dinamização do Mercado de Trabalho Local– Nota por alternativa 
Variáveis e ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B ALTERNATIVA C 
Indicadores SUB I SUB II SUB III SUB IV SUB I SUB II SUB III SUB IV SUB I SUB II SUB III SUB IV 

Peso da Subárea  (SA) 0,1 0,1 0,5 0,3 0,1 0,1 0,5 0,3 0,1 0,1 0,5 0,3 
Número de Aproveitamentos 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 2 1 
Empregos Gerados 0 0 717 3.555 0 0 1.483 2.345 0 0 1.384 2.430 
PEA da Subárea 10.778 32.300 4.027 23.667 10.778 32.300 4.027 23.667 10.778 32.300 4.027 23.667 
Empr gerados/PEA (E1) 0 0 0,178 0,150 0 0 0,368 0,099 0 0 0,344 0,103 
Nota da Subárea 0 0 0,593 0,501 0 0 1,000 0,330 0 0 1,000 0,342 
Nota da Subárea= E1 x SA 0 0 0,297 0,150 0 0 0,500 0,099 0 0 0,500 0,103 
Nota da Alternativa       0,447       0,599       0,603
 
 
4.4 - Oportunidade de viabilização do uso racional dos recursos hídricos  
 
A identificação da oportunidade de impactos positivos relacionados aos usos múltiplos da água deve ser realizada 
com base na análise da tendência da evolução dos diversos usos da água na bacia hidrográfica, a ser realizada 
na elaboração dos cenários de Usos Múltiplos, numa visão de longo prazo, compatível com o horizonte 
estabelecido pelo Plano Nacional de Recursos Hídricos (20 anos). Esta tendência deverá apontar, para cada 
trecho do rio da bacia em estudo, as parcelas de vazão e quedas comprometidas com os outros usos do recurso 
hídrico que limitam a geração de energia, mas que podem ser vistos como oportunidades de impactos positivos 
para agricultura irrigada, controle de cheias, aqüicultura, navegação fluvial, turismo e lazer, 
abastecimento/saneamento. A partir desta análise, os especialistas deverão estimar o grau do impacto positivo 
para cada subárea, utilizando como referência a sub-divisão definida para o componente-síntese Base 
Econômica, como indicado a seguir: 
 

a) - Avaliar a magnitude dos impactos positivos para cada sub-área impactada por cada alternativa, com base 
na razão entre a expansão incremental de cada uso da água decorrente dos aproveitamentos que compõe 
as alternativas (ex: ampliação da área apta para irrigação, ampliação da extensão de rios navegáveis, dos 
pontos de controle de cheias, etc) e a tendência de expansão de cada uso da água, conforme descrito no 
Plano analisado. Caso não haja expansão incremental, este impacto positivo é considerado nulo. Caso 
contrário, quanto maior for a expansão incremental decorrente da ampliação dos aproveitamentos, maior 
será o impacto positivo e mais este valor se aproximará de 1. 

 
b) - Calcular a magnitude do impacto positivo para cada uso da água a partir da soma ponderada dos impactos 

obtidos para as subáreas. 
 

c) - Calcular o impacto positivo final para o tema a partir da composição do impacto de cada uso da água, 
ponderados pela sua importância relativa, considerando o contexto da bacia hidrográfica em estudo, através de:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )asasttnnaqaqccccirrirr
j

jj pxaeIpxaeIpxaeIpxaeIpxaeIpxaeIpxaeI +++++=∑  

onde Iaej é a magnitude do impacto positivo da alternativa para o uso j, pj é a importância relativa do uso j, irr 
representa o uso irrigação, cc representa o uso controle de cheias, aq representa o uso aqüicultura/piscicultura, n 
representa o componente navegação fluvial, t representa o uso turismo/lazer, e as o componente 
abastecimento/saneamento. 

 
A ponderação da importância (pj) de cada uso deverá tomar como base as prioridades estabelecidas no Plano de 
Recursos Hídricos (PRH) tomado como referência para o cenário de usos múltiplos. Caso a referência tenha sido 
um ou mais planos setoriais ou de desenvolvimento regional, os pesos serão estabelecidos de acordo com as 
informações apresentadas no diagnóstico e no cenário de usos múltiplos do Inventário. Neste caso, o impacto 
positivo final deverá sofrer ainda uma penalização de um fator igual a 0,5 em relação ao caso do cenário de 
referência ter sido o PRH. Isto porque no PRH já há uma avaliação da racionalidade dos possíveis usos da água, o 
que em geral não ocorre em um plano setorial. No caso de um cenário elaborado sem planos de referência, deve-se 
considerar como nula a oportunidade de viabilização do uso racional dos recursos hídricos, e não deve ser 
considerada esta dimensão na composição final do índice de impacto positivo.  
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4.4.1- Aplicação ao caso-teste 
 
Foi avaliada a oportunidade de impactos positivos para as seguintes atividades: irrigação, abastecimento público, 
piscicultura, transporte hidroviário, turismo e lazer, e regularização de vazões, conforme apresentado no Cenário 
de Outros Usos da Água do Inventário utilizado como referência para o caso-teste. Porém, concluiu-se que só há 
oportunidade de impacto positivo para as atividades de irrigação, uma vez que este foi o único setor que 
apresentou um plano viável de ser utilizado na determinação da magnitude do impacto. Neste caso, a avaliação 
da oportunidade de impacto positivo foi realizada com base na razão da expansão da área para irrigação 
advinda da implantação dos aproveitamentos pela área de expansão planejada no Plano de Irrigação da 
bacia. Os seguintes valores finais foram obtidos para as alternativas selecionadas para os Estudos Finais: 
 

Tabela 4: Impactos positivos devido à irrigação - Nota por alternativa 
ALTERNATIVA A ALTERNATIVAS B e C Variáveis e Indicadores SUB I SUB II SUB III SUB IV SUB I SUB II SUB III SUB IV 

Peso da Subárea 0,1 0,1 0,5 0,3 0,1 0,1 0,5 0,3 
Einc i (ha) 1.047 1.482 2.445 3.088 537 2.156 2.445 3.088 
Eplan i (ha) 3.490 4.235 6.985 10.293 3.583 4.313 8.228 8.878 
Nota da subárea = SA 0,30 0,35 0,35 0,30 0,15 0,5 0,50 0,15 
(SA * Peso) 0,03 0,04 0,18 0,09 0,02 0,05, 0,25 0,05 
Nota da Alternativa (Iae) 0,33 0,36
Iae x pj (1,0) x penalização (0,5) 0,165 0,180
 
Com base no diagnóstico e no cenário de usos múltiplos, considerou-se que a Irrigação é a grande vocação na 
bacia, além da eletricidade, tendo sido atribuído o peso 1. Como a avaliação foi feita com base em planos setoriais 
e não em um PRH, adotou-se 0,5 como fator de penalização, chegando-se a um impacto positivo igual a 0,165 
para as alternativas B e C, e 0,180 para a alternativa A.  
 
 
4.5 – Composição do Índice de Impacto Positivo para Cada Alternativa 
 
Os índices de impacto socioambiental positivo de alternativa sobre o sistema ambiental (IAp) obtido pela soma 
ponderada dos índices de impacto socioambiental positivo relativos aos elementos analisados no caso-teste, 
estão apresentados na tabela 5, bem como os índices obtidos para cada um dos elementos em cada alternativa 
(Iaei) e os valores definidos para os pesos (Pei) que expressam a importância desses elementos para a região.  
 

Tabela 5 – Composição do índice de impacto positivo por alternativa 
Alternativa A Alternativa B Alternativa  C Elementos Pesos 

Pei Iae Iaei × Pei Iae Iaei × Pei Iae Iaei × Pei 
Infra-estrutura 0,30 0,39 0,117 0,25 0,075 0,25 0.075 
Arrecadação 0,25 0,24 0,060 0,26 0,065 0,246 0.062 
Mercado de trabalho  0,15 0,447 0,067 0,599 0,090 0,603 0.090 
Uso dos rec. hídricos 0,30 0,165 0,050 0,180 0.054 0,036 0.054 
IAp = (Σ Iaei × Pei)   0.294  0.284  0.281 

 
Apesar da proximidade entre os valores encontrados, a alternativa A apresenta índice de impacto positivo maior 
do que as alternativas B e C, sendo o indíce da alternativa B ligeiramente superior ao da alternativa C.  
 
 
4.6 – Seleção da Alternativa 
 
4.6.1 – Índice de Preferência (I) para as Alternativas Estudadas 
 
Para a obtenção do índice de preferência I, considerou-se os índices custo-benefício padronizado (ICB/CUR) e 
índice de impacto negativo (IAn) do estudo de inventário analisado, apresentados na tabela 6. A alternativa B é a 
de menor impacto negativo e a alternativa A é a de maior eficiência economica-energética. A alternativa C, apesar 
de não ser a melhor em nenhum dos dois critérios, não é dominada por nenhuma das outras duas, devendo ser 
considerada na análise. Considerou-se para a hierarquização pan= 0.6, obtendo-se os indices de preferência 
apresentados na tabela 6, que apontam a alternativa C como a primeira na hierarquia, ficando as duas alternativas 
empatadas na segunda colocação. 

Tabela 6 - Índice de Preferência (I ) 
 IAn ICB I 

(índice de preferência) 
Alternativa A 0,663 23,56 0,607 
Alternativa B 0,596 28,05 0,607 
Alternativa C 0,599 27,23 0.602 

 
 
4.6.2 – Índice de Preferência Modificado (I´) 
 
A tabela 7 apresenta os indíces de preferência de cada alternativa obtidos no ítem anterior e os seus respectivos 
indices de impactos ambientais positivos, podendo-se notar que a alternativa C, vencedora no indice I, é a pior 
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colocada no IAp, sendo a alternativa A a de melhor impactos positivos. O resultado é que nenhuma alternativa é 
dominada, e pode se tornar vencedora dependendo do peso atribuido aos impactos positivos. Cabe observar que 
o valor do peso dos impactos positivos deve ser sempre menor do que 0,33, considerando que os eixos principais 
de análise nos estudos de inventário são a eficiência energética e os impactos negativos. Neste caso-teste foi 
atribuído o peso igual a 0,15 a esses impactos (pap), resultando nos índices de preferência modificados da tabela 
7. 
 

Tabela 7 - Índice de Preferência Modificado (I´) 
 I 

(índice de preferência) IAp, 1-IAp pap 
I´ 

(índice de preferência 
modificado) 

Alternativa A 0,607 0,294 0,706 0,15 0,622 
Alternativa B 0,607 0,284 0,716 0,15 0,623 
Alternativa C 0.602 0,281 0,719 0,15 0,619 

 
Neste caso, os impactos positivos não alteraram a decisão quanto à melhor alternativa, confirmando a alternativa 
C como vencedora. Note-se, entretanto, que a inclusão do impacto positivo altera levemente o posicionamento 
relativo das alternativas A e B que estavam empatadas. Para avaliar a robustez da seleção da alternativa C, a 
figura 1 mostra no espaço pan x pap as regiôes de escolha de cada alternativa, indicando a sensibilidade da 
decisão quanto aos valores considerados para estes parâmetros. O ponto X indica os valores considerados nesta 
aplicação. O retângulo tracejado indica a região de maior interesse ( 20.0p05.0,7.0p5.0 apan ≤≤≤≤ ). Pode-se 
observar que a alternativa B seria descartada, ficando a decisão entre as alternativa C e A. 
 

Figura 1 -  Análise de Sensibilidade 
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5.0 - CONCLUSÃO 
 
A incorporação da análise dos impactos positivos na seleção da melhor alternativa em estudos de inventário tem 
como maior objetivo a explicitação, já nesta fase inicial do planejamento, das oportunidades para o 
desenvolvimento local e regional decorrentes da implantação dos empreendimentos hidrelétricos. Contribui ainda 
para subsidiar as fases posteriores do planejamento destes empreendimentos sinalizando as articulações 
institucionais necessárias para a concretização dessas externalidades positivas.  
 
Visando dar suporte à tomada de decisão sobre a melhor alternativa, a metodologia apresentada restringe sua 
aplicação aos impactos na dimensão sócio-economica mais freqüentes e com menor incerteza em relação às 
alterações favoráveis que trazem para a região, bem como define o conjunto de elementos que devem ser 
avaliados e estabelece os critérios a serem adotados para a construção do Índice de Impacto Positivo. O caso-
exemplo apresentado ilustra a aplicação da metodologia, incorporando uma análise da sensibilidade da escolha 
da alternativa em relaçãos aos valores dos parâmetros de ponderação. Este procedimentos estão sendo 
implementados no sistema computacional SINV em desenvolvimento no CEPEL, proporcionando maior agilidade 
às análises. 
 

6.0 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
(1) Manual de Inventário Hidrelétrico de Bacias Hidrográficas – ELETROBRÁS/DNAEE/CEPEL, Rio de Janeiro, 
1997. 


