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RESUMO 

 

O objetivo desta dissertação é analisar a aplicação dos Princípios do Equador no 
financiamento da construção da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio. A análise é 
baseada no desempenho dos diversos projetos socioambientais implantados no 
âmbito do projeto. O método de pesquisa aplicado é qualitativo, descritivo, 
documental e bibliográfico. Os resultados obtidos são apresentados sob a forma de 
análise do desempenho socioambiental dos programas selecionados, consequência 
do Projeto Básico Ambiental e da aplicação dos Princípios do Equador no 
financiamento do empreendimento, os quais apresentam entre si uma relação de 
equivalência. Os Princípios do Equador ampliam o guarda-chuva de exigências 
socioambientais do projeto e consolida a lista de exigências associadas, as quais 
são aplicadas em diversos fases ao longo do processo de implementação da usina 
hidrelétrica.  

 
Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável; Desempenho de projetos 
socioambientais; Princípios do Equador; Gestão da responsabilidade social; Teoria 
dos stakeholders. 
 
 

 

 



ABSTRACT 

 
The aim of this work is to analyze the implementation of the Equator Principles in 
financing the construction of the hydroelectric plant of Santo Antônio. The analysis is 
based on the performance of the various social and environmental programs 
implemented to the project. The research method applied is qualitative, descriptive, 
documentary and bibliographic. The results are presented in the form of analysis of 
the environmental performance of selected programs, as a result of the Basic 
Environmental Project and the application of the Equator Principles in connection 
with the financing of the hydroelectric power plant, which present equivalence among 
themselves. The Equator Principles extend the umbrella of social and environmental 
design requirements and consolidates the list of associated requirements, which are 
applied in various stages throughout the implementation process of the hydroelectric 
plant. 
 
Keywords: Sustainable developments; Performance of environmental projects; The 
Equator Principles; Management of social responsibility; Stakeholders. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo contextualiza a identificação do tema da pesquisa, formula 

questões de pesquisa envolvendo os Princípios do Equador (PE) como condição 

precedente para viabilizar o financiamento para o financiamento da UHE Santo 

Antônio. 

É explicitada a importância da geração de energia elétrica como fonte de 

energia renovável, o problema, os objetivos e a delimitação do estudo. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

A água é o recurso natural mais abundante na Terra com um volume 

estimado da ordem de 1,36 bilhão de quilômetros cúbicos (km3) que recobre 2/3 da 

superfície do planeta sob a forma de oceanos, calotas polares, rios e lagos 

(ANEEL.2015). A água também é uma das poucas fontes para produção de energia 

que não contribui para o aquecimento global. 

O Brasil é um país com enorme volume de recursos hídricos, que 

representam entre 12% e 16% das águas doces disponíveis no planeta Terra. 

(BRASIL DAS ÁGUAS, 2015).  

De acordo com o mapa da Figura 1, as usinas hidrelétricas estão 

concentradas na região Sudeste do Brasil apresentando saturação para novas 

construções. Assim, a região Norte tem um potencial hidrelétrico a ser explorado. O 

potencial hidrelétrico brasileiro é estimado em cerca de 260 Giga Walt (GW), dos 

quais 40,5% estão localizados na Bacia Hidrográfica do Amazonas. Entre as demais 

bacias, destacam-se a do Paraná, com 23% desse potencial, a do Tocantins (10,6%) 

e a do São Francisco (10%).  
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Figura 1 - Mapa Brasil/UHES 
Fonte: http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=122 

 

A UHE Santo Antônio será a quarta usina hidrelétrica em energia garantida, 

posicionando a SAESA como a 2ª maior geradora privada do país, conforme Figura 

02 (Fonte: Santo Antônio, 2015), ressaltando que a energia garantida em MW da 

Usina de Itaipu inclui a energia adquirida do Paraguai, e a Usina de Belo Monte se 

encontra em construção. 

http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=122
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Figura 2 - Ranking das Usinas Hidrelétrica em energia garantida (MW). 
Fonte: Banco de informações de Geração BIG, ANEEL, relatório de acompanhamento do 

PAC, sites das geradoras, SAESA e Equipe de Projeto. 

 

A Tabela 1 apresenta a quantidade de usinas em operação ao final de 2014, 

por fonte de energia, além da respectiva potência instalada e estrutura de 

participação e a Figura 3 representa Aproveitamento do Potencial Hidrelétrico no 

Mundo baseado em dados do World Energy Council, considerando: (i) usinas em 

operação e em construção, ao final de 1999; (ii) dados Balanço Energético Nacional, 

EPE, 2005 e Plano Decenal de Expansão de Energia Elétrica, EPE, 2006. Os países 

selecionados detêm 2/3 do potencial hidráulico desenvolvido do mundo. 

 

Tabela 1 - Quantidade de Usinas a quantidade de usinas em operação ao final de 2014 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte 
N° de 

Usinas 

Capacidade 
Instalada 

(MW) 

Estrutura 
% 

Capacidade 
média por 
usina (MW) 

Hidrelétrica 1.186 89.193 66,6 75 

UHE 202 84.095 62,8 416 

PCH 487 4.790 3.6 10 

CGH 497 308 0,2 1 

Gás Natural 121 12.550 9,4 104 

Biomassa 479 12.271 9,2 26 

Da cana 387 9.881 7,4 26 

Outras 92 2.390 1,8 26 

Óleo (fóssil) 1.263 7.888 5,9 6 
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Tabela 1 - Quantidade de Usinas a quantidade de usinas em operação ao final de 2014 
(continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: www.mme.gov.br 

 

 

Figura 3 - Aproveitamento do Potencial Hidrelétrico no Mundo 
Fonte: EPE, 2030. 

 

A contribuição da energia hidráulica, como fonte de geração de energia 

renovável, tem sido expressiva, seja no atendimento das diversas demandas da 

economia – atividades industriais, agrícolas, comerciais e de serviços – ou da 

própria sociedade, seja na melhoria do conforto das habitações e da qualidade de 

vida das pessoas. Para acrescer oferta energética no Brasil, viabilizou-se a 

Carvão 
mineral 

13 3.389 2,5 261 

Nuclear 2 1.990 1,5 995 

Gás 
Industrial* 

34 1.658 1,2 49 

Eólica 228 4.888 3,6 21 

Biogás 25 70 0,1 3 

Solar 311 15 0,0 0 

TOTAL 3.662 133.913 100,0 37 

Importação contratada 5.850   

Disponibilidade total 139.763   
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construção da UHE Santo Antônio em Porto Velho no Estado de Rondônia na região 

Norte do Brasil.  

A proposta para a implantação da UHE Santo Antônio é decorrente da 

iniciativa de parceria firmada entre as empresas FURNAS Centrais Elétricas S.A. e 

ODEBRECHT – Construtora Norberto Odebrecht S.A, que teve como marco histórico 

a realização em 2001, no Rio Madeira, de estudos de viabilidade de construção das 

usinas de Santo Antônio e Jirau, considerando o seu potencial para projetos de 

geração de energia hidrelétrica. Foram investidos cerca de R$ 48,5 milhões nos 

estudos de inventário, viabilidade e ambiental, valor esse que foi reembolsado às 

duas empresas, conforme condições estabelecidas no Edital de Licitação.  

A Madeira Energia S/A, constituída por Furnas Centrais Elétricas S.A., 

Odebrecht Investimentos em Infraestrutura S/A, Andrade Gutierrez Participações 

S.A., Cemig Geração S.A. e FIP Amazônia Energia, foi declarado vencedor do Leilão 

005/2007 – ANEEL no dia 10 de dezembro de 2007, com o preço final da energia de 

R$78,87 por MW, para a implantação e exploração do UHE Santo Antônio pelo 

período de 35 anos, através de contrato de concessão firmado. A Santo Antônio 

Energia S.A. (SAESA), subsidiária integral da MESA, foi a empresa constituída para 

ser a responsável pelo desenvolvimento do projeto. 

Para fazer frente à implantação do projeto, foi assinado pela SAESA o 

contrato de construção com o Consórcio Construtor Santo Antônio (“CCSA”), 

formado pelas maiores empresas internacionais de fabricação, construção e 

engenharia: Construtora Norberto Odebrecht S/A (“CNO”), Construtora Andrade 

Gutierrez S/A (“AG”), Alstom Hydro Energia Brasil Ltda. (“ALSTOM”), Bardella S/A 

Industrias Mecânicas (“BARDELLA”), Areva Transmissão e Distribuição de Energia 

Ltda. (“AREVA”), Siemens Ltda. (“SIEMENS”), Va-Tech Hydro Brasil Ltda. (“VA-

TECH”), Voith-Siemens Hydro Power Generation Ltda. (“VOITH”). 

 

1.2 O PROBLEMA DA PESQUISA 

 

De acordo com Vergara (2013, p.13), “problema é uma lacuna no 

conhecimento, uma questão não resolvida, é algo para o qual se vai buscar uma 

resposta, via pesquisa”. 

A Viabilização da UHE Santo Antônio com a implementação dos programas 

socioambientais tem por objetivo atender ao Projeto Básico Ambiental (PBA) e as 
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condicionantes dos Princípios do Equador (PE), constantes respectivamente nos 

anexos 1 e 2, estabelecidos como requisitos básicos para financiamento pelas 

Instituições Financeiras Signatárias dos Princípios do Equador (EPFIs, sigla em 

inglês). 

Situação Problema (SP): Considerando a premissa de que existe correlação 

entre os princípios do equador e os projetos socioambientais.  

QUESTIONA-SE: Qual o desempenho dos projetos socioambientais 

inseridos na estruturação do financiamento utilizando-se os Princípios do Equador? 

 

1.3 OBJETIVO DA PESQUISA 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

O Objetivo Geral (OG) é analisar a partir da revisão de literatura, análise 

documental, observação e visita em campo, os projetos socioambientais implantados 

durante a execução da UHE Santo Antônio. Os projetos socioambientais foram 

implantados em consonância com os requisitos dos PE, como condição para 

financiamento pelas EPFIs.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Para alcançar o objetivo geral foram estabelecidos os seguintes Objetivos 

Específicos (OE): 

 

a) OE 1: Identificar os projetos socioambientais implantados durante a 

construção da UHE Santo Antônio constantes do Projeto Básico 

Ambiental (PBA), para obtenção do processo da Licença de Instalação 

(LI); 

 

b) OE 2: Mapear os requisitos do Princípio do Equador (PE), os quais são 

necessários para obtenção do financiamento da UHE Santo Antônio na 

modalidade Project Finance; 
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c) OE 3: Descrever os projetos socioambientais na Construção da UHE 

Santo Antônio, no município de Porto Velho; 

 

d) OE 4: Mensurar o desempenho socioambiental dos projetos implantados 

durante a construção da UHE Santo Antônio. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

As visitas em campo foram realizadas na etapa de estruturação do 

financiamento de 2007 a 2009 e em 2015 para levantamento de informações no 

tocante à dissertação. 

A delimitação espacial é realizada no município de Porto Velho, Rondônia, 

na área de construção da UHE Santo Antônio, no rio Madeira. A pesquisa foi de 

campo porque houve coleta de dados primários do projeto e organizações 

governamentais selecionadas bem como a realização de visita. 

A delimitação temporal é de 14 anos, iniciando em 2001 quando da 

realização do estudo de viabilidade para a construção da UHE Santo Antônio.  Em 

2007, a MESA, constituída por Furnas Centrais Elétricas S.A., Odebrecht 

Investimentos em Infraestrutura S/A, Cemig Geração S.A e FIP Amazônia Energia, 

foi declarada vencedora do leilão 005/2007 – ANEEL no dia 10/12/07. A aprovação 

do financiamento foi em 2008, início da geração de energia em 2012 e Estudo de 

Caso em 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Localização Geográfica da UHE Santo Antônio 

Fonte: Santo Antônio Energia 

Localização Geográfica 

6km de distância 
de Porto Velho 

(RO) 
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1.5  JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 

A pesquisa do tema proposto tem como justificativa as questões 

apresentadas a seguir: 

a) Contribuir para um entendimento integrado de questões socioambientais 

do empreendimento, compatibilizando necessidades de licenciamento e 

financiamento de projetos com a complexidade da UHE Santo Antônio; 

b) Facilitar a compreensão dos elementos múltiplos que devem ser tratados 

na viabilização de projetos estruturantes, com demanda de financiamento 

na modalidade de Project Finance (PF), de forma que os requisitos de 

licenciamento e de financiamento possam atuar de forma conjunta, 

possibilitando otimizar tempo, estabelecer escopos de estudos 

necessários e planejar a execução dos programas socioambientais em 

linha com Instituições Financeiras Signatárias dos Princípios do Equador 

(EPFIs);  

c) Permitir o direcionamento das lições aprendidas no processo de 

viabilização da UHE Santo Antônio, as quais servem de parâmetros para 

empreendimentos futuros. 

 

 

1.6 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Este estudo é composto de cinco capítulos. No primeiro capítulo, é 

apresentada a introdução da dissertação onde se contextualiza o tema, mostra-se o 

problema de pesquisa objetivo geral e os objetivos específicos, delimitação da 

pesquisa e justificativas correspondentes.  

A Revisão da Literatura para suporte à pesquisa é apresentada no segundo 

capítulo. Fez-se uma revisão de literatura referente aos Princípios do Equador, 

desenvolvimento sustentável, hidrelétricas, sobre o tempo de maturação de projetos 

governamentais, teoria dos Stakeholders e lições aprendidas. 

No terceiro capítulo é abordado o método de pesquisa a partir de um estudo 

bibliométrico para o levantamento quantitativo de artigos, abordando 

sustentabilidade e usinas hidrelétricas, com o objetivo de conhecer o 
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posicionamento do tema na comunidade científica, e constatar a relevância do 

presente estudo, considerando o número de publicações e os autores mais citados. 

No quarto capítulo, é apresentado o estudo de caso e os programas 

socioambientais do Projeto Básico Ambiental. 

No quinto capítulo, mostra-se a análise dos resultados do estudo de caso 

com a mensuração e desempenho dos programas socioambientais selecionados. 

A conclusão do estudo é apresentada no capítulo seis, assim como proposta 

de novas pesquisas. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Pretendeu-se com esse estudo, levantar os programas sociais, econômicos 

e ambientais, implementados projeto aderente aos PE, como condição básica para a 

aprovação do financiamento da UHE Santo Antônio. 

 

Quadro 1 – Revisão de Literatura 

REVISÃO DA LITERATURA 

Questão Objetivos 
 

Referências da 
Literatura 

Autores 

Geral Específicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SP 
 
 
 

 

 
 
 

OG 

 
OE 1 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sustentabilidade 
 

 

 HSA PROTOCOL, 2014 

 EQUATOR PRINCIPLES, 2013 

 PROGRAMA BÁSICO AMBIENTAL 
(PBAS) 

 DIRETRIZES DA POLÍTICA 
SOCIOAMBIENTAL DO BNDES 
(WWW.BNDES.GOV.BR) 

 ELKINGTON, 2001 

 BARBIERI, 2010 

 BASSETTO (2010), 

 SAVITZ E WEBER (2007) 
 

 

OE 2 
 

 
 
 
 
 

Stakeholders 

 

 FREEMAN, 1984 

 HSA PROTOCOL, 2014 

 CLARKSON, 1995 

 SCOTT E LANE, 2000 

 FREEMAN & MCVEA, 2001 

 BALDWIN, 2002 

 LAPLUME, SONPAR & LITZ, 2008 

 HAKSEVER, CHAGANTI & COOK, 
2004 

 DONALDSON & PRESTON, 1995 
 

 
 
 
 

Project Finance 
 

 

 PROGRAMA BNDES / PROJECT 
FINANCE (WWW.BNDES.GOV.BR) 

 FINNERTY, 1999 

 NEVITT E FABOZZI, 2000 

 TINSLEY, 2000 

 BORGES, 2005 

 BONOMI e MALVESSI,2008 
 

 
 

Tempo de 

 

 DUNCAN, 1996 

http://www.bndes.gov.br/
http://www.bndes.gov.br/
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Maturação de  

 
Projetos 

 ABBASI E AL-MHARMAH, 2000 

 CARNEIRO, 2010 

 BARCAUI, 2012 

 SOKHANVAR,MATTHEWSE 
YARLAGADDA, 2014 
 

OE 3 
 

 
 
 

Programas  
 

Socioambientais 
 
 

 

 PROGRAMA BÁSICO AMBIENTAL 
(PBA) 

 EQUATOR PRINCIPLES, 2013 

 HSA PROTOCOL, 2014 

 EMPRESAS DE CONSULTORIA 
INDEPENDENTE (JGP) 

 
 

 

 
OE 4 

 

 
 
 

Perfil de  
 

Sustentabilidade 
 
 
 

 
 

 PROGRAMA BÁSICO AMBIENTAL 
(PBA) 

 EQUATOR PRINCIPLES, 2013 

 HSA PROTOCOL, 2014 

 
 
 

Lições  
 

Aprendidas 

 
 

 BRETT, 2000 

 XANTHOPOYLOS, 2005 

 ALVARENGA NETO, 2008 

 MILESTONE, 2009 

 ENEIDA ENGELBRETH, 2009 
 

 
Legenda: 

 
SP: Situação Problema: Como estão correlacionados os Princípios do Equador com os Programas 
Socioambientais selecionados, a partir do Programa Básico Ambiental para construção da UHE Santo 
Antônio, e qual o perfil de sustentabilidade mensurado? 
OG: Objetivo Geral: Analisar, a partir da revisão de literatura, análise documental, observação e 
visita em campo, os programas socioambientais da UHE Santo Antônio, em consonância com os 
requisitos dos PE, como condição para financiamento pelas EPFIs. 
Objetivos Específicos (OE): 
OE 1: Identificar os projetos socioambientais implantados durante a construção da UHE Santo 
Antônio constantes do Projeto Básico Ambiental (PBA), para obtenção do processo da Licença de 
Instalação (LI);  
OE 2: Mapear os requisitos do Princípio do Equador (PE), os quais são necessários para obtenção do 
financiamento da UHE Santo Antônio na modalidade Project Finance; 
OE 3: Descrever os projetos socioambientais na Construção da UHE Santo Antônio, no município de 
Porto Velho; 
OE 4: Mensurar o desempenho socioambiental dos projetos implantados durante a construção da 
UHE Santo Antônio. 

 

Fonte: O autor. 

SP OG 
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2.1 CENÁRIO DA MATRIZ ENERGÉTICA NO BRASIL E NO MUNDO 

 

O Plano Nacional de Energia (PNE) é o estudo de planejamento integrado 

dos recursos energéticos conduzido pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 

em estreita vinculação com o Ministério de Minas e Energia (MME) que fornece 

subsídios para a formulação de uma estratégia de expansão da oferta de energia 

econômica e sustentável segundo uma perspectiva de longo prazo.  

Lançado em 2014, o programa Demanda de Energia-2050 constitui o 

segundo documento que compõem os estudos do Plano Nacional de Energia 2050 

(PNE 2050), através do qual são apresentadas as evoluções das demandas de 

energia aderentes ao cenário econômico de longo prazo.  

A Tabela 2 apresenta uma comparação da oferta no Brasil de Energia 

Elétrica e no mundial por fonte de energia. 

 

Tabela 2 – Oferta interna de Energia Elétrica no Brasil e no mundo (% e TWh)  

Fonte 
Brasil Mundo 

1973 2014 1973 2014 

Óleo 7,2 5,1 24,6 4,8 

Gás 0,5 14,9 12,2 22,0 

Carvão 1,7 2,9 38,3 39,2 

Urânio 0,0 2,5 3,3 10,4 

Hidro 89,0 65,2 21,0 17,1 

Outras 1,2 9,4 0,6 6,5 

      Biomassa 
sólida 1,2 7,4 0,5 1,9 

      Eólica 0,0 2,0 0,0 3,2 

      Solar 0,0 0,0 0,0 1,1 

     Geotérmica 0,0 0,0 0,1 0,3 

Total (%) 100 100 100 100 

Total (TWh) 65 624 6.115 23.782 

Fonte: Autor (adaptado da resenha energética brasileira – ANEEL, 2014). 

 

A tabela 3 apresenta a variação percentual da oferta interna de Energia 

Elétrica verificada entre 2013 e 2014. Em 2014, a oferta interna de energia elétrica 

(OIEE) chegou a 624,3 TWh. De acordo com a resenha energética da (ANEEL, 
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2014), a supremacia da geração hidráulica tornou-se menos acentuada em 2014, 

apresentando decréscimo de 4,5%. Com relação à oferta de fonte de energia eólica, 

o aumento foi de 85,6%.  

 

Tabela 3 - Oferta interna de Energia Elétrica 

ESPECIFICAÇÃO 
GWh 

14/13 (%) 
2013 2014 

HIDRO 390.992 373.439 -4,5% 

BAGAÇO DE CANA 29.871 32.303 8,1% 

EÓLICA 6.578 12.210 85,6% 

SOLAR 5 16 220,0% 

OUTRAS 
RENOVÁVEIS 10.600 13.879 30,9% 

ÓLEO 22.090 31.668 43,4% 

GÁS NATURAL 69.003 81.075 17,5% 

CARVÃO 14.801 18.385 24,2% 

NUCLEAR 15.450 15.378 -0,5% 

OUTRAS NÃO 
RENOVÁVEIS 11.444 12.125 6,0% 

IMPORTAÇÃO 40.334 33.775 -16,3% 

TOTAL 611.168 624.254 2,1% 

Fonte: Autor (adaptado resenha energética – ANEEL, 2014). 

 

A projeção de aumento do consumo total de energia elétrica por classe é 

apresentada na Figura 5.  
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Figura 5 - Projeção de Aumento 
Fonte: EPE (2015) 

 

 

2.2 USINAS HIDRELÉTRICAS: CONCEITOS, TIPOS E CARACTERÍSTICAS 

 

De acordo com Jager e Smith (2008), a energia hidrelétrica é uma fonte 

barata de energia elétrica com poucas emissões de carbono. A energia hidrelétrica é 

gerada pelo aproveitamento do potencial hidráulico de um rio, a partir da 

estruturação de uma usina que em linhas gerais é composta por barragem, sistema 

de captação e adução de água, casa de força e vertedouro, que funcionam em 

conjunto e de forma integrada. A barragem tem por objetivo interromper o curso 

normal do rio e permitir a formação do reservatório. Ao contrário das hidrelétricas 

tradicionais, que necessitam de grandes quedas d’água para que suas turbinas 

possam gerar energia, as turbinas do tipo Bulbo da Hidrelétrica Santo Antônio 

utilizam a vazão do rio Madeira, conhecido pelo seu grande volume de água.  
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No Brasil as usinas hidrelétricas são consideradas a base energética e são 

adotadas como a alternativa mais viável por seu baixo custo em relação a outros 

métodos, e por ser gerada a partir de uma fonte renovável com uma geração elétrica 

melhor em relação a combustíveis fósseis. Apesar dos benefícios das hidrelétricas, 

existe a necessidade da compreensão dos impactos que elas causam na região a 

fim de minimizar os efeitos socioambientais.  

Na construção de usinas hidrelétricas, torna-se imprescindível a realização 

de estudos prévios para definir o método construtivo e tecnologia adequada às 

particularidades do projeto. A não observância desta questão pode comprometer a 

viabilidade do empreendimento.  

No aspecto tecnológico da construção da UHE Santo Antônio, o destaque foi 

para a utilização das turbinas bulbo que geram energia com o fluxo de vazão natural 

do rio, dispensando a formação de grandes reservatórios, reduzindo os impactos 

ambientais. A tecnologia já existe no país, mas em projetos menores, como a 

hidrelétrica de Igarapava (MG). A UHE Santo Antônio será a primeira grande usina 

brasileira a usar com potência de 71,6 MW/hora, sendo a segunda a UHE Tadami, 

no Japão com 68 MW.  

O uso da energia hidráulica foi uma das primeiras formas de substituição do 

trabalho animal pelo mecânico, particularmente para bombeamento de água e 

moagem de grãos. Tinha a seu favor, para tanto, as seguintes características: 

disponibilidade de recursos, facilidade de aproveitamento e, principalmente, seu 

caráter renovável. Ao contrário das demais fontes renováveis, representa uma 

parcela significativa da matriz energética mundial e possui tecnologias de 

aproveitamento devidamente consolidadas.  

O potencial hidráulico é proporcionado pelos desníveis existentes ao longo 

do curso do rio e pela vazão hidráulica. Os desníveis podem ser de três formas: 

natural, através de uma barragem e através do desvio do rio do seu leito natural. 

Em geral uma usina hidrelétrica possui basicamente os seguintes 

componentes: 

a) Reservatório ou lago: Lugar onde a água do rio é represada pela 

barragem; 

 

b) Barragem: consiste na contenção da água, por meio de concreto ou terra 

para represamento do volume especificado em projeto. Neste barramento, 
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haverá uma local onde a água será conduzida para a casa de máquinas, 

chamada de tomada d’água; 

 

c) Vertedouro: Permite controlar o nível de água no reservatório em períodos 

de cheia, podendo ter ou não comportas; 

 

d) Tomada d’água: estrutura que permite a condução da água do 

reservatório para a adução nas turbinas. É equipada com comportas de 

fechamento e grade de proteção; 

 

e) Conduto forçado: canal que conduz a água sobre pressão para as 

turbinas, podendo ser externos ou subterrâneos; 

 

f) Casa de força: Obra de construção civil em que se localizam as unidades 

geradoras da usina. Nesta unidade, encontram-se as turbinas mecânicas, 

os geradores elétricos e todos os equipamentos elétricos e auxiliares de 

operação da usina; 

 

g) Turbina: a água ao atingir a turbina a faz girar ocorrendo assim, a 

transformação da energia hidráulica em mecânica; 

 

h) Gerador: equipamento acoplado à turbina que transforma a energia 

mecânica disponível no eixo da mesma em energia elétrica; 

 

i) Canal de fuga: canal por onde sai a água após ser turbinada; 

 

j) Subestação: local onde a energia elétrica é transformada em alta tensão 

através de um transformador, para que possa ser transmitida a grandes 

distâncias pelas linhas de distribuição. É o local onde se localizam o 

transformador elétrico de energia, os equipamentos de conexão e de 

segurança, protegendo a usina de eventuais problemas técnicos que 

possam ocorrer na linha de transmissão. 
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2.2.1Tipos de Usinas Hidrelétricas 

 

A classificação de uma usina hidrelétrica pode ser feita em função das 

seguintes variáveis: altura da queda d’água, potência instalada e tipo de 

reservatório. Segundo a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) adotam-se 

três classificações de acordo com a potência instalada: 

 

a) Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGH) com até 1 MW. 
 

b) Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) entre 1,1 e 30 MW. 
 

c) Usina Hidrelétrica de Energia (UHE) acima de 30 MW. 

 

Em relação ao tipo de reservatório temos três tipos: de acumulação, a fio 

d’água e reversível. 

 

a) De Acumulação ou armazenamento: geralmente ficam localizados nas 

cabeceiras dos rios e em locais de alta queda. Dado a seu grande porte 

permitem grande acúmulo de água, que nos períodos de estiagem 

funcionam como estoque. Adicionalmente, como está localizada a 

montante das demais centrais hidrelétricas, ou seja, numa cota mais 

elevada, regula a vazão de água que irá passar pelas outras, permitindo 

uma operação integrada do conjunto de usinas; 

 

b) A Fio d’água: são as usinas que não possuem um reservatório 

significativo, operam com queda constante e vazão não controlada. O 

reservatório de acumulação é apenas suficiente para uma regularização 

diária ou semanal; 

 

c) Reversíveis: As usinas reversíveis são usinas que podem gerar energia 

elétrica, através da queda da água de um reservatório localizado a 

montante para outro a jusante, ou armazenar água em um nível mais 

elevado, através do bombeamento da água de um reservatório a jusante 
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para outro a montante. Às vezes, pode existir mais de dois reservatórios e 

apenas uma usina de bombeamento é utilizada para elevar a água num 

sistema de reservatórios. 

 

2.2.2 Turbinas Hidráulicas: Características e funcionamento 

 

No século XVIII, período que teve grande desenvolvimento da ciência 

hidráulica, Daniel Bernoulli (1700-1782) lançou os fundamentos da hidrodinâmica e 

estabeleceu a sua famosa equação de conservação de energia para líquidos. Ainda 

no séc. XVIII, Leonard Euler (1707-1783), inventou uma roda de reação com 

distribuidor fixo, que foi considerada como a precursora da turbina. Em 1751, Euler 

publicou seu primeiro trabalho sobre turbo-máquinas, dois anos depois, em 1754, 

estabeleceu a equação que leva o seu nome e é a base para o estudo do 

funcionamento das máquinas de reação. Somente no século XIX, o termo turbina 

apareceu e deve-se a Claude Burdin (1790-1873). 

As turbinas hidráulicas possuem um princípio comum de funcionamento: A 

água entra na turbina vinda de um reservatório ou de um nível mais alto e escapa 

para um canal de nível mais baixo. A água que entra é conduzida por um duto 

fechado até um conjunto de palhetas ou injetores, permitindo a transferência de 

energia mecânica (energia de pressão e energia cinética) do fluxo de água em 

potência de eixo. A pressão e a velocidade da água na saída são menores que na 

entrada. A água que sai da turbina é conduzida por um duto até um canal inferior. O 

eixo do rotor da turbina é suportado por mancais de escora e contra escora axial e 

radialmente por mancais de guia. As palhetas podem ser fixas no rotor ou estáticas e 

podem ser ajustadas para controlar a velocidade de rotação ou o fluxo e a potência 

gerada.  

As principais causas de uma diminuição na eficiência das turbinas são as 

perdas hidráulicas e mecânicas. Hoje em dia, a eficiência de uma turbina hidráulica 

está em torno de 85 a 95%. As turbinas hidráulicas encontradas em hidrelétricas são 

acopladas em geradores que transformam a potência de eixo em potência elétrica.  

Independentemente do tipo de turbina, alguns componentes podem ser 

chamados de órgãos essenciais. São eles: 
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a) Distribuidor: elemento fixo, cujas funções são: direcionar a água à roda 

segundo uma direção adequada; modificar a vazão, ou seja, alterar a 

seção de saída do distribuidor, indo de zero, fechado, até a abertura 

máxima; e a transformação total ou parcial da energia de pressão em 

energia cinética na entrada da roda; 

 

b) Rotor ou roda: órgão móvel que gira em torno de um eixo. Está munido 

com um sistema de pás fixas a um eixo e é responsável por transformar 

grande parte da energia hidráulica em trabalho mecânico; 

 

c) Difusor ou tubo de sucção: também é uma parte fixa e suas funções são: 

recuperar a altura entre a saída da roda e o nível do canal de fuga; 

recuperar parte da energia cinética correspondente a velocidade residual 

da água na saída da roda; 

 

d) Carcaça: é uma parte fixa. Conduz a água do conduto forçado até o 

distribuidor, garantindo descargas parciais iguais em todos os canais 

formados pelas pás do distribuidor. 

 

Apesar de haver equipamentos elétricos, auxiliares, transformadores e etc. 

que demandam elevados graus de desenvolvimento técnicos e, portanto, são 

indispensáveis à operação e à qualidade da usina hidrelétrica, cabe às turbinas 

hidráulicas o papel de peça chave na determinação da concepção técnica de uma 

usina hidrelétrica. Os principais tipos de turbinas hidráulicas se classificam em 

Pelton, Francis, Kaplan e Bulbo.  

Para produzir a energia hidrelétrica é necessário integrar a vazão do rio, a 

quantidade de água disponível em determinado período de tempo e os desníveis do 

relevo, sejam eles naturais, como as quedas d’água, ou criados artificialmente. Já a 

estrutura da usina é composta, basicamente, por barragem, sistema de captação e 

adução de água, casa de força e vertedouro, que funcionam em conjunto e de 

maneira integrada. A barragem tem por objetivo interromper o curso normal do rio e 

permitir a formação do reservatório. Além de “estocar” a água, esses reservatórios 

têm outras funções: permitem a formação do desnível necessário para a 
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configuração da energia hidráulica, a captação da água em volume adequado e a 

regularização da vazão dos rios em períodos de chuva ou estiagem.  

Algumas usinas hidroelétricas são chamadas “a fio d’água”, ou seja, 

próximas à superfície e utilizam turbinas que aproveitam a velocidade do rio para 

gerar energia. Essas usinas a fio d’água reduzem as áreas de alagamento e não 

formam reservatórios para estocar a água, ou seja, a ausência de reservatório 

diminui a capacidade de armazenamento de água, única maneira de poupar energia 

elétrica para os períodos de seca. Os sistemas de captação e adução são formados 

por túneis, canais ou condutos metálicos que têm a função de levar a água até a 

casa de força. As turbinas, formadas por uma série de pás ligadas a um eixo 

conectado ao gerador fazem parte desta instalação.  

Durante o seu movimento giratório, as turbinas convertem a energia cinética 

(do movimento da água) em energia elétrica por meio dos geradores que produzirão 

a eletricidade. Depois de passar pela turbina, a água é restituída ao leito natural do 

rio pelo canal de fuga.  

Por último, há o vertedouro. Sua função é permitir a saída da água no 

momento em que os níveis do reservatório ultrapassam os limites recomendados. 

Uma das razões para a sua abertura é o excesso de vazão ou de chuva. Outra é a 

existência de água em quantidade maior que a necessária para o armazenamento 

ou a geração de energia.  

Em períodos de chuva, o processo de abertura de vertedouros busca evitar 

enchentes na região de entorno da usina. Para aproveitar o potencial hidrelétrico de 

um determinado rio, geralmente interrompe-se seu curso normal através da 

instalação de uma barragem, provocando a formação de um lago artificial, chamado 

de reservatório.  

A água captada no lago formado pela barragem é conduzida até a casa de 

força através de canais, túneis e/ou condutos metálicos. Após passar pela turbina 

hidráulica na casa de força, a água é restituída ao leito natural do rio, através do 

canal de fuga.  

A energia hidráulica é transformada em energia mecânica quando a água 

passa pela turbina, permitindo o seu giro e a transformação da energia mecânica em 

energia elétrica (SCHREIBER,1978).  

A Tabela 4 abaixo apresenta a quantidade em TWh no mundo no período 

compreendido entre 2008 e 2012.  
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Tabela 4 - Geração hidrelétrica por regiões do mundo (TWh). 

Geração hidrelétrica por regiões do mundo (TWh) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Mundo 3.180,1 3.234,1 3.422,2 3.489,0 3.646,1 

Ásia & Oceania 940,1 971,3 1.104,4 1.122,4 1.275,2 

América do Sul e Central 667,2 684,3 687,2 729,7 715,3 

América do Norte 667,3 664,9 644,8 727,2 684,5 

Europa 563,6 559,9 615,2 539,0 596,1 

Eurásia 234,8 242,1 243,5 239,7 239,9 

África 95,5 98,7 109,5 110,0 113,0 

Oriente médio 11,7 12,9 17,6 20,2 22,0 

Fonte: Anuário Estatístico de Energia Elétrica - EPE (2015) 

 

Na Tabela 5 apresenta a capacidade instalada de geração hidrelétrica no 

mundo. Percebe-se que Brasil, China e Estados Unidos lideram neste tipo de 

geração de energia. 

 

 

Tabela 5 - Capacidade instalada de geração hidrelétrica no mundo - 10 maiores países em 

2012 (GW) 
Capacidade instalada de geração hidrelétrica no mundo - 10 maiores países em 2012 

(GW) 

Ano 2008 2009 2010 2011 2012 

Mundo 853,4 888,2 921,9 949,4 979,1 

China 171,5 196,8 219,0 231,0 249,0 

Brasil 77,5 80,7 82,5 82,5 84,3 

Estados Unidos 77,9 78,8 78,7 78,7 78,7 

Canadá 74,2 74,901 75,4 75,2 75,4 

Rússia 47,1 47,4 47,4 47,3 47,4 

Índia 39,3 40,6 42,8 42,4 42,8 

Noruega 28,1 28,4 28,6 28,6 28,6 

Japão 21,9 22,4 22,2 22,1 22,2 

Turquia 13,8 15,8 19,6 17,1 19,6 

França 18,1 18,2 18,4 18,4 18,4 

Outros 283,9 290,1 312,7 306,1 312,7 

Fonte:  Anuário Estatístico de Energia Elétrica - EPE (2015) 

 

http://www.epe.gov.br/AnuarioEstatisticodeEnergiaEletrica/Forms/Anurio.aspx
http://www.epe.gov.br/AnuarioEstatisticodeEnergiaEletrica/Forms/Anurio.aspx
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A Tabela 6 apresenta a capacidade instalada de energia no Brasil em 2014 

por região, assim como percentual da participação correspondente. Vale ressaltar 

que o Estado de Rondônia apresenta a segunda maior participação da região Norte. 

  

Tabela 6 - Capacidade instalada por região e unidade da federação no Brasil (MW). 

Capacidade instalada por região e unidade da federação no Brasil (MW) 

Ano 2014 Part. %  (2014) 

Brasil 133.913 100 

Norte 19.754 14,8 

Rondônia 4.770 3,6 

Acre 189 0,1 

Amazonas 2.299 1,7 

Roraima 119 0,1 

Pará 9.207 6,9 

Amapá 724 0,5 

Tocantins  2.446 1,8 

Nordeste 24.993 18,7 

Maranhão 2.723 2,0 

Piauí 269 0,2 

Ceará 3.172 2,4 

Rio Grande do Norte 2.135 1,6 

Paraíba 641 0,5 

Pernambuco 2.667 2,0 

Alagoas 4.047 3,0 

Sergipe 1.703 1,3 

Bahia 7.635 5,7 

Sudeste 43.131 32,2 

São Paulo 18.485 13,8 

Minas Gerais 14.523 10,8 

Espirito Santo 1.555 1,2 

Rio de Janeiro 8.568 6,4 

Sul 29.895 22,3 

Paraná 17.219 12,9 

Santa Catarina 5.421 4,0 

Rio Grande do Sul 7.255 5,4 

Centro-Oeste 16.139 12,1 

Mato Grosso do Sul 5.474 4,1 

Mato Grosso 2.752 2,1 

Goiás 7.866 5,9 

Distrito Federal 47,4 0,0 

Fonte: Balanço Energético Nacional 2015; Elaboração: EPE. 
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2.3 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

A ideia veio primordialmente de uma visão antropocêntrica e sua definição e 

formas de execução vêm sendo amplamente discutidas e analisadas mundialmente 

há algumas décadas. O desenvolvimento sustentável, por concepção, não remete a 

um objetivo final, visto que é um processo dinâmico e contínuo de aprimoramento 

para atender às gerações atuais e futuras, ou seja, de permanência de condições 

favoráveis nas várias dimensões contempladas. A discussão teve origem nas críticas 

feitas ao modelo racionalista e mecanicista. 

Veiga (2010) lembra que, na origem, o conceito de ser “sustentável” era 

voltado para a condição de que o processo socioeconômico conservasse suas 

bases naturais ou sua bio-capacidade. Assim, neste modelo, os padrões de 

produção e consumo eram considerados incompatíveis com a concepção de 

desenvolvimento sustentável. Contudo, é importante ter em mente o conceito deste 

novo paradigma de desenvolvimento, concebido mais claramente em 1987 pela 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (WCED, sigla em 

inglês), através do relatório denominado Nosso Futuro Comum ou Relatório 

Brundtland. Assim, na tentativa de propor a hipótese de uma integração entre o 

desenvolvimento dos países e a questão ambiental, este relatório definiu o 

desenvolvimento sustentável como “aquele que atende às necessidades das 

gerações atuais sem comprometer a capacidade das futuras gerações em atender 

às suas próprias necessidades”.  

Barbieri et al. (2010), o movimento pelo desenvolvimento sustentável parece 

ser um dos movimentos sociais mais importantes deste início de século e milênio. 

São muitas as iniciativas voluntárias, relacionadas com o desenvolvimento 

sustentável, subscritas por empresas de diversos setores, como bancos, 

seguradoras, hotéis, indústrias químicas.  

Nenhuma atividade empresarial nos dias atuais pode ser implementada sem 

que se levem em conta os aspectos de sustentabilidade. Esse conceito que nasceu 

do desenvolvimento sustentável dos anos 1970 e 1980 e que ficou consagrado no 

conceito dos três pilares de Jonh Elkington – econômico, social e ambiental. Essas 

dimensões são também conhecidas como Triple Bottom Line. Adicionalmente é um 
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condicionante para todos os tipos de empreendimentos, especialmente para as 

grandes usinas hidrelétricas.  

Na sociedade atual, os valores ligados ao desenvolvimento sustentável e ao 

respeito às políticas ambientais têm sido institucionalizados em maior ou menor grau 

nos diversos países pela mídia, pelos movimentos sociais e ambientalistas, e pelos 

governos. Como resposta a essas pressões institucionais, surgem novos modelos 

organizacionais, vistos como os mais adequados para o novo ciclo que se inicia 

como é o caso das organizações inovadoras sustentáveis (BARBIERI, 2010).  

Muitas vezes, há descompasso entre a dimensão econômica e as demais, e 

isso se devem aos resultados de decisões tomadas anteriormente que se traduzem 

no presente como limitações por representarem investimentos com longa vida útil 

remanescente, como também reflexo de aprendizado obtido no passado (BARBIERI; 

SIMANTOB, 2007).  

No contexto socioambiental, as organizações devem considerar o seu 

impacto de suas operações ao meio ambiente com relação ao consumo de recursos 

(renováveis e não renováveis), emissões de gases, uso de água, exploração do 

solo, geração de rejeitos, bem como as questões de clima social, ético e político das 

comunidades em que elas operam. Esta realidade é uma pré-condição para a 

funcionalidade das empresas em respeito ao meio ambiente (NATTRASS; 

ALTOMORE, 2001) e as condições de trabalho. (ELKINGTON, 1998). 

Adicionalmente, muitas empresas estão preocupadas com seu capital social 

e querem se certificar que investiram bem nele. Essas empresas compreendem que 

se as mesmas têm credibilidade e são respeitadas, certamente terão mais condições 

de atrair pessoas mais capacitadas para trabalhar para elas e certamente irão ter 

mais sucesso como resultado disso (NATTRASS; ALTOMORE, 2001). 

Na convergência das oportunidades inéditas em direção às mudanças 

essenciais, em relação às trajetórias econômicas, sociais e ambientais do passado, 

surge então a norma sobre Responsabilidade Social, elaborada pela International 

Organization for Standardization (ISO) 26000, que agrega valor às normas já 

existentes.  

A ISO 26000 vem desafiar e contribuir com as empresas para o processo de 

inclusão de práticas de Responsabilidade Social e Ambiental em suas operações. 

Adicionalmente, fortalece a cultura empresarial e o desenvolvimento de sistema de 

gestão em torno do tema. 
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A incorporação da Responsabilidade Social nas atividades empresariais leva 

naturalmente a adoção de práticas sustentáveis. Isto fortalece a construção de uma 

reputação corporativa robusta, permeando os níveis de responsabilidade na esfera 

econômica, legal, ética e discricionária, com impactos surpreendentes na 

comercialização de produtos e serviços, atendimento de demandas legítimas de 

clientes, atenção aos valores e costumes da sociedade onde atua, além do 

compromisso com o empresariamento dos negócios, ponderando os reflexos sociais, 

econômicos e ambientais.  

A norma ISO 26000 é uma aliada das empresas socioambientais 

comprometidas, pois assume um papel regulador e padronizador nas operações 

comerciais de produtos e serviços, em uma economia cada vez mais globalizada. 

Para Ashley (2005), a responsabilidade social pode ser entendida como o 

compromisso da empresa para com a sociedade, através de atos e atitudes que a 

afetem de forma positiva, com ações proativas e coerentes ao seu papel na 

sociedade e a prestação de contas para com ela. A empresa assume as obrigações 

estabelecidas em lei, outras de caráter moral, independente de estarem diretamente 

ligadas às suas atividades, além de contribuírem para o desenvolvimento 

sustentável dos povos. Desta forma, pode ser definida como toda e qualquer ação 

que possa contribuir para a melhoria da qualidade de vida da sociedade. 

Com uma visão mais limitada, Bassetto (2010), em seu estudo sobre 

sustentabilidade em uma empresa de energia elétrica, cita Savitz e Weber (2007) 

que definiram empresa sustentável com sendo aquela que gera lucro para os 

acionistas, ao mesmo tempo em que protege o meio ambiente e melhora a vida das 

pessoas com que mantém interações. 

A atividade de geração de energia, mais especificamente em relação aos 

empreendimentos de usinas hidrelétricas e linhas de transmissão, o setor possui 

elevado potencial de exercer a sustentabilidade em diversas áreas. Verifica-se, 

portanto, que há uma larga abrangência de questões dentro das dimensões 

econômica, ambiental e social a serem consideradas. De forma ideal, a empresa 

exerce sua sustentabilidade gerando lucro aos acionistas, se mantendo em 

estabilidade financeira favorável, executando suas atividades em consonância com 

os limites ambientais estabelecidos e promovendo resposta social adequada.  

Destacam-se na construção da UHE Santo Antônio, questões da 

sustentabilidade com maior impacto econômico: regulação, mercado de capitais, 



39 

 

 

impactos ambientais de áreas alagadas e de rede de energia, dentre outras. Dentro 

da abordagem ambiental, o impacto da redução de biodiversidade em fase de 

construção de barragens. O desafio para a sustentabilidade, neste caso, está 

relacionado às compensações, mitigações, programas ambientais concebidos e 

executados com qualidade, ao mesmo tempo em que a empresa investe em outros 

empreendimentos. 

 

2.4 OS DEZ PRINCÍPIOS DO EQUADOR (PE) 

 

Em outubro de 2002, o International Finance Corporation (IFC) e o banco 

holandês ABN Amro promoveram em Londres um encontro de altos executivos para 

discutir experiências com investimentos em projetos envolvendo questões 

socioambientais nos mercados emergentes. Neste encontro, quatro bancos 

apresentaram suas experiências: ABN Amro, Barclays, Citigroup e WestLB. 

(AMALRIC, 2005).  

Uma segunda reunião ocorreu, em fevereiro de 2003, ocasião que ficaram 

acertadas as primeiras diretrizes do que chamaram de “Princípios de Greenwich” 

(AMALRIC, 2005). Em maio de 2003, em Dusseldorf, na Alemanha, em uma terceira 

reunião atribui-se o nome de “Princípios do Equador”. 

Os Princípios do Equador – Junho de 2013 são apresentados no Anexo 2 e 

têm por objetivo servir como uma base e uma estrutura de uso comum no processo 

de financiamento de projetos. Adicionalmente os Princípios do Equador assume um 

papel referencial do setor financeiro para identificação, avaliação e gerenciamento 

de riscos socioambientais em projetos. As Instituições Financeiras (IFs) 

comprometem-se com a sua implementação em políticas, procedimentos e padrões 

socioambientais internos relativos ao financiamento de Projetos. Neste sentido não 

se espera conceder financiamento do tipo Project Finance ou Project-Related 

Corporate Loans (Financiamentos Corporativos Dirigidos a Projetos ou PRCL, na 

sigla em inglês) quando o tomador do financiamento desejado não estiver disposto a 

– ou não tiver condições de estar – em conformidade com os Princípios do Equador. 

A intenção clara do tomador de empréstimos para financiamento em atender aos 

Princípios do Equador precisa ser manifestada nas etapas inicias do processo de 

estruturação de financiamento de projeto, como Empréstimos-Ponte e Serviços de 

Assessoria a Project. 
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Os Princípios do Equador aplicam-se no nível global e a todos os setores da 

economia. Eles são aplicáveis aos quatro produtos financeiros listados a seguir, 

quando estes forem utilizados para dar apoio a um novo Projeto: 

 

a) Serviços de Assessoria a Project Finance cujo custo total de capital do 

Projeto seja igual ou superior a US$10 milhões; 

 

b) Project Finance cujo custo total de capital do Projeto seja igual ou superior 

a US$ 10 milhões; 

 

c) Financiamentos Corporativos Dirigidos a Projetos (PRCL) (inclusive 

Financiamento a Exportações, na forma de Crédito ao Comprador), desde 

que contemple os critérios a seguir:  

 

- A maior parte do financiamento destina-se a um único Projeto sobre o 

qual o cliente tem controle operacional efetivo; 

 

- O valor total consolidado do financiamento é de pelo menos US$ 100 

milhões; 

 

- O compromisso individual EPFIs (antes da formação de um sindicato 

ou redução da sua participação) é de pelo menos US$ 50 milhões; 

 

- O prazo do financiamento é de pelo menos dois anos. 

 

- Empréstimos-Ponte com prazo da operação inferior a dois anos, a 

serem refinanciados por Project Finance ou PRCL que atenda aos 

critérios descritos acima, quando pertinentes.  

 

Embora os Princípios do Equador não sejam aplicados retroativamente, a 

EPFI deverá aplicá-los quando houver expansão ou modernização de um projeto 

existente em que as mudanças na escala ou no escopo possam criar riscos e 

impactos socioambientais significativos, ou uma mudança significativa na natureza 

ou no grau de um impacto já existente. 
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Os “Princípios do Equador” são diretrizes socioambientais e serão 

apresentados a seguir: 

 

Princípio 1: Análise e Categorização 

 

Ao receber um pedido de financiamento de Projeto, a EPFI, como parte do 

seu processo interno de análise e due diligence, fará a sua categorização com base 

na magnitude de seus riscos e impactos socioambientais potenciais. Essa análise 

será baseada no sistema de categorização socioambiental desenvolvido pela 

Corporação Financeira Internacional (IFC, na sigla em inglês).  

A partir da categorização, a EPFI adequará sua due diligence socioambiental 

a natureza, escala e estágio em que se encontra o Projeto, e ao nível dos seus 

riscos e impactos socioambientais. As categorias são:  

 

a) Categoria A – Projetos com potencial de risco e/ou impactos 

socioambientais adversos significativos e que sejam múltiplos, irreversíveis 

ou sem precedentes;  

 

b) Categoria B – Projetos com potencial de riscos e/ou impactos 

socioambientais adversos limitados, em número reduzido, geralmente 

locais, amplamente reversíveis e prontamente controláveis por meio de 

medidas mitigatórias; e 

 

c) Categoria C – Projetos sem riscos e/ou impactos socioambientais 

adversos ou com riscos e/ ou impactos socioambientais mínimos. 

 

As EPFIs requerem que os projetos posicionados na Categoria A e B 

cumpram com as conformidades estabelecidas pelos Princípios do Equador abaixo, 

preparadas por consultores ou especialistas independentes, de forma satisfatória às 

EPFIs. A UHE Santo Antônio se enquadra na Categoria A. 
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Princípio 2: Avaliação Socioambiental 

 

Realização da Avaliação dos riscos e impactos socioambientais pertinentes 

do projeto, com proposição de medidas para minimizar, mitigar e compensar 

impactos negativos, observando as particularidades do projeto em termos de 

natureza e escala. O Apêndice II dos PE direciona os temas objeto da avaliação a 

partir de lista de Padrões de Desempenho sobre Sustentabilidade Socioambiental da 

IFC e as Diretrizes de Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Grupo Banco Mundial.  

A documentação de Avaliação de Projetos deve incluir, conforme o caso: (i) 

Estudo de Impacto Socioambiental (ESIA, na sigla em inglês), (ii) Análise de 

Alternativas para avaliar opções que emitam menos gases de efeito estufa (GHG, da 

sigla em inglês), observando o Anexo A – Mudanças Climáticas: Análise de 

Alternativas, Quantificação e Divulgação de Informações sobre as Emissões de 

Gases de Efeito Estufa. 

 

 

Princípio 3: Padrões Socioambientais Aplicáveis 

 

Os Padrões Socioambientais aplicáveis decorrem inicialmente da 

conformidade do Projeto com as questões legais, regulatórias e licenciamento 

ambiental no país anfitrião do projeto. Neste aspecto há que considerar os padrões 

de governança socioambiental, marco regulatório e capacidade institucional dos 

diversos mercados de atuação das EPFIs, os quais podem variar de acordo com 

grau de maturidade consolidado ou processo de evolução em andamento.  

Neste aspecto a EPFI requerer que o processo de Avaliação verifique a 

conformidade com padrões relativos a Projetos localizados em Países Não-

Designados e Países Designados1.  

                                                           
1
 Países designados são países considerados como tendo robusta governança socioambiental, 

sistemas legislativos e capacidade institucional concebida de modo a proteger seu povo e o ambiente 
natural. A relação de países são Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, Coreia, 
Eslovênia, Espanha, Estados Unidos da América. Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, 
Hungria, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, Japão, Luxemburgo, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, 
Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Suécia e Suíça (htto://www.equator-
principles.com). 
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No caso de Países Não-Designados é necessário que seja visto os Padrões 

de Desempenho de Sustentabilidade Socioambiental da IFC (Padrões de 

Desempenho) aplicáveis ao caso e com as Diretrizes de Meio Ambiente, Saúde e 

Segurança do Grupo Banco Mundial (EHS Guidelines, da sigla em inglês), conforme 

Apêndice III dos PE.  

Com relação a Projetos localizados em Países Designados é verificada a 

conformidade do Projeto com as questões legais, regulatórias e de licenciamento do 

país anfitrião no âmbito socioambiental, que atende aos requisitos de avaliação 

ambiental e/ou social (Princípio 2), sistemas e planos de gestão (Princípio 4), 

Engajamento de Partes Interessadas (Princípio 5) e mecanismos de reclamação 

(Princípio 6). 

 

Princípio 4: Sistema de Gestão Ambiental e Social e Plano de Ação dos 

Princípios do Equador 

 

É requerido que seja desenvolvido ou mantido um Sistema de Gestão 

Ambiental e Social (ESMS, da sigla em inglês), juntamente com a elaboração de um 

Plano de Gestão Socioambiental (ESMP, da sigla em inglês) para lidar com 

questões surgidas durante o processo de Avaliação e para incorporar ações 

requisitadas para que o Projeto esteja em conformidade com os padrões aplicáveis.  

Caso estes não sejam atingidos de maneira satisfatória para a EPFI, deverá ser 

estabelecido um Plano de Ação dos Princípios do Equador (AP, da sigla em inglês). 

Este instrumento visa a definir quais as lacunas e os compromissos a serem 

cumpridos de modo a atender aos requisitos da EPFI, em consonância com os 

padrões pertinentes. 

 

Princípio 5: Engajamento de Partes Interessadas 

 

Exigência quanto a demonstração do engajamento efetivo de partes 

Interessadas, como um processo contínuo, estruturado e culturalmente apropriado, 

junto às comunidades afetadas e, quando pertinente, junto a outras partes 

interessadas. Quando o Projeto tiver potencial de gerar impactos adversos 

significativos sobre as comunidades afetadas, requer-se a promoção de um 

processo de Consulta e Participação, o qual deve compatibilizar os seguintes 
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fatores: os riscos e impactos do Projeto; a fase de desenvolvimento em que o 

Projeto se encontra; as preferências de idioma das Comunidades Afetadas e seus 

processos de tomada de decisões; e as necessidades de grupos vulneráveis ou em 

desvantagem. Este processo deve ser livre de manipulação externa, interferências, 

coerção ou intimidação. 

Para facilitar o Engajamento de Partes Interessadas, deve-se na proporção 

dos riscos e impactos do Projeto, ter prontamente disponível a Documentação de 

Avaliação para as Comunidades Afetadas, e, quando pertinente, também para 

Outras Partes Interessadas, no idioma local e de uma forma culturalmente 

apropriada, levando-se em conta resultados documentados do processo de 

Engajamento de Partes Interessadas, inclusive qualquer ação acordada no seu 

decorrer.  

Em Projetos com riscos e impactos socioambientais adversos, a divulgação 

de informações deverá ser contínua e começar logo no início do processo de 

Avaliação – ou, pelo menos, antes do início de construção do Projeto. 

Conforme estabelece as bases deste principio, as EPFIs reconhecem que os 

povos indígenas podem estar entre os grupos mais vulneráveis das Comunidades 

Afetadas por Projetos. Projetos que tenham impacto sobre os povos indígenas serão 

submetidos a um processo de Consulta Pública e Participação Informada e que 

deverá estar em conformidade com os direitos dos povos indígenas e os 

instrumentos de proteção previstos nas leis nacionais pertinentes, inclusive aquelas 

que implementam normas internacionais no país anfitrião. Em linha com as 

circunstâncias especiais descritas no Padrão de Desempenho 7 da IFC (quando 

pertinente, como especificado no Princípio 3), Projetos com impactos adversos sobre 

povos indígenas precisarão de um Consentimento Livre, Prévio e Informado (FPIC, 

da sigla em inglês). 

 

Princípio 6: Mecanismo de Reclamação 

 

Como parte do Sistema de Gestão Ambiental e Social (ESMS), é necessário 

estabelecer um mecanismo de reclamação para receber comentários e queixas 

quanto ao desempenho socioambiental do Projeto e facilitar a busca de soluções 

para tais demandas. Este mecanismo deve ser projetado de acordo com os riscos e 
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impactos do Projeto e deve ter as Comunidades Afetadas como suas principais 

usuárias.  

O atendimento às demandas deve ser feito com presteza, empregando um 

processo consultivo transparente e de fácil compreensão que seja apropriado 

culturalmente, de fácil acesso, sem custo e sem retaliação às partes que deram 

origem a reclamação ou preocupação.  

O mecanismo não deverá comprometer o acesso a recursos judiciais ou 

administrativos. O empreendedor deverá informar às Comunidades Afetadas a 

respeito da implantação desse sistema ao longo do processo de Engajamento de 

Partes Interessadas. 

 

Princípio 7: Análise Independente 

 

Project Finance 

 

Faz-se necessário a atuação de Consultor Socioambiental Independente, 

para Análise da Documentação de Avaliação, inclusive aquelas relacionadas com o 

Sistema de Gestão Ambiental e Social (os ESMPs), a documentação do processo de 

Engajamento de Partes Interessadas, de modo a apoiar a due diligence da EPFI e 

verificar a conformidade com os Princípios do Equador. 

O Consultor Socioambiental Independente também proporá ou se 

posicionará a respeito de um Plano de Ação dos Princípios do Equador que leve o 

Projeto à conformidade com os Princípios do Equador, ou indicará a impossibilidade 

de se alcançar a conformidade. 

 

Project-Related Corporate Loans 

 

Da mesma forma da exigência feita nos projetos financiados na modalidade 

de Project Finance, a atuação do Consultor Socioambiental Independente no 

Related Corporate Loans será requerida, objetivando avaliar potencial de impactos 

de alto risco, incluindo, mas não se limitando a qualquer dos seguintes: (i) impactos 

adversos sobre povos indígenas; (ii) impactos sobre Habitats Críticos; (iii) impactos 

significativos sobre patrimônio cultural e (iv) reassentamento de grande escala.  
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Eventualmente, para determinados Projetos a EPFI pode vir a decidir se é 

apropriado requerer uma Análise Independente ou se uma análise interna realizada 

pela própria EPFI é suficiente. Isto poderá levar em consideração a due diligence 

conduzida por instituição financeira multilateral ou bilateral ou Agência de Crédito à 

Exportação de país membro da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OECD, da sigla em inglês), conforme o caso. 

 

Princípio 8: Obrigações Contratuais 

 

Uma questão relevante no papel do PE está na força de ser incorporado 

obrigações contratuais associadas a conformidade do Projeto aos PE, sem prejuízo 

da obrigatoriedade dos projetos atuarem em conformidade com as leis, 

regulamentações e licenças. Além disso, em todos os Projetos das Categorias A e B, 

o empreendedor se compromete a: 

 

a) Atuar em conformidade com os ESMPs e com o Plano de Ação dos 

Princípios do Equador (quando aplicável), durante a construção e a 

operação do Projeto, em todas as questões relevantes; 

 

b) Fornecer relatórios periódicos num formato acordado com as EPFIs (com 

frequência proporcional à severidade dos impactos, ou conforme 

estabelecido por lei, mas nunca menor que anualmente), preparado por 

equipe interna ou terceiros especializados, com registros das 

conformidades mencionadas anteriormente; e 

 

c) Descomissionar as instalações, quando aplicável e apropriado, de acordo 

com um plano de descomissionamento acordado. 

 

Princípio 9: Monitoramento Independente e Divulgação de Informações 

 

Project Finance 

  



47 

 

 

Relacionado com a contratação de um Consultor Socioambiental 

Independente ou através de especialistas externos qualificados e experientes para 

verificar as informações de monitoramento que serão compartilhadas com a EPFI  

– Objetivo: avaliar a conformidade do Projeto com os Princípios do Equador 

e garantir tanto o monitoramento contínuo quanto a divulgação de informações após 

o Fechamento da Operação Financeira e ao longo da duração do financiamento. 

 

Project-Related Corporate Loans 

 

Para Projetos em que é requerida uma Análise Independente nos termos do 

Princípio 7, a EPFI solicitará a contratação de um Consultor Socioambiental 

Independente após o Fechamento da Operação Financeira, ou a manutenção de 

especialistas externos qualificados e experientes para verificar as informações de 

monitoramento que serão compartilhadas com a EPFI. 

 

Princípio 10: Divulgação de Informações e Transparências 

 

Relacionado com a garantia que, no mínimo, um resumo do Estudo de 

Impacto Socioambiental (ESIA) seja disponibilizado e acessível na Internet. 

Adicionalmente, divulgação pública dos níveis de emissões de gases de efeito 

estufa, durante a fase operacional de Projetos que emitam mais de 100 mil 

toneladas equivalentes de CO2 anualmente, conforme requisitos constantes do 

Anexo A dos PE relacionado com os requisitos referentes à divulgação de 

informações sobre as emissões de gases de efeito estufa. 

Relacionado com a divulgação pela EPFI, ao menos uma vez ao ano, sobre 

as transações que chegaram ao Fechamento da Operação Financeira, bem como 

sobre seus processos e a experiência adquirida na implementação dos Princípios do 

Equador, levando em conta considerações de confidencialidade apropriadas. A EPFI 

fará a divulgação de acordo com os requisitos mínimos detalhados no Anexo B dos 

PE.  

Vale ressaltar que como referência histórica criou-se no Brasil um grupo de 

trabalho no intuito de concentrar discussões no processo de avaliação e 

oferecimento de crédito. Neste sentido elaborou-se a Carta de Princípios para o 

Desenvolvimento Sustentável (Protocolo Verde) assinado em 1995 pelos seguintes 
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bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste do Brasil, 

Banco da Amazônia e BNDES. O objetivo do Protocolo Verde era a aplicação de 

recursos públicos em projetos menos danosos ao meio ambiente e autossustentável.  

Com o início da articulação internacional para o lançamento dos Princípios 

do Equador, grandes grupos brasileiros e internacionais, como o Banco do Brasil, 

Itaú, Bradesco, Santander e Caixa Econômica Federal, tornaram-se signatários dos 

Princípios do Equador. O BNDES optou por não os assinar2.  

O BNDES assimilou o conceito de proteção ambiental em seus estatutos e 

desde a década de 70 exige Estudos de Impacto Ambiental (EIA) de projetos. Além 

de assinar o Protocolo Verde participou do setor de assuntos financeiros da 

Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento (ECO-92), 

foi signatário da Unep Financial Institutions Initiative, e divulgou sua Política 

Ambiental em 1999, sinalizando que o risco de crédito é diretamente proporcional ao 

risco de dano a ser causado por um projeto.  

Tendo como objetivo o processo evolutivo do tema ambiental e sua conexão 

entre as instituições de financiamento, em abril de 2009 o Ministério do Meio 

Ambiente e a Federação Brasileira de Bancos firmaram Protocolo de Intenções 

objetivando convergir esforço comum para implementar políticas socioambientais de 

referência em termos da atuação harmônica dos bancos em consonância com a 

promoção do desenvolvimento sustentável e não conflitante com as necessidades 

das gerações atuais e futuras. 

As EPFIs realizam revisões periódicas dos Princípios do Equador com base 

na sua experiência de implementação, de modo a refletir aprendizado contínuo e 

boas práticas emergentes. Espera-se que os PE sirvam como base e como um 

padrão comum para a implementação de procedimentos e padrões individuais e 

internos relacionados a questões sociais e ambientais para atividades de 

financiamento de projetos em todos os setores do ramo, de forma global 

(INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, 2005).  

Em 2005, existiam 28 bancos signatários em todo o mundo. Entre 2005 e 

2013, este número quase triplicou alcançado o número de 81 instituições financeiras 

(IF´s)3.  

                                                           
2
 Disponível em: www.bndes.gov.br 

3
 Fonte: www.equator-principles 
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A adoção e a efetivação do cumprimento dos PE trazem proveitos 

significativos para as Instituições Financeiras a partir do engajamento do projeto de 

construção da UHE Santo Antônio com os seus Stakeholders. 

A opção de abordar os Princípios do Equador surgiu da ideia de enfatizar os 

impactos positivos na conduta ambiental dos bancos signatários destacando 

inclusive sua participação sustentável na estruturação de financiamentos para 

projetos que estiverem aderentes às questões socioambientais objetivando garantir 

o atendimento dos requisitos constantes dos Princípios do Equador. 

No contexto atual, é requerida de todos os participantes do projeto uma 

consciência organizacional onde um problema de caráter ambiental deve ser 

empresariado economicamente e socialmente. Os três pilares de sustentabilidade – 

econômico – social e ambiental – devem ser tratados de forma coerente e 

equilibrados. 

Estas práticas fortalecem o crescimento sustentável do país, alavanca 

benefícios para a população e eleva o nível de percepção externa do país com 

desdobramentos positivos sobre os produtos e serviços brasileiros. 

Neste aspecto, a participação de agências governamentais é essencial para 

nortear as instituições financeiras no processo de estruturação de financiamento que 

a elas são apresentadas com demanda de financiamento. 

Adicionalmente, os bancos e agentes financiadores vêm tomando 

consciência da existência de um campo fértil para que os mesmos sejam 

responsabilizados por danos ambientais a partir do nexo causal estabelecido 

simplesmente com a liberação dos recursos (TOSINI, 2005). 

No Brasil, o contexto para implantação dos PE envolve o mercado crescente 

de Project Finance, que implica em riscos socioambientais, de crédito e de imagem. 

A presença de bancos estrangeiros, alguns signatários pioneiros, bem como o  

atuação do IFC em determinados projetos, aporte de financiamento por Agências 

Multilaterais (MLA, sigla em inglês) e Agências de Credito à Exportação (ECA, sigla 

em inglês) motivou a introdução de políticas e práticas socioambientais para o 

desenvolvimento de projetos, além de tecnologias inovadoras, aumentando a 

competitividade, permitindo a viabilização dos empreendimentos e consolidando a 

cultura de sustentabilidade. 

A necessidade de tomada de posição dos bancos em relação às exigências 

do mercado e da sociedade quanto a uma atuação mais responsável foi outro fator 
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relevante. (VENTURA, 2005). De acordo com Tosini (2005), os PE têm potencial 

para o aperfeiçoamento da melhoria da gestão de riscos ambientais entre as 

instituições financeiras.  

 

2.5 TEORIA DAS PARTES INTERESSADAS (STAKEHOLDERS) 

 

Segundo Freeman e McVea (2001), o termo Stakeholders surgiu na década 

de 60, em estudos da Stanford Research Institute, agora SRI International, 

fortemente influenciado por estudos de Igor Ansoff e Robert Stewart. 

Após o surgimento da Teoria dos Stakeholders na década de 80 e seu 

desenvolvimento na década de 90, essa abordagem teórica ganhou espaço entre 

acadêmicos e praticantes da área da gestão como um novo modelo gerencial que 

considera outros potenciais interessados nas atividades de uma empresa, para além 

de acionistas, funcionários, fornecedores e clientes (FROOMAN, 1999).  

Assim, essa teoria propôs considerar todas as partes interessadas, os 

Stakeholders, na definição das ações a serem realizadas pelos gestores 

organizacionais. Nesse sentido, no entendimento de Baldwin (2002), Clarkson 

(1995), Donaldson e Preston (1995), Rowley (1997b) e Scott e Lane (2000), o 

conceito de gestão de Stakeholders foi desenvolvido para que as organizações 

reconheçam, analisem e examinem as características de indivíduos ou grupos que 

influenciam ou são influenciados pelo comportamento organizacional. Essa gestão é 

feita em três níveis: a identificação dos Stakeholders, o desenvolvimento de 

processos que reconheçam as necessidades e interesses deles, e a construção de 

relacionamentos com eles, tudo isso em prol do alcance dos objetivos da 

organização.  

Do lado oposto, os Stakeholders definem as suas expectativas, sentem os 

efeitos da experiência de relacionamento com a organização, avaliam os resultados 

obtidos e agem conforme as suas avaliações, reforçando ou não os laços com a 

empresa (NEVILLE; BELL; MENGÜÇ, 2005; POLONSKY, 1996; POST; PRESTON; 

SACHS, 2002). 

Para Freeman (1984), os Stakeholders são os proprietários, fornecedores, 

gestores, comunidade local, clientes e empregados. Além destes, o autor menciona 

o governo e os competidores que podem ser muito úteis em parcerias e alianças, 
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intermediários, sindicatos, mídia, ambientalistas, universidades, outros profissionais 

que não empregados. 

A Teoria dos Stakeholders propõe a ideia de que a sustentabilidade de longo 

prazo das empresas depende da capacidade do gerente de reconhecer e equilibrar 

os interesses das várias partes interessadas, respondendo a eles, e não só aos dos 

acionistas (FREEMAN, 1984).  

A aplicação da Teoria do Stakeholders no campo estratégico emerge em 

1983-84 com as publicações de Edward Freeman. A aplicação desta teoria envolve 

uma série de contratos, implícitos e explícitos, e mudanças de paradigmas legais, 

políticos, econômicos e morais.  

Laplume, Sonpar e Litz (2008) traçam um caminho da Stakeholders Theory 

que contempla a gestão estratégica, teoria das organizações, ética nos negócios, 

responsabilidade social e, mais recentemente, o desenvolvimento sustentável. O 

relacionamento com os Stakeholders funciona como uma barreira de entrada e ao 

mesmo tempo como uma “licença para operar”.  

Segundo Freeman e McVea (2001), a gestão dos Stakeholders propõe que 

os relacionamentos entre a empresa e os Stakeholders devem ser moldados e não 

apenas aceitos. Freeman e McVea (2001) enfatizam que mais do que configurar 

uma estratégia para cada Stakeholders, os gestores devem satisfazer os múltiplos 

Stakeholders simultaneamente tanto no presente quanto a longo-prazo.  

Donaldson e Preston (1995) identificam três estágios da Teoria dos 

Stakeholders: O primeiro, descritivo, por estabelecer uma definição dos 

Stakeholders; o segundo instrumental, por estabelecer as conexões entre a gestão 

dos Stakeholders e as metas corporativas; e o último, o estágio normativo, pelo fato 

de estabelecer diretrizes morais para a gestão da empresa.  

Segundo Haksever, Chaganti e Cook (2004), a Teoria dos Stakeholders traz 

uma nova maneira de ver a responsabilidade social nos negócios. Freeman, Wicks e 

Parmar (2004) concordam que os Stakeholders podem possuir interesses 

divergentes, devendo para isso buscar um acordo ou, em último caso, usar meios 

políticos para apropriar parte do valor e regular o valor criado pelos outros.  

Para Jensen (2001), a empresa não consegue maximizar o valor do 

shareholder se ignorar os interesses dos Stakeholders. Para Freeman e McVea 

(2001), isso gera uma hipótese que o investimento no desempenho social resulta em 

perdas financeiras para os investidores e até o momento não existem técnicas 
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capazes de medir esta relação. No entanto, a responsabilidade social pode ser 

usada como estratégia de diferenciação, criando um novo mercado ou cobrando um 

preço Premium, sendo também empregada como fonte de satisfação pessoal para 

os gestores (MCWILLIAMS; SIEGEL, 2001). 

O valor para os Shareholders é instituto quando o empreendimento gera 

lucro e as ações são valorizadas de forma a gerar uma fonte de renda obtendo 

assim, maior segurança financeira, autonomia e boa reputação por ser proprietário 

(ATKINSON et al, 1997). 

Freeman et al. (2010) ratificam que para as empresas maximizarem os 

lucros, essas necessitam ter produtos que atendem às necessidades dos clientes, 

desenvolvem relações concretas com fornecedores através da gestão da cadeia de 

suprimentos, além de motivar os trabalhadores e promover o comprometimento dos 

mesmos com a melhoria contínua de modo a propiciar o desenvolvimento 

sustentável do empreendimento.  

Post, Preston e Sachs (2002 apud LEPAK; SMITH; TAYLOR, 2007) 

propõem que a organização tem como finalidade a criação de valor para os 

proprietários, empregados, consumidores e sociedade (neste último caso 

considerado questão de sobrevivência da empresa). 

Segundo Atkinson, Waterhouse e Wells (1997), valor para os shareholders é 

criado quando a empresa gera lucro, juros e as ações valorizam gerando uma fonte 

regular de renda criando a sensação de segurança e autonomia, prêmios pessoais, 

boa reputação por ser proprietário (HAKSEVER; CHAGANTI; COOK, 2004).  

O argumento, apresentado em Freeman et al. (2010), confirmam na ideia de 

que, para maximizarem os seus lucros, as empresas precisam: ter produtos que 

atendam às necessidades dos clientes; desenvolver relações sólidas com 

fornecedores de recursos vitais; motivar os trabalhadores a partilhar a missão da 

empresa; e promover o seu comprometimento com a melhoria contínua, bem como 

cativar o apoio da comunidade de modo a propiciar o desenvolvimento sustentável 

da empresa. 

No processo de viabilização da construção da UHE Santo Antônio, tornou-se 

fundamental conhecer cada Stakeholders. Pode-se dizer, então, que o 

desenvolvimento sustentável das organizações é impactado pela capacidade de 

interações articuladas envolvendo todas as partes interessadas.  
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Para resolver esta questão, Mitchell, Agle e Wood (1997) propuseram um 

modelo com estes três fatores (poder, urgência e legitimidade). Nesse modelo é 

sugerido que o comportamento estratégico de uma organização está sujeito a 

diversos grupos situados no seu meio envolvente, e as estratégias da organização 

devem satisfazer as necessidades desses grupos conforme a sua importância. Esta 

importância é definida pelos três fatores citados, que variam conforme a situação:  

 

a)  Poder: habilidade para levar alguém a fazer alguma coisa que ele não teria 

de fazer sem ser solicitado; o poder dos Stakeholders sobre a organização 

pode ser coercivo (força ou ameaça), normativo (legislação, meios de 

comunicação) ou utilitário (detém recursos ou informações);  

b)  Legitimidade: percepção generalizada de que as ações de uma entidade 

são desejáveis ou apropriadas, de acordo com o contexto socialmente 

construído; pode ser individual, organizacional ou social;  

c)  Urgência: necessidade imediata de ação que determina o tempo de 

resposta da organização quanto às solicitações dos Stakeholders; deve-se 

considerar a sensibilidade de tempo (necessidade de velocidade na resposta 

da organização) e criticalidade (importância do clamor ou do relacionamento 

da empresa com os Stakeholders em questão); este fator confere dinâmica 

ao modelo.  

 

Segundo os autores, o modelo proposto é dinâmico por três razões: os três 

atributos são variáveis (e não estáticos, ou em estado estacionário); os atributos são 

socialmente construídos (e não objetivos); nem sempre os Stakeholders têm 

consciência de identificar os não Stakeholders. Os Stakeholders possuem pelos 

menos um desses atributos.  

A Tabela 7 abaixo apresenta os principais Stakeholders percebidos na 

viabilização da construção da UHE Santo Antônio. 
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Tabela 7 - Stakeholders envolvidos no projeto de construção da UHE Santo Antônio. 

Comunidade Local Bancos/Multilaterais 

Comunidade Indígena Governos: Estadual e Municipal 

Fornecedores – Supply Chain 

Management 

Acionistas (Shareholders) 

Seguradoras IPHAN 

Consultoria Independente FUNAI 

IBAMA Engenharia Independente 

ANEEL  

                Fonte: Autor (2015) 

 

2.6 PROJECT FINANCE E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

A literatura existente apresenta um ponto de entendimento convergente 

entre os autores no sentido de que Project Finance é uma modalidade de 

financiamento para projetos, suportada contratualmente pelo fluxo de caixa, servindo 

como garantias primárias os ativos e recebíveis desse mesmo Projeto. A 

estruturação de financiamento através da estrutura de Project Finance é realizada 

em virtude da magnitude do projeto e as condições favoráveis de geração de fluxo 

de caixa do mesmo, além das condições favoráveis para segregação do risco entre 

cada um de seus participantes e não ter recurso contra o investidor. Neste caso, são 

necessários mecanismos de financiamento perfeitamente aderentes a esta 

modalidade, convergindo com a qualidade de tais projetos, investidores, garantias e 

respectivas capacidades de performance. 

Project Finance conforme definido por Finnerty (1999) consiste 

essencialmente na estruturação de recursos para financiamento de um projeto de 

investimento específico, onde os recursos são providos através do fluxo de caixa do 

próprio projeto, servindo como fonte primária de recursos para atender o serviço da 

dívida e fornecer o retorno sobre o capital investido. Adicionalmente é no projeto que 

reside as garantias através dos ativos e recebíveis do mesmo. 

Para Nevitt e Fabozzi (2000), Project Finance é o financiamento dos valores 

demandados pelo projeto, onde o credor se dá por satisfeito com o fluxo de caixa e 

receitas previstas, as quais passam a ser suficientes para o pagamento da dívida, 

sendo considerado adicionalmente os ativos, objeto do financiamento como forma 

de colateral para o financiamento. 



55 

 

 

A definição de Project Finance para Tinsley (2000) passa pela estruturação 

de uma Sociedade de Propósito Específica (SPE), conectada ao projeto, que se 

estabelece como entidade financiada pelos credores. Na perspectiva do autor 

Project Finance é uma opção franqueada ao financiador para ser exercida a partir de 

pressupostos básicos relacionados com a capacidade de geração de fluxo de caixa 

de longo prazo.  

A SPE atua como detentora dos ativos e passivos do projeto, com objeto 

delimitado ao empreendimento financiado, segregando o risco e o retorno do projeto 

frente a outros projetos dos patrocinadores. Esta estrutura permite total 

transparência entre os investidores, financiadores e demais participantes da 

estrutura de financiamento do projeto, além de possibilitar a análise do risco e 

retorno da operação, desassociada da capacidade de pagamento dos acionistas.  

A SPE pela sua característica própria, atrelada ao projeto e seus objetivos, 

apresenta tempo limitado de duração, e são constituídas normalmente sob a forma 

de Sociedades Anônimas (S/A). 

No momento do exercício da opção o balanço da empresa patrocinadora 

passa estar comprometido para o pagamento do serviço da dívida. Todos os ativos, 

direitos, garantias, contratos e interesses no âmbito do projeto são estruturados a 

partir da SPE e são legalmente oferecidos como garantia para os financiadores, 

funcionando como colateral para o Project Finance. 

O financiamento do projeto na modalidade de Project Finance se estabelece 

muito antes da verificação dos marcos contratuais do projeto, especialmente aqueles 

relacionados com a geração de caixa. Isto somente é possível a partir do 

oferecimento das garantias no âmbito do projeto ou garantias adicionais, conforme o 

caso, como parte da estruturação do projeto nesta modalidade de financiamento.  

Para Bonomi e Malvessi (2008) o financiamento de projetos na modalidade 

Project Finance impõe uma dispendiosa estrutura financeira e jurídica para 

estabelecer direitos, obrigações, alocação dos riscos, condições precedentes para 

desembolso, além de todos os instrumentos contratuais atrelados ao financiamento 

do empreendimento. Para tanto é mandatório um conhecimento detalhado de todos 

os riscos do projeto e que os mesmos sejam alocados entres todos os participantes, 

respeitando os diferentes contratos no âmbito do empreendimento. A correta 

alocação e transferência de riscos entre os diversos “players” são fatores críticos de 

sucesso do financiamento. 
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De acordo com a International Project Finance Association – IPFA (2010) os 

financiamentos de projetos são baseados em uma engenharia financeira “non 

recourse” ou “limited recourse” situação onde a dívida e o capital investido são 

pagos através do fluxo de caixa que o projeto é capaz de gerar. Para Borges (2005), 

Project Finance é uma operação estruturada onde os empréstimos concedidos pelos 

credores não apresenta solidariedades por parte de terceiros (ou apresentam 

solidariedade limitada), e para que isto aconteça é feito a segregação de riscos 

através da SPE, utilizando o fluxo de recebíveis do projeto como base de análise 

econômico e financeira. As garantias do projeto são formalizadas a partir dos ativos 

conectados a estruturação do financiamento. 

Por último a Standard & Poor’s Corporation (2003) contribui de forma muito 

positiva para o entendimento de Project Finance a partir da definição do mesmo 

como um grupo de acordos e contratos firmados entre financiadores, patrocinadores 

e diversas partes envolvidas (compradores, fornecedores, seguradores, governos, 

etc) que criam uma nova sociedade, onde se concentra a dívida, as receitas do 

projeto, os direitos e as garantias.  

Desta forma, importante pontuar que as estruturas de Project Finance 

apresentam algumas particularidades comuns entre os projetos, relacionados 

especialmente com: 

a)  Magnitude dos Investimentos, que são em sua maioria elevados e exigem 

uma forte alavancagem; 

 

b)  Característica incondicional relacionada com a previsão de fluxo de caixa; 

 

c)  Capacidade de o investimento ser economicamente segregável; 

 

d)  Análise e entendimento de riscos dentro de padrões e margens aceitas 

pelos credores; 

 

e)  Estabilidade de Marco regulatório; 

 

f)  Estruturação do financiamento a partir de uma Sociedade de Propósito 

Específico (SPE); 
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g)  Componentes fortes de governança exigindo o compartilhamento de 

decisões entre todos os participantes do projeto; 

 

h)  Projetos classificados em sua grande maioria como limited recourse onde 

os ativos do projeto são oferecidos como garantia; 

 

i)  Uso frequente de instrumento de securitização; 

 

j)  Análise de risco e alocação de forma segregada entre os diversos 

participantes; 

 

k)  Utilização de convenants a serem obedecidos no âmbito do Projeto; 

 

l)  Stepping Right dos credores que possibilita o acesso dos mesmos aos 

direitos, obrigações e garantias do projeto; 

 

m)  Estruturação de Contas Reservas para fazer frente aos serviços da dívida e 

despesas operacionais, por prazo e valores acordados; 

 

n)  Estabelecimento de Índices de cobertura para serviço da dívida e 

parâmetros para acompanhamento do projeto. 

 

o)  Estabelecimento de bases para distribuição de dividendos aos 

patrocinadores do projeto; 

 

p)  Estrutura de Seguro robusta para atuar como mecanismo alternativo de 

financiamento de eventuais riscos identificados e cobertos por produtos 

securitários; 

 

q)  Atuação de consultoria e engenheiros independentes para acompanhar a 

evolução do projeto na fase de construção e operação, bem como 

programas sociais e ambientais acordados; 
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r)  Necessidade de parecer do Insurance Adviser para reportar a 

adequabilidades do Programa de Seguro para o Projeto; 

 

Finnerty (1999) endereça a necessidade do estudo de viabilidade técnica e 

econômica do projeto para projetos financiados em regime de Project Finance, 

considerando o fato de que estes projetos normalmente não apresentam um track 

record de operação (ex.: Green Field Project), o que possibilitaria avaliar o histórico 

operacional. Isto reforça a demanda dos financiadores em verificar a lucratividade 

esperada para o projeto como forma de convergir as questões relacionadas com o 

serviço da dívida e o fluxo de caixa do projeto. Esta visão é também compartilhada 

por Chagas (2002) quando afirma que “Project Finance só funciona para projetos 

que possam estabelecer fortes relações contratuais entre as múltiplas partes e 

mantê-las a custos toleráveis, sendo que deve haver uma verdadeira comunidade de 

interesses”. 

Torna-se importante ressaltar que os projetos financiados em regime de 

Project Finance são estruturados na fase de construção ou pré-operacional, situação 

que demanda a realização de empréstimos pontes para a SPE, permitindo o início 

dos serviços necessários, conforme cronograma do projeto. Os empréstimos pontes 

em sua maioria são convertidos financiamento de longo prazo através de uma 

operação de Project Finance. 

 

2.7 ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO DA UHE SANTO ANTÔNIO 

 

Pela magnitude da construção da UHE Santo Antônio, relevância social, 

ambiental, econômica, e financeira, com notória importância no processo de 

acréscimo de energia limpa no sistema elétrico brasileiro, a única forma de viabilizar 

o projeto foi através da captação de recursos para financiar o projeto, na modalidade 

de Project Finance, considerando a estruturação do projeto a partir do atendimento 

dos parâmetros de elegibilidade de sustentabilidade e financiamento conforme 

requisitos, ambientais, sociais e econômicos impostos pelas IF´s e demais 

Stakeholders. 

A Figura 6 abaixo demonstra os principais participantes da estrutura de 

Project Finance da UHE Santo Antônio juntamente com a SPE, com detalhamento 

dos participantes em destaque, a saber: 
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a) Poder Concedente, que atua como órgão regulador, com escopo de 

responsabilidade para determinar as regras a serem cumpridas pela 

Concessionária, as quais deverão ser respeitadas na estruturação do 

Project Finance; 

 

b) Financiadores, responsáveis por estruturarem os recursos para a 

viabilização do projeto em linha com os contratos de financiamentos 

celebrados com a SPE. Os credores atuam com o apoio dos Assessores 

Financeiros (Financial Advisors) e Jurídicos (Legal Advisors). Os 

Assessores Financeiros e Jurídicos são conselheiros independentes, com o 

papel de orientar os patrocinadores dos riscos, questões contratuais, 

técnicas e fontes de financiamento disponíveis no mercado que podem 

atuar como mitigadores do projeto; 

 

c) SPE na qualidade de Investidores, também conhecidos com 

Patrocinadores ou Sponsors, os quais serão responsáveis pelo aporte de 

capital próprio (Equity); 

 

d) Consórcio EPC, responsáveis pela construção do empreendimento, em 

conformidade com as bases do Contrato EPC (Engineering, Procurement 

and Construction) firmado com a SPE. As empresas de projeto, 

engenharia, fornecedores de máquinas e equipamentos assumem 

responsabilidade conjunta e solidária. 

 

Figura 6 - Estrutura básica de um Project Finance 
Fonte: Autor (2015). 
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Considerando a dimensão do projeto desenvolvido, a estrutura de 

gerenciamento de risco é necessária e aplicável em todas as suas etapas. Nos 

projetos viabilizados sob a forma de Project Finance esta necessidade é mandatória 

a partir das seguintes ações:  

 

a) Identificação e avaliação de riscos; 
 

b) Alocação de responsabilidades; 
 

c) Determinação da mitigação apropriada de riscos; 
 

d) Gerenciamento de riscos entre partes específicas; 
 

e) Procedimentos de monitoramento, relatórios e disseminação; 
 

f) Procedimentos de testes e auditorias.  
 

Estas ações requerem que sejam consideradas as mitigações existentes de 

riscos do projeto de forma a acompanhar os sinais de precaução, respectivos 

controles e planejamento de ações emergenciais. 

O Quadro 2 apresenta a alocação das principais responsabilidades e riscos 

do projeto entre os principais participantes da estrutura básica mencionados 

anteriormente. 

 

Quadro 2 - Responsabilidades e riscos do projeto entre os principais participantes 

PROJECT 

FINANCE 

CONSÓRCIO 

EPC 

SPE GOVERNO BANCOS 

 

 

 

 

 

 

Alocação de 

Responsabilidades 

Detalhamento 

do Projeto, 

engenharia, 

construção, 

fabricação, 

fornecimento e 

instalação de 

equipamentos e 

colocação do 

Providenciar os 

pagamentos 

devidos ao 

consórcio EPC; 

 

Obtenção da 

aprovação do 

projeto básico pela 

ANEEL; 

Construção de 

linha de 

transmissão e 

Programas de 

Melhorias e 

Investimentos 

de 

competência 

de  governos 

Disponibilizar 

recursos para o 

projeto em linha 

com o 

financiamento 

acordado com 

SPE 
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projeto em 

operação 

 

 
Obtenção de 

licenças e outras 

permissões e a 

manutenção de 

suas validades; 

 
Acesso ao local da 

obra, incluindo a 

área de 

reservatório; 

 
Fornecimento de 

ponto de conexão 

de energia elétrica 

ao consórcio EPC; 

 
Estruturar O 

financiamento do 

projeto; 

 

 

Fonte: Autor (2015). 

 

As principais concentrações no âmbito do Project Finance estão 

relacionadas com o desenvolvimento dos modelos econômicos e financeiros do 

projeto em linha com os resultados desejados. Importante mencionar também o 

processo exaustivo relativo à estruturação e negociação dos contratos para a 

implementação do projeto, a saber: Contrato EPC Turn Key Lump Sum, Programa 

de Seguros, Contratos de Operação e Manutenção (O&M), Contratos de 

Fornecimento de Energia, Acordos de Acionistas, Contrato de Empréstimos, 

contratos relativos ao pacote de garantias para o projeto, - entre elas um destaque 

especial para o Seguro Garantia de Cumprimento das Obrigações Contratuais-, bem 

como os demais instrumentos contratuais essenciais no processo de estruturação do 

financiamento. Adicionalmente a viabilização do Project Finance requer que seja 

definida de forma satisfatória a estrutura de capital necessária e as condições de 

financiamento.  

Durante o processo de estruturação do financiamento do projeto são 

realizadas diversas ações rumo finalização do financiamento, envolvendo diversos 

participantes sob a coordenação de um Banco Líder do Financiamento, responsável 
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pela sindicalização dos recursos necessários, agências multilaterais e de crédito à 

exportação, bancos de fomentos e investidores em geral. 

 

Para elegibilidade do projeto na modalidade de Project Finance da UHE 

Santo Antônio precisa atender requisitos relacionados com: 

 

a)  Projeto quando de sua conclusão e entrada em operação tenha 

capacidade de geração de caixa de acordo com as bases pactuadas, de 

forma possibilitar o pagamento do débito contraído para a viabilização do 

Projeto; 

 

b) Ter sido mapeado a matriz de riscos (identificados e respectivos 

mitigantes); 

 

c) Que o projeto seja sustentável no âmbito social, econômico e ambiental 

em aderência aos Princípios do Equador. 

 

Em 2008, a diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 6,1 bilhões para a construção da 

Hidrelétrica Santo Antônio.  

O financiamento foi concedido para a Santo Antônio Energia (SAESA), 

subsidiária integral da Madeira Energia S.A (MESA), formada por Odebrecht, 

Furnas, Andrade Gutierrez, Cemig e um Fundo de Participações - FIP, tendo como 

cotistas Santander e Banif. A estruturação de financiamento da construção da UHE 

Santo Antônio foi feita com recursos limitados dos acionistas (Limited Recourse). 

 

2.8 TEMPO DE MATURAÇÃO DE PROJETOS GOVERNAMENTAIS 

 

O setor público é em geral, demandante de grandes projetos e os desafios 

enfrentados no setor estão relacionados com o déficit de profissionais 

especializados, comprometendo a performance de tais projetos (CARNEIRO, 

2010c). O Project Management Office (PMO), também conhecido como Escritório de 

Gerenciamento de Projetos (EGP), é uma entidade organizacional que tem 

responsabilidades relacionadas aos projetos que suporta no que diz respeito ao 
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gerenciamento centralizado e coordenado desses projetos, objetivando atenuar 

impactos negativos (CARNEIRO et al, 2010d). 

O gerenciamento de projetos ficou em crescente evidência no transcorrer do 

século XX, a partir do movimento das organizações em busca de melhoria 

continuada em seus processos. As técnicas de gerenciamento de projetos passaram 

a ser modeladas e estruturadas, utilizando ferramentas que foram originalmente 

criadas para uso no setor de defesa, notadamente durante a Segunda Guerra 

Mundial, que foram replicadas no setor privada (BARCAUI, 2012). 

Como definição, Abbasi e Al-Mharmah (2000) descrevem a prática de 

gerenciamento de projetos como a arte ou a ciência voltada ao planejamento, 

concepção e gestão de determinado trabalho, em todas as fases do ciclo de vida de 

um projeto. É uma prática relativamente moderna que busca alcançar os objetivos 

planejados dentro dos limites especificados de prazo e custo, tendo-se em conta a 

utilização efetiva dos recursos previamente alocados.  

Por sua vez, Srivannaboon e Milosevic (2006) definem o gerenciamento de 

projetos como uma forma especializada de gestão, utilizada para cumprir 

determinados objetivos adotando-se um cronograma e orçamento bem definidos. O 

gerenciamento de projetos é o conjunto de técnicas, ferramentas, habilidades e 

conhecimentos utilizados para garantir que os requisitos dos projetos sejam 

atendidos. 

Nesse sentido, Sokhanvar, Matthews e Yarlagadda (2014) afirmam que a 

gestão do conhecimento de projetos é um desafio que merece receber mais atenção 

por parte dos atuais modelos de maturidade em gestão de projetos, uma vez que 

estes não contribuem para a avaliação da maturidade do Project Management Office 

(PMO), sob a ótica da gestão do conhecimento. 

Segundo Sotille (2012), é comum que haja desafios para se justificar, tanto 

para os clientes internos como para os externos, a implantação de um ou mais EGPs 

em uma organização.  

Segundo Project Management Institute (PMI) muitos projetos 

governamentais possuem um grande número de Stakeholders envolvidos e 

interessados em suas atividades, tais como fornecedores, fiscais e o público em 

geral. Como a coordenação dessas relações é complexa e de difícil condução, os 

EGPs têm um papel de fundamental importância para o sucesso desses projetos, 
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atuando com habilidade para prover informações atualizadas sobre os projetos ao 

longo do ciclo de vida o que facilita a transição entre as fases. 

Segundo Silva (2014), o tempo médio de conclusão de projetos é da ordem 

de 7 anos onde realizou-se estudos em campo tendo como base de pesquisa os 

projetos com complexidade diferentes cujos prazos de conclusão tiveram variações 

entre 1 ano e 13 anos. A figura 7 apresenta o resultado da pesquisa. 

 

 

Figura 7 – Tempo de maturação de viabilização de projetos 
Fonte: adaptado de Silva (2014). 

 

 

2.9 LIÇÕES APRENDIDAS 

 

As lições aprendidas (LA) são narrativas que explicitam conhecimentos ou 

entendimento adquirido através de uma experiência, que pode ser tanto positiva 

como negativa. A lição relata o que era esperado acontecer, os fatos e desvios 

ocorridos, a análise das causas desses desvios e o que pode ser aprendido durante 

o processo. (MILESTONE, 2009).  

O compartilhamento das LA constitui-se como uma das mais eficientes 

ferramentas da Gestão do Conhecimento (GC) objetivando transferir o conhecimento 

vivenciado que resulta em uma boa prática, assim como o conhecimento da 

mitigação do risco ao qual o processo poderia estar submetido. Assim, o 

conhecimento necessariamente deve ser compartilhado e distribuído dentro de uma 

organização de forma que as informações ou experiências beneficiem toda a 

empresa, configurando-se como uma eficiente ferramenta para a transferência de 

conhecimento dentro da organização uma vez que, havendo a percepção do 
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gerenciamento sobre os fatos relatados e classificados, pode-se sedimentar 

inovações e melhorias nos processos e resultados.  

Os resultados das LA podem ser identificados, capturados, armazenados e 

disponibilizados em um banco de dados. O quadro abaixo representa um resumo da 

estrutura sistema de Lições Aprendidas e a Figura 8 apresenta o Processo de 

Tratamento das Lições Aprendidas. 

 

Quadro 3 - Estrutura sistematizada de Lições Aprendidas 

CONHECIMENTO 

IDENTIFICAR 

mapear 

CAPTURAR 

Organizar 

ARMAZENAR 

Proteger 

DISPONIBILIZAR 

compartilhar 

Elaboração de lista de 
conhecimento 

Padronizar e otimizar a 
disponibilização de documentos 

eletrônicos 
Banco de ideias; 

Criar ponto único de 
acesso ao 

conhecimento; 

Mapeamento de 
competências 

Padronizar e otimizar a 
disponibilização de documentos 

eletrônicos 

Apoio aos programas de 
retenção e valorização de 

especialistas; 

Incentivar a criação de 
eventos de transmissão 
de conhecimento tácito; 

Identificação e 
mapeamento das fontes 
externas de geração de 

conhecimento; 

Padronizar a coleta de fontes 
externas 

Definição de politicas e 
ferramentas para proteção do 
conhecimento armazenado; 

Promover a reutilização 
do conhecimento 
disponibilizado; 

Mapeamento de processos 
Digitalização de documentos em 
papel; do passado e relevantes; 

Definição do banco de dados 
e de estruturas de diretórios 

Selecionar ferramenta, 
implantar, orientar e 
acompanhar fóruns 

virtuais de discussão; 

 
Organização do fluxo de 

documentos; 
  

 
Indicação de programas de 

capitação – captura do 
conhecimento tácito 

  

MONITORAR 

Monitoramento da utilização dos padrões de captura de conhecimento; 

Monitoramento da utilização dos meios de consulta 

Sugestão de mudanças nos processos de captura, armazenagem e disponibilização; 

Acompanhamento de eventos de transmissão do conhecimento; 

Acompanhamento de indicadores e desempenho e acompanhamento de tendências e tecnologias de mercado 

Acompanhamento dos processos de novas aquisições e renovações dos periódicos pela biblioteca 

Fonte: Adaptado do Escopo de Atuação da Gestão do conhecimento no CTC (ALVARENGA NETO, 
2008, p. 193). 

 

Segundo Xanthopoylos (2005, p. 99-100), a utilização das LA aplica-se a: 

 

a) Evitar desperdício de recursos; 
 

b) Aumentar a segurança ocupacional, da saúde e do trabalho; 
 

c) Evitar retrabalhos; 
 

d) Aumentar a excelência operacional; 
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e) Aumentar a qualidade do processo ou a percebida pelo cliente; 
 

f) Adequar as características de produtos e serviços; 
 

g) Conseguir tempo de resposta rápida às necessidades de mercado; 
 

h) Tomar ações corretivas para novas diretrizes; 
 

i) Prevenir recorrência de acidentes. 
 

 

Figura 8 - Processo de Tratamento das Lições Aprendidas 
Fonte: Adaptado de Weber e Becerra Fernandez (2000 apud GAO, 2002). 

 

Segundo Eneida Engelbreth (2009), cinco pontos são elencados para obter 

sucesso na implantação do processo de documentação das lições aprendidas, são 

eles:  

 

a) Conscientizar os membros da organização - é necessário quebrar o 

paradigma de que a coleta e registro de lições aprendidas são uma 

perda de tempo e instaurar o conhecimento das vantagens que o 

compartilhamento de informação traz para a organização. Para que esse 

processo funcione, é muito importante o patrocínio para gerar motivação 

e envolvimento de todos. De acordo com Brett (2000), para a plena 

utilização das práticas de Gestão do Conhecimento em uma empresa, 
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um dos fatores-chave é o comprometimento das partes interessadas e 

da força de trabalho, o que envolve uma mudança de cultura; 

 

b) Coletar e registrar experiências - esta é uma tarefa considerada custosa e 

que demanda grande esforço por parte da equipe. É essencial para que 

esta tarefa seja executada o uso de práticas e métodos fáceis e que 

sejam orientadas a documentação de itens relevantes para a 

organização, também é importante que esses itens sejam organizados 

seguindo um padrão definido; 

 

c) Analisar sucessos e fracassos - Não basta apenas registrar e catalogar as 

lições aprendidas é necessário também que essas lições sejam 

entendidas e analisadas. Identificar as ações que contribuíram para bons 

resultados e analisar o que deu errado, como forma de entender e 

contextualizar esses registros, objetivando adotar medidas de melhoria 

quando necessário; 

 

d) Disseminar o conhecimento - Não é suficiente apenas arquivar essas 

lições, deve-se divulgar por toda a organização. Mas essa divulgação 

deve levar em consideração o direcionamento e a priorização destas 

informações de acordo com os interesses de cada grupo; 

 

d) Manter atualizados os registros - É muito importante entender que o 

processo de registro das lições aprendidas deve ser cíclico, ou seja, deve 

ser constantemente atualizado. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

 

Este capítulo aborda a classificação da pesquisa, o universo e a amostra, 

bem como seu desenvolvimento da pesquisa. 

Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, baseado em pesquisa 

histórico-documental. Sua classificação teve como referência os critérios de 

classificação de pesquisa propostos por Vergara (2000), quanto aos fins e quanto 

aos meios. Quanto aos fins, a pesquisa foi exploratória e descritiva. Quanto aos 

meios, a pesquisa foi bibliográfica e de campo.  

A abordagem qualitativa desta pesquisa caracteriza-se como “estudo de 

caso exploratório”. Esses tipos de estudo, segundo Yin (2005, p. 25) “favorecem 

estratégias de levantamento de dados ou análise dos registros arquivais” assim 

como “a capacidade de lidar com uma ampla variedade de evidências, documentos, 

entrevistas e observações”. 

A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio de livros, periódicos, teses, 

dissertações e relatórios elaborados pela SAESA, por organizações e empresas de 

consultorias especializadas independentes no intuito de obter informações sobre as 

usinas hidrelétricas, sua história, evolução e contextualização no cenário nacional e 

mundial, destacando-se o Relatório da Avaliação Socioambiental - Due Diligence 

para atendimento das exigências das EPFIs  e a Hydropower Sustainability 

Assessment Protocol – HSA, elaborado pela empresa International Hidropower 

Association – IHA. A partir dessa pesquisa, obteve-se uma melhor compreensão dos 

desafios enfrentados na construção de UHE Santo Antônio, possibilitando a 

consolidação do referencial teórico necessário para a preparação da pesquisa de 

campo. 

 

3.1 ESTUDO BIBLIOMÉTRICO 

 

O Portal de Periódicos da CAPES foi oficialmente lançado em 11 de 

novembro de 2000, na mesma época em que começavam a ser criadas as 

bibliotecas virtuais e quando as editoras iniciavam o processo de digitalização dos 

seus acervos. Com o Portal, a Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível 

Superior (CAPES) passou a centralizar e otimizar a aquisição desse tipo de 

conteúdo, por meio da negociação direta com editores internacionais.  
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O portal de Periódicos da CAPES é uma biblioteca virtual que reúne e 

disponibiliza para as instituições de ensino e pesquisa no Brasil produções 

científicas. Esse Portal oferece acesso a textos completos disponíveis em mais de 

37 mil publicações periódicas, internacionais e nacionais, e as diversas bases de 

dados que reúnem desde referências e resumos de trabalhos acadêmicos e 

científicos até normas técnicas, patentes, teses e dissertações dentre outros tipos de 

materiais, cobrindo todas as áreas do conhecimento. Inclui também uma seleção de 

importantes fontes de informação científica e tecnológica de acesso gratuito na web. 

Além de excelente representatividade e abrangência, a base de dados de 

artigos científicos, o ISI Web of Science deve-se também à facilidade em emitir 

relatórios de pesquisa de forma clara e quantificada. A amostra pesquisada 

corresponde aos documentos indexados na base de dados ISI com o acesso ao 

Portal de periódicos CAPES em outubro de 2015. 

A pesquisa bibliométrica realizou-se utilizando as strings: 

“SUSTAINABILITY” AND “HYDROPOWER” na base de dados ISI. 

A primeira busca resultou em 195 documentos no total cuja distribuição por 

tipo de documento está ilustrada na Tabela 8. Tipos de Documentos e quantidades 

resultantes da pesquisa na base de dados ISI. 

 

Tabela 8 - Tipo de Documentos e quantidades resultantes da pesquisa na base de dados ISI 

TIPO DE DOCUMENTO QUANTIDADE 

Artigos 127 

Revisões 25 

Papers em Conferências 40 

Material Editorial 3 

Fonte: Autor (2015) 

 

A tabela 9 apresenta as áreas de pesquisas. Foram apresentas as 10 

categorias mais citadas e as respectivas quantidades. 
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Tabela 9 - Áreas de Pesquisas da base de dados ISI 

CATEGORIAS QUANTIDADE 

Energy Fuels 67 

Environmental Sciences Ecology 65 

Water Resources 47 

Engineering  38 

Thermodynamics 8 

Business Economics 7 

Marine Freshwater Biology 7 

Geology 6 

Computer Science 5 

Agriculture 4 

Fonte: Autor (2015) 

 

Realizou-se um primeiro refinamento, considerando apenas os artigos em 

periódicos resultando 127 registros conforme Tabela 10 que apresenta os dez 

periódicos com maior número de artigos, o International Standard Serial Number 

(ISSN) assim como o Fator de Impacto, e a Tabela 11 com os autores com maior 

número de publicações. 

 

Tabela 10 - Revista e periódicos apresentados na consulta a base de dados ISI 

ARTIGOS QUANTIDADES 

PUBLICADAS 

ISSN FATOR DE 

IMPACTO 

(JCR) – 2014 

RENEWABLE SUSTAINABLE ENERGY 

REVIEWS  

22 1364-0321 5.901 

ENERGY POLICY  12 0301-4215  2.575 

WASSERWIRTSCHAFT  7 0043-0978 0.087 

RENEWABLE ENERGY  7 0960-1481 3.476 

ENERGY  6 0360-5442 4.844 

WATER RESOURCES MANAGEMENT  5 0920-4741 2.600 

RIVER RESEARCH AND APPLICATIONS  3 1535-1459 2.025 

HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL  3 0262-6667 1.549 

ECOLOGICAL INDICATORS 3 1470-160X 3.444 

WATER POLICY  2 1366-7017 0.833 

Fonte: O autor (2015). 
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Tabela 11 - Autores com maior número de publicação na base de dados ISI 

AUTORES QUANTIDADE 

PUBLICADA 

MCNABOLA,A; 4 

COUGHLAN,P; 3 

JAGER,H.I; 3 

KATOCH,S.S; 3 

KUMAR,D, 3 

WILLIAMS A.P, 3 

Fonte: O autor (2015). 

 

3.2 LEVANTAMENTO DA CRONOLOGIA DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA  

 

O Gráfico 1 apresenta a evolução das publicações ao longo dos anos. Esses 

dados nos ajudam a identificar o início das publicações sobre o tema pesquisado e o 

período de maior publicação.  

 

Gráfico 1 - Distribuição de registros por ano de publicação. 
     Fonte: O autor (2015). 

Verifica-se um aumento expressivo nos últimos 5 anos referente às 

publicações passando de 13 em 2010 para 35 em 2014. Até outubro de 2015, 

publicou-se 23 artigos. 
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4 ESTUDO DE CASO: O CASO DA MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO DE 

PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS NO CONTEXTO DO FINANCIAMENTO 

UTILIZANDO-SE OS PRINCÍPIOS DO EQUADOR 

 

O rio Madeira é vital para o estado de Rondônia, visto que é usado para 

navegação. O propósito do empreendimento foi o de construir uma usina com o 

menor impacto ambiental possível para geração de energia limpa, renovável e 

sustentável, observando os programas ambientais alinhados com o Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA).  

Os 30 projetos socioambientais implantados durante a execução da UHE 

Santo Antônio encontram-se listados no Projeto Básico Ambiental (PBA) preparado 

para subsidiar o processo de Licenciamento Ambiental na etapa de obtenção da 

Licença de Instalação (LI) da UHE Santo Antônio.  

O PBA foi resultado de vários anos de estudos, inteligência alocada e de um 

intenso processo de esclarecimento e interação com as partes impactadas pelo 

projeto, no âmbito da região Amazônica, do Estado de Rondônia e do município de 

Porto Velho.  

Os 30 programas socioambientais constantes do Projeto Básico Ambiental 

convergem com os Princípios do Equador, com os requisitos de financiamento e com 

performance standard das organizações multilaterais como o IFC. O PBA ser 

subdividido em projetos físico, biótico, socioeconômico e gerenciais conforme 

Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Resumo do Projeto Básico Ambiental – PBA 

 
PROJETO 

FÍSICO 

 
PROJETO 
BIÓTICO 

 
PROJETO 

SOCIOECONÔMICO 
 

 
PROJETOS 

GERENCIAIS 
 
 

Monitoramento do 
Lençol Freático 

Programa de Monitoramento 
Hidrobiogeoquímico 

Compensação Ambiental Programa 
Ambiental para a 
Construção (PAC)  
 

Monitoramento  
Sismológico 

Programa de Monitoramento 
Limnológico  
 

Comunicação Social  Sistema de Gestão 
Ambiental (SGA) 
 

Monitoramento  
Climatológico 

Programa de Monitoramento 
de Macrófitas Aquáticas 
 

Educação Ambiental 
 

 

Monitoramento do 
Hidrossedimentológico 

Programa de Conservação 
da Flora 
 

Saúde Pública 
 

 

Acompanhamento dos Programa de Conservação Apoio às Comunidades  
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Direitos Minerários e 
da Atividade 
Garimpeira 

da Fauna 
 

Indígenas  

 Programa de Desmatamento 
da Área de Influência Direta 
 

Relacionados ao Patrimônio 
Arqueológico,  
Pré-Histórico e Histórico 
 

 

 Programa de 
Acompanhamento das 
Atividades de Desmatamento 
e de Resgate da Fauna na 
Área de Interferência Direta 
 

Preservação do Patrimônio 
Paleontológico 
 

 

 Programa de Conservação 
da Ictiofauna  
 

Remanejamento da População  
Atingida 
 

Patrimônio 
Arqueológico, Pré-
Histórico e 
Histórico. 
 

  Ações a Jusante  

  Recuperação da Infra Estrutura 
Afetada 
 

 

  Compensação Social 
 

 

  Plano Ambiental de 
Conservação e Uso do Entorno 
do Reservatório 
 

 

  Programa de Apoio às 
Atividades de Lazer e Turismo  
 
 

 

Fonte: Autor (2015) 

 

 

4.1 O ESTADO DE RONDÔNIA E O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 

 

A Região Norte do Brasil é a mais extensa com 3.869.637 km², sendo 

composta por sete estados: Acre, Amapá,Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e 

Tocantins. Rondônia ocupa 243.044 km² da parte sudoeste da Amazônia Brasileira, 

correspondendo a 2,8% da área do país, predominando a floresta tropical úmida, 

ricas bacias hidrográficas, alta pluviosidade, temperatura média anual elevada e 

relevo acidentado (SIMÃO, 2006). O Estado de Rondônia possui 52 municípios com 

população residente de 1.562.409 habitantes, enquanto o município de Porto Velho 

possui 428.527 habitantes e com estimativa de 502.748 para 2015 (IBGE, 2010).  

A capital rondoniense, com extensão territorial com 34.096,39 km² se 

localiza na Bacia do Rio Amazonas, na parte oeste da Região Norte do Brasil, na 

área abrangida pela Amazônia Ocidental no Planalto Sul-Amazônico, uma das 

parcelas do Planalto Central Brasileiro e têm como limites os estados do Mato 

http://www.estadosecapitaisdobrasil.com/estado/acre
http://www.estadosecapitaisdobrasil.com/estado/amapa
http://www.estadosecapitaisdobrasil.com/estado/amazonas
http://www.estadosecapitaisdobrasil.com/estado/para
http://www.estadosecapitaisdobrasil.com/estado/rondonia
http://www.estadosecapitaisdobrasil.com/estado/roraima
http://www.estadosecapitaisdobrasil.com/estado/tocantins
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Grosso (a leste), Amazonas (ao norte), Acre (a oeste) e a República da Bolívia (a 

oeste e sul), sendo a única capital estadual que faz fronteira com outro país. Em 

termos econômicos, a cidade detém o quarto maior PIB da Região Norte, depois de 

Manaus, Belém e Parauapebas.  

A hidrografia de Rondônia é formada por uma bacia principal, a do rio 

Madeira, e por cinco bacias tributarias; Guaporé, Mamoré, Abunã, Jamari e Machado 

ou Ji-paraná. O rio Madeira é um dos principais afluentes da margem direita do rio 

Amazonas, tem uma extensão de aproximadamente 1.056 km de Porto Velho até a 

foz, no rio Amazonas, sendo aproximadamente 180 km dentro dos limites de 

Rondônia e 876 km no estado do Amazonas.  

A construção da UHE Santo Antônio foi realizada no Município de Porto 

Velho sendo este o maior município em extensão territorial, conforme observado no 

Gráfico 2 abaixo. O município de Porto Velho se destaca também por ser a capital 

brasileira com maior área territorial, estendendo-se por pouco mais de 34 mil km², 

sendo mais extenso que países como Bélgica (30,5mil km²) e Israel (20,7 mil km²). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Extensão territorial dos dez maiores municípios do Estado 
Fonte: IBGE (2015) 

 

O município de Porto Velho foi fundado pela empresa americana Madeira 

Mamoré Railway Company em 4 de julho de 1907, durante a construção da Estrada 

de Ferro Madeira-Mamoré. Em 2 de outubro de 1914 foi legalmente criada como um 
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município do Amazonas, transformando-se em capital do estado de Rondônia em 

1943, quando criou-se o Território Federal do Guaporé.  

A economia do Estado de Rondônia esteve relacionada com aspectos 

históricos que, através de seus atores, buscaram penetrar, conhecer, ocupar e 

explorar as riquezas da Amazônia Ocidental. No século XVII, a economia estava 

relacionada com a penetração das bandeiras, à procura da mão de obra indígena, 

do ouro e da prata do Peru (ESCOBAR, 1994).  Já no século XIX, houve o 

surgimento da demanda no mercado internacional de borracha nativa, provocando 

um grande estímulo à sua produção, promovendo o chamado “primeiro Ciclo da 

Borracha”, entre 1877 e 1880.  

Até 1970, os movimentos migratórios originados historicamente pelos ciclos 

do ouro, borracha e cassiterita e pela construção da Estrada de Ferro Madeira-

Mamoré, não foram suficientemente consistentes para descaracterizar o Estado de 

Rondônia como uma região subpovoada dentro do contexto nacional que 

apresentava apenas 1,46 hab./km².  

Em 1980, com a construção da BR-364, ligando Cuiabá a Porto Velho, a 

transferência da fronteira agrícola do Centro-Sul para Rondônia e a implantação pelo 

Governo Federal através do Instituto Nacional de Controle e Reforma Agrária 

(INCRA) de projetos de colonização para pequenos agricultores foram instrumentos 

decisivos na consolidação da ocupação desta área atingindo uma densidade 

demográfica de 2,02 hab./km², onde segundo (IBGE, 2010) apresenta hoje 4,50 

hab./km². 

A cidade percebeu vários ciclos de prosperidade e decadência e que podem 

ser compreendidos como definidores da formação da cidade, em termo de 

consolidação de infraestrutura e demandas econômicas. De acordo com 

(ESCOBAR, 1994), as consequências das transformações econômicas resultaram 

na expansão e diversificação da produção agrícola, no surgimento de novo padrão 

de crescimento, concentrado na estrutura agropecuária, na exploração do ouro e na 

formação do garimpo. 

A Tabela 12 apresenta um conjunto de indicadores do município de Porto 

Velho. 

 

 

 



76 

 

 

Tabela 12 - Síntese das Informações do Município de Porto Velho. 

INDICADORES MACRO PORTO VELHO 

Área da unidade territorial 34.096,39 km 

Estabelecimentos de Saúde SUS 99 estabelecimentos 

Matrícula - Ensino fundamental – 2012 82.969 matrículas 

Matrícula - Ensino médio – 2012 16.058 matrículas 

PIB per capita a preços correntes – 2012 R$: 22.081,33  

PIB Porto Velho – 2012 R$:9,775 bilhões 

População residente  428.527 pessoas 

População residente – Homens 217.618 pessoas 

População residente – Mulheres 210.909 pessoas 

População residente alfabetizada 363.892 pessoas 

População residente que frequentava creche ou escola  142.118 pessoas 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM 

2010) 

0,736 

Fonte: IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010). 

 

 

4.1.1 A Usina Hidrelétrica de Santo Antônio no Município de Porto Velho 

 

A usina hidrelétrica de Santo Antônio situa-se a 1.063 km da foz do rio 

Madeira, a sete quilômetros de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia. 

A UHE Santo Antônio quando concluída em novembro de 2016 terá a 

capacidade de Geração de 3.568 Megawatts, a partir da operação de 50 Turbinas do 

Tipo Bulbo, cada uma com 71,6 MW, tornando-se uma das 15 maiores hidrelétricas 

do mundo. Operando a plena potência, a UHE Santo Antônio produzirá mais de 19,5 

milhões de MWh (megawatt-hora) por ano de energia elétrica, de acordo com o 

(consórcio UHE Santo Antônio, 2011). 

A principal característica da UHE Santo Antônio é o aproveitamento da alta 

vazão do rio Madeira para gerar energia com reservatório reduzido e pequena queda 

d água. A UHE Santo Antônio está sendo construída pela Santo Antônio Energia 

(SAE), que é a concessionária formada pelas empresas: Centrais Elétricas de Minas 

Gerais (Cemig), com participação de 10%; SAAG – Controlada pela Andrade 

Gutierrez, 12,4%; Odebrecht Energia do Brasil, 18,6%; Caixa - Fundo de 

Investimentos e Participações (FIP) ,20%; e Furnas Centrais Elétricas, 39%. Este 
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empreendimento é constituído de empresas brasileiras, líderes mundiais na 

construção e operação de usinas hidrelétricas. 

O projeto de construção da usina de Santo Antônio começou a ser 

desenvolvido em 2001, com a realização de estudos geológicos e de engenharia 

pelo consórcio Furnas-Odebrecht, para identificar o local mais apropriado para sua 

instalação, bem como a tecnologia de geração de energia indicada para o rio 

Madeira com o menor impacto para as comunidades e a biodiversidade amazônica. 

De acordo com Kumar e Katoch (2014), qualquer projeto hidrelétrico seja 

mega, grande ou pequeno, deve ser ponderado sob o  ponto de vista de 

sustentabilidade no momento da sua criação. Sem avaliação adequada 

sustentabilidade, o projeto pode enfrentar muitos problemas durante a sua 

construção ou fase operacional. 

O projeto básico da Usina Hidrelétrica Santo Antônio foi aprovado em 2008 

pela ANEEL- Agência Nacional de Energia Elétrica e sua construção foi iniciada pela 

Santo Antônio Energia, concessionária responsável pela sua operação, no mesmo 

ano. Em 2011, com o fechamento de parte das comportas do vertedouro da Usina, 

ocorreu o início do enchimento do reservatório.  

Para a construção de todo o complexo hidrelétrico que engloba o 

fornecimento do projeto, execução das obras civis, fornecimento dos equipamentos 

eletromecânicos, montagem eletromecânica e comissionamento a concessionária 

contratou-se o Consórcio Construtor Santo Antônio (CCSA), formado pelo Consórcio 

Santo Antônio Civil – CSAC (Construtora Norberto Odebrecht e Andrade Gutierrez), 

Odebrecht Energia e pelo Grupo Industrial do Complexo Rio Madeira – Gicom 

(ALSTOM, ANDRITZ, BARDELLA, SIEMENS E VOITH). 

A construção da UHE Santo Antônio exigiu soluções inovadoras em 

engenharia e tecnologia. Uma das principais, do ponto de vista tecnológico, foi a 

instalação de turbinas bulbo, as maiores hoje em funcionamento no mundo. De 

acordo com McNabola (2014), muitos projetos não consideram complexidades tais 

como variações nos fluxos de água ou a eficiência da turbina. Tais características 

foram alcançadas porque a hidrelétrica foi projetada para alcançar a máxima 

eficiência com o mínimo impacto socioambiental. 

Com investimento total da ordem de R$ 20 bilhões, a usina hidrelétrica de 

Santo Antônio é uma hidrelétrica com baixo impacto ambiental, considerando a 

relação entre capacidade instalada e dimensões do reservatório, e passa a ser um 

http://apps-webofknowledge.ez24.periodicos.capes.gov.br/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=4B1pY3CTie8BqKuqLbA&field=AU&value=Kumar,%20D
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marco na história de produção de energia por meios hídricos no país. A empresa 

tem o compromisso de monitorar e mensurar os resultados sociais e ambientais do 

empreendimento, para garantir adequado procedimento em todas as fases. A 

Licença de Instalação concedida pelo IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renováveis em 18 de agosto de 2008 limitou a área 

represada para 400 km², pouco superior ao que ocorre nas cheias anuais do rio. 

O marco de operação da Usina foi em 30 de março de 2012 beneficiando 

tanto os consumidores locais como aqueles localizados nas demais regiões do país. 

Isto porque, a usina já está conectada ao Sistema Integrado Nacional (SIN) também 

abastece o sistema Acre-Rondônia (atende por 70% do consumo total dos dois 

estados). Esta geração aumenta a quantidade, qualidade e confiabilidade da energia 

elétrica disponível na região. 

Entretanto, os impactos ocasionados por grandes hidrelétricas assumem 

intensidades e temporalidades diferenciadas, esse entendimento torna-se importante 

para o planejamento e pode ser sistematizado em três momentos: (I) anterior à 

construção da obra – impactos especulativos como o crescimento populacional, 

dado a expectativa de geração de empregos e especulação imobiliária, entre outros; 

(II) durante sua construção – impactos imediatos ocasionados a partir da 

materialização das hidrelétricas, como pré-requisito para que elas ocorram, a 

exemplo do deslocamento populacional da área de influência do reservatório; por fim 

(III), com o término da construção – impactos processuais ou cumulativos são os 

desencadeados pela obra e que se somam às tensões já existentes. 

A Tabela 13 abaixo apresenta algumas características técnicas da 

construção da UHE Santo Antônio. 

 

Tabela 13 - Principais Informações Técnicas da UHE Santo Antonio 

Dados técnicos AHE Santo Antônio 

NA máximo Normal El. 70,5 m 

NA mínimo Normal El. 70,5 m 

NA Normal Jusante El. 55,3 m 

Área do Reservatório 400,0 km² 

Volume do Reservatório 2.075,1 x 106 Km² 

Potência Instalada 3.568 MW 

 

http://www.ons.org.br/conheca_sistema/o_que_e_sin.aspx


79 

 

 

Tabela 13 - Principais Informações Técnicas da UHE Santo Antonio (continuação) 

Dados técnicos AHE Santo Antônio 

Energia Média 1.973 MW médios 

Energia Média 1.973 MW médios 

Queda Bruta 13,9 m 

Tipo de turbina Bulbo 

Potência Unitária 71,6 MW 

Nr. Unidades 50 

Barragem Tipo Concreto/Enrocamento 

Altura Máxima da Barragem 60,0 m 

Vertedouro Tipo Controlado 

Número de Comportas 18 

Desvio do Rio Pelo Vertedouro 

Subestação Elevadora Tensão 13,8 KV / 500KV 

Linha de Transmissão Extensão 5 km 

Fonte: Adaptado pelo autor – Santo Antonio (2012). 

 

 

4.2 AVALIAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA UHE SANTO ANTÔNIO 

 

A avaliação Socioambiental da conformidade do projeto de construção da 

UHE Santo Antônio com a legislação e os Princípios do Equador é mandatória e 

constitui obrigação da SAE com as EPIFs. A consultoria é desenvolvida por 

empresas independentes, especializadas em planejamento e gestão ambiental. 

Adicionalmente, são realizados serviços de Engenharia Independente para 

disponibilizar aos bancos relatórios sobre a situação do empreendimento no período 

correspondente. Os relatórios têm por objeto o acompanhamento do Contrato EPC 

sob o ponto de vista do avanço físico das obras e respectivas medições. É realizado 

também o acompanhamento do progresso de atividades e respectivos desembolsos. 

As empresas de avaliação Socioambiental Independente são contratadas pela SAE 

com a aprovação dos bancos conforme exigência dos financiamentos. 

Na convergência dos PBA, Princípios do Equador e do IFC, além de outros 

protocolos socioambientais voltados para o desenvolvimento sustentável, destaca o 

papel da International Hydropower Association (IHA) no processo de viabilização de 

projetos de geração de energia hidrelétrica. A IHA é uma organização que tem por 

objetivo fomentar o desenvolvimento equilibrado da energia hidráulica. Fazem parte 
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da IHA diversas empresas desde fabricantes, projetistas, construtores, 

empreendedores, governos, bancos, universidades e organizações não 

governamentais (ONGs). 

A IHA desenvolveu com um grande número de organizações inclusive 

diversas ONGs, como por exemplo, World Wild Found for Nature (WWF), The Nature 

Conservancy (TNC) e Banco Mundial, ações que permitiram emitir o Protocolo de 

Sustentabilidade de Usinas Hidrelétricas (Hydropower Sustainability Assessment 

Protocol), que permite direcionar o processo de avaliação dos projetos frente aos 

desafios socioambientais.  

Os Princípios Principais do Protocolo estão relacionados com: 

a) O desenvolvimento sustentável centrado no cumprimento de 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade de futuras 

gerações em cumprir com as suas próprias necessidades; 

 

b)  O desenvolvimento sustentável conectado com a redução da pobreza, 

respeito pelos direitos humanos, alterações de padrões de produção e 

consumo não sustentáveis, viabilidade econômica de longo prazo, proteção 

e gestão da base de recursos naturais e gestão ambiental responsável; 

 

c) O desenvolvimento sustentável comprometido com a busca de sinergias e 

trocas entre os valores econômicos, sociais e ambientais, obtido através de 

uma relação equilibrada, transparente, responsável, aproveitando o 

conhecimento em suas várias perspectivas bem como o uso de tecnologias 

inovadoras; 

 

d) A responsabilidade social, a transparência e a prestação de contas como 

princípios chave da sustentabilidade; 

 

e) O desenvolvimento da energia hídrica de forma sustentável, propiciando 

benefícios nacionais, regionais e locais, além do potencial de representar 

uma função importante para as comunidades no cumprimento de objetivos 

de desenvolvimento sustentável. 
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O IHA Assessment Protocol possui 4 tipos diferentes de avaliação (Estágio 

Inicial, Preparação, Implementação, Funcionalidade). O tipo de avaliação que a SAE 

submeteu-se foi para a Implementação da usina, onde foram observados 20 tópicos, 

resumindo importantes considerações de sustentabilidade do projeto e permitindo a 

produção de um perfil de sustentabilidade para o empreendimento. As avaliações 

possuem tópicos diferentes e os programas são avaliados em uma escala de 1 a 5 

tomando por base determinados pontos de referências, em termos de qualidade, de 

extensão e alcance dos programas ambientais4.  

Esta iniciativa é possível a partir da construção de parcerias do IHA com 

Stakeholders de projetos hidrelétricos, o que possibilita endereçar orientações e 

melhorias em diferentes etapas e situações do projeto. A atuação da IHA nos 

projetos de usinas hidrelétrica pode ser decorrente de uma exigência de Stakeholder 

ou de uma iniciativa voluntária, caso verificado na UHE Santo Antônio. 

O Estudo de Caso teve como base as considerações anteriormente 

apresentadas, direcionada em 13 programas selecionados do HSA Santo Antônio, 

2014, os quais foram selecionados para efeito do estudo, constantes da Tabela 15. 

                                                           
4
 Fonte: www.hydrosustainability.org – Santo Antônio, Brazil, 2015. 
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5  ANÁLISE DOS RESULTADOS DO ESTUDO DE CASO 

 

Neste capítulo apresentam-se e mensuram-se o desempenho dos projetos 

socioambientais desenvolvidos, a partir da estruturação do financiamento da UHE 

Santo Antônio, no município de Porto Velho, Rondônia, em consonância com o PBA 

e com os Princípios do Equador. 

As Lições Aprendidas têm contribuição decisiva para a disseminação e 

divulgação do conhecimento. Estas contribuições trazem como consequência a 

redução de retrabalho, melhorias de produtividade e na qualidade dos serviços.  

Os programas selecionados do Protocolo de Sustentabilidade (HSA 

Protocol) para o Estudo de Caso são apresentados abaixo, com denominação, 

contextualização, perfil de sustentabilidade e informações complementares. 

O Perfil de Sustentabilidade é um parâmetro do Protocolo para avaliação do 

projeto baseado na verificação comprovada de gaps significativos ou não, com 

relação às boas práticas dos programas socioambientais correspondentes.  

As avaliações são feitas nos 20 programas elencados abaixo, com 

pontuação variável de 1 a 5, onde a inexistência de gap resulta na maior pontuação, 

com base em critérios que leve em conta a análise das boas práticas (basic good 

practice) e análise das melhores práticas comprovadas (proven best practice). 

Os programas abordados no Protocolo de Avaliação de Sustentabilidade são 

os seguintes, os quais serão qualificados na sequência. 

 

Tabela 14 - Programas Socioambientais 

(I-1) Programa de Comunicação Socioambiental 

(I-2) Governança Corporativa 

(I-3) Gestão de Questões Socioambientais 

(I-4) Gestão Integrada de Projeto 

(I-5) Infraestrutura e segurança das obras civis 

(I-6) Viabilidade Econômica-Financeira  

(I-7) Benefícios do Projeto 

(I-8) Compras 

(I-9) Comunidades Afetadas  

(I-10) Reassentamento 

(I-11) Comunidades Indígenas 

(I-12) Mão-de-Obra e Condições de Trabalho 

(I-13) Herança Cultural 

(I-14) Saúde Pública 
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Tabela 14 - Programas Socioambientais 

                                                      (continua) 

(I-15) Biodiversidade – Fauna, Flora e IctioFauna 

(I-16) Erosão e Sedimentação 

(I-17) Qualidade da Água 

(I-18) Qualidade do ar, resíduos e ruído 

(I-19) Preenchimento do reservatório 

(I-20) Fluxo do rio à jusante 

Fonte: Autor, adaptado HSA Protocol (2014). 

 

Dentre os programas mencionados anteriormente mostra-se programas 

selecionados e não selecionados para o Estudo de Caso, conforme tabela 15. 

 

Tabela 15 - Programas socioambientais – Selecionados e não Selecionados 

ESTUDO DE CASO 

Programas Selecionados Programas não selecionados  

 

 I-1, I-2, I-3, I-4, I-6, I-7, I-9, I-10, I-11, I-12, 

I-13, I-14, I-15 e I-17 

I-4, I-5, I-8, I-16, I-18, I-19 e I-20. 

 

Fonte: Autor (2015). 

 

É apresentado a seguir informações específica para os programas 

selecionados para os quais é apresentado contextualização correspondente, ao 

Perfil de Sustentabilidade do projeto com base na pontuação obtida, a interrelação 

entre os programas bem como informações complementares.  

 

Quadro 5 – (I-1) Programa de Comunicação Socioambiental 

a. Programas de Comunicação Socioambiental (I-1) 

Contextualização: O programa aborda envolvimento contínuo com os Stakeholders 

interessados no projeto, tanto dentro da empresa, bem como 

entre a empresa e as partes interessadas externas (por 

exemplo, as comunidades afetadas, governo, agências 

reguladoras, intuições financeiras, acionistas, universidade, 

contratados e subcontratos, ONG, Ministério Público, entre 

outros). A intenção é que as partes interessadas sejam 

identificadas e envolvidas nas questões de interesse, e os 

processos de comunicação e de consulta das partes 

interessadas sejam em toda a vida do projeto. 

Bloco de Impacto Conflitos de Convivência 

Programas associados  Programa Ambiental de Construção / Sistema de Gestão 
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Ambiental e Programa de Compensação Ambiental 

 Programa de Comunicação Social (Mecanismos de 

Interação – Reuniões). 

 Programa de Comunicação Social – Santo Antônio Energia 

Informa - Boletim Impresso Mensal; 

 Programa de Comunicação Social – Santo Antônio Energia 

e Você (programa de rádio); 

 Programa de Comunicação Social – Ações de Apoio às 

demais áreas e Programas Ambientais 

 Programa de Educação Ambiental 

 Programa de Apoio às Atividades de Lazer e Turismo 

 Sistema de Informações Georreferenciadas 

 Programa de Gestão Sociopatrimonial (PGSP) 

Programa de Remanejamento de População Atingida. 

Princípios do Equador/IFC Princípios do Equador 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 e 6.0; 

 Sistema de Gerenciamento e Avaliação Socioambiental;  

 Condições de Emprego e Trabalho;  

 Prevenção e Redução de Poluição;  

 Segurança e Saúde da Comunidade; 

 Preservação da Biodiversidade e Manejo Sustentável dos 

Recursos Naturais 

Desempenho de 

Sustentabilidade: 

5 

Observação: Inexistência de Gaps e Interrelação com os programas I-1, I-3. I-

7, I-9, I-10, I-12, I-13, I-14, I-15, I-18 e I-20. 

A Santo Antônio Energia realiza periodicamente o acompanhamento da imagem do projeto na 

mídia através da equipe de Relações Institucionais da concessionária. A ferramenta utilizada é o 

Índice de Qualidade de Exposição na Mídia – IQEM, que funciona por meio da compilação de 

vários dados, verificando a qualidade da exposição da empresa nos meios de comunicação. Para 

formar o índice, são considerados os seguintes fatores: todas as matérias referentes a um 

determinado grupo/empresa, veiculadas nos jornais locais e nacionais, e então analisadas e 

monitoradas por um grupo de profissionais especializados da agência.  

As notícias são avaliadas conforme os espaços que ocupam nos jornais, enfoque, utilização de 

fotos, e outras variáveis que determinam o impacto da informação. Esses dados são inseridos em 

um software gerando o resultado alcançado naquele dia. Também são realizadas pesquisas com 

mais de 400 jornalistas e executivos a respeito de como leem e valorizam as notícias, além de 

dados sobre as publicações, como o perfil de seus leitores, aspectos socioeconômicos a respeito 

dos públicos influenciados pelas diversas publicações. 

Fonte: Autor (2015). 
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Quadro 6 - (I-2) Governança Corporativa. 

b. Governança Corporativa (I-2) 

 Contextualização: O programa aborda considerações de governança corporativa 

para projetos de usina hidrelétrica. 

A intenção é que o proprietário/operador tenha de forma 

solidificada uma estrutura de negócios corporativos, políticas e 

práticas relacionadas ao tema, código de conduta e sistema de 

conformidade para as questões de transparência, atuação 

íntegra e responsável, capacidade de gerenciar questões de 

governança externas (por exemplo: capacidade institucional 

insuficiente, riscos políticos no país e em países de fronteiras, 

corrupção do setor público) e que possa garantir a prática de 

conformidade. 

Desempenho de 

Sustentabilidade: 

5 

Observação: Inexistência de Gaps 

Fonte: Autor (2015). 

 

Quadro 7 – (I-3) Gestão de Questões Socioambientais. 

c. Gestão de Questões Socioambientais (I-3) 

Contextualização: O programa aborda os planos e processos para a gestão de 

questões socioambientais. A intenção é que os impactos 

negativos associados à usina hidrelétrica sejam gerenciados para 

minimizar, mitigar, compensar e incrementar medidas a serem 

implementadas, assim como o cumprimento dos compromissos 

sociais e ambientais. 

Programas associados Sistema de Gestão Integrada e Ambiental; Programa de 

comunicação Social, Programa de remanejamento da população 

atingida;  

Princípios do Equador/IFC Princípios do Equador 2.0, 3.0 , 4.0, 5.0 e 6.0; 

 Sistema de Gerenciamento, Avaliação Socioambiental e 

Engajamento de Partes Interessadas; 

Desempenho de 

Sustentabilidade: 

5 

Observação: Inexistência de Gaps e Interrelação com o programa I-1 

Informações complementares: O conjunto de 30 programas do Projeto Básico Ambiental  é uma 

abordagem brasileira que segue padrões socioambientais para a gestão de impactos e 

oportunidades para o desenvolvimento de projetos hidrelétricos na Amazônia. Os PBAs são 

definidos, aprovados e auditados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA).  

Fonte: Autor (2015). 
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Quadro 8 - (I-6) Viabilidade Econômico-Financeira 

d. Viabilidade Econômica e Financeira (I-6) 

Contextualização: O programa endereça às questões de gestão financeira do 

projeto incluindo o acesso ao financiamento de recursos 

destinados a implementação do programa de sustentabilidade, 

bem como a capacidade do mesmo em gerar o retorno financeiro 

projetado para atender às obrigações do financiamento. Tem 

como intenção que o avance com uma base financeira sólida que 

abranja todos os requisitos de financiamento do projeto,  incluindo 

medidas e compromissos socioambientais, o financiamento do 

programa de reassentamento e melhoria da subsistência, bem 

como a entrega dos benefícios do projeto para as comunidades 

afetadas pelo mesmo. 

Bloco de Impacto Dinamização Econômica 

Programas associados • Programa de Saúde Pública; Programa de  

Compensação Social: Projeto de Monitoramento  

Expansão Demográfica; Programa de  

Compensação Social: Programa ACREDITAR 

Princípios do Equador/IFC Tudo de conformidade com as bases da estruturação de 

financiamento do projeto 

Desempenho de 

Sustentabilidade 

5 

Programas associados • Programa de Saúde Pública; Programa de  

Compensação Social: Projeto de Monitoramento  

Expansão Demográfica; Programa de  

Compensação Social: Programa ACREDITAR 

Observação: Inexistência de Gaps 

Informações complementares:  

A UHE Santo Antônio teve um custo de viabilização da ordem de  R $ 19,5 bilhões, incluindo R $ 1,9 

bilhões investidos em sustentabilidade. O financiamento da dívida é fornecido por um consórcio de 

bancos, liderado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil (BNDES) e 

incluindo Banco Santander, Banco do Brasil, Banco Bradesco, Unibanco e do Fundo para a Região 

do Norte (FNO, uma Fundo Constitucional federal administrado pelo Banco de Amazônia), através 

de empréstimos com prazos superiores a 20 anos. 

Fonte: Autor (2015). 
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Quadro 9 - (I-7) Benefícios do Projeto 

e. Benefícios do Projeto (I-7) 

Contextualização: O programa aborda os benefícios adicionais que podem surgir a 

partir de um projeto hidrelétrico e o compartilhamento de 

benefícios, além dos pagamentos de compensação única ou 

apoio no reassentamento de comunidades afetadas. A intenção é 

que as oportunidades para oferecer benefícios adicionais sejam 

avaliadas e implementadas a partir de diálogos com comunidades 

afetadas de forma que os benefícios sejam entregues às 

comunidades afetadas pelo projeto. 

Programas associados  Programa de Compensação Social; 

 Programa de Apoio às atividades de Lazer e Turismo 

Princípios do Equador/IFC Princípios do Equador 2.0, 3.0 e 4.0; 

Sistema de Gerenciamento e Avaliação Ambiental 

Desempenho de 

Sustentabilidade: 

5 

Observação: Inexistência de Gaps e Interrelação com os programas I-9, I-10, I-

12 e I-15 

Informações complementares: 

O escopo dos Benefícios do projeto inclui: suporte para as empresas locais e fornecedores; 

oportunidades de emprego, qualificação e formação de mão de obra local, pagamento de royalties a 

serem investidos na área afetada como um mecanismo de beneficiamento, investimentos em 

pesquisa e desenvolvimento de projetos com benefícios potenciais para comunidades afetadas; e 

programas de voluntariado e as iniciativas de desenvolvimento implementado pela SAE no área de 

influência do projeto. 

Fonte: Autor (2015). 
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Quadro 10 - (I-9) Comunidades Afetadas 

f. Comunidades Afetadas (I-9) 

Contextualização: O programa aborda impactos do projeto nas comunidades 

afetadas pelo projeto, em relação a deslocamento econômico, 

impactos nos padrões de vida e meios de subsistência, e 

impactos nos direitos, riscos e oportunidades daqueles afetados 

pelo projeto. A expectativa é que os padrões de vida e meios de 

subsistências daqueles afetados pelo projeto sejam melhorados 

relativamente às condições de pré-projeto, com o objetivo de 

autossuficiência no longo prazo, e que os compromissos para 

com as comunidades afetadas pelo projeto sejam totalmente 

realizados durante um período de tempo adequado. 

Bloco de Impacto Alterações na Cultura e na Qualidade de Vida das Comunidades 

devido aos impactos ocorrentes sobre o meio biótico 

Programas associados Programas de ações a jusante, Programa de Saúde Publica, 

Programa de Comunicação Social, Programa de conservação da 

Ictiofauna, Programa de remanejamento da população atingida; 

Programa de Agricultura Familiar 

Princípios do Equador/IFC Princípios do Equador 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 e 6.0; 

 Segurança e Saúde da Comunidade, Engajamento de Partes 

interessadas, Mecanismo de reclamação, Preservação da 

Biodiversidade e Manejo Sustentável dos recursos Naturais 

Desempenho de 

Sustentabilidade: 

4 

Observação: Interrelação com os programas I-10 e I-11. A perda de 1(um) 
ponto deu-se pelo impactos residuais não compensado ou não 
adequadamente compensados, expondo as comunidades 
afetadas a riscos no médio e longo prazo, tais como: aumento do 
nível das águas subterrâneas em Vila Franciscana, 
potencialmente devido aos níveis de reservatórios; falta de 
compensação para áreas de lazer associados ao acesso ao rio 
na vila de Santo Antônio.Embora os programas recuperação da 
Ferrovia Madeira Mamoré como parte do programa de lazer e 
turismo, o município vai levar algum tempo para reassentar 
comunidades ao longo da estrada de ferro. Os mineiros da 
cooperativa de garimpeiros que trabalham no rio Madeira 
ponderam a necessidade de mudanças em seus equipamentos e 
áreas alocadas, os quais apresentam déficit no processo de 
mineração de ouro em função do reservatório que foi criado, 
Adicionalmente foi pontuado impacto cultural e meio de 
subsistência nas comunidades deixadas no local após 
reassentamentos parciais de Comunidade, não havendo 
evidência para concluir que a totalidade das comunidades vão 
experimentar a autossuficiência e melhorias sustentáveis nas 
condições e padrão de vida, evidenciando uma lacuna 
significativa contra melhores práticas comprovada. 

Informações complementares:  

Como forma de distribuição de recursos arrecadados em função devido em consequência dos 

efeitos dos impactos decorrentes das atividades de exploração de recursos naturais é devido a 

arrecadação de royalties os quais são compartilhados entre União (10%), Estado (45%) e Municípios 

(45%).O valor pago em royalties é proporcional ao volume produzido de energia elétrica. Em 2015, o 

valor estimado é de R$ 80 milhões. 

Fonte: Autor (2015). 
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Quadro 11 – (I-10) Reassentamento. 

Reassentamento (I-10) 

 Contextualização: O programa aborda o deslocamento físico das pessoas resultante 

do desenvolvimento do projeto hidrelétrico. A expectativa é que a 

dignidade e os direitos humanos das pessoas deslocadas sejam 

respeitados e que estas questões sejam tratadas de forma justa e 

com igualdade. Espera-se ainda que o padrão e qualidade de 

vida dos reassentados sejam melhorados e que os compromissos 

de reassentamento sejam cumpridos. 

Bloco de Impacto Impactos decorrentes das atividades de aquisição de terras e 

benfeitorias 

Programas associados Programa de Comunicação Social, Programa recuperação da 

Infraestrutura, Programa de remanejamento da população 

atingida;  

Aquisição de Terra e Reassentamento Involuntário 

Princípios do Equador/IFC Princípios do Equador 2.0, 3.0 , 4.0, 5.0 e 6.0; 

 Aquisição de Terra e Reassentamento Involuntário 

Desempenho de 

Sustentabilidade: 

2 

Observação: Inter-relação com o programa I-9. A perda de 3 pontos deu-se 

pela falta de demonstração de evidências quanto as boas práticas 

para o reassentamento. Não foi constatado um monitoramento do 

plano de ação de reassentamento com relação ao controle das 

pessoas compensadas financeiramente, as quais exerceram a 

opção de indenização em dinheiro ou em carta de crédito 

propiciando um gap significativo quanto o controle das pessoas 

compensadas. 

Informações complementares:  

O Deslocamento físico foi necessário para o canteiro de obras, para o reservatório e áreas 

permanentemente protegidas ao redor do reservatório. Pessoas afetadas residiam nas aldeias de 

Engenho Velho e Teotônio, partes das áreas de Joana D'Arc, e Morrinhos, e parte da cidade de 

Jaci-Paraná. O projeto ofereceu três opções principais para as pessoas deslocadas pelo projeto: 

Deslocamento com oferta de uma nova habitação; carta de crédito, ou seja, a prestação de um 

documento comprometendo SAE de contribuir para o custo de uma nova habitação, até ao montante 

declarado; e indenização permitindo a compra de uma nova habitação e / ou terras, conforme 

ofertas de mercado. 

Fonte: Autor (2015). 
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Quadro 12 – (I-11) Comunidades Indígenas 

g. Comunidades Indígenas (I-11) 

Contextualização: O programa aborda no âmbito do Projeto da UHE Santo Antônio 
as questões relacionadas com os direitos, riscos e 
oportunidades dos povos indígenas, reconhecendo os mesmos 
como grupos sociais com identidades distintas dos grupos 
dominantes nas sociedades nacionais, participantes de um 
seguimento que muitas vezes são vulneráveis e marginalizados 
pela população.  
A intenção é que o projeto respeite a dignidade, os direitos 
humanos, aspirações, cultura, terras, conhecimento, práticas e 
subsistência baseada em recursos naturais dos povos indígenas 
de forma contínua ao longo da vida do projeto. 

Bloco de Impacto Pressão sobre terras Indígenas 

Programas associados  Plano de Trabalho Índios Isolados; 

 Programa de apoio às comunidades indígenas 

 Plano Básico Ambiental (PBA) - Povo Indígena da Etnia 
Karitiana E Karipuna; 

 Plano Básico Ambiental (PBA) Cassupá/Salamãi; 

Princípios do Equador/IFC Princípios do Equador 2.0, 3.0 e 4.0; 

 Povos Indígenas; 
Patrimônio Cultural 

Desempenho de 

Sustentabilidade: 

2 

Observação: As lacunas significativas contrárias às boas práticas que 
influenciaram negativamente o programa em questão, levando a 
perda de 3 pontos relacionados com a parte de legislação e 
regulamento, onde as medidas de gestão necessárias para 
evitar os mesmos, estão totalmente fora do controle da SAE. 
Este fato deu-se em virtude dos atrasos da FUNAI na aprovação 
no PBA. 

Informações complementares:  
Um Termo de Compromisso assinado em setembro de 2010 entre a Santo Antônio Energia S/A e a 
FUNAI (Fundação Nacional do Índio) complementou e referendou as ações previstas no Projeto 
Básico Ambiental e no processo de licenciamento da usina para garantir mais proteção e melhores 
condições aos índios impactados pelo projeto.Pode-se citar comunidades indígenas tais como 
Karipuna e Karitiana, que apesar de não serem afetadas pela formação do reservatório da usina, 
são objeto de programas específicos, com ações voltadas para a saúde, educação, valorização 
cultural, apoio à produção e à sustentabilidade econômica das atividades indígenas.  

Fonte: Autor (2015). 
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Quadro 13 – (I-12) Mão-de-Obra e Condições de Trabalho 

h. Mão-de-Obra e Condições de Trabalho (I-12) 

Contextualização: O programa endereça as questões de condições de trabalho 
envolvendo todos os trabalhadores mobilizados no 
empreendimento, com foco em aspecto igualitário, 
oportunidades, diversidade, saúde e segurança. O objetivo é 
proteção dos trabalhadores e que os mesmos sejam tratados de 
maneira justa e protegidos. 

Bloco de Impacto Impactos sobre a saúde e segurança do trabalhador. 

 Riscos de acidentes com animais peçonhentos  

 Riscos de ocorrências com máquinas e veículos 

 

Programas associados  Programa de Apoio às Atividades de Lazer e Turismo; 

 Programa de Comunicação Socioambiental 

 Programa de Acompanhamento das Atividades de 
desmatamento e resgate da fauna na área de influência 
direta; 

 Sistema de Gestão Integrada 

 Sistema de Gestão Ambiental 

Princípios do Equador/IFC Princípios do Equador 2.0. 3.0 e 4.0; 
Sistema de Gerenciamento e Avaliação Socioambiental 

Desempenho de 
Sustentabilidade: 

5 

Observação: Interrelação com os programas I-1, I-7, I-9 e I-20 

Informações complementares: Programa acreditar: programa de qualificação profissional 

continuada - O programa ACREDITAR foi pioneiro no processo de qualificação de Mão-de-obra e 

apresentou os seguintes resultados : 74.013 pessoas interessadas, 42.442 pessoas qualificadas e 

29.965 pessoas contratadas. (Programa Acreditar Brasil – CNO,2015). O programa impacta, 

preponderante, os empregados do Consórcio EPC pelo fato dos grandes projetos de infraestrutura 

enfrentarem desafios decorrentes da concorrência por trabalho qualificado. Esta situação é 

agravada pela realização de outros projetos hidrelétricos na região amazônica impactando turn-

over de curta duração e forte pressão sobre os salários. Neste contexto, a Construtora Norberto 

Odebrecht, em parceria com o Governo de Rondônia, a Prefeitura de Porto Velho, o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e a Universidade de Rondônia (Uniron), lançou em 

abril/08 o Programa Acreditar, destinado à qualificação de mão-de-obra local para atender às 

demandas da construção da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, no Rio Madeira e de outros 

empreendimentos. O programa é divido em dois módulos: o Básico com 32 horas de aulas 

incluindo aulas de Saúde, Segurança do Trabalho, Meio Ambiente, Psicologia do Trabalho e 

Qualidade no Trabalho; o Técnico, com 32 a 157 horas de aulas incluindo formação de Ajudante, 

Pedreiro, Carpinteiro, Soldador, Armador, Mecânicos e Eletricistas e Operadores de máquinas. 

Com o Programa Acreditar a empresa contratou profissionais locais em mais de 70% quebrando 

paradigmas previstos inicialmente que era da ordem de 30% além de permitir a implantação de 

programas para a inserção da mão-de-obra na construção civil pesada chegando a 10% da mão-

de-obra do projeto. Além do programa ACREDITAR, implementou-se o ACREDITAR JÚNIOR, 

destinado aos filhos de integrantes do Consórcio Santo Antônio com idade entre 14 a 17 anos. 

Fonte: Autor (2015). 
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Quadro 14 – (I-13) Herança Cultural 

i. Herança Cultural (I-13) 

 Contextualização: Este tópico aborda a herança cultural com referência específica 

aos recursos culturais físicos associados à construção da UHE 

Santo Antônio. A intenção é que o patrimônio cultural seja 

identificado, a sua importância seja avaliada de forma que todas 

as medidas sejam implementadas considerando a relevância do 

patrimônio. O programa propicia oportunidades de formação 

profissional com foco no domínio do patrimônio cultural além de 

contribuir sensivelmente com a área sócio educacional. 

Bloco de Impacto Interferência no Patrimônio Paleontológico e Arqueológico. 

Programas associados  Programa de Preservação do Patrimônio Paleontológico;  

 Estrada de Ferro Madeira Mamoré (Programa de 

Arqueologia Preventiva); 

 Educação Patrimonial; 

Programa de Comunicação Social; 

Princípios do Equador/IFC Princípios do Equador 2.0. 3.0 e 4.0; 

Patrimônio Cultural 

Desempenho de 

Sustentabilidade: 

4 

Observação: Inter-relação com os programas I-7, I-9, I-11 e I-13 

As primeiras áreas urbanas percebidas no entorno da 

construção da UHE Santo Antônio foram criadas durante o 

desenvolvimento da economia extrativista do látex e ouro que 

eram basilares da economia, situação que atraiu um grande 

número de imigrantes.  

Informações complementares:  
Durante esse período, a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré foi construída pelo Inglês e 
americanos, e permaneceu em uso ativo até 1972. A estrada de ferro está desativada e as partes 
remanescentes estão protegidas pela legislação estadual e federal, considerando o seu valor 
histórico. Outros locais históricos de importância na área do projeto são: (i) as "Três Caixas" ou 
caixas d'água, o primeiro sistema de abastecimento de água na Amazônia, construída em ferro 
fundido entre 1900 a 1902, que passou a ser um símbolo de Porto Velho; (ii) a Catedral do 
Sagrado Coração de Jesus, em Porto Velho; e a Igreja de Santo Antônio. A perda de 01 (um) ponto 
está associada a verificação de lacuna significativa relaciona a falta de melhores práticas 
comprovadas de gestão de riscos por parte dos responsáveis, afetando várias heranças culturais 
importantes na área. Foram positivos os achados potencialmente paleontológicos ou 
arqueológicos. As pesquisas arqueológicas foram iniciadas no ano de 2008, em conformidade com 
o projeto encaminhado ao Instituto do Patrimônio Artístico Nacional (IPHAN). Durante os trabalhos 
de Arqueologia Preventiva realizados na Área de Influência Direta (AID) da UHE Santo Antônio, 
foram identificados 44 sítios pré-coloniais, 15 sítios históricos (alguns já conhecidos e outros 
encontrados durante a etapa), 16 pedras com gravuras rupestres e/ou polimentos. Em parceria 
com a Universidade Federal de Rondônia, as pesquisas permitiram a recuperação de mais de 20 
mil peças, nos vinte campos arqueológicos estudados. Ainda em 2009, a Universidade instituiu o 
curso de arqueologia. 
As escavações que recolheram este tesouro arqueológico mobilizaram uma equipe que chegou a 
contar com 90 integrantes no período de julho de 2008 até o fim de 2012. A exploração começou 
na área com mais de 1,5 mil hectares do canteiro de obras.  
A etapa inclui limpeza, triagem, registro, análise e interpretação do material coletado. Concluído o 
processo, as peças serão encaminhadas à Universidade Federal de Rondônia (Unir), onde será 
erguido um prédio especificamente para abrigá-los.  

Fonte: Autor (2015). 
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Quadro 15 – (I-14) Saúde Pública 

j. Saúde Pública (I-14) 

Contextualização: O programa aborda questões de saúde pública associados ao 

projeto de construção da UHE Santo Antônio. A intenção é que 

o projeto não crie ou venha exacerbar quaisquer questões de 

saúde pública. Os objetivos são para que sejam alcançadas 

melhorias na saúde pública afetadas pelo projeto e que os 

compromissos assumidos pelo projeto com relação à  

implementação de medidas de saúde pública sejam cumpridas, 

no âmbito das comunidades afetadas, incluindo povos 

indígenas. 

Bloco de Impacto Impactos sobre a Saúde Pública 

Programas associados • Programa de Saúde Pública 

• Programa de Monitoramento Hidrobiogeoquímico 

• Programa de Comunicação Social; 

• Construção, reforma, aparelhamento e/ou ampliação de 

Unidades de Saúde e Hospitais; 

• Plano Complementar de Ação de Controle da Malária  

• Plano de Vigilância em Saúde Frente à Construção das UHE 

do Rio Madeira realizado em conjunto com a SEMUSA;  

• Plano Complementar de Vigilância em Saúde Frente à 

Construção das UHE do Rio Madeira realizado em conjunto 

com a SEMUSA  

Monitoramento de Insetos Vetores 

Princípios do Equador/IFC  Sistema de Gerenciamento e Avaliação Socioambiental; 

 Segurança e Saúde da Comunidade  

 

Desempenho de 

Sustentabilidade: 

5 

Observação: Interrelação com os programas I-9 e I – 11 

Informações complementares:  

A situação da saúde pública no estado de Rondônia (1,7 milhões de habitantes em 2013) é 

amplamente representativa frente a condições médias no Brasil. O Anexo 8.4 – Evolução da 

malária detalha informações relacionadas da evolução de casos da malária desde 2000. As 

atividades de mineração de ouro, presente na região desde o início de 1900, o mercúrio utilizado 

para processamento de ouro, e os casos de deformações nos seres humanos causados por uma 

bioacumulação de metil-mercúrio em peixes estavam presentes antes do projeto. As Comunidades 

ribeirinhas, como Teotônio, dependem da pesca para a sua subsistência. Ressalta-se outros 

problemas envolvendo público-alvo, relacionada com questões presentes anteriormente à projetos 

tais como: a tuberculose, a hepatite, raiva, picadas de cobra e acidentes de trânsito. Não se verifica 

no projeto lacunas relacionados ao programa de saúde pública sendo evidenciada atuação 

diligente do projeto para evitar, minimizar atenuar ou compensar impactos relacionados com a 

construção da UHE Santo Antônio. 

Fonte: Autor (2015). 
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Quadro 16 - (I-15) Biodiversidade – Fauna, Flora e IctioFauna. 

k. Biodiversidade – Fauna, Flora e IctioFauna (I-15) 

Contextualização: Este programa aborda as questões relacionadas com os 

ecossistemas, habitats e questões específicas tais como 

espécies ameaçadas em extinção, passagem de peixes nas 

bacias hidrográficas (sistema de transposição de peixes), 

reservatórios e áreas a jusante, bem como os impactos 

potenciais decorrentes de pragas e espécies invasoras. A 

intenção é que os ecossistemas aquáticos e terrestres afetados 

pela área do projeto permaneçam saudáveis e funcionais e que 

os mesmos sejam sustentáveis no longo prazo, e que a 

biodiversidade impactada pela construção da UHE Santo 

Antônio sejam identificadas, tratadas e gerenciadas de forma 

responsável e em conformidade com os compromissos 

assumidos. 

Bloco de Impacto Alterações da Cultura e na qualidade de vida das comunidades 

devido aos impactos ocorrentes biótico 

Programas associados  Programa de Comunicação Social,  

 Programa de Saúde Pública; 

 Programa de remanejamento da População atingida; 

 Programa de Ações a jusante; 

  Programa de Monitoramento Limnológico e de Macrófitas 

Aquáticas; 

 Programa de Conservação da Flora (Viveiro de Mudas – 

Herbário e Banco de Germoplasma, Monitoramento da 

Sucessão Vegetacional, incluindo área de Preservação 

Permanente); 

  Programa de Desmatamento da Área de Interferência Direta 

(reservatório – margem direita e esquerda); 

 Programa de Conservação da Fauna  (Monitoramento), 

Programa de Acompanhamento de Atividades de 

Desmatamento e de Resgate da Fauna na Área de 

Interferência Direta , incluindo o Subprograma de 

Acompanhamento e Resgate da Fauna Silvestre durante o 

Desmatamento; 

 Programa de Conservação da Ictiofauna (Geral – Ecologia e 

Biologia e Inventário Taxonômico); 

 Programa de Conservação da Ictiofauna – Ictioplâncton, 

Pesca, Subprograma de Resgate de Peixes, Genética, 

Sistema de Transposição de Peixes, Centro de Conservação 

e Pesquisa de Peixes Migradores 

  Programa de Conservação da Ictiofauna -  

Acompanhamento Ambiental do Comissionamento de 

Unidades Geradoras. 

 Plano Ambiental de Conservação e Uso do entorno do 

reservatório 

Princípios do Equador/IFC  Princípios do Equador 2.0. 3.0 , 4.0, 5.0 e 6.0; 

 Preservação da Biodiversidade e Gerenciamento 

Sustentável dos Recursos Naturais 

Sistema de Gerenciamento e Avaliação Socioambiental 
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Desempenho de 

Sustentabilidade: 

5 

Observação: Inter-relação com I-9, I-11, I-15, I-16 e I-19 

Informações complementares: A área afetada pelo projeto é mundialmente conhecida por sua 

biodiversidade, proporcionando ao habitat uma grande variedade de flora, fauna e peixes. O 

reservatório (incluindo a expansão do projeto) irá abranger um máximo de 

542 km
2
 (142 km

2
 sendo área do rio original) de terra. O projeto não tem impactado o Parque 

Nacional Mapinguari posicionado na margem esquerda do rio Madeira, embora a região como um 

todo esteja sob pressão de desmatamento para a agricultura de pequena escala. As áreas 

marginais de preservação permanente no entorno do reservatório constituem um corredor 

ecológico importante ligando o corredor Iténez-Mamoré para áreas de floresta da Amazônia 

Central. O dourado bagre desova na cabeceira do rio Madeira nos Andes, e usa várzeas da 

Amazônia Central como áreas de berçário. A sua importância para a economia da região e sua 

exigência de migração tornou uma espécie-chave para monitorização. 

Os processos, objetivos e compromissos para a gestão das questões relativas à biodiversidade, 

têm sido ou estão em vias de serem atendidas, sem apresentar não conformidades significativas 

ou não conformidades, situação que vem sendo confirmada pelo IBAMA. O Anexo C – Ictiofauna 

Fauna e Flora apresenta o inventário de peixes assim como dados da fauna e flora. 

Fonte: Autor (2015). 
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Quadro 17 - (I-17) Qualidade da Água 
 

l. Qualidade da Água (I-17) 

Contextualização: Este programa aborda a gestão de questões de qualidade da 

água associadas à construção da UHE Santo Antônio. A 

intenção é que a qualidade da água nas imediações do projeto 

não seja negativamente impactada pelas atividades do projeto, e 

que as questões de qualidade da água sejam monitoradas e 

tratadas conforme necessário em conformidade com os 

compromissos firmados.Em 2010, a empresa implantou o 

primeiro sistema de monitoramento da qualidade da água em 

tempo real na construção de hidrelétricas no Brasil. As medições 

permitem identificar alterações relacionadas à vida aquática e às 

comunidades ribeirinhas, para realização de ações preventivas 

ou corretivas. Desde o início da construção da usina, a Santo 

Antônio Energia monitora cerca de 60 parâmetros físicos, 

químicos e biológicos do rio Madeira, para acompanhar 

possíveis alterações durante a obra cuja vazão chega a 40 

milhões de litros de água por segundo no período chuvoso. 

Bloco de Impacto Alteração da qualidade das águas 

Programas associados Programa de Monitoramento do Lençol Freático, Programa de 

monitoramento Hidrobiogeoquímico, Programa de 

Monitoramento Limnológico, Programa de Comunicação Social, 

Sistema de Gestão Ambiental. 

Princípios do Equador/IFC  Princípios do Equador 2.0 e 3.0; 

Preservação da Biodiversidade e Gerenciamento Sustentável 

dos Recursos Naturais  

Desempenho de 

Sustentabilidade: 

5 

Observação: Inexistência de Gaps e Interrelação com os programas I-1, I-14, 

I-16 e I-19 

Informações complementares:  

O rio Madeira na área do projeto tem um fluxo de água muito elevado, com poucas fontes de 

poluição, o que faz com que a qualidade da água seja geralmente boa. Não há tratamento de 

esgoto na região, e muito pouco coleta, o que faz com que os resíduos sejam despejados 

diretamente no rio tendo os impactos minimizados pelas altas taxas de diluição. A qualidade 

subterrânea da água na região é boa, o que favorece a captação da água através de poços 

escavados nas propriedades. O nível de mercúrio na água é alto, tendo em vista a histórica 

atividade de mineração de ouro na região e também em função do desmatamento, do uso intensivo 

da terra, corte de árvores, queimadas, atividades agrícolas assim como a erosão do solo. Outro 

acompanhamento importante realizado é do nível de mercúrio nas águas do rio, realizado pela 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e no organismo da população regional, seguindo pela 

cadeia de alimentação. Essa atenção especial decorre da mineração no passado, quando se usava 

esse metal para a separação de ouro. Para verificar e estudar o nível de mercúrio e seu impacto na 

saúde da população foi contratada a Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, referência 

mundial nesse tipo de estudo.  

Fonte: Autor (2015). 
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Apresentam-se no quadro 18 os programas descritos com respectivos 

argumentos considerados para não ser objeto no presente Estudo de Caso. 

Importante ressaltar que os temas descritos são relevantes pelas questões de riscos 

e seus potenciais impactos envolvendo pessoas, propriedades e o meio ambiente 

em caso de ocorrência de eventual falha. 

São apresentados abaixo os programas não selecionados para o Estudo de 

Caso com a correspondente descrição e argumento. 

 

Quadro 18 - Detalhamento dos Programas Socioambientais não selecionados 

ITEM DESCRIÇÃO ARGUMENTO 
I-5  
 
 

Infraestrutura e Segurança das obras civis da 
barragem 
 
Programa Associado: Monitoramento 
Sismológico 
 
Princípios do Equador/IFC: 2.0, 3.0 e 4.0; 
Segurança e Saúda da Comunidade 
 

Tema de engenharia envolvendo 
conforme itens correspondentes 
assuntos relacionados com:  
 

  

 Qualidade e segurança das obras 
na fase de construção e operação 

  

  

  

 Tema relacionado ao 
planejamento e gestão do 
reservatório na fase de operação 
da usina 

  

 Regime de fluxo das águas 
 

I-19 Preenchimento do reservatório  
 
Programas Associados: Monitoramento 
Climatológico, Monitoramento 
Hidrobiogeoquímico (Monitoramento Ambiental) 
 
Princípios do Equador/IFC: 2.0, 3.0 e 4.0; 
Preservação da Biodiversidade e Gerenciamento 
Sustentável de Recursos Naturais; 
Prevenção e Redução da Poluição 
 

I-20 Fluxo do rio à jusante 
Programa Associado: Subprograma de 
Monitoramento das Atividades de Jusantes 
 
Princípios do Equador/IFC: 2.0, 3.0 e 4.0; 
Segurança e Saúde da Comunidade 
Preservação da Biodiversidade e Manejo 
Sustentável dos Recursos Naturais 
 

I-4  
 

Gestão Integrada de Projeto  
Programa Associado: Gestão de Questões 
Socioambientais 
 
Princípios do Equador/IFC: 2.0, 3.0 e 4.0; 

 Sistema de Gerenciamento e Avaliação 
Socioambiental 

Tema com foco em linha de 
pesquisa específica envolvendo 
os seguintes assuntos, conforme 
itens correspondentes: 

 Múltiplos contratos relacionados 
a obras, bens e serviços assim 
como a administração dos 
mesmos na fase da construção do I-8 Gestão de Compras 
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I-18 Qualidade do ar, resíduo e ruído 
Bloco de Impacto: Alteração na qualidade do ar e 
níveis de ruído. 
 
Programa Associado: Monitoramento 
Hdrobiogeoquímico, Programa de Comunicação 
Social, e Sistema de Gestão Ambiental. 
 
Princípios do Equador/IFC: 2.0, 3.0 e 4.0; 
Prevenção e Redução da Poluição 

projeto 

 Caráter temporário, reversível e 
delimitado ao local das obras e 
inerente a atividade. É requerido 
programas específicos de gestão 
de resíduos controle de dispersão 
de poluentes 
 

I-16 Erosão e Sedimentação 
Bloco de Impacto: Alterações da paisagem – 
morfologia dos terrenos, morfologia fluvial e 
dinâmica dos sedimentos. 
 
Programa Associado: Monitoramento 
Hdrossedimentológico, Sistema de Gestão 
Ambiental. 
 
Princípios do Equador/IFC: 2.0, 3.0 e 4.0; 
Preservação da Biodiversidade e Gerenciamento 
Sustentável de Recursos Naturais 

Tema não contemplado na 
análise de resultados. O assunto 
propicia uma linha de pesquisa 
específica para avaliar os 
métodos construtivos como 
reabilitação do solo, proteção das 
margens do rio e gestão da 
construção bem como 
estabelecer parâmetros e metas 
para definir compromissos 
relacionados à erosão e 
sedimentação. 

Fonte: Autor (2015). 

 

Vale à pena ressaltar algumas questões atreladas à evolução do índice de 

desenvolvimento humano municipal (IDHM) no município de Porto Velho, que de 

acordo com o IBGE, 2010, começou a apresentar um viés de alta. 

Nas últimas décadas, o Brasil evoluiu de 0,493, em 1991, para 0,612, em 

2000, até atingir o valor atual de 0,727. (IBGE, 2010). De acordo com as faixas de 

desenvolvimento humano municipal, adotadas pelo Atlas Brasil 2013, o Brasil como 

um todo, se encontra na faixa de Alto Desenvolvimento Humano, melhorando sua 

classificação em relação aos anos anteriores, quando figurava como Médio 

Desenvolvimento Humano, em 2000, e de Muito Baixo Desenvolvimento Humano, 

em 1991.  
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Figura 9 – Faixa de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 
Fonte: www.pnud.org.br 

 

De acordo com o IBGE, 2010, o IDHM da cidade de Porto Velho saltou de 

0,613 para 0,736 com um aumento de 17,90%. Espera-se que em um novo censo, 

em função do ciclo de execução da obra e os investimentos a ela atrelados, o IDHM 

de Porto Velho que venha apresentar mantenha o viés de alta. 

 

 

5.1 RESUMO DE PROGRAMAS ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL NA UHE 

SANTO ANTÔNIO. 

 

Com investimento de R$ 20 bilhões, a usina hidrelétrica de Santo Antônio 

iniciou sua operação em março de 2012 (SANTO ANTÔNIO ENERGIA, 2015). A 

prática da sustentabilidade na Organização Odebrecht vai além dos pilares econômico, 

social e ambiental. Também prevê o apoio à formação de comunidades mais prósperas, 

com incentivos à diversidade cultural local e à defesa dos interesses sociais.  

A UHE Santo Antônio será a terceira maior usina hidrelétrica do País em 

energia assegurada e a sexta maior do Brasil em potência instalada, gerando 3.568 

MW, energia suficiente para abastecer mais de 40 milhões de pessoas. A seguir segue 

um quadro resumo com os dados coletados que possibilitaram a construção da UHE 

SANTO ANTÔNIO de forma sustentável.  

 

 

 

 

http://www.pnud.org.br/
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Quadro 19 - Destaques Relevantes do Estudo de Caso 

Investimentos Socioambientais Investimento era de R$: 1,7 bilhões e passou para R$: 2,0 
bilhões 

Geração de Empregos Total O pico da obra foi em Junho/2011 gerando 20.700 
empregos. 

Aumento de oferta de potência 3150,40MW para 3568,0MW passando de 44 turbinas 
para 50 turbinas 

Desenvolvimento sustentável em 
Rondônia 

Rondônia gerará energia limpa para o país: benefício 
ambiental para a região com a diminuição do uso de 
termelétricas; 

Implantação de Área de Proteção 
Permanente 

39 mil hectares no entorno do reservatório 

Programas socioambientais R$: 673 milhões 

Remanejamento de populações 
urbanas e rurais 

R$: 652 milhões 

Compensações sociais  R$: 319 milhões 

Compensação Ambiental R$ 74 milhões 

Complementação PBA R$ 207 milhões 

Aproveitamento do potencial hídrico 
do rio Madeira com baixo impacto na 
região- Inovação Tecnológica 

Utilização de 50 turbinas bulbo de grande porte  

Oportunidade de emprego e 
capacitação profissional; 

80% dos trabalhadores da região de Porto Velho 

Mão-de-obra feminina em funções 
treinadas-Geração de Empregos Total 

Cerca de 10%  
 

Novos recursos injetados diretamente 
na economia local 

Massa salarial de R$ 1,5 bilhão durante a obra 

Programa Acreditar posição de 
encerramento (2012) 

Qualificados - 42.442 pessoas 
Contratados – 29.965 pessoas 
Jan-08/Abr-10 - Qualificou um total de 54 mil formados. 

Royalties Até 2015 o valor pago como royalties  pelo uso das águas 
do rio Madeira já somou R$ 103 (cento e três) milhões. 

Qualidade da Água  Programa de monitoramento 

Aumenta na geração da demanda de 
energia  

Beneficiando bastecer mais de 40 milhões de pessoas. 

Fauna Criado o programa de Conservação e resgaste da fauna 
Mais de 100 mil animais foram resgatados 

Ictiofauna Construção do Sistema de Transposição de Peixes (STP), 
integrado à usina, está um canal com dimensão de 
900x10m. 
O monitoramento totalizando 907 conhecidas na região 
(SANTO ANTÔNIO DO MADEIRA,2012).  
Peixes referências para os estudos aprofundados de 
taxonomia, da diversidade e da Ictiofauna do Madeira. 

Comunidade Indígena Investimentos específicos foram realizadas nas aldeias 
Karitiana e Karipuna, como parte do Plano de Proteção das 
Terras Indígenas do Madeira (PPTIM), aprovado pela 
Funai. 
A Aldeia Karitiana foi beneficiada com a reforma quatro 
pontes e pela construção de uma escola, um alojamento e 
um posto de vigilância da FUNAI, além de outras 
estruturas. 
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Fonte: Adaptado pelo autor - Santo Antônio Energia (2015). 

 

Além de todos os recursos aplicados em infraestrutura, saúde, educação e 

em programas de melhoria de renda e qualidade de vida das pessoas, o pagamento 

dos royalties é mais um benefício permanente pago pelas hidrelétricas, de modo 

geral, a partir do momento em que entram em operação.No caso da Hidrelétrica 

Santo Antônio, instalada em Porto Velho – Rondônia, que iniciou a geração de 

energia em março de 2012, o valor pago pela empresa como royalties  pelo uso das 

águas do rio Madeira já somou R$ 103 (cento e três) milhões até setembro deste 

Na Aldeia Karipuna foram construídos uma escola, um 
posto de saúde e um posto de vigilância da FUNAI. 
Organização Expedicionários da Saúde  levando 
atendimento aos índios da aldeia Sai Cinza, das tribos 
Kayabi, Apiaká e Munduruku. 

Plano Ambiental de Conservação e 
Uso do Entorno do Reservatório 

A Santo Antônio Energia assumiu a responsabilidade de 
gerir 92.189,221 ha (aproximadamente 922 km²) do 
entorno do reservatório da Usina Hidrelétrica Santo 
Antônio – área que inclui o espelho d’agua, remansos, 
reassentamentos e a Área de Preservação Permanente 

Saúde Pública: Investimentos Cerca de R$ 100 milhões foram investidos pela Santo 
Antônio Energia na melhoria da saúde pública na região 
de Porto Velho, Os recursos foram direcionados à 
construção e revitalização de hospitais e unidades de 
saúde, além de programas de combates a endemias, 
como malária e dengue. Projetos desenvolvidos em 
parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e com a 
Secretaria Estadual de Saúde.  

Saúde Pública: Malária Um dos principais resultados foi a redução dos casos de 
malária: 43% em 2013 na comparação com 2012. O 
programa atacou três frentes simultaneamente: 
diagnóstico precoce, controle do mosquito e 
conscientização da população. Também envolveu a 
aquisição e instalação de mais de 30 mil Mosquiteiros 
Impregnados de Longa Duração (MILD). 

Saúde Pública: Hospitais  Com relação aos hospitais, a ação da Santo Antônio 
Energia permitiu a criação de 254 leitos em Porto Velho: 
120 de enfermaria, 46 de UTI neonatal (Hospital de Base 
Ary-Pinheiro), 88 no Hospital Infantil Cosme e Damião, 167 
leitos no Hospital Regional de Cacoal. 

Flora Resgate de Flora; Revegetação das Áreas de Preservação 
Permanente e Monitoramento da Sucessão Vegetacional. 
O Monitoramento de Sucessão Vegetacional. A Santo 
Antônio Energia reintroduziu 1.000 epífitas e plantou as 
mudas produzidas nas Áreas de Preservação Permanente 
(APP). 

Sítio Arqueológico A Santo Antônio Energia investiu mais de R$ 16 milhões 
na recuperação da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, 
patrimônio histórico de Porto Velho. Da relação de obras 
realizadas, constam: Recuperação das edificações da 
estação férrea de Porto Velho; Construção do deck e 
espaço conforto na Construção do Centro de Cultural 
Indígena; Revitalização do entorno da Capela de Santo 
Antônio 

http://www.expedicionariosdasaude.org.br/
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ano – ou seja, no acumulado dos últimos 42 meses. Esta arrecadação aumenta 

proporcionalmente a cada turbina que entra em operação. 

De acordo com a lei que rege o pagamento de royalties no setor elétrico, do 

valor total calculado todo mês pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e 

pago pela hidrelétrica mensalmente 45% são destinados à Rondônia, outros 45% 

para Porto Velho e os 10% restantes para a União. 

 

5.2 DESEMPENHO SOCIOAMBIENTAL DOS PROJETOS IMPLANTADOS 

DURANTE A EXECUÇÃO DA UHE SANTO ANTÔNIO 

 

Os Princípios do Equador pressupõem a necessidade de atendimento de 

todos os requisitos de licenciamento, exigindo a realização de EIA, atendimento 

integral da legislação vigente e o cumprimento dos diversos e detalhados 

Performance Standards do IFC. 

As práticas socioambientais embasadas nos Princípios do Equador 

preocupam-se com o desempenho socioambiental sustentável e permite o 

aprimoramento dos resultados ambientais e sociais nas áreas impactadas pelo 

projeto. Este direcionamento possibilita o desenvolvimento da construção da UHE 

Santo Antônio de forma socialmente responsável com incorporação de práticas 

seguras de gestão ambiental. A constatação do perfil de sustentabilidade é 

verificada pela avaliação do IHA apresentada no HSA Protocol, que pontua os 

programas de sustentabilidade dentro de uma escala de 1 a 5, conforme figura 

abaixo. 

 

Figura 10 – Escala de representação de pontuação dos programas pelo HSA Protocol. 
Fonte: Adaptado pelo autor, 2015. 

 

A pontuação 1 da escala representa a menor pontuação, refletindo a  

existência de gaps verificados no âmbito dos programas ambientais e a pontuação 5 

representa a verificação da inexistência de gaps. Os critérios para a pontuação 

levam em conta a análise de verificação das boas práticas (basic good practice) e 

análise das melhores práticas comprovadas (proven best practice). 
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Figura 11 - Perfil de Sustentabilidade – Programas Selecionados. 
Fonte: Adaptado pelo autor - HSA Protocol – Santo Antônio Energia, 2014. 

 

 

Perfil de Desempenho – Programas socioambientais 
avaliados no Estudo de Caso 

PONTUAÇÃO 

(I-1) Programa de Comunicação Socioambiental 5 

(I-2) Governança Corporativa 5 

(I-3) Gestão de Questões Socioambientais 5 

(I-6) Viabilidade Econômica-Financeira  5 

(I-7) Benefícios do Projeto 5 

(I-9) Comunidades Afetadas  4 

(I-10) Reassentamento 2 

(I-11) Comunidades Indígenas 2 

(I-12) Mão-de-Obra e Condições de Trabalho 5 

(I-13) Herança Cultural 4 

(I-14) Saúde Pública 5 

(I-15) Biodiversidade – Fauna, Flora e IctioFauna 5 

(I-17) Qualidade da Água 5 

Figura 12 – Pontuação do Perfil de Desempenho – Programas socioambientais avaliados no 
Estudo de Caso 

Fonte: Adaptado pelo autor – HSA Protocol (2014). 

 

 

Tomando-se por base todos os 20 programas socioambientais de 

abrangência do HSA, detalhado a seguir, verifica-se na Figura 13 o Perfil de 

Sustentabilidade do projeto como um todo. 

5 

4 

3 

2 

1 
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Desempenho de Sustentabilidade – Todos os 
Programas socioambientais avaliados pela HSA 

PONTUAÇÃO 

(I-1) Programa de Comunicação Socioambiental 5 

(I-2) Governança Corporativa 5 

(I-3) Gestão de Questões Socioambientais 5 

(I-5) Infraestrutura e segurança das obras civis 5 

(I-6) Viabilidade Econômica-Financeira  5 

(I-7) Benefícios do Projeto 5 

(I-8) Compras 4 

(I-9) Comunidades Afetadas  4 

(I-10) Reassentamento 2 

(I-11) Comunidades Indígenas 2 

(I-12) Mão-de-Obra e Condições de Trabalho 5 

(I-13) Herança Cultural 4 

(I-14) Saúde Pública 5 

(I-15) Biodiversidade – Fauna, Flora e IctioFauna 5 

(I-16) Erosão e Sedimentação 4 

(I-17) Qualidade da Água 5 

(I-18) Qualidade do ar, resíduos e ruído 5 

(I-19) Preenchimento do reservatório 5 

(I-20) Fluxo do rio à jusante 5 

(I-1) Programa de
Comunicação…

(I-2) Governança
Corporativa

(I-3) Gestão de Questões
Socioambientais

(I-5) Infraestrutura e
segurança das obras civis

(I-6) Viabilidade
Econômica-Financeira

(I-7) Benefícios do Projeto

(I-8) Compras

(I-9) Comunidades
Afetadas

(I-10) Reassentamento
(I-11) Comunidades

Indígenas
(I-12) Mão-de-Obra e

Condições de Trabalho

(I-13) Herança Cultural

(I-14) Saúde Pública

(I-15) Biodiversidade –
Fauna, Flora e IctioFauna

(I-16) Erosão e
Sedimentação

(I-17) Qualidade da Água

(I-18) Qualidade do ar,
resíduos e ruído

(I-19) Preenchimento do
reservatório

(I-20) Fluxo do rio à jusante

 

Figura 13 – Pontuação do Desempenho de Sustentabilidade. Abrangências de todos os 
Programas Socioambientais 

Fonte: Adaptado pelo autor – HSA Protocol (2014). 
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Importante ressaltar que o cumprimento dos Princípios do Equador requer 

do empreendedor a preparação para o cumprimento de uma ampla lista de 

requisitos socioambientais, os quais são complementares e compatíveis. Não existe 

a possibilidade de cumprir com requisitos específicos exclusivamente. Desta forma, 

os Princípios do Equador ampliam o guarda-chuva de exigências socioambientais do 

projeto, consolida o leque de exigências associadas ao mesmo, as quais são 

aplicadas em diversos momentos da vida do projeto. 
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6 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE NOVAS PESQUISAS 

 

O presente Estudo de Caso tem como Objetivo Geral (OG) analisar a partir 

da revisão de literatura, análise documental, observação e visita em campo, os 

projetos socioambientais implantados durante a execução da UHE Santo Antônio. 

Os projetos socioambientais foram implantados em consonância com os requisitos 

dos Princípios do Equador, como condição para financiamento pelas EPFIs.  

Os projetos socioambientais foram implantados na fase de construção 

conforme Projeto Básico Ambiental do empreendimento, os quais observam a 

conformidade com as Legislações Federal, Estadual e Municipal, além do Estudo de 

Impacto Ambiental, dos Princípios do Equador, Performance Standards do IFC e as 

diretrizes de Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Banco Mundial, e serviram de 

subsídio para o processo de Licença de Instalação.  

Os requisitos dos Princípios do Equador foram mapeados no item 2.4 da 

dissertação e suas práticas promovem o desempenho socioambiental sustentável, 

além de permitir o aprimoramento dos resultados ambientais e sociais impactadas 

pelo projeto. Este direcionamento possibilita o desenvolvimento sustentável e 

viabiliza a estruturação do financiamento pelas EPIFs de forma socialmente 

responsável, com a incorporação de práticas seguras de gestão ambiental. 

Os projetos ambientais foram selecionados a partir do relatório Hydropower 

Sustainability Assessment Protocol, 2014, constantes da Análise de Resultados. 

Além disso, os projetos socioambientais são mensurados com base no perfil de 

sustentabilidade da avaliação do IHA. 

Os projetos socioambientais selecionados no estudo de caso, inseridos na 

estruturação do financiamento da UHE Santo Antônio, foram avaliados a partir da 

mensuração do perfil de sustentabilidade, com base na correlação com os Princípios 

do Equador/IFC. O perfil de sustentabilidade dos programas socioambientais é 

satisfatório tendo os mesmos em sua maioria, a maior pontuação. 

Os Programas abaixo relacionados obtiveram a classificação 5, com 

resultados positivos e sem lacunas verificadas, conforme particularidades dos 

programas correspondentes, as quais foram estabelecidos dentro da conformidade: 

a) Mapeamento de partes interessadas de forma abrangente, com planos e 

processos de Comunicação Socioambiental inclusiva, dentro de 

parâmetros de conformidade, concordância e participativa, além de 
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observar elevado nível de sensibilidade às necessidades dos vários 

grupos e partes interessadas, bem como os planos de antecipação e 

respostas a riscos e oportunidades emergentes. Adicionalmente, a 

comunicação com as partes interessadas tem pressupostos baseado na 

boa fé, com feedback sobre como os problemas apresentados foram 

levados em consideração. 

b) Governança Corporativa dentro da conformidade, sem observação de 

oportunidades significativas para melhoria no processo de avaliação de 

problemas de governança, quer nos aspectos público, político ou 

corporativo. 

c) Gestão de Questões Socioambientais com base nas inter-relações entre 

problemas e os riscos e oportunidades, evidentes durante a 

implementação do projeto, direcionado por processos para antecipar e 

responder a riscos e oportunidades emergentes em linha com sistema de 

gestão ambiental reconhecido internacionalmente. A comunicação com 

partes interessadas tem por base parâmetros rigorosos, sem que tenha 

percebido não conformidades ou não concordâncias. Como resultado, 

verifica-se que os impactos negativos ambientais e sociais são evitados, 

minimizados, mitigados e compensados, sem lacunas identificadas.  

d) Viabilidade Econômica e Financeira do projeto dentro de uma estrutura 

detalhada de custos e fluxos de caixa, em linha com a análise e 

otimização da viabilidade financeira do projeto, incluindo testes 

extensivos de cenários, avaliação de risco e análises de sensibilidade. 

Dentre os planos de gestão financeira destacam-se as medidas de 

contingência e as fontes alternativas de financiamento, permitindo a 

alavancar a capacidade de gestão de problemas financeiros sob vários 

cenários. 

e) Benefícios do Projeto sob o ponto de vista de riscos e oportunidades, 

com processos vigentes para antecipar respostas a riscos e 

oportunidades emergentes, sem que tenha sido constatadas não 

conformidades ou não concordâncias. Em termos de resultados os 

objetivos essenciais estão centrados nos benefícios significativos e na 

sustentabilidade para com as comunidades afetadas. 
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f) Mão de Obra e Condições de Trabalho dentro de considerações amplas 

de riscos e oportunidades, com processo vigente para antecipação de 

respostas, além de feedback sobre como os problemas apresentados 

foram considerados e resolvidos no tempo, sem que tenha sido verificado 

não conformidades ou não concordâncias. As políticas, planos e práticas 

da gestão da mão-de-obra demonstraram ser consistentes, com os 

direitos laborais internacionalmente reconhecidos. 

g) O Programa relacionado com a Saúde Pública conta com o 

monitoramento para verificação de problemas durante a implementação 

do projeto, a partir das inter-relações entre problemas e os riscos e 

oportunidades para diferentes grupos da comunidade que se tornam 

evidentes durante esta fase, além de processos vigentes para a 

antecipação de respostas, sem constatação de não conformidades ou 

não concordâncias. Programas para evitar, minimizar mitigar e 

compensar os impactos negativos da saúde pública que surgem da 

implementação foram verificados sem lacunas. 

h) Os Programas da Biodiversidade – Fauna, Flora e IctioFauna e da 

Qualidade da Água são monitorados com foco nas inter-relações entre 

problemas e os riscos e oportunidades, com processos vigentes para 

antecipação e respostas aos mesmos. Os impactos negativos da 

biodiversidade e da Qualidade da Água que surgem da implementação 

do projeto são evitados, minimizados, mitigados e compensados, sem 

lacunas identificadas. 

Não obstante a pontuação positiva dos programas, o Programa de 

Reassentamento e o Programa das Comunidades Indígenas obtiveram pontuação 2, 

enquanto que os programas Comunidades Afetadas e Herança Cultural obtiveram 

pontuação 4, demonstrando que os elementos mais relevantes da boa prática básica 

foram realizados, mas existe ainda lacuna significativa. 

As menores pontuações obtidas nos programas destoam das pontuações 

dos programas detalhados anteriormente, os quais foram pontuados com a maior 

classificação,  

Os Programas de Reassentamento, das Comunidades Indígenas, 

Comunidades Afetadas e Herança Cultural merecem ser aprimorados e melhor 

acompanhados, tendo em vista perfil de sustentabilidade com classificação menor.  
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O projeto da UHE Santo Antônio é responsável pela gestão de potenciais 

impactos indiretos (invasão e degradação) nos territórios indígenas dos povos 

Karitiana e Karipuna, do povo de Cassupa em Porto Velho, incluindo índios isolados. 

Os problemas que podem afetar povos indígenas foram identificados inicialmente no 

EIA, e através de subsequente trabalho de diagnóstico e planejamento detalhado. 

Com o apoio contínuo da Santo Antônio Energia, verifica-se a proteção dos 

territórios indígenas, pelo escritório local da FUNAI e pelos próprios povos indígenas. 

O programa de apoio às comunidades Indígenas consiste em planos de 

emergência e planos de ação, além da implementação dos programas de proteção 

de emergência. Adicionalmente, o projeto conta com o apoio dos povos indígenas 

com quem foi estabelecido relacionamento muito aberto através das suas lideranças, 

desde a realização das consultas para o desenvolvimento desses programas. 

As lacunas significativas verificadas no programa estão relacionadas 

essencialmente a atraso no PBA, em virtude da demora da aprovação por órgãos 

governamentais competentes, para frustação dos povos indígenas e da SAE. Os 

déficits na plenitude de vigência do PBA demonstram o não cumprimento de 

compromissos por conta do projeto, e tais atrasos podem comprometer o nível de 

confiança dos povos indígenas na FUNAI e na SAE. 

No que se refere aos programas das comunidades indígenas, há que se 

observar a necessidade das políticas públicas e de governo seguirem em paralelo 

com a implementação dos programas associados, para garantir a obtenção de 

resultados mais satisfatórios. Os programas que dependam de órgãos de governos 

devem ter maior celeridade e atuarem em consonância com os Projetos Básicos 

Ambientais dos empreendimentos. 

O Programa de Reassentamento apresentou deficiências pela falta de 

registro e controle de toda a população afetada, dificultando as concentrações 

relativas ao processo de monitoramento correspondente. Este programa foi 

considerado de qualidade excepcional, e os resultados muito positivos, com melhoria 

significativa do nível de vida e segurança dos meios de subsistência entre muitas 

famílias.  

As implicações de reassentamento do projeto foram avaliadas através de 

uma série de passos, começando com o EIA, através de numerosas reuniões de 

consulta e audiências públicas, do levantamento e desenvolvimento de linhas sócio 

econômicos.  
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O Monitoramento do programa está sendo realizado por meio de relatórios 

ao IBAMA e auditorias de conformidade com os Princípios do Equador. As Medidas 

para resolver o reassentamento foram documentadas nos PBAs. Importante 

destacar o contínuo envolvimento com as famílias reassentadas, sendo mantidas 

relações estreitas com as mesmas para os novos assentamentos. O envolvimento 

das famílias realocadas no processo de tomada de decisões tem sido elevado, 

contribuindo com o apoio geral para o Plano de Ação do programa.  

As famílias que escolheram a opção de transferência para um dos novos 

assentamentos estão experimentando melhorias de rendimentos e padrões de vida, 

e estão positivamente a caminho da autossuficiência.  

Não obstante as questões positivas do programa há alguma evidência de 

que não existe melhoria nos meios de subsistência e nos padrões de vida entre 

algumas das famílias que optaram por indenizações ou carta de crédito. Enquanto o 

monitoramento socioeconômico das famílias realocadas foi realizado em detalhe, o 

projeto não realizou o monitoramento de todos os domicílios que exerceram a opção 

de indenização. A ausência de um controle e uma resposta de gestão aplicável às 

famílias que escolheram a indenização ou as opções de carta de crédito, demonstra 

a existência de uma lacuna significativa contra as boas práticas de base, 

responsável pela diminuição do patamar de avaliação do programa. 

Os programas de Comunidades Afetadas e Herança Cultural demonstram 

que todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais 

casos foram excedidos, mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos 

para a melhor prática comprovada. 

As Comunidades afetadas pelo projeto incluem mineiros, proprietários de 

terras economicamente deslocadas e seus empregados ou inquilinos não 

fisicamente deslocados, além de pescadores.  

No que se refere a Herança Cultural o ponto crítico deu-se pela falta de 

manutenção das instalações após terem sido reabilitadas e entregues ao município. 

Os ativos da ferrovia foram recuperados em 2011, e após a entrega ao município, 

verificou déficit na manutenção dessas instalações, bem como do novo centro 

cultural em Santo Antônio. Esta situação pode ser agravada em virtude do risco de 

inundação no local. As questões pontuadas demonstram a existência de lacuna 

significativa contra melhores práticas comprovadas. Impactos negativos do 

património cultural, decorrentes de projeto. Os resultados importantes no campo da 
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arqueologia e paleontologia foram divulgados através de oficinas com as 

comunidades, vídeos e discos, revistas científicas internacionais e artigos. 

Assim, pode-se destacar que as lições aprendidas ora registradas nos 

programas servem de parâmetros futuros para melhor pontuação em novos projetos 

socioambientais no âmbito dos respectivos programas. 

A construção da UHE Santo Antônio é um destaque no crescimento 

socioeconômico do estado e do município, juntamente com a proteção do meio 

ambiente. O empreendimento além de atender os compromissos legais e de 

mitigação dos impactos do empreendimento, cumpre uma agenda positiva na 

promoção de ganhos sociais e econômicos para as comunidades da região, 

revelando-se um período de prosperidade característico da implantação de grandes 

obras.  

As pesquisas futuras podem ser elencadas abaixo: 

f) Avaliação de questões socioambientais que dependem de programas e 

políticas de governos, com objetivo de que os resultados destes temas 

obedeçam a um cronograma alinhado com os temas de responsabilidade 

dos empreendedores; 

 

g) Avaliação do Perfil de Sustentabilidade da UHE Santo Antônio após o 

término das obras de construção e operação plena da usina; 

 

h) Tecnologia inovadora para se adequar a viabilização de projetos 

estruturantes e de exposição socioambiental na região amazônica; 

 

i) Perfil de Sustentabilidade de outros projetos de geração em operação 

e/ou em construção na região Norte do Brasil, considerando o grande 

potencial hídrico para a geração de energia e os desafios socioambientais. 

 

j) Proposta de estudo de abrangência de outros pesquisadores para a 

construção de novos empreendimentos de usinas hidrelétricas a partir de 

lições aprendidas na construção da UHE Santo Antônio. 
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ANEXO 3 - ICTIOFAUNA, FAUNA E FLORA 

 

 

Preservação da Ictiofauna 

O Sistema de Transposição de Peixes (STP) se constitui de uma estrutura 

seminatural, construída para reproduzir as características da antiga cachoeira de 

Santo Antônio, que permite a passagem de espécies migradoras durante o período 

de piracema. Entrou em funcionamento em 23 de janeiro de 2012, data do 

enchimento do reservatório.  

Um trabalho inédito na construção da usina foi o entrelaçamento do conhecimento 

científico com a sabedoria da população local. Esta cultura enraizada na população, 

passada por gerações em centenas de anos foi o ponto de partida para a 

construção do conhecimento formal.  

Na bacia amazônica e em seus rios vivem estimadamente 3 mil espécies diferentes 

de peixes. Somente no rio Madeira, que nasce nos Andes bolivianos e percorre 

mais de três mil quilômetros até a foz do rio Amazonas, vivem cerca de mil 

espécies.  

De acordo com o Projeto Básico Ambiental (PBA), a empresa se responsabilizará, 

durante o período de concessão, pela preservação deste cinturão de mata ao redor 

da área de inundação de forma que essa APP seja 100% implantada, mantida e 

preservada. O trabalho de monitoramento vem sendo realizado desde março de 

2009 e como resultado foi registrado 837 espécies de peixes, muitas das quais 

eram raras ou desconhecidas. Há ainda registros de outras 70 espécies totalizando 

907 conhecidas na região (SANTO ANTÔNIO DO MADEIRA,2002).  

Preservação da fauna  

O resgate das espécies foi iniciado em 2008 e atendeu a aproximadamente 105 mil 

animais. Os animais capturados foram encaminhados ao CETAS (Centro de 

Triagem de Animais Silvestres), instalado no campus da UNIR (Universidade 

Federal de Rondônia). 

O trabalho teve início com o reflorestamento dos primeiros 150 hectares que 

apresentavam sinais de degradação antes mesmo da formação do reservatório da 

hidrelétrica. 

A construção do CETAS exigiu investimentos superiores a R$ 3 milhões e ampliou o 

projeto sugerido pelo IBAMA, com setores específicos para grandes felinos e para a 

ampla diversidade de aves. O Centro foi classificado pelo Ibama como o maior e 

mais avançado espaço de triagem de animais silvestres do Brasil. Cerca de 60 

pessoas, entre biólogos, veterinários, técnicos e equipe de apoio, formam o grupo à 
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frente da supressão vegetal para garantir um resgate adequado. 

Preservação da Flora 

O Resgate de Flora (sementes, frutos, epífitas e plântulas) ocorreu simultaneamente 

à supressão da vegetação no canteiro de obras e foi realizado ao longo de todo o 

reservatório, entre setembro de 2009 e janeiro de 2012. A Santo Antônio Energia 

reintroduziu 1.000 epífitas e plantou as mudas produzidas nas Áreas de 

Preservação Permanente (APP). 
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ANEXO 4 - EVOLUÇÃO DA MALÁRIA 

 

A MALÁRIA EM RONDÔNIA E NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 

O estabelecimento de doenças endêmicas, especialmente malária, em 

regiões de floresta tropical como a Amazônia brasileira tem sido consistentemente 

avaliado como resultante de processos interativos entre o homem e o meio 

ambiente que levam à ruptura do equilíbrio ecológico existente (Sawyer, 1996). 

Nesse sentido, definir e qualificar a malária como “doença ambiental” inclui 

reconhecer os seus determinantes espaciais no que se refere às formas de 

ocupação e uso do meio pelo homem (Barbieri, 2001).  

A mais recente intervenção para controle da malária no Brasil foi o Plano de 

Intensificação das Ações de Controle da Malária na Região Amazônica (PIACM). 

Este Plano, previsto para durar até dezembro de 2002, foi lançado pelo Ministério 

da Saúde, no mês de julho de 2000, em parceria com estados e municípios. 

Diferentemente das outras iniciativas, este teve uma característica muito mais clara, 

mais vigorosa e transparente de parceria entre os níveis federal, estadual e 

municipal (Loiola; Silva; Tauil, 2002).  

Em 2003, a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) implantou o Sistema de 

Informação de Vigilância Epidemiológica de Malária (SIVEP-Malária), visando 

melhorar o fluxo, a qualidade e a oportunidade de informações entre os municípios 

e estados. Esse sistema permite a entrada e análise de dados por meio da Internet, 

o que possibilita agilidade na análise das informações epidemiológicas para a 

adoção de medidas de controle adequadas e oportunas. 

Pensando neste cenário, com a construção da UHE SANTO ANTÔNIO de 

Santo Antônio, houve a preocupação em realizar o controle e minimizar os casos da 

doença, através do Programa de Saúde Pública constante no Plano Básico da UHE 

Santo Antônio. 

Mediante este histórico, na área da saúde, além de leitos hospitalares e da 

construção de rede de postos de atendimento, a malária era a principal 

preocupação dos pesquisadores na construção da UHE SANTO ANTÔNIO. Se 

nenhuma ação fosse tomada pelo consórcio de empresas, o canteiro de obras seria 
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o principal foco da doença na região. No local da construção da Usina, existiu uma 

vila até 1966 que foi um reservatório de larvas do mosquito transmissor da doença, 

devido à existência do curso d´água, igapós e nenhuma atenção sanitária.  

Para minimizar os casos de malária, investiu-se mais de R$12 milhões de 

reais aplicados na aquisição de equipamentos, treinamento de pessoal, campanhas 

educativas para a população do entorno do canteiro de obras e reservatório e 

aquisição e distribuição de Mosquiteiros Impregnados Longa Duração. (MILD), 

contribuindo de fato para a sensível redução dos casos de malária na região. A 

tabela abaixo apresenta os dados de casos de malária comparando o Município de 

Porto Velho, o Estado de Rondônia e o Brasil e o gráfico na sequencia representa a 

evolução dos casos de malária desde o ano 2000 até o ano de 2014. 

       ANO PORTO VELHO RONDÔNIA BRASIL 

2000 11.601 54.047 615.247 

2001 15.776 57.570 389.762 

2002 23.244 71.224 349.896 

2003 32.172 93.853 409.881 

2004 34.984 107.115 466.416 

2005 46.294 118.635 607.782 

2006 34.865 101.646 550.679 

2007 32.932 81.929 458.622 

2008 23.647 49.807 315.714 

2009 20.591 41.366 309.261 

2010 23.257 43.576 334.868 

2011 17.277 30.412 266.348 

2012 15.898 23.972 242.756 

2013 9.134 14.500 178.616 

2014 6.639 10.206 144.113 

Tabela 2. Dados de casos de malária 
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Gráfico: Evolução caso de malária de 2000 a 2014. 

Fonte: www.saude.gov.br/malaria 

Cerca de R$ 100 milhões foram investidos pela Santo Antônio Energia na 

melhoria da saúde pública na região de Porto Velho, em projetos desenvolvidos em 

parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e com a Secretaria Estadual de 

Saúde. Os recursos foram direcionados à construção e revitalização de hospitais e 

unidades de saúde, além de programas de combates a endemias, como malária e 

dengue, sendo cerca de R$ 12 milhões foram destinados ao combate à malária.   

O programa atacou três frentes simultaneamente: diagnóstico precoce, 

controle do mosquito e conscientização da população. Também envolveu a 

aquisição e instalação de mais de 30 mil Mosquiteiros Impregnados de Longa 

Duração (MILD). A conscientização da população foi realizada por meio de 

campanhas educativas, acompanhadas por folhetos e outros materiais. Além da 

malária, também foram abordados tuberculose, hanseníase, AIDS e educação no 

trânsito. Foram fornecidas 21 caminhonetes, 32 motocicletas, e 101 bombas de 

aplicação de inseticidas local e cinco de aplicação espacial (grandes áreas). 

Com relação aos hospitais, a ação da Santo Antônio Energia permitiu a 

criação de 254 leitos em Porto Velho – 120 de enfermaria, 46 de UTI neonatal 

http://www.saude.gov.br/malaria
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(Hospital de Base Ary-Pinheiro) – e 88 no Hospital Infantil Cosme e Damião. Além 

disso, foram criados 167 leitos no Hospital Regional de Cacoal. Também cerca de 

R$:23 milhões foram empregados na construção, na reforma e na ampliação de 

postos de saúde, aquisição de veículos e equipamentos para a rede municipal, além 

de apoio em campanhas educacionais. 

Os primeiros resultados desta ação já podem ser percebidos em Porto Velho 

com a redução relativa dos índices de contaminação por malária, que em 2014 

obteve o total de 144.113 casos, sendo uma redução de caiu 54,36 % quando 

comparado ao ano de 2008 que era 315.714 casos. A tabela 1 apresenta os dados 

dos casos de malária desde 1980 até o ano de 2001 na região Norte do país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


