
 
 

 

Nota Técnica 

 

Referente ao Parecer Técnico dos Produtos 14 e 15 da Fundação Eliseu Alves (FEA) 

referentes aos Estudos de Avaliação dos Efeitos da Implantação de Empreendimentos 

Hidrelétricos na Região Hidrográfica do rio Paraguai, elaborado pela empresa de 

consultoria Ferreira Rocha Gestão de Projetos Sustentáveis (FR) para a Associação 

Brasileira de Geração de Energia Limpa (Abragel) 

 

Introdução 

Os estudos elaborados pela FEA foram contratados pela Agência Nacional das Águas e 

Saneamento Básico (ANA), com coordenação científica da Embrapa Pantanal, em 

atendimento à Resolução CNRH No. 152/20131, para a avaliação dos impactos da 

implantação de empreendimentos hidrelétricos na Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai 

ou Região Hidrográfica do Paraguai (RH Paraguai), formadora do Pantanal Mato-

grossense, impactos estes nos seus recursos hídricos e nos usos múltiplos da água, como 

determina a Lei de Recursos Hídricos No. 9.433/19972, no âmbito do Plano de Recursos 

Hídricos da Região Hidrográfica do Paraguai (PRH Paraguai).  

Esses empreendimentos, num total de 180 barragens, sendo 47 em operação e 133 

previstas, afetam os processos ecológicos essenciais dos rios formadores do bioma 

Pantanal e, em conjunto e de forma sinérgica, têm elevado potencial de afetar o 

funcionamento hidro-ecológico do bioma Pantanal, uma vez que a saúde ambiental da 

planície pantaneira depende diretamente do fluxo livre e sazonal de água, nutrientes, 

sedimentos e organismos provenientes do planalto, onde se localizam as hidrelétricas. 

Trata-se também de uma determinação Constitucional (Constituição Federal, 19883) 

expressa em seu art. 225, uma vez que o bioma é considerado Patrimônio Nacional: 

 

Capítulo VI    

Do Meio Ambiente 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

    § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: 

 
1 https://cnrh.mdr.gov.br/resolucoes 
2 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9433.htm 
3 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 



 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das 

espécies e ecossistemas; 

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-

Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de 

condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 

 

Além da geração de energia hidrelétrica, os demais usos dos recursos hídricos na RHP 

são: navegação, abastecimento público, irrigação, mineração, turismo, aquicultura e 

pesca. A pesca é a principal atividade geradora de emprego e renda e segurança 

alimentar na região, nas suas diversas modalidades profissional-artesanal, turística, de 

subsistência e de lazer (difusa). Portanto sua importância social e econômica é elevada. 

Da conservação dos processos hidro-ecológicos que garantem a saúde ambiental do 

sistema BAP/Pantanal e, por conseguinte, sua produção pesqueira, dependem milhares 

de famílias de pescadores profissionais-artesanais, de empregados do setor de turismo 

de pesca e da população de povos e comunidades tradicionais ribeirinhas, composta por 

indígenas, quilombolas, e ribeirinhos pantaneiros, além da população de urbana das 

cidades pantaneiras e peri-pantaneiras (Calheiros et al. 2009, 2012, 2018; ANA 20184, 

20205). 

As espécies de grandes peixes migradores (pintado, cachara, jaú, dourado, piraputanga, 

curimba, pacu, por exemplo) são as espécies de maior valor econômico, cultural e de 

interesse turístico da RHP. Barragens para aproveitamento hidrelétrico de PCHs e UHEs 

são um obstáculo intransponível para as migrações reprodutivas destes peixes e, 

portanto, para a continuidade da formação dos estoques pesqueiros como é de amplo 

conhecimento científico (Catella 2001; Brink et al. 2004; Fernandes et al. 2009; Suzuki 

et al. 2009; Moore et al. 2010). 

É importante salientar também que aspectos considerados como positivos pelo setor 

elétrico, e exaustivamente repetidos em todas as oportunidades, como, por exemplo, 

que os barramentos/reservatórios seriam importantes para a retenção de poluentes e 

sedimentos, são falaciosos, ou que a falta de saneamento básico das áreas urbanas 

assim como a pesca predatória seriam impactos relevantes que influenciariam a 

produção pesqueira, tanto quanto outros usos de água da RH Paraguai. Para estes 

argumentos podemos contrapor, afirmando que tais problemas são em maior e menor 

grau relevantes, contudo, facilmente reversíveis, desde que haja a devida fiscalização e 

implementação de políticas públicas já existentes. Entretanto, uma vez construídas, em 

especial sem manter rotas migratórias alternativas, como no caso de sequência de 

reservatórios em cascata num mesmo rio, a produção pesqueira das espécies 

migradoras cai, a diversidade cai e o tamanho dos peixes diminui como constatado por 

vários autores ao longo de décadas de estudos. O impacto negativo óbvio é, portanto, 

constantemente negado, utilizando-se do negacionismo científico e da desqualificação 

 
4 http://arquivos.ana.gov.br/portal/SAS/PRH_Paraguai/PF-02_PRH_Paraguai_Resumo_Executivo.pdf 
5 https://www.ana.gov.br/gestao-da-agua/planejamento-dos-recursos-hidricos/plano-de-recursos-hidricos-rio-paraguai/plano-de-

recursos-hidricos-paraguai 



 
do trabalho de cientistas idôneos e renomados para favorecer o setor elétrico e seus 

investidores privados. Apropriam-se de um bem comum, para privatizar os lucros e 

socializar os impactos ambientais e sociais. 

Cabe ressaltar que estes estudos foram realizados por equipe de elevada qualidade 

científica em nível nacional e internacional, com participação de mais de 50 

pesquisadores, além de dezenas de alunos e técnicos. 

O PRH Paraguai é uma conquista da sociedade civil e dos pesquisadores da região, 

justamente pela necessidade premente de se conservar o bioma e seus serviços 

ecossistêmicos principais como produção pesqueira, qualidade e quantidade de água, 

segurança alimentar e hídrica para a sociedade regional, em especial para os mais 

pobres e para os povos e comunidades tradicionais que dependem da saúde ambiental 

para obter alimento e água de boa qualidade. Conservar o meio ambiente, utilizando 

racionalmente seus recursos naturais, com a imprescindível noção de “limite” de uso, 

respeitando as necessidades dos próprio ecossistemas, são políticas fundamentais para 

conservar a qualidade de vida no planeta, para as gerações atuais e futuras,  como 

afirmam em vários documentos desde a ONU, incluindo os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável – ODS 3030, até a Convenção Ramsar e a Convenção da 

Diversidade Biológica. 

 

Análise do Parecer Técnico  

 

1) Págs 3 e 4: “... o Produto 15 não é conclusivo e limita-se a apresentar apenas uma pequena 

parte do amplo esforço realizado ao longo dos estudos, privilegiando a temática “perda de 

conectividade e fragmentação de habitat”, considerando “a hipótese de que este seja o elemento 

mais impactante com o estabelecimento de um EH”, sem as adequadas justificativas técnicas, 

evidenciando a abordagem tendenciosa do estudo”. 

Na verdade, a perda de conectividade e fragmentação de habitat, no caso de rios, que 

têm a função de transporte de organismos, nutrientes e sedimentos, tanto 

longitudinalmente quanto transversalmente, é sim o elemento mais impactante com o 

estabelecimento de uma barragem para aproveitamento hidrelétrico, como já bem 

definido pela ciência, conforme (Güntzel et al. 2020). 

 

2) Pág. 4: “... nota-se ainda a permanência de significativas fragilidades e lacunas de conhecimento 

nos estudos da FEA e ANA. Inclusive Inclusive, em diversas ocasiões houve o claro reconhecimento 

da equipe executora do estudo quanto à pertinência das colocações apresentadas pela equipe 

técnica da Abragel/FR, registradas principalmente nas reuniões do GAP. Cabe indicar que os 

retornos da FEA e ANA, apresentados aos questionamentos em tela foram realizados 

basicamente por apresentações em formato MS Power Point, a alguns dos questionamentos 

apresentados, com colocações, em muitos casos, parciais e sem fundamentação técnica 

adequada.” 



 
Exigir que não haja lacunas de conhecimento sobre qualquer aspecto do saber humano 

é exigir o impossível. O conhecimento total não existe, ele é dinâmico e evolui conforme 

a ciência e a tecnologia evoluem. Se informações, decisões e encaminhamentos foram 

tomados com base no que há de mais atual na Ciência, não se pode afirmar de forma 

superficial e sem qualquer argumentação técnica consistente de que houve fragilidades 

ou lacunas de conhecimento. Cabe salientar que não são citadas quaisquer referências 

bibliográficas que atestem as argumentações mencionadas. 

O que pôde ser observado pessoalmente desde o início das reuniões do Grupo de 

Acompanhamento do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Paraguai 

(GAP Paraguai) e mesmo após a finalização dos estudos da FEA em questão, é que o 

setor elétrico não aceita, nem no âmbito governamental, nem no âmbito privado - aqui 

refletido no teor do Parecer da consultoria FR , as normas legais e acordos internacionais 

que garantem a conservação do bioma Pantanal. 

A Resolução CNRH No. 152/2013 teve, entre outros fatores, um em especial - a 

Recomendação CNZU No. 6/20126, inclusive mencionada na Resolução CNRH. Uma 

Recomendação do Comitê Nacional de Zonas Úmidas – CNZU, colegiado que decide 

sobre o cumprimento pelo país das diretrizes da Convenção Ramsar de Áreas Úmidas de 

Interesse Internacional, além da Constituição Federal, que considera o bioma Pantanal 

um patrimônio do povo brasileiro, e pela denominação como Patrimônio Natural da 

Humanidade e Reserva da Biosfera (UNESCO 20007). 

Portanto trata-se de um bem comum8. 

A Resolução CNRH No. 152/2013 que “Decide pela elaboração do Plano de Recursos 

Hídricos da Região Hidrográfica do Paraguai (PRH Paraguai) e a constituição de Grupo 

de Acompanhamento da elaboração do PRH Paraguai, entre outros aspectos, 

considerou: 

“...Considerando a recomendação do Comitê Nacional de Zonas Úmidas, objeto do Ofício nº 

359/2012/SBF/MMA, de elaboração do PRH do Alto Paraguai, em articulação com a elaboração do 

macrozoneamento ecológico econômico da região; 

“Considerando que a temática da preservação ou conservação dos recursos hídricos na região hidrográfica 

do Paraguai vem sendo debatida em diferentes fóruns com abordagens que convergem para a 

necessidade de planejamento que permita compatibilizar os usos múltiplos da água e a 

sustentabilidade do seu aproveitamento;...” 

 

A Recomendação CNZU No. 6/2012, por sua vez, dispõe sobre planejamento dos usos 

dos recursos naturais na Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai, com especial atenção à 

 
6https://www.mma.gov.br/images/arquivo/80049/Biodiversidade%20Aquatica/CNZU/Recomendacao%20CNZU%20n%206%20hid

reletricas%20BAP.pdf 
7 https://pt.unesco.org/fieldoffice/brasilia/expertise/natural-world-heritage 
8 “Conjunto das condições necessárias para que a pessoa humana realize sua dignidade. É um princípio que reclama a democracia 

como condição para sua realização. Sua realização implica o princípio de subsidiariedade e o de solidariedade, como instrumento 
da realização da dignidade da pessoa humana. Não é o bem do todo, mas de todos. Não é a soma de bens individuais, mas é o bem 
de todos e de cada um.” Lorenzo (2010) <http://estadodedireito.com.br/o-que-e-o-bem-comum/>  



 
expansão de projetos de geração de energia hidrelétrica em prejuízo à conservação do 

pulso de inundação do Pantanal Mato-grossense, considerando: 

 

Que o uso racional das zonas úmidas refere-se à manutenção de suas características 

ecológicas, por meio do desenvolvimento sustentável, considerando os benefícios e 

valores das zonas úmidas para o controle de erosões e inundações, manutenção da 

qualidade da água, manutenção da biodiversidade, em especial da produção pesqueira, 

e manutenção e recarga de mananciais;  

Que os Planos Estaduais de Recursos Hídricos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 

disponibilizam subsídios para apoiar os objetivos da Convenção Ramsar e da Política 

Nacional de Recursos Hídricos na Região Hidrográfica, em consonância com diretrizes 

de ação da Lei No. 9433 de 1997 como previsto no seu art. 3º. :  

 

Art. 3º Constituem diretrizes gerais de ação para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos: 

I - a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade; 

II - a adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, demográficas, 

econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do País; 

III - a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental; 

 

Segundo Porto & Garrafa (2009, apud Machado & Garrafa 2020) faz-se necessário que 

as pessoas deixem de viver a lógica consumista (sem qualquer noção de 

responsabilidade) e passem a adotar uma lógica mais cidadã e de comunhão consensual 

para preservação do planeta, de modo a abandonar o individualismo exacerbado, para 

passar a reconhecer e dignificar o outro, agindo coletivamente para o bem comum. 

Assim, segundo Machado & Garrafa (2020) é necessário maior reflexão sobre os modos 

de vida que podem ser desenvolvidos de maneira sustentável, adotando-se políticas 

públicas, como leis ou diretrizes com o fim de conscientização quanto à necessidade de 

mudar o modo de vida atual, para um modo sustentável, em que a utilização dos 

recursos não seja individualista, mas para o bem comum, buscando meios de manter o 

equilíbrio e tentar recuperar impactos produzidos pela ação humana. 

Desenvolvimento sustentável, de acordo com o Relatório Brundtland (Nosso Futuro 

Comum 1987, apud Santos & Horn 2017) é: “Aquele que satisfaz as necessidades das 

gerações atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer as 

suas próprias necessidades.” Traduz-se como o crescimento econômico em equilíbrio 

com o social e o ambiental. Também designado por caminho do meio, expressão de 

Sachs (2008, apud Santos & Horn 2017). 

Por sua vez, com Jonas (2006, apud Nodari & Boldori 2017), buscam-se apontamentos 

referentes ao conceito responsabilidade, haja vista a sua contribuição teórica buscar 



 
responder aos desafios trazidos pela civilização científica e tecnológica. Ao se tratar da 

ética da responsabilidade, percebe-se que a discussão tem buscado deslocar o acento 

antropocêntrico que caracterizaria a tradição ética do Ocidente para o da 

responsabilidade comum de todos, em uma relação de convivência entre todos os seres 

vivos. O princípio da responsabilidade, segundo Hans Jonas, se presta a “chamar atenção 

para uma exigente e inadiável atitude responsável, tanto por parte das pessoas, das 

instituições, corporações, como também de todas as políticas públicas governamentais, 

em prol da ética e da responsabilidade ambiental”. 

 

Ou seja, mesmo com o fato deste setor econômico já aproveitar cerca de 50% do 

potencial de geração hidrelétrica na RH Paraguai, ainda querem mais, colocando em 

risco a produção pesqueira, a socioeconomia regional e a conservação dos processos 

ecológicos do bioma Pantanal, como se pode confirmar pelos resultados dos estudos 

científicos da FEA (ANA 20209), numa postura de negacionismo científico deliberado. 

Questionam o “favorecimento” do uso Pesca, sem considerar que este uso carrega em 

si a importância social, cultural, econômica e ecológica dos peixes para a conservação 

do bioma e dos modos e qualidade de vida da população local. 

Mesmo com a obviedade do texto da nossa Carta Magna.  

Mesmo com base nos acordos internacionais e alertas científicos mundiais para se 

buscar a sustentabilidade.  

Ou seja, o setor nacional de geração de energia fere frontalmente a ética da 

responsabilidade e, mais grave, tenta ferir a Constituição Federal. 

 

3) Pág. 4: “... um alinhamento técnico entre a equipe técnica da FR e a equipe da FEA/ANA visando 

esclarecer e dirimir dúvidas e questionamentos pertinentes, mas sem sucesso ou qualquer tipo de 

avanço na temática. ... colocam em xeque a validação dos resultados apresentados, sobretudo 

para fins de restrição ao desenvolvimento de projetos na região.” 

Pelo dever de responsabilidade e do direito público, órgãos públicos como a ANA e as 

instituições públicas de ensino e pesquisa, não devem realmente permitir qualquer 

“alinhamento técnico” com uma equipe de consultores à serviço do setor privado. Deve 

haver isenção e imparcialidade, além de garantia da liberdade de atuação no âmbito 

científico.  

A restrição ao desenvolvimento de projetos hidrelétricos na região, restrição de uso, foi 

aprovada pela Resolução CNRH No. 152/2013, com base na Recomendação CNZU No. 

6/2012, e pela Resolução CNRH No. 196/201810, que aprovou o Plano de Recursos 

Hídricos da Região Hidrográfica do Paraguai – PRH Paraguai, mencionando novamente 

 
9 https://www.ana.gov.br/gestao-da-agua/planejamento-dos-recursos-hidricos/plano-de-recursos-hidricos-rio-paraguai/plano-de-

recursos-hidricos-paraguai 
10 https://cnrh.mdr.gov.br/resolucoes 



 
a necessidade de se considerar as Recomendações do Comitê Nacional de Zonas Úmidas 

para a região, bem como está prevista pela Lei de Recursos Hídricos 9.433/1997 em seu 

art. 7º.: 

Art. 7º Os Planos de Recursos Hídricos são planos de longo prazo, com horizonte de planejamento 

compatível com o período de implantação de seus programas e projetos e terão o seguinte conteúdo 

mínimo: 

I - diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos;... 
III - balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos, em quantidade e qualidade, 
com identificação de conflitos potenciais; 
IV - metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos recursos 
hídricos disponíveis;... 
X - propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso, com vistas à proteção dos recursos 
hídricos. 

Além disso, em seu art. 9º. a Lei das Águas, determina: 

Art. 9º O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água, visa 
a: 
I - assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas; 

 

Na nossa interpretação, os usos mais exigentes da água para a conservação do bioma 

Pantanal, para a sua saúde ambiental, é a destinada a garantir os processos ecológicos 

do próprio sistema BAP/Pantanal, e para a manutenção dos seus serviços 

ecossistêmicos, entre eles a conservação da biodiversidade, da produção pesqueira e, 

consequentemente, da Pesca. Esta atividade só é viável economicamente e socialmente 

se todos os processos hidro-ecológicos estiverem saudáveis. 

 

4) Págs. 4 e 5: “Também merece destaque a ausência de clareza em relação aos objetivos reais 

dos Estudos de Avaliação dos Efeitos da Implantação de Empreendimentos Hidrelétricos na RHP, 

que à princípio, acredita-se destinar para fins estritamente orientativos aos órgãos ambientais, 

durante o processo de licenciamento dos AHEs indicados pela Agência Nacional de Energia 

Elétrica – ANEEL, conforme mencionado em reuniões do GAP e junto à ANA. Entretanto, são 

apresentados outros fins (com indicações de áreas restritivas) nos Produtos 1 e 2 da FEA”. 

A argumentação é a mesma do item anterior. A indicação de “áreas restritivas” a 

determinado uso está prevista no escopo legal pertinente. Não são “outros fins”, como 

alega o Parecer aqui avaliado, e como se pode ler também no texto da Resolução CNRH 

No. 152/2013, que tem força de lei: 

“... Considerando o PRH da Região Hidrográfica do Paraguai como instrumento que deve orientar e 

integrar as políticas e intervenções na região visando assegurar a utilização sustentável das águas, 

compatibilizando-as com as demandas existentes e a conservação e/ou proteção do Pantanal;...” 

 

5) Pág. 5: “A abordagem exclusiva das influências negativas do setor de geração de energia 

hidrelétrica...” 

Voltam a negar o porquê da Resolução CNRH No. 152/2013, embasada pela 

Recomendação CNZU No. 6/2012, onde se lê: 



 

* Agora incluindo outro Sítio Ramsar, a Estação Ecológica de Taiamã em MT. 



 
 

6) Pág. 5: “A priorização da pesca, em desacordo com os fundamentos da Política Nacional de 

Recursos Hídricos, cuja gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das 

águas e da bacia hidrográfica.” 

Argumentação contrária a tal afirmação já realizada acima. 

 

7) Pág. 6: “Para as avaliações de qualidade de água nota-se a adoção de parâmetros pouco 

representativos e limitados servindo apenas para fins orientativos. Neste caso, ressalta-se que 

não são observados dados limnológicos, por exemplo, que são fundamentais para uma análise 

minimamente adequada relacionada a potenciais influência de AHEs na RHP;” 

Os parâmetros de qualidade de água avaliados nos estudos da FAE foram os 

parâmetros compatíveis com a possibilidade amostral, sob restrições de tempo e 

longas distâncias entre coletas de campo e análise laboratorial, como para análise 

de DBO, DQO e microbiologia – bactérias coliformes), bem como de organismos 

planctônicos e bentônicos. A carga (t/dia ou t/ano, por exemplo) de entrada de 

nutrientes e sedimentos, bem como sua variação sazonal, são ótimos indicativos da 

de alterações na qualidade da água relacionadas a barramentos. 

 

8) Pág. 6: “Há ainda diversas lacunas de conhecimento a respeito da metodologia utilizada para 

as avaliações, como de escala espacial e temporal de dados validados (secundários e primários), 

cabendo lembrar por exemplo, que foram documentados registros de qualidade de água em 

estações automáticas, coletados com aparelhos descalibrados, ao longo de meses, os quais 

devem/deveriam ser descartados. Parte de registros de qualidade de água não completam nem 

um período hidrológico, sendo indicada a observação continuada intra e interanual;” 

O mesmo caso anteriormente citado quanto à restrições de desenho amostral 

temporais e espaciais, restrições orçamentárias, etc. Há métodos de avaliação da 

consistência dos dados, uso de séries históricas curtas, entre outros métodos para sanar 

inconsistências. Dados de qualidade duvidosa, que deveria, ser descartados não devem 

ter sido utilizados. O parecer sob avaliação coloca em questionamento a idoneidade dos 

pesquisadores. 

 

9) Pág. 7: “Inicialmente os pesquisadores da FEA adotam uma premissa que não tem comprovação 

nas análises hidrológica: Partindo da hipótese de que a operação de empreendimentos 

hidrelétricos implantados no planalto poderia impactar a dinâmica local de inundações do 

Pantanal...” No Produto 6, a conclusão da página 61 já indicava que: "Quase todos os novos 

empreendimentos hidrelétricos têm pequeno volume útil e pequena capacidade de regularização. 

Em função disso, seus potenciais impactos em termos de alteração do regime hidrológico são 

baixos".” 

Aqui há um equívoco grave sobre o que é hipótese científica, pois em ciência há a 

comprovação ou não de uma hipótese, há a previsão da hipótese nula, ou seja, é uma 

hipótese que é apresentada e cuja falsidade se tenta provar através de um adequado 



 
teste de hipóteses. Uma hipótese nula11 geralmente afirma que não existe relação entre 

dois fenômenos medidos. 

 

10) Pág. 7: “Assim, considera-se como não respondida a seguinte questão: Quais regiões do 

Pantanal seriam potencialmente impactadas pelos empreendimentos hidrelétricos?” (Item 

3.1.1.1. Hidrologia e Sedimentologia) 

O parecer em questão mostra-se equivocado novamente, pois os impactos avaliados 

foram avaliados em termos ambientais, sociais e econômicos. Todas as regiões que já 

sofrearam barramentos em nível mundial apresentam tais impactos. Como foi 

fartamente comprovado pelos estudos da FEA/ANA (ANA 2020) e como é também 

fartamente descrito pela literatura científica e, inclusive, pelo WCD12, órgão 

internacional do próprio setor elétrico (Moore et al. 2010). 

 

11) Págs. 7 e 8: “No âmbito dos estudos sobre Qualidade de Água e Hidrossedimentologia, vem 

sendo observado desde o início dos estudos da FEA, que os parâmetros utilizados (sedimentos, 

sólidos dissolvidos, fósforo, carbono e nitrogênio) são muito restritos e insuficientes para 

determinar se haverá ou não impactos ambientais importantes associados às novas hidrelétricas. 

Não são considerados os componentes bióticos de um ecossistema. O estudo também não prevê 

a realização de uma caracterização limnológica dos cursos de água considerando os períodos 

hidrológicos, nem uma avaliação ecotoxicológica e de concentrações de metais e agrotóxicos.” 

Argumentação contrária já realizada acima. 

 

12) Pág. 8: “Não são considerados alguns aspectos positivos derivados da implantação e operação 

de AHEs à qualidade das águas. Por exemplo, em relação ao nível de coliformes fecais no rio 

Cuiabá e nos rios que recebem efluentes urbanos da RHP, os autores não consideram que os AHEs, 

à jusante das cidades, poderiam contribuir para a diminuição desses contaminantes, bem como, 

das substâncias orgânicas persistentes (POP´s), tais como hormônios e fármacos, que 

sabidamente exercem impactos graves na ictiofauna.” 

Argumentação contrária já realizada acima. Contudo vale salientar que para se 

melhorar a qualidade da água que sofre a entrada de efluentes urbanos ou rurais 

basta seguir a legislação vigente e as políticas públicas vigentes. Os rios que formam 

a planície pantaneira, bem como a planície propriamente dita, são ambientes em 

grande parte saudáveis e, portanto, capazes de metabolizar compostos, via processo 

de auto-purificação da água, nesta grande área úmida (AU) natural, sendo serviços 

ambientais (benefícios ao homem) característicos das AUs. 

 

 

 
11 https://pt.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tese_nula 
12 World Commission on Dams 



 
13) Pág. 11: “Por sua vez, na Pág. 131, parágrafo 4, os autores reconhecem a eficácia da descarga 

de fundo para a liberação de sedimentos e nutrientes em dadas condições, mas, no entanto, não 

é feita nenhuma recomendação clara e objetiva sobre o eventual uso dessas estruturas nos novos 

AHEs. Assim, é sugerido que os autores revisitem as recomendações feitas sobre a eficácia das 

descargas de fundo, apresentando suas orientações, à luz das potenciais influências dos AHEs da 

RHP.” 

Na verdade, a descarga de fundo é um dos grandes impactos resultantes do barramento 

de rios. Em geral ocorre de forma abrupta, resultando em entrada rápida e expressiva 

de sedimentos a jusante, com potencial desoxigenação da água de fundo em grandes 

reservatórios, podendo causar mortandade de peixes rio abaixo. O potencial de erosão 

da Bacia do Alto Paraguai é elevado, dada à predominância de solos arenosos no 

planalto, que causa a diminuição da vida útil dos reservatórios, como acontece na UHE 

Itiquira em Mato Grosso. 

 

14) Pág. 12 e 19: “Conforme indicado nos Pareceres Técnicos anteriores, o tamanho da amostra 

de pescadores profissionais artesanais foi pequeno, tendo em vista os 876 pescadores 

monitorados de 7667 pescadores ativos, o que representa 11% do total (o atendimento do esforço 

amostral vai depender dos objetivos a serem alcançados com este estudo – acredita-se que seja 

de cunho estritamente orientativo). O fato do monitoramento ter sido realizado em apenas um 

período de pesca é outra questão importante, dentre outras identificadas.” 

Novamente a questão se refere a restrições de tempo para realização da pesquisa, 

dentro do escopo do PRH Paraguai. Contudo, 11% do total é sim uma amostragem 

significativa, vide as pesquisas eleitorais que se baseiam em um “N” amostral 

representativo de 2% da população. 

 

15)  Pág. 12 e 19: “Em outras palavras, desconsidera qualquer eficiência de Sistemas de 

Transposição de Peixes (STPs), o que é obviamente necessário, mas não realizado.” 

Não há qualquer sistema de transposição de peixes implantado na RH Paraguai por falta 

de interesse do setor elétrico (??) e/ou por falta de exigência dos órgãos gestores (??). 

Mesmo assim, tais sistemas são poucos eficientes, ou seja, com custo x benefício 

desfavorável ao meio ambiente, segundo a literatura científica (Dugan et al. 2010; 

Pelicice et al. 2015; Pompeu et al. 2012). 

 

16)  Pág. 13: “O estudo não deixa claro qual seria o efeito da implantação dos empreendimentos 

naqueles rios em que não foram identificados locais de reprodução de peixes. Existem vários 

tributários dos rios principais, que possuem AHEs previstos, mas que não foi constatada a 

reprodução dos peixes, como pode-se verificar nas Figuras 5.17, 5.36 e 5.84.” 

Não se pode/pôde amostrar todos os rios dentro das restrições orçamentárias, logísticas 

e de pessoal disponível para tão árduo trabalho. Mas por que numa planície como o 

Pantanal, alguns rios não apresentariam reprodução de peixes, sendo trechos livres de 

obstáculos (naturais ou barramentos) e pH normal?  



 
 

17) Pág. 13: “Neste caso, como a pesca já vem diminuindo devido a outros fatores que não os AHEs, 

atribuir a partir daqui qualquer alteração no rendimento pesqueiro, única e exclusivamente ao 

setor hidrelétrico, seria no mínimo tendencioso.” 

Obviamente a pesca de peixes migradores tem diminuído segundo os especialistas, por 

vários fatores relacionados aos impactos das atividades humanas na bacia, em especial 

na região de planalto circundante como assoreamento de rios, devido ao 

desmatamento, principalmente em APPs, uso expressivo de agrotóxicos, pesca 

predatória, navegação e dragagens em época de piracema, por exemplo. Contudo ainda 

há produção pesqueira com importância social e econômica, pois ainda há rios livres de 

barragens tanto no Pantanal Norte quanto no Sul.   

 

18) Pág. 14: “No âmbito da cadeia da pesca, não é abordada a atividade de aquicultura, de extrema 

importância para a região, haja vista ser a principal fonte de pescado para os grandes centros 

urbanos da região, ser utilizada para abastecimento de iscas em atividades pesqueiras, ser uma 

potencial atividade para desenvolvimento econômico em reservatórios e trechos a montante de 

AHEs (significativa parcela dos pescadores entrevistados indicou interesse em desenvolver a 

atividade), entre outros fatores.”... Pág. 19: “Por sua vez, também não são consideradas 

potencialidades relacionadas à atividade de pesca derivadas da implantação de AHEs, em 

reservatórios, que podem ser utilizados para a pesca e piscicultura.” 

A produção pesqueira necessária a ser conservada e que é mencionada em todos os 

documentos relacionados ao PRH Paraguai é a pesca em ambientes naturais do 

Pantanal, pesca profissional-artesanal e turística, de real importância para a 

conservação da biodiversidade como elos da cadeia alimentar, bem como de 

importância social, cultural e econômica. Aquicultura não é atividade relacionada a 

Pesca. Não tem função ecológica para a conservação de um ecossistema. 

 

19) Pág. 14: “O que deverá acontecer no âmbito do licenciamento de cada AHE.” 

Licenciamento ambiental não é atribuição de um PRH e, sim, a Outorga de Direito de 

Uso dos Recursos Hídricos. 

 

20) Pág. 15: “Entretanto, o estudo prioriza apenas a pesca, que por sinal, vem se mostrando 

predatória na região. O que pode ser confirmado pelo texto a seguir, da pág. 16 (Produto 15):... 

Neste caso é fundamental que haja uma ampliação da discussão dos resultados finais, 

considerando-se outros usos potenciais da RHP, por meio de uma avaliação que não privilegie 

apenas um uso, o da pesca.” 

Argumentos já expostos anteriormente. 

 



 
21) Pág. 15: “Assim, é sugerida a expansão do estudo da conectividade fluvial para outros temas 

correlatos, abordando por exemplo, fundamentos ecológicos da biodiversidade do fitoplâncton e 

como esta é associada à boa qualidade da água e hidrossedimentologia.” 

Argumentos já expostos acima. 

 

22) Pág. 17: “Assim, deve-se considerar a possibilidade de sucesso, mesmo que parcial, dos STPs, 

que deverão ser avaliados caso a caso, conforme entendimento da equipe técnica da 

Abragel/FR.” 

Argumentos já expostos acima. 

 

23) Pág. 17: “O índice de conectividade da bacia do São Lourenço, por exemplo, é bastante favorável 

para a implantação de AHEs, de modo que, considerando a implantação de todas as unidades 

planejadas a redução da conectividade é de apenas 0,2%.” 

A Bacia do Rio São Lourenço já está barrada, com várias PCHs, sem possibilidade de 

apresentar migração reprodutiva a partir da planície pantaneira. 

 

24) Pág. 18: “O mesmo pode ser observado em relação ao índice de conectividade da bacia do 

Piquiri, bastante favorável para a implantação de empreendimentos hidrelétricos, já que, 

considerando a implantação de todas as unidades planejadas a redução da conectividade 

também é de apenas 0,2%.” 

A Bacia do Rio Piquiri é de vital importância para a pesca profissional-artesanal e 

turística, tanto de MT quanto de MS, há muitos anos, bem como para a segurança 

alimentar de povos e comunidades tradicionais ribeirinhas e indígenas e para a 

conservação da cadeia alimentar e da biodiversidade do sistema. Torna-se temerário a 

perda de conectividade neste sistema. 

 

25) Pág. 18: “Já em relação à análise simplificada da conectividade na bacia do rio Negro, há 

indicação de que, de maneira geral, a situação é totalmente favorável a implantação de 

empreendimentos. Embora os empreendimentos de São Francisco de Assis e Ouro Negro, no rio 

Negro, pudessem impactar a conectividade, estes locais não são importantes para a reprodução. 

Portanto, nenhum empreendimento desta bacia oferece risco aos peixes, não demandando de 

medida mitigadora.” 

A Bacia do Rio Negro serve de berçário e área de desenvolvimento de várias espécies de 

peixes. Sua hidrodinâmica é importante para o funcionamento ecológico do Pantanal do 

Rio Negro, que por sua vez é de vital importância para a conservação da biodiversidade 

e produção de pastagens nesta sub-região. Torna-se temerário a perda de conectividade 

neste sistema. 

 

 



 
26) Pág. 19: “e impactos positivos derivados do barramento de sedimentos por AHEs, tendo em 

vista o aumento significativo da sua disposição e carreamento em canais fluviais, derivados das 

alterações do uso e cobertura do solo nas últimas décadas.” ... “Não são considerados os 

impactos positivos derivados da diminuição de poluentes de montante em reservatórios.” 

Já abordado anteriormente com argumentação contrária. 

 

27) Pág. 19: “Quanto ao tema de Qualidade de Água e Hidrossedimentologia, vem sendo destacado 

desde o início das avaliações apresentadas pela FR ... que os parâmetros de qualidade de água 

utilizados (sedimentos, sólidos dissolvidos, fósforo, carbono e nitrogênio) que são muito restritos 

e insuficientes para determinar se haverá ou não impactos ambientais importantes associados 

às novas hidrelétricas no antanal. Neste caso, também não são considerados os componentes 

bióticos de um ecossistema. O estudo não prevê a realização de uma caracterização limnológica 

dos cursos de água considerando os períodos hidrológicos, nem uma avaliação ecotoxicológica e 

de concentrações de metais e agrotóxicos.” 

Já abordado anteriormente com argumentação contrária. 

 

28) Pág. 20: “Por fim, em relação aos estudos Socioeconômicos e de Energia, especialmente pelas 

lacunas de conhecimento em relação aos dados secundários e primários obtidos – não 

sistematizados adequadamente – é impossível mensurar se houve e qual a representatividade de 

eventuais impactos relacionados aos temas, oriundos da implantação de AHEs na RHP, muito 

menos que subsidie avaliações preditivas ou que permitam definir áreas restritivas”. 

Os impactos de AHEs em ambientes fluviais, em especial na interrupção da 

conectividade entre rios e trechos de rios, entre planalto e planície, como já 

argumentado acima, são amplamente conhecidos e fartamente descritos na literatura 

científica nacional e internacional. 

 

29) “Pág. 21: “a identificação, em âmbito regional, de áreas com maiores aportes de sedimentos e 

de poluentes do meio aquático - neste caso, os AHEs deverão exercer papel significativo na 

contenção de potenciais impactos associados ao pantanal (seja na contenção de sedimentos em 

excesso ou na redução de aportes de poluentes pela influência dos reservatórios, por exemplo);” 

Argumento falacioso já contraposto anteriormente. Cabe lembrar que os reservatórios 

deveriam ter suas APPs recompostas pelos empreendedores, mas em geral não se 

cumpre esta legislação. 

 

30) Pág. 21: “Dessa forma, o processo decisório deve ser realizado pelos órgãos ambientais 

competentes, no âmbito do processo de licenciamento, que deverão contar com informações 

mais detalhadas e adequadas para as devidas análises socioambientais em cada caso concreto, 

devidamente individualizado.” 

Aqui trona-se a ignorar deliberadamente o texto das Resoluções, Recomendações e da 

Legislação em vigor aqui listadas.  



 
 

31) Pág. 21: “Conclui-se, portanto, que os estudos realizados pela FEA podem ser tecnicamente 

empregados apenas para fins orientativos, considerando as significativas fragilidades e lacunas 

de conhecimento identificadas. Por outro lado, do ponto de vista técnico e pela mesma razão, 

não se poderia extrair validamente desses estudos qualquer restrição aplicável à implantação de 

empreendimentos hidrelétricos na RHP.” 

Conclusão tendenciosa, sem base técnica ou legal, como aqui argumentado 
amplamente no discorrer de nossa avaliação. As Resoluções do CNRH têm caráter legal, 
portanto, obrigatório e deve ser seguido pelos órgãos e colegiados do Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) que concebem e implementam a 
Política Nacional das Águas, para a concessão de Outorgas. 
Cabe lembrar que o Pantanal, como bem comum, deve ter seus processos ecológicos, 
no caso hidro-ecológicos conservados para as presentes e futuras gerações e como 
direito inequívoco de manter modos e qualidade de vida de sua população, em especial 
povos e comunidades tradicionais, incluindo os representantes da pecuária tradicional, 
que dependem  da saúde ambiental do sistema BAP/Pantanal para manterem suas 
relações sociais, econômicas e culturais com a natureza pantaneira. Agentes públicos 
que desrespeitarem ou se omitirem no cumprimento das prerrogativas constitucionais 
estarão agindo ao arrepio da lei. 
Por fim, seguem as Figuras 01 e 02 que demonstram que já houve seca pronunciada no 
Pantanal, na década de 60, portanto, antes das influências do aquecimento global, e que 
pode voltar, dentro da série histórica, ou até mesmo já poderíamos estar em processo 
de anos mais secos, uma vez que há registros de diminuição da precipitação 
pluviométrica desde 2010, com chuvas abaixo da média, sendo os anos de 2019 e 2020 
(Figura 2) ainda mais pronunciado. Portanto, seja por condições naturais, como na 
década de 60, seja por eventos extremos relacionados às mudanças climáticas, 
investimentos em PCHs, que não têm reservatórios de armazenamento de água, são 
investimentos de maior risco atualmente. 
No que se refere ao interesse público, como já mencionado, o setor elétrico já 
contempla, em operação, cerca de 50% do potencial de geração hidrelétrica estimado 
para a Bacia do Alto Paraguai, o que é considerado um índice elevado.  Além disso, as 
PCHs geram bem menos do que declaram como potencial instalado durante a fase de 
seca. Ou seja, o custo x benefício da instalação de mais empreendimentos na bacia não 
traria reais benefícios para a região, ao contrário, traria custos ambientais e, portanto, 
sociais expressivos.  
 
Este é o nosso parecer.  

 
Cuiabá, O1/10/2020. 

 

 
 



 
 

 

Figura 1 – Série histórica de dados de nível da régua limnimétrica de Ladário – MS de 1900 a 

2020, evidenciando a década de 60 como período plurianual de seca. Fonte: Serviço de 

Sinalização Náutica do VI Distrito Naval da Marinha do Brasil.  

 

 

Figura 2 - Série histórica de dados de nível da régua limnimétrica de Ladário – MS de 2015 a 

2020, evidenciando a seca pronunciada de 2019 e 2020, e as cheias mais expressivas de 2017 e 

2018, que favorecem maior produção pesqueira. Fonte: Serviço de Sinalização Náutica do VI 

Distrito Naval da Marinha do Brasil. 
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