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 RESUMO 

 
O estudo teve como objetivo criar uma fermenta multicritério que permite avaliar com o uso de 

indicadores o impacto na qualidade de vida de uma população atingida e reassentada pela construção 

de uma barragem de usina hidrelétrica. Esta ferramenta foi aplicada numa comunidade atingida pela 

Usina Hidrelétrica Irapé - UHE Irapé, localizada no Estado de Minas Gerais, região sudeste do Brasil, 

entre as bacias dos rios Itacambiruçu e Jequitinhonha. Para identificação do impacto a ser avaliado 

foram selecionados indicadores a partir do Relatório da Comissão Mundial de Barragens: “Barragens 

e Desenvolvimento: Um Novo Modelo para Tomada de Decisões”. O relatório denominado 

“atingidos por barragens” da comissão especial do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 

Humana, assim como também trabalhos acadêmicos e artigos científicos publicados sobre 

transformações advindas de impactos ambientais, sociais e econômicos, associados à construção de 

barragens de usinas hidrelétricas. Os dados da UHE Irapé foram obtidos na Superintendência de 

Regularização Ambiental Jequitinhonha (SUPRAM JEQ); no total foram examinados 270 

documentos entre os anos de 2009 e 2016. Os indicadores selecionados para realização da avalição 

multicritério foram divididos nos critérios ambiental, social e econômico, para cada um foram 

estabelecidas escalas de valor que atribuíam ponderações de 0 a 1, sendo 1 o valor ótimo de 

qualidade. Como resultado observou-se que a condição ambiental dos reassentados, que incluíam a 

qualidade do solo, água e gestão de resíduos, alcançou resultado de 0,58 embora a qualidade de água 

fosse boa na maioria das propriedades rurais, a avalição do solo indica que as condições são 

deficientes para produção, o que dificulta aos reassentados a continuidade da vida como agricultores 

familiares. Os aspectos econômicos avaliados apresentaram como resultado 0,54 o critério social foi 

dividido em indicadores de participação nos processos decisórios, quantidade de população 

reassentada e novas edificações, alcanço uma avaliação de 0,54. A avalição final da UHE Irapé é 

de 0,52 esta ferramenta considera valores ótimos aqueles que ficam mais perto de um (1), o 

que significa que com o resultado da avalição final o empreendimento só consegue cumprir 

com um pouco a mais do 50%, o que indica um impacto muito grande nas populações 

atingidas e reassentadas já que falta aproximadamente um 48 % para conseguir uma avalição 

ótima.  
 

 

PALAVRAS CHAVES: 

Avaliação multicritério, barragem, indicadores, qualidade de vida, usinas hidrelétricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN  

El estudio tuvo como objetivo crear una herramienta multicriterio que permitiera evaluar con 

indicadores el impacto en la población afectada y reubicada por la construcción de la represa de una 

hidroeléctrica.  Esta herramienta fue aplicada en una comunidad afectada por la hidroeléctrica Irapé 

“UHE Irape”, ubicada en el estado de Minas Gerais, región sureste de Brasil, entre las cuencas del 

rio Itacambiruçu y Jequitinhonha. Para identificación de los impactos a ser evaluados fueron 

seleccionados indicadores a partir del informe de la comisión mundial de represas: “represas y 

desarrollo: un nuevo marco para tomar decisiones”. El informe denominado “afectados por represas” 

de la comisión especial del  “Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana” así como también 

trabajos académicos y artículos científicos publicados sobre las transformaciones  derivadas de 

impactos ambientales, sociales y económicos, asociados a la construcción de represas de plantas 

hidroeléctricas. Los datos de la hidroeléctrica de Irapé fueron obtenidos en la superintendencia de 

regularización ambiental de Jequitinhonha; en total fueron examinados 270 documentos entre los 

años 2009 y 2016. Los indicadores seleccionados para la realización de la evaluación multicriterio  

fueron divididos en los criterios ambiental, social y económico y para cada uno fueron establecidas 

escalas de valor que atribuían ponderaciones entre 0 y 1, siendo  1 el valor óptimo.  Como resultado, 

observamos que las condiciones ambientales de los reubicados que incluían la calidad del suelo, agua 

y la gestión de los residuos, alcanzó un resultado de 0,58 aunque la calidad del agua fuera buena en 

la mayoría de las haciendas, la evaluación de calidad del suelo indicaba que las condiciones son 

deficientes para la producción, lo que dificulta a la población afectada la continuidad de la vida como 

agricultores familiares. Los aspectos económicos evaluados fueron la indemnización de todos los 

afectados, generación de empleo y titulación de tierras, presentando un resultado de 0,54. El criterio 

social fue dividido en indicadores de participación en los procesos decisivos, cantidad de población 

afectada y nuevas infraestructuras, este criterio alcanzó un resultado de 0,41. La evaluación final de 

la hidroeléctrica Irapé es de 0,52, esta herramienta lo que significa el emprendimiento solo consigue 

cumplir con un poco más que el 50%, lo que quiere decir que hay un impacto muy grande en las 

población afectada y reubicada ya que para conseguir una evaluación óptima y un menor impacto en 

la calidad de vida, el emprendimiento tendría que cumplir con un 100% de los criterios evaluados.  

 

PALABRAS CLAVES:  

Cualidad de vida, Evaluación Multicriterio, Indicadores, Plantas Hidroeléctricas, Represas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this study was the creation of a multicriteria tool that would allow the evaluatiom 

of the impact on the population affected or reubicated by the construction of a hydroelectric dam.  

This tool was applied in a specific community affected by the Irapé hydroelectric plant “UHE Irapé”, 

located in the state of Minas Gerais, southeast Brazil, between Itacambiruçu and Jequitinhonha river 

basins. To identify the impacts to be evaluated, indicators were selected based on the report of the 

World Commission Dams: “dams and development: a new frame for decision-making”. The report 

called “affected by dams” by the special commission of Council for Defense Human Right Persons, 

as well academic papers and published scientific articles about the transformation derivated of 

environmental, social and economic impacts linked to the construction of dam hydroelectric plants. 

The data about Irape’s hydroelectric were obtained from the Jequitinhonha environmental 

regularization superintendence; 270 documents between 2009 and 2016 were examinated. The 

indicators selected to the multicriteria evaluation were divided into environmental, social and 

economic criteria. For each one, value scales were established that assigned weights between  0 and 

1, being 1 the optimal quality.  As a result, we observed that the environmental conditions of the 

relocated ones included the quality of the soil, water and the residues management reached a result 

of 0.58. Despite the quality of water was good in the most of farms, the evaluation on the quality of 

the soil indicated that the conditions were poor for production, with the consequence to people 

affected cannot continue their lives as a family farmers. The economic aspects evaluated: the 

indemnization of the affected people, employment generation and land titling, presented a result of 

0,54. The social criterion was divided in indicators like participation in decisive processes, number 

of affected population and new infrastructures. This criterion reached a result of 0.41.  

The final evaluation of the Irape’s hydroelectric is 0,52, that is say the project just achieve comply 

with a little more than 50%, which means a big impact on affected and relocated population. In order 

to obtain an optimum evaluation and less impact on quality life, the project would comply wit 100 

percent of the evaluated criteria. 
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1. INTRODUÇÃO 

A implementação de uma usina hidrelétrica tem como consequências repercussões 

ambientais, políticas, econômicas, e sociais. Esses empreendimentos geram impactos nas 

populações onde os projetos são construídos, envolvendo em geral comunidades 

tradicionais, que tem seu modo de vida ainda ligado com a dinâmica dos rios, comunidades 

que quando deslocadas de seus lugares de origem, como consequência do alargamento do 

reservatório, ficam submersas em uma transformação de seus costumes, suas relações sociais 

e sua economia. 

Estimativas globais sugerem que entre 40 e 80 milhões de pessoas foram deslocadas 

pelas barragens (WDC, 2000, p.32), os dados no Brasil indicam que um milhão de brasileiros 

já foram expulsos de seus locais de residência (BENINCÁ, 2010, p.28). 

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2007) a energia de fonte 

hidrelétrica responde por aproximadamente 91% do total da matriz de produção de energia 

elétrica no Brasil. Isso ocorre devido em parte ao fato do país apresentar potencial para a 

produção de energia hidrelétrica, devido ao território e por possuir características físicas 

favoráveis como relevo, clima, rede hidrográfica, etc. Nas últimas décadas houve 

necessidade de mais empreendimentos na geração de energia para subsidiar o 

desenvolvimento do país; embora a energia hidrelétrica seja considerada como menos 

poluente, este tipo de produção não deixa de causar impactos sociais, culturais e ambientais 

(OLIVEIRA et al., 2010, p.1).  

A avaliação desses impactos, tendo em conta a percepção da comunidade atingida, 

permite a melhor tomada de decisão sobre empreendimentos e reduz os danos ambientais e 

também reflete na saúde das populações. De acordo com o Banco Mundial, a avaliação de 

impactos permite a identificação de problemas na etapa inicial do ciclo de um projeto, 

introduz melhorias ambientais no projeto, evita, mitiga e compensa os efeitos adversos do 

projeto (CETESB  2014, p.13).  

O controle preventivo realizado pelo instrumento de avalição de impactos é de 

fundamental importância, pois requer a atuação conjunta do poder público, da sociedade 

civil e da comunidade científica, que devem se harmonizar em um objetivo único: aliar o 

desenvolvimento social e econômico com a preservação do meio ambiente e da própria 

espécie humana. Com isso, faz-se necessário o princípio da participação, todo cidadão deve 

ter acesso a informação ambiental e deve participar do processo de tomada de decisões por 

parte do Estado (SINGULANE, 2015, p.1).  
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Segundo Deponti (2002) os Indicadores podem ser compreendidos como 

instrumento que permite mensurar as modificações nas características de um determinado 

sistema. 

“Um indicador deve ser validado socialmente, por meio da aplicação de estudos de caso 

comparados com padrões determinados pela sociedade” (LOBO et al., 2012, p.13).  

A análise de questões de natureza multidimensional complexa requer ferramentas 

analíticas que capturam as diferentes dimensões do problema, incluindo interesses das 

diferentes partes envolvidas. As análises de decisão multicritério são uma ferramenta que 

consiste em uma série de conceitos, métodos e técnicas para ajudar no processo de tomada 

de decisão, quando estão envolvidos múltiplos critérios, aspectos em conflitos e múltiplos 

agentes interessados (PRAT, 2010). O uso da análise multicritério com a ferramenta 

apropriada para decisões deste tipo de questões abrange diferentes fatores incluindo os 

conflitos sociais, econômicos e do meio ambiente, com uma pluralidade de escalas de 

medição (física, monetária, qualitativa, etc.). Visa a integração das diferentes dimensões da 

realidade para fornecimento de uma visão abrangente e, assim, alcançar melhor abordagem 

da realidade.  

    A maior vantagem do método multicritério é que possibilita considerar uma 

amplitude de dados, relacionamentos e objetivos, que geralmente se apresentam em uma 

decisão específica de um problema do mundo real, de modo que o problema de decisão, 

pode ser estudado de forma multidimensional. (FALCONI; BURBANO, 2004, p. 15). 

A implementação de barragens requer estudos que permitam a avaliação de vários 

indicadores que abrangem múltiplos fatores, e que ao mesmo tempo permita tomada de 

decisões visando a geração do menor impacto social e ambiental e não afetação dos 

interesses econômicos do desenvolvimento do projeto. A utilização de metodologia 

multicritério neste tipo de estudo, auxilia na determinação da importância de cada fator com 

relação aos indicadores avaliados e ao mesmo tempo, ajuda a priorizar as decisões sobre as 

alternativas avaliadas.  

O uso da análise multicritério como ferramenta apropriada para decisões que 

envolvem aspectos ambientais, devido aos diversos interesses dos atores participantes da 

decisão.  Por conseguinte, deve buscar a opção que apresente o melhor resultado, a melhor 

avaliação de acordo as expectativas do responsável pela decisão e as suas disponibilidades 

em adotá-la (SOARES 2003).  
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Segundo Vilas (2006), Decisões relacionadas com o ambiente são complexas, por 

buscar alcançar objetivos tangíveis e/ou intangíveis, cercados por significativos interesses 

em conflito.  

Existem áreas onde foram aplicados estudos de tipo multicritério, e pode-se encontrar 

alguns exemplos para uso de reservatórios, localização de novas cidades por construção de 

barragens, entre outros, mas não foi encontrado um estudo multicritério baseado na 

população já atingida que integrasse as condições econômicas, sociais, e ambientais, que 

permitisse avaliar as condições da qualidade de vida; além disso esta metodologia permite 

reproduzir este estudo em outros empreendimentos similares.  

Esta ferramenta permite a comparação dos impactos gerados por diferentes projetos ou 

empreendimentos, possibilitando a identificação e seleção daqueles que geram menor 

transtorno. Esta ferramenta também permite a comparação de usinas de diferentes tamanhos, 

através da avalição de impactos em valores relativos, desta forma é possível a confrontação 

dos impactos de cada projeto de forma equiparada, conseguindo uma avalição objetiva, de 

acordo com a magnitude de cada empreendimento. 

A presente pesquisa possibilitou a avaliação de impactos na qualidade de vida por 

meio de um conjunto de indicadores estabelecidos através da metodologia multicritério. Este 

trabalho foi dividido em cinco etapas: introdução, objetivos, referencial teórico, metodologia 

e no capítulo final apresentação dos resultados, discussão e consideração final do estudo. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral  

 

Criar uma ferramenta de análise multicritério, que permita avaliar impactos na qualidade de 

vida gerados na população reassentada pela construção da barragem de uma usina 

hidrelétrica. A finalidade é que esta ferramenta sirva para comparação de futuros 

empreendimentos hidrelétricos minimizando os impactos a população atingida.    

2.2 Objetivos específicos 

1. Identificar os indicadores mais importantes a serem avaliados para cálculo do 

impacto na qualidade de vida da população afetada. 

2. Determinar os pesos de importância e definir a forma de avalição de cada um dos 

indicadores. 

3. Validar a ferramenta no projeto hidrelétrico Irapé.   
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Qualidade de vida 

 

 Falar em qualidade de vida diz respeito à satisfação das necessidades mais 

elementares da vida humana, como: alimentação, acesso a água potável, habitação, trabalho, 

educação, saúde e lazer (MINAYO et al., 2000, p.10), muitas vezes esses aspectos ganham 

importância em função do momento histórico e das condições sociais e ideológicas. 

 

Segundo Pereira et al: a noção de que qualidade de vida é um construto cultural 

que precisa, constantemente, ser revisado, discutido e transformado de acordo com 

o avanço do conhecimento e da sociedade é necessária. Assim, é importante que, 

por exemplo, ao se investigar os fatores relevantes na percepção de pessoas ou 

grupos para ser ter boa qualidade de vida, exista uma reflexão acerca das formas 

pelas quais esses fatores se tornaram relevantes considerando aspectos históricos, 

socioculturais, psíquicos, do ambiente e da inserção no mundo do trabalho. 

(PEREIRA et al., 2012, p. 242) 

  

 Barreto et al. (2009) ressaltam que o conceito de qualidade de vida é polissêmico, 

isto é, abrange muitos significados, e reflete conhecimentos, experiências e valores 

individuais e coletivos, que a ele se referem em variadas épocas, espaços e histórias; é, 

portanto, um construto social com características de relatividade social.  

 Segundo Cachioni e Falcão (2009), a qualidade de vida pressupõe a capacidade de 

efetuar uma síntese cultural de todos os elementos que determinada sociedade considera seu 

padrão de conforto e de bem-estar. 

 A qualidade de vida têm como referência noções relativas ao conforto, ao bem-estar 

e à realização individual e coletiva. Além disso tem os elementos subjetivos entendidos 

como não materiais: amor, liberdade, inserção e realização social, e os objetivos 

representativos dos elementos materiais como: alimentação, habitação, educação, trabalho, 

saúde e lazer (VIEIRA.  2012, p. 543).  

A partir da década de 70, quando os problemas sociais e ambientais decorrentes 

da intensa e extensa urbanização se fizeram sentir, a discussão sobre a qualidade 

de vida ganhou novo significado. Não se trata mais de debater a satisfação pessoal 

com as condições de vida, mas sim, as consequências da vida nas cidades, no 

ambiente urbano principalmente, levando-se em conta as desigualdades sociais e 

a degradação ambiental que ameaçam a sustentabilidade do desenvolvimento 

humano. Trata-se, a partir de então, de qualidade de vida urbana (NAHAS et al., 

2006, p. 3). 
 

O termo qualidade de vida foi usado após a Segunda Guerra Mundial, para criticar 

políticas, nas quais o objetivo era o crescimento econômico sem limites. O conceito foi 
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ampliado, a fim de medir o desenvolvimento econômico de uma sociedade. Com o passar 

dos anos, o conceito se ampliou, abrangendo também quesitos sociais, como educação, 

saúde, lazer (KLUTHCOVSKY; TAKAYANAGUI, 2007, p.14). 

De modo geral, as diferentes maneiras de conceituar a qualidade de vida consideram 

“[...] de uma parte, a sensação ou percepção que cada indivíduo tem do grau de satisfação 

que lhe proporciona sua vida, e de outra, a análise real de um conjunto de fatores que 

condicionam de forma positiva ou negativa” (MANFREDI; VELASQUEZ, 1994, p. 13). 

O conceito que será considerado neste trabalho refere-se a definição adotada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), que na ausência de um consenso sobre o conceito 

“reuniu especialistas de várias partes do mundo, que definiram qualidade de vida como a 

percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores 

nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações 

(The Ehoqol Group, 1995). É um conceito amplo que abrange a complexidade e inter-

relaciona o meio ambiente com aspectos físicos, psicológicos, nível de independência, 

relações sociais e crenças pessoais.” (FLECK, 2000, p.34) 

3.2 Usina hidrelétrica 

 No Brasil a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) classifica as centrais 

hidrelétricas em: 

 Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGH): com até 1 MW de potência instalada. 

 Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH): entre 1,1 MW e 30 MW de potência 

instalada. 

 Usina Hidrelétrica de Energia (UHE), com mais de 30 MW. 

 As principais variáveis utilizadas na classificação de uma usina hidrelétrica são: 

altura da queda d’água, vazão, capacidade ou potência instalada, tipo de turbina empregada, 

localização, tipo de barragem e reservatório. Todos esses fatores são interdependentes. 

Assim, a altura da queda d’água e a vazão dependem do local de construção e determinam 

qual será a capacidade instalada que, por sua vez, determina o tipo de turbina, barragem e 

reservatório (ANEEL, 2008). 

 Segundo a ANEEL (2008), a estrutura de uma 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 represar a água, esses 
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reservatórios têm outras funções: permitem a formação do desnível necessário para a 

configuração da energia hidráulica, a captação da água em volume adequado e a 

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

existem dois tipos de reservatórios: acumulação e fio d’água. Os primeiros, geralmente 

localizados na cabeceira dos rios, em locais de altas quedas d’água, dado o seu grande porte, 

permitem o acúmulo de expressiva quantidade de água e funcionam como estoques a serem 

utilizados em períodos de estiagem. Além disso, como estão localizados a montante das 

demais hidrelétricas, regulam a vazão da água que irá fluir para estas, de forma a permitir a 

operação integrada do conjunto de usinas. As unidades a fio d’água geram energia com o 

fluxo de água do rio, ou seja, pela vazão com mínimo ou nenhum acúmulo do recurso 

hídrico. A queda d’água, no geral, é definida como de alta, baixa ou média altura. O Centro 

Nacional de Referência em Pequenas Centrais Hidrelétrica (CERPCH), da Universidade 

Federal de Itajubá, considera queda baixa uma altura de até 15m e queda alta aquela superior 

a 150m. (ANEEL, 2008, p.50-53). 

 Segundo Lobo (2009) uma usina a fio d’água pode ser definida como uma usina de 

energia hidráulica que gera eletricidade somente com aplicação da água afluente, sem 

capacidade de armazenamento. A barragem de contenção de água tem a finalidade exclusiva 

de armazenar certo volume de água para regularização de algumas horas e produzir as 

condições mínimas de queda e de vazão para a geração de energia. 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. É nesta instalação que estão as turbinas, formadas por uma série de 

pás ligadas a um eixo conectado ao gerador. 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. (ANEEL, 2008, p.50) 

 As unidades a fios de água reduzem os impactos negativos sobre as populações 

devido ao fato de que estas reduzem as áreas de alagamento e não formam reservatórios para 

estocagem da água, evitando assim deslocamento de pessoas das áreas afetadas; mas este 

tipo de geração de energia tem como desvantagem a diminuição de capacidade de produção 

de energia durante períodos de seca.  

 Impactos ambientais, sociais e à saúde, assim como deslocamento compulsório e 

ruptura social, são alterações associadas à inundação de áreas para formação do reservatório 

de grandes empreendimentos hidrelétricos (QUEIROZ e MOTTA, 2012, p. 1.388).    
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De acordo com o manual para elaboração de estudos para o licenciamento com 

avaliação de impacto ambiental do Estado de São Paulo a avaliação de impactos sociais 

aumenta a legitimidade do empreendimento, e pode facilitar o processo de implantação, 

removendo as incertezas do processo, tanto da comunidade como do empreendedor, esta 

avaliação é geralmente realizada nos estudos ambientais.  

 

3.3 Impacto ambiental 

3.3.1 Definição   

Qualquer modificação do ambiente, de forma adversa ou benéfica, que resulte, no 

todo ou em parte das atividades, produtos ou serviços de uma organização (ABNT NBR ISO 

14001:2004). Já segundo Sanches (2008): 

Impacto ambiental é uma alteração do meio ambiente provocada por ação humana, 

então é claro que tal alteração pode ser benéfica ou adversa. Mais que isso, um 

projeto típico trará diversas alterações, algumas negativas outras positivas, e isso 

deverá ser considerado quando se prepara um estudo de impacto ambiental, 

embora seja devido as consequências negativas que a lei exige a elaboração desse 

estudo. (SANCHES 2008, p.35) 

 

 Pesquisas de diferentes áreas destacam os impactos das hidrelétricas para o ambiente 

e para a sociedade.  A mudança do rio de águas correntes para um lago de água parada impõe 

mudanças em todos os planos da vida dos ribeirinhos (ALVES, 2014, p.311). 

 

3.3.2 Avaliação de impacto ambiental 

De acordo com a Associação Internacional para Avaliação de Impacto Ambiental 

(IAIA), (International Association for Impact Assessment), a avaliação de impacto 

ambiental é o processo de identificação das consequências futuras de uma ação presente ou 

proposta (SANCHES, 2008 in CETESB, 2014, p.10).  

A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) é realizada para apoiar a tomada de 

decisão sobre a autorização ou licenciamento de um novo projeto, fornecendo aos tomadores 

de decisão informações sobre as prováveis consequências de suas ações, o processo prevê 

consulta e participação pública, isto é, o envolvimento público na realização dos estudos e 

na tomada de decisão. (CETESB, 2014, p. 10). 

De acordo com a Agência Canadense de Avaliação Ambiental (Canadian 

Enviromental Assessment Agency), a avaliação de impacto permite melhor tomada de 

decisão sobre empreendimentos, com diversos benefícios, incluindo oportunidade para 
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participação pública, maior proteção para a saúde humana, redução de riscos de danos ou 

desastres ambientais etc. 

 

3.4 Impacto social  

 As comunidades impactadas pela construção das obras de uma barragem são pelo 

geral comunidades que devido a sua localização sofrem com a falta de infraestrutura: 

escolas, saneamento básico, estradas asfaltadas, transporte público, etc. (FURTADO, 2015, 

p. 112), estas dependem da agricultura familiar baseada em modos específicos de 

apropriação do território, dos recursos naturais. 

De acordo com Machado (2010): 

 O impacto do deslocamento é quase impossível de ser eliminado, pois 

mesmo que toda a população seja realocada não se alcança reconstruir um 

cotidiano idêntico ao que já existia. Além do mais, em alguns casos, o 

reassentamento é feito em terras não produtivas ou terras para outros tipos de 

cultivos ao que estavam acostumadas a plantar, dificultando a reprodução do 

mesmo modo de vida anterior ao deslocamento.  

 

Os impactos sociais gerados pela construção de uma barragem não devem ser 

associados só as comunidades que são reassentadas, estes empreendimentos atingem 

também pessoas que moram ou trabalham nas áreas do rio abaixo da criação do reservatório, 

que tem suas dinâmicas de vida associadas com o rio, que se vê alterado pela construção da 

barragem.  

 “De acordo com o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), a cifra das 

comunidades que foram expulsas de suas propriedades e locais de vida por 

projetos já transcende um milhão de brasileiros, sendo que aproximadamente 70% 

deles não têm seus direitos garantidos. Dessa maneira, acabam por aumentar o 

contingente dos sem-terra, sem trabalho e sem perspectivas, ampliando a fome, a 

violência e a miséria” (BENINCÁ, p.1, 2010).  

 

 Um dos impactos sociais mais importante na construção de uma grande usina 

hidrelétrica é a geração de emprego, embora este impacto seja só de caráter temporário, “a 

crise econômica e o desemprego, presentes no país, levam as pessoas a acreditarem que esta 

é uma forma segura de trabalho” (MUNDIM, 2001, p. 61).  

Ainda segundo Mundim: 

 Um dos impactos sociais provenientes da implantação de grandes projetos 

é a mudança na demografia das regiões de locação. A partir dessa primeira 

alteração, surgem as demais como, por exemplo, desapropriações, que levam a 

rupturas do processo de reprodução social dos ribeirinhos. Alterações na estrutura 

urbana, muitas vezes inadequada para receber um novo contingente populacional. 
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Impactos consideráveis, que atingem sistemas físicos e bióticos, como os aspectos 

social, econômico e cultural das regiões de locação.   (MUNDIM, 2001). 
   

3.5  Impacto econômico  

 No âmbito socioeconômico, o país possui uma população de 200 milhões de 

habitantes, o sétimo maior Produto Interno Bruto (PIB) mundial (BANCO MUNDIAL, 

2014).  

O Brasil se posiciona como um importante ator no comércio internacional de 

commodities agrícolas e minerais, concentra uma das maiores áreas do mundo 

dedicadas às atividades pecuárias, possui grandes extensões alagadas e outras com 

potencial de alagamento para geração de energia hidrelétrica. o Brasil se situa 

como um protagonista internacional nas esferas econômica e ambiental 

(FONSECA, 2015, p. 211). 

 

 Segundo Colito (2000), dos impactos econômicos no processo de retirada da 

população do espaço a ser ocupado pelas obras das usinas hidrelétricas, leva-se em conta:  

as indenizações, o custo da terra, as benfeitorias e as plantações.  

 De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a Compensação 

Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos para Fins de Geração de Energia Elétrica 

- CF foi instituída pela Constituição Federal de 1988 e trata-se de um percentual que as 

concessionárias de geração hidrelétrica pagam pela utilização de recursos hídricos.  

 Informações disponíveis no relatório ambiental da UHE IRAPE indicam que 

Conforme estabelecido na Lei, são destinados 45% dos recursos aos Municípios atingidos 

pelos reservatórios das UHE's, os Estados têm direito a outros 45%, e a união fica com 10% 

do total. 

 

3.6  Movimentos dos Atingidos por Barragens (MAB) e Comissão Mundial de 

Barragens (CMB) 

Na década de 1980 surgiu a Comissão Nacional dos Atingidos por Barragens 

(CNAB), que emergiu com a resistência da criação de barragens na região sul do Brasil, hoje 

conhecido como Movimento dos Atingidos por Barragens - MAB (DA ROSA et al., 2014, 

p. 5). O MAB além de lutar por indenizações, reparações e reassentamentos dos 

trabalhadores rurais que perdem as terras, procura produzir alertas sobre danos sociais e 

ambientais relativos a empreendimentos hidrelétricos.  
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O MAB se apresentou durante a reunião do Conselho de Defesa dos Direitos da 

Pessoa Humana (CDDPH1) em março de 2006 no Rio de Janeiro, depois disso o conselho 

criou a comissão especial, com o fim de acompanhamento das denúncias de violações de 

direitos humanos em processos envolvendo o planejamento, licenciamento, implementação 

e operação de barragens. Como resultado de pesquisa de quatro anos em estudos de caso de 

pequenas centrais hidrelétricas (PHC) e usinas hidrelétricas (UHE) de diversas áreas do 

Brasil, a comissão criou o relatório “Atingidos por Barragens” com recomendações e 

considerações para garantia e proteção dos direitos humanos dos atingidos por barragens, 

deste relatório se identificaram impactos diretos sobre reassentados de barragens de usinas 

hidrelétricas utilizados neste trabalho  

      A Comissão Mundial de Barragens- CMB (World Comission on Dams, WDC) foi criado 

em 1997 pelo Banco Mundial e pela União Mundial de Conservação (IUCN) em resposta à 

crescente oposição a projetos de grandes barragens. A comissão tinha o mandato para análise 

da eficácia do desenvolvimento de grandes barragens e desenvolvimento de diretrizes 

internacionalmente aceitáveis para o planejamento, construção e operação de barragens 

(WDC, 2016). Foi no final dos anos 90 que o Brasil passou a participar dos trabalhos da 

CMB (CABRAL 2010, p. 2).  

O relatório final “Barragens e Desenvolvimento: uma nova estrutura para o 

processo de decisão” foi elaborado a partir da construção de um consenso, 

considerando os diversos atores sociais envolvidos (representantes da indústria de 

equipamentos, representantes de governos, instituições de pesquisa, 

ambientalistas e lideranças de movimentos sociais). (BERMANN, 2002, p. 4).   

 

O relatório final da CMB descreve uma estrutura para o planejamento de projetos de 

água e de energia que se destinam a proteção das pessoas atingidas por barragens e do 

ambiente, e a garantia de que os benefícios de barragens são equitativamente distribuídos 

(BERMANN, 2002, p. 4).   

 

 

3.7 Usina Hidrelétrica Irapé 

3.7.1 História 

A barragem da usina hidrelétrica Irapé (Usina Presidente Juscelino Kubitscheck), 

está situada no Rio Jequitinhonha, iniciou suas obras em 2002 e passou a operar em 2006, 

(CEMIG, 2005). A usina foi construída como obra estratégica para o Governo de Minas 

Gerais por sua importância social e econômica para o Estado e, em especial, para as regiões 

                                                
1Órgão ligado ao Ministério da Justiça, equivalente com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da 

Organização dos Estados Americanos (OEA), e a Comissão de Direitos Humanos da ONU (síntese do relatório 

da comissão especial “atingidos por barragens”). 
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do Vale do Jequitinhonha e Norte de Minas.  A usina tem como potência instalada 399 

Megawatts, é considerada a usina mais alta do País e a segunda maior da América do Sul, 

com uma altura de 208 m, seu reservatório é de 6 bilhões de metros cúbicos de água, o 

comprimento do reservatório é de aproximadamente 106 km no rio Jequitinhonha e 48 km 

no rio Itacambiruçu, tendo uma forma estreita e alongada e uma área inundada de 137 km2 

correspondente a elevação de 510m (nível máximo normal) (RADA, 2009, p.4). Está situada 

entre os municípios de Berilo, Botumirim, Cristália, José Gonçalves de Minas, Grão Mogol, 

Leme do Prado, Turmalina, instalada no rio Jequitinhonha.  

 

3.7.2 Histórico do licenciamento 

Em 1988 iniciaram-se os estudos de viabilidade da UHE Irapé, a elaboração do 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). O 

processo de licenciamento ambiental iniciou-se no ano 1994 um ano depois de concluídos 

os estudos de viabilidade. 

 No ano 1997 o projeto recebeu licença previa, depois do parecer técnico da 

Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM) concluindo a viabilidade socioambiental do 

projeto. Em abril de 2002 a licença de instalação foi aprovada com uma serie de 

condicionantes. Posteriormente a licença de operação foi aprovada em dezembro de 2005, e 

revalidada no ano 2010. 

 

3.7.3 População atingida pela UHE Irapé 

Segundo informações do grupo de estudos em temáticas ambientais da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) a população atingida está composta por comunidades 

tradicionais, dedicadas à agricultura familiar. A implantação do empreendimento teve a 

realocação da comunidade Porto dos Corís (município de Leme do Prado), reconhecida pela 

Fundação Palmares como remanescente de quilombolas.  

No total são 47 comunidades atingidas, distribuídas em 7 municípios como se mostra 

no mapa 1, situados às margens do rio Jequitinhonha e seus afluentes: Berilo, Boturim, 

Cristália, Grão Mogol, Turmalina, José Gonçalves de Minas e Leme do Prado, onde se situa 

a comunidade de Porto Corís. Todos esses municípios estão localizados no Alto 

Jequitinhonha no Estado de Minas Gerais. “Com a construção do empreendimento erca de 

5.000 pessoas foram atingidas” (OLIVEIRA, SANTOS e OLIVEIRA, 2010, p. 4).  
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Mapa 1 Municípios atingidos pela UHE Irapé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Vieira 2012, p.1 

 

Mapa 2 Localização da área atingida pela UHE Irapé no Estado de Minas Gerais. 

 
Fonte: Fonte: Silva, 2014, p. 377 
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O reservatório de Irapé ocupou uma região formada por comunidades tradicionais, 

dedicadas majoritariamente às atividades agropecuárias.  

O Projeto previa que os grupos atingidos recebessem terras de qualidade, assessoria 

e assistência técnica nos reassentamentos. Devido a isso, a CEMIG elaborou um plano de 

ações voltadas à preservação das comunidades de origem (FREITAS, 2014, p.17).   

Na tabela 1 observa-se a quantidade de famílias reassentadas e remanejadas em 

outras modalidades por cada município atingido. 

 

Tabela 1 Remanejamento das famílias por município. 

Fonte: RADA, 2009, p.F189, Adaptado. 

 

O município de Berílio foi o menos afetado pelo deslocamento de famílias já que 

não foi necessário reassentar nenhuma família pertencente a esse município, porém foi 

realizado o remanejamento de nove famílias, número baixo comparado com os outros 

municípios que tiveram que reassentar maior número de famílias, Cristália foi o município 

com maior número de famílias a reassentar, com uma cifra total de 214 famílias.   

 Nos termos de Freitas (2010) os atingidos da UHE Irapé, em suas antigas 

terras cultivavam os mais variados produtos agrícolas, como o milho, feijão, arroz, 

mandioca, amendoim, abóbora, batata doce e variadas hortaliças. Também a 

produção de frutas era abundante, como: abacate, banana, cacau, laranja, limão, 

mamão manga, e outras. Todos os relatos confirmam a boa qualidade das terras 

para plantio à beira do rio, sobretudo no que diz respeito à fartura da água.  Freitas 

(2010) 

 

Segundo informações do relatório de desempenho ambiental da UHE Irapé, as 

principais atividades desenvolvidas pelas famílias reassentadas da área diretamente afetada 

eram a agricultura, a criação de animais e a produção de leite. No gráfico 1 observam-se as 

atividades econômicas desenvolvidas antes do reassentamento.  

Município Famílias 

reassentadas 

Outras formas de 

remanejamento 

Berilo 0 9 

Grão Mogol 15 79 

Leme do Prado 82 50 

Botumirim 99 107 

José Gonçalves de Minas 115 29 

Turmalina 131 109 

Cristália 214 113 

Total  656 496 
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Gráfico 1 Atividades econômicas desenvolvidas antes do reassentamento. 

 
Fonte: dados RADA 2009, p. F203 adaptado  

  

 Foi celebrado no licenciamento ambiental da usina hidrelétrica o Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC), com o fim de garantir condições dignas para os atingidos. 

Este acordo foi assignado pela Associação Quilombola Boa Sorte, a Comissão dos Atingidos 

pela Barragem de Irapé, o Ministério Público Federal (MPF), o Estado de Minas Gerais, a 

FEAM e a CEMIG, e contava com intervenção da Fundação Cultural Palmares (FCP), já 

que o projeto tinha atingido uma comunidade quilombola. Neste acordo ficou instituído, 

com relação a qualidade das terras que: 

“Qualidade da propriedade a ser adquirida: assegurando-se aos atingidos terras 

equivalentes aquelas que atualmente ocupam, as terras deverão ter uma avalição 

de capacidade de uso entre as classes I e VI, observadas na distribuição entre as 

classes, os parâmetros e proporções estabelecidas neste termo, prestando-se a 

continuidade das atividades produtivas, considerados os moldes em que são 

realizadas atualmente.  A classificação de uso referida neste termo consiste 

naquela adotada pelo manual brasileiro para levantamento da capacidade de uso 

da terra -ETA- Brasil Estados Unidos Terceira aproximação. (TAC, 2006, p. 13)”  
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

4.1 Tipo de estudo 

O presente estudo se enquadra na linha de pesquisa “tecnologia e vigilância 

ambiental em saúde” do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Saúde, Sociedade 

e Ambiente (SaSA). Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa. A 

pesquisa descritiva está interessada em descobrir e observar fenômenos, procurando 

descrevê-los, classificá-los e interpretá-los, expondo as características de determinada 

população ou de determinado fenômeno interpretando a realidade sem interferir ou 

modificá-la (VIEIRA, 2002 p, 65).  

Quanto aos procedimentos desta pesquisa, foi realizada coleta de dados secundários 

obtidos na Superintendência de Regularização Ambiental do Jequitinhonha (SUPRAM 

JEQ). Foi realizado solicitude de informação sobre o processo número 

00094/1994/001/1994 corresponde ao processo de revalidação da licença de operação da 

UHE Irapé, após fornecer dados pessoais, a superintendência permitiu a cópia da pasta 

digital de 270 documentos (listados no anexo 1) referentes ao processo solicitado. 

Para realizar este estudo optou-se pelo uso da metodologia multicritério de tipo 

multiatributo, ou MAUT (multiatribute utility theory) adequada quando múltiplos fatores 

estão envolvidos na tomada de decisões, permitindo identificar, caracterizar e combinar 

diferentes variáveis. O método MAUT permite determinar a importância atribuída a um 

critério em relação a outro e priorizar a melhor solução.  

 

4.1.1 Análise de Decisão Multicritério 

 A análise de Decisão Multi-Critérios ou o “Multiple Criteria Decision Analysis 

(MCDA)” ou também chamado de "Multicriteria Decision Making” (MCDM) é  uma série 

de conceitos, métodos e técnicas para auxiliar na tomada de decisões quando envolvem 

diferentes aspectos do conflito e múltiplas partes interessadas (Belton Estewart, 2002). No 

Brasil é conhecido como Apoio Multicritério à Decisão (MDA). Sua aplicação é apropriada 

para comparar alternativas de projetos, políticas e cursos de ação e também para analisar 

projetos específicos, identificando seu grau de impacto global, as ações mais eficazes que 

devem ser modificadas (FERNANDES, 1996, p 6).  

 Desta forma, a metodologia multicritérios dá ao grupo envolvido no processo de 

tomada de decisão, subsídios necessários para obter uma solução que melhor se ajuste às 

suas necessidades. (MENEZES, 2015, p. 27). 
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 A análise multicritério visa integrar as diferentes dimensões da realidade para 

fornecer uma visão abrangente e, assim, ter melhor abordagem da realidade. A vantagem do 

método multicritério é que faz possível considerar uma grande quantidade de dados, 

relacionamentos e objetivos, que geralmente se apresentam em uma decisão específica de 

um problema do mundo real, de modo que o problema de decisão pode ser estudado de forma 

multidimensional. (FALCONI; BURBANO, 2004, p. 15). 

 O objetivo do MCDA é que o tomador de decisão tenha disponível o máximo de 

informações de modo organizado, para mais controle de tomada de decisão, e que todos os 

aspectos considerados influentes se levem em conta, de modo a determinar suas próprias 

preferências. (PRAT ,2011, p. 15). 

 Na ciência da análise multicritério, existem várias metodologias que podem ser 

usadas. Dentre estas, existem metodologias englobadas na: 

- Teoria de utilidade multi-atributo (MAUT). 

- Modelagem de preferências. 

 Segundo Pomerol (1997), as principais diferenças entre uma teoria e outra são:  

Teoria de utilidade multi-atributo: Permite a criação de funções de utilidade e cria uma média 

de mérito. Pressupõe transitividade, isto é, quando aparecem novas alternativas a avaliar, a 

ordem e o mérito das alternativas que já foram avaliadas não ficam alterados. Para poder 

fazer este tipo de estudo é preciso definir de forma concisa como será avaliado cada critério 

e conhecer com exatidão as características das alternativas. 

 Modelagem de preferências: Permite ordenar as alternativas, mas sem a indicação de 

um mérito. Não pressupõe transitividade. Isto conduz a duas questões: caso na avaliação 

apareçam alternativas novas, o ordenamento das anteriores pode ser alterado. Uma das 

vantagens desta metodologia é que não é necessário criar funções utilidade para cada critério 

avaliado. Isto é, não é preciso definir de forma estrita como será avaliado cada um dos 

critérios estudados. 

 Este estudo será realizado baseado na teoria de utilidade multi-atributo, desta forma 

será possível fazer a avaliação do caso de estudo e servirá para futuras avaliações de outros 

empreendimentos com as mesmas características. Pois a metodologia MAUT permite 

realizar a comparação entre várias alternativas. No futuro, uma vez criada a ferramenta de 

avaliação e aplicada ao caso de Irapé, poderá utilizar a mesma ferramenta para avaliar outros 

empreendimentos de outras usinas, com as mesmas regras. Com isto, realizar-se uma 

comparação objetiva de quais empreendimento tem mais ou menos afetação. 
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4.2 Procedimentos 

 

Foi elaborado uma base de indicadores que impactam na qualidade de vida da 

população atingida pela construção de uma usina hidrelétrica a partir do Relatório da 

Comissão Mundial de Barragens: “Barragens e Desenvolvimento: Um Novo Modelo para 

Tomada de Decisões”. O relatório “atingidos por barragens” da comissão especial do 

Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, assim como também trabalhos 

acadêmicos e artigos científicos publicados sobre transformações advindas de impactos 

ambientais, sociais e econômicos, associados a construção de barragens de usinas 

hidrelétricas. Seguidamente foram atribuídos pesos de importância para cada indicador e 

criada uma escala de utilidade que permitisse realizar a comparação entre todos os 

indicadores a serem avaliados, estes procedimentos são baseados nas 10 fases do método 

MAUT explicadas por Amaral e Povim (2010), mas foram resumidas em 7 etapas descritas 

a seguir:  

 

Fases do método MAUT: 

I) Delimitação do estudo  

Nesta fase identifica-se o objetivo do estudo, e os responsáveis pela tomada de 

decisões. Na tomada de decisão podem intervir diferentes agentes com interesses 

diversos, devido a isso torna-se importante definir o agente tomador da decisão, 

já que dele dependerão os critérios a ser avaliados.  

II) Identificação das possíveis alternativas 

Nesta fase são selecionadas e definidas as caraterísticas que devem cumprir as 

alternativas que serão avaliadas, estabelecendo com precisão os itens que podem 

ser avaliados com a ferramenta que está sendo criada.  

III) Identificação dos critérios e indicadores a ser avaliados: 

Os indicadores a serem avaliados devem ser representativos, claros, 

quantificáveis, relativos (permitindo a comparação dos indicadores que tem 

diferentes medidas), precisos, e ao mesmo tempo devem permitir a possível 

comparação futura de dados. 

Nesta fase são definidos todos os critérios a serem avaliados na decisão, após 

esta seleção deverão ser ordenados em ramificações. Da primeira ramificação, o 

primeiro nível se localizam os aspetos principais, ou critérios mais gerais os quais 

agruparão os indicadores que serão localizados no seguinte nível. Esta estrutura 
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de ramificações se conhece como ‘árvore de tomada de decisões’, este sistema 

permite que os critérios sejam avaliados com maior facilidade. 

IV) Estabelecimento de uma escala de utilidade e transformação de valores para 

pontuação de cada critério:  

A escala de utilidade permite passar a qualificação de um indicador a um valor 

adimensional, o que significa que todos os resultados terão avaliações na mesma 

escala. Nesta metodologia o valor que pode alcançar cada critério avaliado, está 

representado por valores de 0 a 1, onde 1 representa o melhor resultado e o 

resultado desfavorável. Á transformação de valores significa converter os 

resultados de cada critério em valores entre 0 e 1 para permitir a comparação de 

todos os critérios avaliados.   

Devido ao fato de que cada indicador ter uma variável diferente (pessoas, 

hectares, quilômetros, entre outros) a escala de utilidade permite realizar a 

valoração de todos os critérios na mesma escala numérica, e assim poder realizar 

as comparações entre eles. Desta forma se pode realizar a soma integrada de 

todos os valores que compõem um critério.  

V) Determinação de pesos de importância:  

No processo de decisão o responsável pela decisão pode considerar mais 

importante alguns critérios do que outros, por isto se determina um peso de 

importância relativa para cada critério e indicador, os pesos serão assignados de 

forma direta e entre cada nível de ramificação.     

VI)  Avaliação de alternativas: 

Nesta etapa realiza-se o cálculo total dos critérios avaliados; Como esta etapa é 

realizada após a criação da árvore de decisão, da definição dos critérios e 

indicadores, da distribuição dos pesos, a tomada de decisão se realiza sem 

influência ou subjetividade. 

VII) Análises de sensibilidade  

A análise de sensibilidade consiste em variar os pesos de importância de cada 

indicador ou critério, com a intensão de conhecer a influência dos diferentes 

parâmetros sobre o resultado. 
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4.3 Local de estudo 

A ferramenta criada nesta pesquisa está sendo desenvolvida para aplicação na 

UHE Irapé localizada no rio Jequitinhonha no Estado de Minas Gerias. Justifica-se esta 

escolia por ser esta barragem a mais alta do Brasil, e por ter atingido 7 municípios da região. 

 

4.4 Coleta de dados 

Para obtenção dos dados foram estudados 270 documentos expedidos entre os anos 

2009 e 2016, referentes ao processo de revalidação da licença de operação da UHE Irapé 

(pasta n. 00094/1994/006/2009) disponíveis na SUPRAM JEQ.  
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Fase I - Delimitação do estudo 

Com a finalidade de medir os impactos na qualidade de vida das populações 

reassentadas pela construção das barragens, foi proposto como método de avaliação a 

construção de uma ferramenta com o uso de indicadores que avaliasse os impactos mais 

recorrentes e de maior importância desde a perspectiva das comunidades atingidas.  

Com o objetivo de dar conhecimento aos gestores de novos empreendimentos e 

órgãos governamentais responsáveis pelas autorizações de funcionamento deste tipo de 

projetos, as consequências na qualidade de vida dos reassentados, e assim possam ser 

desenvolvidos planos e programas em futuros projetos, que diminuam os impactos negativos 

gerados nas populações a serem afetadas. 

 

5.2 Fase II - Seleção das alternativas 

 

Embora as barragens possam ser utilizadas para abastecimento de água, para conter 

rejeitos de mineração, controle de cheias, produção de energia, irrigação entre outras, esta 

ferramenta foi criada com a intenção de ser aplicada somente em barragens de central 

hidrelétricas consideradas dentro da categoria de Usinas Hidrelétricas de energia (UHE), o 

que equivale a mais de 30 MW de potência instalada.  

Para avaliar a ferramenta foi selecionada a barragem da UHE Irapé que tem potência 

instalada de 399 Megawatts. Ela é considerada a usina mais alta do país e a segunda maior 

da América do Sul. Conta com altura de 208m, e seu reservatório é de 6 bilhões de metros 

cúbicos de água, aproximadamente 137 km2. 

Além disso esta ferramenta tem aplicabilidade global podendo ser aplicada para a 

avaliação de outros empreendimentos de diferentes portes sempre que a potência seja maior 

a 30 MW. 

 

5.3 Fase III - Identificação dos critérios e indicadores 

 

 Para a identificação dos impactos foram utilizados trabalhos acadêmicos como 

dissertações e teses e também artigos científicos sobre transformações, impactos ambientais, 

sociais e econômicos gerados por usinas hidrelétricas. Desta forma foram utilizados o 
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relatório da CMB “Barragens e desenvolvimento: um novo modelo para tomada de 

decisões”, o relatório “atingidos por barragens” da comissão especial do Conselho de Defesa 

dos Direitos da Pessoa Humana, e documentos disponíveis no site do MAB, legislação 

ambiental vigente e documentos da revalidação da licença de operação da UHE Irapé.  

Os indicadores selecionados para criar a ferramenta para avaliar a qualidade de vida 

da comunidade atingida e reassentada pela UHE Irapé foram agrupados em ramificações 

onde, a primeira ramificação define os critérios, e a segunda os indicadores a ser avaliados, 

cada um dos critérios foi localizado de acordo com a temática  ambiental, social e 

econômica, seguindo a línha de um desenvolvimento sustentável, entendido como um 

desenvolvimento econômico, com proteção ao meio ambiente e justiça social.  

Inicialmente foram selecionados 17 indicadores mas, com objetivo de priorizar os 

mais importantes na avaliação do impacto na qualidade de vida, destes foram selecionados 

9 indicadores e agrupados em 3 critérios: ambiental, social e econômico. 

 Segundo Armengou e Aguado (2012) não é conveniente tomar muitos critérios para 

avaliar, devido a que diminuiria a importância dos parâmetros principais da decisão, um 

limite máximo considerado frequentemente é 5.  

 No caso dos indicadores não é aconselhável que o número de indicadores seja 

superior a 20, já que as avalições dos indicadores de menor importância poderiam influir nos 

resultados de indicadores realmente importantes para a tomada de decisão. (PRAT, 2010) 

Um excesso de informação diminui a visão integral do problema e não facilita a tomada de 

decisão de forma correta (LYENGAR 2012). 

 Os indicadores selecionados para o critério ambiental, foram, qualidade da água, 

qualidade do solo e gestão de resíduos. Para o critério social foram definidos os indicadores 

de quantidade de reassentados, novas infraestruturas e participação em processos decisórios, 

e por último, no critério econômico foram estabelecidos os indicadores de indenização, 

geração de emprego e titulação de terras. Na figura 1 são mostrados os critérios e cada um 

dos indicadores. 
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Figura 1. – Árvore de decisão para avalição da qualidade de vida da comunidade 

reassentada pela UHE Irapé. 

 

Fonte:  elaboração pela autora  

 

Critério Ambiental 

 

Indicador Capacidade Produtiva do Solo 

 Este indicador pode avaliar a capacidade que tem o ambiente para prover os recursos 

mínimos necessários, e à manutenção dos sistemas de produção, assegurando a 

produtividade estável e o retorno econômico para o agricultor (FERREIRA et al., 2012, p. 

15). Para Gomes (2016) seleção de indicadores de qualidade do solo auxilia na identificação 

de áreas com dificuldades de produção, assim como também permite realizar estimativas de 

produtividade, controlar mudanças e formular políticas agrícolas de uso da terra. 

 Embora a avaliação da qualidade do solo seja uma tarefa complexa sua determinação 

tem sido sugerida como uma ferramenta importante para avaliar a sustentabilidade de longo 

prazo dos sistemas agrícolas (SILVA, 2008, p. 13). 

A identificação eficiente de indicadores apropriados para avaliar a qualidade do solo 

depende de componentes múltiplos (físicos, químicos e biológicos)  

Critério Ambiental

Qualidade do solo

Qualidade da água

Gestão de residuos 

Critério  social 

Número de reassentados

Participação em procesos  
decisorios

Novas edificações

Critério  Economico 

Porcentagem de 
familias indenizadas 

Geração de emprego

Titulação de terras 
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Salinidade, pH, capacidade de troca de cátions, capacidade de suprimento 

de nutrientes às plantas, concentrações de elementos que podem ser 

potencialmente contaminantes (metais pesados, compostos radioativos, etc.) ou 

necessários para o crescimento e desenvolvimento das plantas, são considerados 

indicadores químicos. As condições químicas do solo afetam as relações solo-

planta, a qualidade da água, a disponibilidade de nutrientes e de água para as 

plantas e outros organismos, mobilidade de contaminantes e algumas condições 

físicas (GOMES, 2016, p.1). 

Resener e Hochheim (2006) resumiram os tipos de solo do Manual Brasileiro para 

Levantamentos da Capacidade de Uso das Terras em 8 classes de capacidade de uso descritas 

a seguir.  

 Classe I – terras cultiváveis aparentemente sem problemas especiais de conservação;  

 Classe II – terras cultiváveis com problemas simples de conservação;  

 Classe III – terras cultiváveis com problemas complexos de conservação;  

 Classe IV – terras cultiváveis apenas ocasionalmente com sérios problemas de 

conservação;  

 Classe V – terras cultiváveis apenas em casos especiais de algumas culturas 

permanentes e adaptadas em geral para pastagens ou reflorestamentos, sem 

necessidade de práticas especiais de conservação;  

 Classe VI – idem a classe V, mas com problemas simples de conservação;  

 Classe VII – idem a classe V, mas com problemas complexos de conservação;  

 Classe VIII – terras impróprias para cultura, pastagem ou reflorestamento, podendo 

servir apenas como abrigo da fauna silvestre, como ambiente de recreação ou para 

fins de armazenamento de água. 

 

Indicador: Qualidade da Água  

A qualidade da água deve cumprir com os valores mínimos estabelecidos e estar conforme 

as normatividades para cada uso de água, (qualidade da água para consumo humano:  

portaria nº. 2914 de 2011, e qualidade de água para fins de irrigação) garantindo as condições 

que representem risco à saúde. 

A norma brasileira estabelece padrões de qualidade distintos para águas naturais e 

tratadas. Para águas naturais, a resolução nº 357 do Conselho Nacional do Meio Ambiente. 

As águas tratadas são normalizadas conforme a portaria nº 2914/2011 do Ministério da 

Saúde.  
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Indicador: Gestão de Resíduos 

De acordo com o relatório de pesquisa do diagnóstico dos resíduos sólidos urbanos 

elaborado por o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea - no ano 2012, no Brasil, os 

sistemas de limpeza urbana coletam aproximadamente150 mil toneladas de resíduos sólidos 

urbanos (RSU) por dia.  

A gestão e a disposição inadequada dos resíduos sólidos causam 

impactos socioambientais, tais como degradação do solo, comprometimento dos 

corpos d’água e mananciais, intensificação de enchentes, contribuição para a 

poluição do ar e proliferação de vetores de importância sanitária nos centros 

urbanos e catação em condições insalubres nas ruas e nas áreas de disposição final. 

A administração pública municipal tem a responsabilidade de gerenciar os 

resíduos sólidos, desde a sua coleta até a sua disposição final, que deve ser 

ambientalmente segura. (JACOBI e BESEN 2006, p. 91- 136). 

 

Prioridades marcadas desde a conferência do rio 92 como a redução de resíduos nas 

fontes geradoras, compostagem, redução da disposição final no solo, coleta seletiva e 

reciclagem, reaproveitamento e inclusão sócio produtiva de catadores marcaram uma 

mudança nas políticas de gestão dos resíduos.  

Nos países em desenvolvimento, uma parcela significativa dos resíduos continua a 

ser disposta ou queimada a céu aberto, tendem a agravar-se os problemas de poluição do ar, 

solo, e da água (FERREIRA et al., 2011 p. 6).  O lixo produzido e disposto de maneira 

irregular aumenta a proliferação de animais capazes de transmitir doenças, isto gera graves 

consequências diretas ou indiretas para a saúde pública.  

De acordo com BENSEN (2011) O principal desafio na gestão dos resíduos é uma 

articulação das dimensões econômica, ambiental, social e institucional. Nos municípios de 

pequeno e médio porte, é necessário intensificar a participação do Poder Público, quanto aos 

programas e as ferramentas de gestão dos resíduos sólidos (POLAZ; TEIXEIRA, 2014 p. 

412). 

 

Critério Social 

Indicador: Número de pessoas reassentadas. 

Segundo cifras do relatório da CMB (2000), as estimativas globais sugerem entre 40 e 80 

milhões de pessoas deslocadas pelas barragens. “No Brasil, o Movimento de Atingidos por 

Barragem (MAB) estima que estas obras de engenharia já prejudicaram um milhão de 

pessoas” (NOBREGA 2011, p.126) 

 Devido à importância do conhecimento sobre a quantidade de atingidos e 

especialmente a quantidade de reassentados (aqueles que passaram a morar em outras 
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localidades), após construção de barragens e enchimento dos reservatórios), identifica-se 

como primeiro impacto a quantidade de pessoas reassentadas.   

O Decreto Federal nº 7.342/10 e a Portaria Interministerial nº 340/2012, estabelecem 

a obrigatoriedade da realização do cadastro socioeconômico nas áreas diretamente afetadas 

pelas barragens, com o objetivo de recolher informações que possibilitem a identificação e 

análise das condições e modos de vida da população atingida. Foi uma tentativa por uma 

resposta do governo federal ao relatório sobre a situação de violações de direitos nas 

barragens do setor elétrico (MAB 2015). 

 

Indicador Participação da Comunidade nos Processos Decisórios. 

A efetiva participação dos atingidos nos processos decisórios é considerada um 

impacto de alta importância, devido a este constitui um desafio de incorporação dos 

atingidos dentro do projeto e especialmente nas decisões que envolvem o realocamento, 

planos e projetos futuros para garantir as condições de vida dessa população.   

Assim mesmo, como indica Sigaud (1986) é preciso reconhecer que a população 

atingida, constituída de cidadãos brasileiros ou de povos indígenas deve ser incorporada ao 

planejamento e a tomada de decisões, mesmo que essa opção implique na redução dos 

programas de geração de hidroeletricidade e na busca de alternativas energéticas, como a 

conservação de energia e de uma política industrial ajustada aos interesses da maioria (in 

NOBREGA, p. 141, 2011) 

A legislação ambiental indica a realização de reuniões informativas com as 

comunidades atingidas.  

Sempre que o IBAMA julgar necessário ou for solicitado por entidade civil, pelo 

Ministério Público ou por 50% (cinquenta) ou mais cidadãos será promovido 

Audiência Pública para a apresentação e discussão do projeto e de seu respectivo 

relatório de impacto ambiental (RIMA). As regras para a realização de audiências 

públicas com “a finalidade de expor aos interessados os conteúdos do produto em 

análise e respectivo RIMA, dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes as 

críticas e sugestões a respeito dos mesmos”, Resolução CONAMA nº 009/87. 

Manual de Procedimentos para o Licenciamento Ambiental Federal (IBAMA, 

2002) 

 

 

Indicador: Construção de Novas Edificações 

Com a construção das barragens também são gerados impactos positivos como a 

criação de novos empregos e construção de novas infraestruturas (postos de saúde, estradas, 

entre outros). Sanchez (2008) destaca que, a construção de centrais hidrelétricas não 

apresenta somente efeitos negativos do ponto de vista socioambiental, há também pontos 
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positivos a serem considerados, como: geração de emprego e renda, qualificação de mão de 

obra, expansão da infraestrutura local e regional, dinamização da economia local e regional 

e aumento da arrecadação tributária municipal.  

 

Critério Econômico  

  Indicador: Titulação de Terras 

           O título de propriedade do imóvel é de relevância nos casos em que os reassentados 

precisam de financiamentos ou acesso a linhas de crédito, segundo o Termo de Ajustamento 

de Conduta (TAC) assinado com o Ministério Público Federal (p.13).  Nos reassentados que 

consideraram a opção de mudança para outra terra esta deveria ter valor socioeconômico 

equivalente àquela afetada pelo reservatório, e teria que permitir a viabilidade da agricultura 

familiar, além de cumprir com as seguintes condições: 

A localização das áreas do reassentamento poderá ser em qualquer município do 

Estado de Minas Gerais, na seguinte ordem de prioridade: 1° o município de 

origem do grupo a ser reassentado; 2° municípios do alto Jequitinhonha; 3° 

municípios localizados em outras regiões do Estado de Minas Gerais. Observa-se 

entretanto que os critérios de qualidade da terra e água abaixo explicitados tem 

caráter eliminatório sobre qualquer área indicada para reassentamento: 

 Tamanho da propriedade a ser adquirida - serão priorizadas as grandes e 

medias propriedades, nesta ordem de forma a reduzir ao máximo os 

impactos sociais da aquisição, bem como manter as relações sociais 

existentes nas comunidades atingidas. 

 Qualidade da propriedade a ser adquirida - assegurando-se aos atingidos 

terras equivalentes aquelas que atualmente ocupam, as terras deverão ter 

uma avalição de capacidade de uso entre as classes I e VI, observadas na 

distribuição entre as classes, os parâmetros e proporções estabelecidas 

neste termo, prestando-se a continuidade das atividades produtivas, 

considerados os moldes em que são realizadas atualmente. A 

classificação de uso referida neste termo consiste naquela adotada pelo 

manual brasileiro para levantamento da capacidade de uso da terra -ETA- 

Brasil Estados Unidos Terceira aproximação.  

 Condições de acesso; deverá possuir condições de acesso o ano todo aos 

núcleos urbanos mais próximos.  

 Proximidade com a rede de energia elétrica.  

 Disponibilidade de água originada de cursos de água superficiais e 

perenes, que sejam acessíveis ás famílias reassentadas e que tenham 

vazão suficiente para atender ao consumo humano, dessedentação de 

animais e uso agrícola. As alternativas de uso da água constarão do PDA, 

ficando acertado que os custos com instalação de instrumentos ou 

mecanismos destinados ao aproveitamento da água, de acordo com o 

PDA, será suportados pela Cemig, quando da implementação do projeto 

de reassentamento 

 Indicador: Porcentagem de Famílias Indenizadas  

O relatório da CMB (2011) permitiu identificar como impacto na maioria dos 

projetos deste tipo o fato de ter sido indenizado ou não pela construção do empreendimento” 

Muitas das pessoas deslocadas, não foram reconhecidas (ou cadastradas) como tal e, 
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portanto, não foram reassentadas nem indenizadas. Nos casos em que houve indenização, 

está quase sempre se mostrou inadequada.” 

 

 Indicador: Geração de Emprego 

Este indicador é identificado como um dos impactos positivos gerados pelo 

empreendimento, desde o ponto de vista econômico e social as barragens geram uma 

dinâmica de novos postos de trabalho diretos na região de localização das obras.  

 

5.4 Fase IV- Estabelecimento de uma escala de utilidade e transformação de valores 

para pontuação de cada critério 

O índice estabelecido segue as diretrizes do sistema denominado indicadores de 

sustentabilidade e agro ecossistemas – ISA, onde valores no intervalo de 0 a 1 são gerados 

para cada indicador, considerando 0,7 o valor de bom desempenho ambiental social ou 

econômico. Valores abaixo deste valor serão considerados como indesejáveis. Este mesmo 

modelo foi utilizado pela EMATER contratada pela CEMIG para avalição das condições 

sócio econômica e ambientais, em seus relatórios dos anos 2012 e 2014.   

 

Critério Ambiental 

 Capacidade Produtiva do Solo 

Para avaliar a capacidade produtiva do solo foram avaliados os parâmetros referentes a: 

 Matéria orgânica do solo  

 Fósforo disponível 

 Cálcio trocável 

 Magnésio trocável 

 Potássio trocável  

 Acidez ativa (pH) 

 Alumínio trocável  

 CTC pH7 

 Saturação por bases  

 

Indicador: Qualidade da água 

  Para avaliar a qualidade da água superficial foram avaliados os resultados das 

análises químicas dos seguintes parâmetros:  

 pH da água 

 Fosfato total 
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 Coliformes termotolerantes 

 Nitrato total 

Indicador: Gestão de Resíduos 

 Para valorar as condições de gestão de resíduos foram selecionados para avaliar os 

seguintes fatores:  

 Disponibilidade de coleta e destinação adequada dos resíduos gerados 

 Destinação adequada de lixo reciclável e não reciclável  

 Destinação adequada do esgoto  

 Aproveitamento ou compostagem dos resíduos sólidos orgânicos  

 Destinação adequada de efluentes líquidos gerados na criação de animais  

 Tratamento de efluentes gasosos quando houver  

Critério social 

Indicador: Número de pessoas reassentadas por potência instalada 

 Para o cálculo deste indicador é preciso conhecer o registro total de atingidos 

reassentados e a potência instalada da usina, a informação sobre o total de pessoas 

reassentadas deve constar no cadastro social realizado pelo empreendimento.  

 

Equação 1. 

𝑝𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 

Número de pessoas reassentadas 
 

 

Para conhecer o valor ótimo deste indicador, foi elaborada a comparação dos dados 

de reassentados de 4 usinas hidrelétricas diferentes (anexo C), com caraterísticas similares à 

potência instalada da UHE Irapé, com este análises estadísticos foi definida uma meia de 2 

e o desvio de 3, com estes dados estabelecemos o valor 5 como o valor ótimo para realizar 

a avalição do indicador, com os resultados obtidos destas análises foi formulada o gráfico 3, 

onde é situado o resultado do cálculo da equação 1.  

Valores próximos a 1, são valores ótimos, expressando que, por cada megawatt de 

energia gerada não foi necessário reassentar um número elevado de famílias. 
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Gráfico 2 Avaliação do Indicador Potência Instalada por Número de Pessoas Reassentadas 

 

Fonte própria 

 

Indicador: Participação da Comunidade nos Processos Decisórios 

Para o cálculo deste indicar é preciso ter conhecimento do nível de inclusão da população 

nos processos decisórios, para isto é necessário o conhecimento da quantidade de reuniões 

e audiências públicas realizadas e a quantidade de pessoas da população que participaram. 

Equação 2. 

Inclusão da população nos processos decisorios =
Número de  audiências programadas

Número de reuniões realizadas 
 

 

Indicador: Construção de Novas Edificações  

Para o cálculo deste indicador é necessário o conhecimento da quantidade de edificações 

novas construídas para os reassentados, que não existiam no local original de moradia dos 

atingidos (escolas, postos de saúde, igrejas, estradas).  

Equação 3. 

Novas Edificações

=
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çõ𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑣𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

Número ideal de infraestruturas
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Sendo que o número ideal de infraestrutura é 7 para cada novo povoado: 

 

1. Acessos 

2. Energia elétrica comunitária e domiciliar 

3. Saneamento básico: abastecimento de água  

4. Saneamento básico: estações de tratamento de esgoto 

5. Escola 

6. Posto de saúde  

7. Equipamentos comunitários 

 

  E valor 2 para cada moradia, rede de energia e saneamento básico (rede de água e 

rede de esgoto). O resultado da equação 3, deverá localizar-se na função de utilidade da 

gráfica número 4. A avaliação deste indicador se considera desde o valor 0,50 que significa 

que o ponto de avalição se inicia no 50% é dizer minimamente que o empreendimento 

deveria garantir o cumprimento do indicador acima deste valor. O valor ótimo deste 

indicador é 1.  

 

Gráfico 3 Função de utilidade do indicador novas infraestruturas 

 

Fonte própria 
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 Critério Econômico 

 

Indicador: Titulação de Terras 

 Para este impacto é calculada a quantidade de títulos entregues à população 

reassentada até o ano 2014. 

Equação 4. 

Titulação de terras =
Títulos entregues  

Total de títulos a entregar 
 

 

Indicador: Porcentagem de Pessoas Indenizadas.  

 Este indicador tem a finalidade de avaliar a porcentagem de pessoas realmente 

indenizadas pelo empreendimento, para o cálculo do indicador, sugere-se a seguinte 

equação:  

 Equação 5. 

Número de indenizados =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

Total de pessoas atingidas 
 

Indicador: geração de emprego.  

 Para avaliação do impacto positivo na geração de emprego, calcula-se a quantidade 

de pessoas da população atingida empregada no projeto durante a construção das obras e a 

quantidade de população empregada para o projeto após conclusão das obras na atualidade. 

Equação 6. 

Geração de emprego

=
Número de pessoas atingidas empregadas no projeto atualmente

Total de atingidos pelo projeto
 

Equação 7. 

Geração de emprego

=
Número de pessoas atingidas empregadas no projeto durante a construção

Total de atingidos pelo projeto
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A escala de utilidade utilizada nesta metodologia está representada por valores de 0 

a 1, onde 1 representa o melhor resultado e 0 resultado desfavorável para cada critério 

avaliado. (Este conceito foi explicado no capítulo 4, fase IV dos procedimentos). 

5.5 Fase V – Determinação de pesos 

Nesta fase considerou-se incialmente os mesmos pesos de importância, 

correspondente em média a 33,3% para cada critério e indicador (gráfico 5), desta forma 

obtém-se o 100 da avalição. Embora nesta fase todos os critérios tenham o mesmo peso de 

importância, a última fase da metodologia permite uma nova atribuição de pesos com a 

finalidade de alterar os resultados, permitindo análises de acordo com variação do nível de 

importância que seja determinado para cada critério ou indicador. 

Gráfico 4 Pesos de importância para cada critério 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

5.6 Fase VI - Avaliação da alternativa 

Nesta avalição realizou-se o estudo da UHE Irapé, os dados foram obtidos na 

Superintendência de Meio Ambiente Jequi localizada na cidade de Diamantina (MG). 

Embora tenha sido realizada em um estudo de caso específico esta avaliação pode ser 

aplicada em qualquer outro empreendimento.   
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Avaliação dos indicadores do critério ambiental: 

Metodologia para o cálculo dos indicadores do critério ambiental  

 

Os cálculos do critério ambiental foram estabelecidos através a metodologia ISA - 

indicadores de sustentabilidade em agroecosistemas -ISA- desenvolvida pela empresa de 

pesquisa agropecuária de Minas Gerais- EPAMIG-, em parceria com a EMATER, IEF, 

EMBRAPA, UFMG e Fundação João Pinheiro, esta metodologia tem como objetivo medir 

o desempenho ambiental, econômico e social e desta forma a auxiliar na gestão do 

estabelecimento rural. Este sistema está composto por um conjunto de 23 indicadores que 

abrangem os balanços econômico e social, o gerenciamento do estabelecimento, a qualidade 

do solo e da água, o manejo dos sistemas de produção, a diversificação da paisagem e o 

estado de conservação da vegetação nativa. Valores no intervalo de 0 a 1 são gerados para 

cada indicador. Considera-se 0,7 o valor de referência para um bom desempenho ambiental, 

social ou econômico. A média aritmética simples dos 23 indicadores de sustentabilidade 

resulta em um índice final do estabelecimento avaliado (FERREIRA et al., 2012 p.1).  

 

Os dados do indicador do critério ambiental foram estabelecido através de índice 

multicritério, elaborado pela Cemig como parte de seu relatório de avaliação do desempenho 

ambiental e socioeconômico dos reassentados da UHE IRAPE. Foi elaborado a partir da 

aplicação de 386 diagnósticos disponíveis propriedades rurais dos reassentados que se 

encontravam morando nos reassentamentos no ano 2012.  

 

A tabela 2 apresenta os critérios avaliados dentro do indicador ambiental, qualidade 

do solo, qualidade da água e gestão de resíduos do reassentamento.  
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Tabela 2 Avaliação critério ambiental 

FAZENDA Famílias Capacidade 

Produtiva do 

Solo 

Qualidade da 

Água 

Gerenciamento 

de Resíduos 

Cabeceira de surubim 1 0,33 0,85 0,80 

Cachoeira II 3 0,33 0,84 0,73 

0,30 0,74 0,70 

0,46 0,85 0,50 

Capão 1 0,73 0,85 0,77 

Conjunto Cachoeira  9 0,58 0,85 0,73 

0,43 0,85 0,83 

0,38 0,83 0,70 

0,37 0,85 0,90 

0,35 0,74 0,77 

0,37 0,74 0,70 

0,31 0,85 1,00 

0,47 0,85 0,70 

0,45 0,85 0,72 

Mansassaia II 8 0,31 0,85 0,80 

0,36 0,85 0,70 

0,34 0,85 0,80 

0,36 0,85 0,80 

0,34 0,85 0,80 

0,36 0,85 0,80 

0,37 0,85 0,70 

0,30 0,85 0,90 

Mandassaia II PARTE II 8 0,43 0,85 0,80 

0,38 0,85 0,80 

0,43 0,85 0,80 

0,44 0,85 0,80 

0,34 0,85 0,80 

0,49 0,85 0,70 

0,42 0,85 0,80 

0,30 0,85 0,90 

Santa Cruz 8 0,48 0,86 0,50 

0,70 0,88 0,50 

0,24 0,88 0,53 

0,28 0,88 0,50 

0,45 0,88 0,50 

0,37 0,88 0,50 

0,50 0,87 0,50 

0,35 0,88 0,50 

Dallasa 5 0,79 0,85 0,80 

0,69 0,75 0,90 

0,54 0,75 0,83 
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0,72 0,85 0,80 

0,65 0,85 0,80 

Fartura 5 0,45 0,85 1,00 

0,39 0,85 0,90 

0,56 0,85 0,90 

0,30 0,85 0,77 

0,47 0,85 0,90 

Ponte Pequena 16 0,19 0,87 0,73 

0,39 0,87 0,15 

0,41 0,86 0,12 

0,69 0,85 0,03 

0,40 0,86 0,20 

0,69 0,85 0,27 

0,44 0,74 0,15 

0,39 0,69 0,93 

0,00 0,73 0,33 

0,26 0,72 0,83 

0,51 0,74 0,83 

0,42 0,73 0,83 

0,50 0,73 0,15 

0,71 0,73 0,10 

0,71 0,71 0,08 

0,71 0,73 0,90 

Rio Preto Parte I  8 0,86 0,74 1,00 

0,48 0,74 0,73 

0,78 0,74 0,60 

0,60 0,73 0,60 

0,51 0,74 0,77 

0,50 0,73 1,00 

0,00 0,73 0,63 

0,62 0,74 0,73 

Sitio  6 0,51 0,72 0,60 

0,46 0,72 0,45 

0,53 0,72 0,65 

0,37 0,74 0,87 

0,28 0,72 0,45 

0,41 0,74 0,45 

Terra Nova e Riacho 

Fundo  

7 0,70 0,51 0,73 

0,73 0,47 0,71 

0,70 0,47 0,71 

0,73 0,47 0,71 

0,70 0,47 0,71 

0,73 0,47 0,71 

0,73 0,47 0,71 



49 
 

Santa Cruz e Palhada 2 0,57 0,75 0,50 

0,58 0,75 0,50 

Sobrado I  3 0,32 0,74 0,50 

0,57 0,74 0,50 

0,31 0,74 0,50 

Tropa 2 0,36 0,70 0,40 

0,52 0,70 0,40 

Alegre 2 0,41 0,74 0,60 

0,29 0,74 0,73 

Gado Bravo 1 0,33   * 0,70 

Gilu 3 0,24 0,72 0,97 

0,22 0,74 0,80 

0,34 0,73 0,67 

Sul Brasil 4 0,42 0,37 0,63 

0,61  * 0,50 

0,39 0,37 0,43 

0,41   * 0,50 

Velho Texas  4 0,51 0,48 0,80 

0,66 0,48 0,87 

0,36 0,48 0,80 

0,51 0,48 0,80 

Yamamura Yokoyama 2 0,32 0,37 0,83 

0,16   * 0,50 

Bela Vista II 14 0,25 0,73 0,65 

0,25 0,73 0,40 

0,25 0,72 0,15 

0,25 0,74 0,15 

0,29 0,73 0,35 

0,26 0,73 0,90 

0,40 0,74 0,20 

0,26 0,73 0,33 

0,33 0,73 0,13 

0,50 0,74 0,40 

0,50 0,74 0,33 

0,24 0,73 0,43 

0,30 0,72 0,35 

0,25 0,71 0,60 

Rio Preto 8 0,64 0,74 0,70 

0,47 0,73 0,80 

0,47 0,73 1,00 

0,47 0,71 0,73 

0,47 0,73 0,80 

0,43 0,73 0,77 

0,51 0,74 0,73 
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0,32 0,73 0,73 

Oda 3 0,53   * 0,50 

0,27   * 0,50 

0,60   * 0,50 

Boa Vista 2 0,51 0,70 0,80 

0,24 0,70 0,87 

Palmital 2 0,40 0,37 0,80 

0,43 0,37 0,80 

Ribeirão das Caatingas 1 0,43 0,50 0,50 

Contendas  4 0,57   * 0,77 

0,57   * 0,77 

0,56   * 0,70 

0,44   * 0,70 

Corrego Comprido 3 0,37 0,70 0,67 

0,44 0,70 0,67 

0,34 0,70 0,67 

Dileta 10 0,33 0,48 0,87 

0,37 0,48 0,77 

0,31 0,48 0,87 

0,28 0,48 0,70 

0,14 0,68 0,70 

0,42 0,48 0,67 

0,35 0,46 0,77 

0,16 0,68 0,70 

0,54 0,48 0,87 

0,36 0,48 0,87 

Progresso 5 0,31 0,57 0,80 

0,29 0,57 0,65 

0,39 0,37 0,70 

0,38 0,37 0,70 

0,31 0,37 0,70 

Santo Antônio  4 0,38 0,51 0,87 

0,34 0,75 0,83 

0,31 0,51 0,80 

0,33 0,75 0,77 

São Joaquim  2 0,60 0,50 0,87 

0,56 0,73 0,70 

Mandassaia I 7 0,40   * 0,68 

0,62   * 0,56 

0,23   * 0,83 

0,39   * 0,56 

0,36   * 0,56 

0,77   * 0,70 

0,32   * 0,70 
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Campo Limpo Rural 8 0,22 0,75 0,63 

0,39 0,75 0,80 

0,39 0,74 0,77 

0,46 0,74 0,80 

0,31 0,75 0,50 

0,31 0,74 0,87 

0,24 0,75 0,83 

0,37 0,75 0,63 

Ventania 7 0,39 0,70 0,80 

0,25 0,70 0,80 

0,37 0,70 0,70 

0,50 0,70 0,60 

0,43 0,70 0,80 

0,22 0,70 0,70 

0,31 0,70 0,80 

Muqúem  19 0,80   * 0,71 

0,80 0,70 0,71 

0,80 0,70 0,71 

0,91 0,70 0,71 

0,80 0,70 0,71 

0,70 0,70 0,71 

0,70 0,70 0,71 

0,98 0,70 0,71 

0,75 0,70 0,71 

0,98 0,70 0,71 

0,75 0,70 0,71 

0,70 0,70 0,71 

0,75 0,70 0,71 

0,75 0,70 0,71 

0,75 0,70 0,71 

0,75 0,70 0,71 

0,73 0,70 0,71 

0,71 0,70 0,71 

0,71 0,70 0,71 

0,75 0,70 0,71 

Bela Vista 1 Parte  15 0,27 0,74 0,20 

0,41 0,42 0,30 

0,32 0,74 0,48 

0,31 0,73 0,23 

0,50 0,74 0,30 

0,34 0,74 0,70 

0,34 0,74 0,48 

0,25 0,74 0,35 

0,39 0,70 0,48 
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0,39 0,70 0,48 

0,35 0,70 0,48 

0,28 0,72 0,70 

0,26 0,72 0,48 

0,20 0,72 0,28 

0,20 0,73 0,38 

Santa Maria  18 0,44 0,71 0,70 

0,79 0,71 0,57 

0,44 0,71 0,60 

0,45 0,71 0,20 

0,69 0,71 0,90 

0,81 0,70 0,67 

0,59 0,71 0,00 

0,36 0,71 0,70 

0,30 0,71 0,80 

0,45 0,71 0,53 

0,60 0,71 0,00 

0,71 0,52 0,60 

0,59 0,71 0,23 

0,58 0,71 0,43 

0,62 0,71 0,80 

0,66 0,71 0,83 

0,66 0,48 0,10 

0,64 0,71 0,60 

Araras  11 0,76 0,70 0,71 

0,75 0,70 0,71 

0,75 0,70 0,71 

0,75 0,70 0,71 

0,75 0,70 0,71 

0,75 0,70 0,71 

0,71 0,70 0,71 

0,71 0,70 0,71 

0,75 0,70 0,71 

0,75 0,70 0,71 

0,75 0,70 0,71 

Caruja e Chocha  8 0,39 0,71 0,73 

0,32 0,71 0,67 

0,27 0,71 0,67 

0,46 0,71 0,67 

0,35 0,71 0,60 

0,56 0,71 0,67 

0,35 0,71 0,60 

0,34 0,71 0,70 

Ribeirão Vermelho 13 0,75 0,70 0,80 
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0,76 0,70 0,87 

0,60 0,70 0,73 

0,51 0,70 0,80 

0,60 0,70 0,73 

0,39 0,68 0,90 

0,61 0,70 0,70 

0,40 0,70 0,73 

0,63 0,70 0,80 

0,66 0,70 0,73 

0,62 0,70 0,70 

0,42 0,47 0,70 

0,76 0,70 0,73 

São Bartolomeu  8 0,68 0,70 0,70 

0,69 0,50 0,83 

0,69 0,50 0,77 

0,69 0,50 0,83 

0,65 0,50 0,82 

0,72 0,50 0,83 

0,61 0,50 0,70 

0,66 0,50 0,80 

São Caetano  1 0,68 0,70 0,70 

Terça 5 0,66 0,46 0,70 

0,72 0,70 0,70 

0,69 0,70 0,70 

0,51 0,47 0,70 

0,42 0,70 0,70 

Três Moças  6 0,48 0,70 0,73 

0,70 1,00 0,73 

0,59 0,70 0,87 

0,43 0,70 0,90 

0,79 0,70 0,73 

0,61 0,70 0,90 

Camargo 7 0,47 0,71 0,70 

0,32 0,10 0,50 

0,57 0,74 0,50 

0,50 0,74 0,50 

0,31 0,74 0,50 

0,55 0,74 0,50 

0,57 0,75 0,50 

Ferrador II 2 0,48 0,73 0,50 

0,54 0,73 0,50 

Almeida 3 0,45 0,73 0,33 

0,28 0,75 0,33 

0,45 0,75 0,33 
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Altamira Planalto 1 0,42 0,75 0,50 

Alvorada  3 0,52 0,74 0,50 

0,52 0,74 0,50 

0,53 0,74 0,50 

Barreiras II 2 0,49 0,62 0,20 

0,36 0,61 0,33 

Córrego Fundo I II 5 0,21 0,74 0,50 

0,21 0,74 0,50 

0,21 0,74 0,50 

0,46 0,62 0,47 

0,56 0,62 0,50 

Gangorrinha  4 0,32 0,61 0,40 

0,34 0,61 0,50 

0,56 0,61 0,13 

0,62 0,58 0,50 

Curral do Meio  5 0,95 0,73 0,70 

0,83 0,50 0,50 

0,71 0,48 0,73 

0,71 0,50 0,49 

0,68 0,74 0,70 

Riacho da Porta 12 0,44 0,74 0,53 

0,43 0,74 0,70 

0,57 0,74 0,73 

0,52 0,74 0,63 

0,57 0,72 0,70 

0,48   * 0,73 

0,49 0,74 0,70 

0,67   * 0,73 

1,00   * 0,73 

0,33 0,61 0,71 

0,43 0,74 0,73 

0,52 0,74 0,70 

Piabanha 2 0,50 0,74 0,50 

0,53 0,74 0,50 

Piedade 8 0,34 0,74 0,50 

0,38 0,75 0,50 

0,31 0,74 0,50 

0,33 0,74 0,50 

0,24 0,70 0,33 

0,25 0,71 0,50 

0,37 0,74 0,50 

0,97 0,72 0,50 

Rocinha 3 0,26 0,72 0,44 

0,20 0,74 0,10 
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0,25 0,70 0,70 

Bom Jesus  5 0,56 0,74 0,28 

0,43 0,74 0,70 

0,41 0,70 0,87 

0,29 0,72 0,87 

0,41 0,72 0,16 

Santa Barbara  2 0,46 0,70 0,73 

0,47 0,70 0,73 

Santa Quiteria 13 0,40 0,70 0,70 

0,52 0,68 0,70 

0,42 0,70 0,70 

0,45   * 0,70 

0,33 0,70 0,70 

0,70 0,70 0,70 

0,43 0,70 0,70 

0,35 0,70 0,70 

0,85 0,68 0,73 

0,51 0,70 0,70 

0,69 0,70 0,70 

0,43 0,68 0,70 

Antônio Sobrinho 

Valeria 

4 0,88 0,74 0,50 

0,38 0,74 0,50 

0,38 0,74 0,50 

0,70 0,74 0,50 

Bananal I e II 6 0,28 0,50 0,50 

0,30 0,50 0,60 

0,39 0,50 0,50 

0,40 0,70 0,50 

0,40 0,70 0,50 

0,32 0,70 0,50 

0,47 0,70 0,50 

Barreiro e Gurita 2 0,42 0,63 0,50 

0,37 0,59 0,40 

Boa Vista 2 0,48 0,40 0,62 

0,19 0,74 0,50 

Carlota 1 0,26 0,75 0,50 

Chácara 3 0,29 0,63 0,50 

0,03 0,63 0,50 

0,22 0,63 0,50 

Cheiroso 4 0,34 0,60 0,40 

0,36 0,62 0,38 

0,36 0,62 0,40 

0,42 0,74 0,40 

Macaúbas II 2 0,38 0,72 0,50 
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0,38 0,72 0,50 

Aroeira 4 0,52 0,50 0,50 

0,52 0,50 0,50 

0,52 0,50 0,50 

0,55 0,71 0,50 

0,54 0,74 0,50 

0,53 0,74 0,50 

0,53 0,50 0,50 

Cocho 1 0,57 0,75 0,50 

Mumbuca 1 0,36 0,74 0,50 

Macaubas II Ferrador 5 0,60 0,50 0,50 

0,29 0,50 0,50 

0,31 0,50 0,50 

0,32 0,50 0,50 

0,29 0,50 0,50 

Mumbuca I 5 0,48 0,75 0,50 

0,48 0,74 0,62 

0,50 0,73 0,65 

0,52 0,74 0,50 

0,50 0,73 0,50 

Olhos d’Água  3 0,48 0,62 0,47 

0,56 0,62 0,5 

0,46 0,62 0,47 

 412 0,48 0,69 0,62 

Fonte: Elaborado pela atora                                                                                                *Dado no disponível 

 

Indicador capacidade produtiva do solo  

Dentro da avaliação de capacidade produtiva do solo referente a fertilidade foram 

avaliados os parâmetros de:  

 Matéria orgânica do solo  

 Fósforo disponível 

 Cálcio trocável 

 Magnésio trocável 

 Potássio trocável 

 Acidez ativa (pH) 

 Alumínio trocável 

 Ctc efetiva  

 Saturação por bases  
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 Na tabela 2 observa-se o resultado final do indicador qualidade do solo composto 

pelos parâmetros descritos anteriormente.  

 

Indicador: Qualidade da Água. 

No estudo de qualidade de água elaborado nos reassentamentos foram determinados 

os valores de pH, fosfato, coliformes e nitrato total presente na água superficial e para cada 

parâmetro foram estabelecidas curvas de qualidade que atribuíam ponderações de 0 a 1. 

Para o resultado final descrito na tabela 2, realizou-se a média de todos as análises 

de qualidade de água superficial o subterrânea dos diagnósticos das propriedades rurais dos 

reassentados.  

 

Indicador: Gestão de Resíduos  

Com o indicador de gestão de resíduos foram avaliados os fatores como coleta e 

destinação adequada dos resíduos gerados na propriedade do reassentado (lixo reciclável e 

não reciclável), destinação adequada do esgoto doméstico, compostagem ou 

reaproveitamento de resíduos sólidos orgânicos, destinação adequada e tratamento de 

efluentes líquidos (gerados por criações ou unidades de beneficiamento), tratamento de 

efluentes gasosos (gerados em caldeiras, biodigestores, carvoaria).  Na tabela 2 encontram-

se as avalições deste indicador.  

 

Avaliação dos indicadores do critério social 

Indicador: Número de Reassentados e Potência instalada   

A Usina Irapé com potência instalada de 360 MW, teve sua capacidade alterada e 

homologada para 399 MW no ano 2012; em total foram reassentadas 656 famílias.  

 

 Equação 1. 

399

656
= 0,60 

 

 Posteriormente, seguindo a metodologia de cálculo do indicador este valor foi 

localizado na função utilidade (gráfico número 3.) obtendo como resultado no gráfico o valor 

0,024.  
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Indicador: Participação da Comunidade nos Processos Decisórios  

Através dos documentos da Supram Jequi não é possível estabelecer em um número 

exato da quantidade das reuniões realizadas com a comunidade, isso devido a que todos os 

processos de participação necessários para a instalação, operação e revalidação da licença 

de operação começaram antes do ano 2000, mas é possível identificar que durante todos os 

processos mencionados nos documentos, realizou-se o chamado da comunidades atingidas 

para comunicar e participar dos projetos estabelecidos pela Cemig; assim como foram 

construídos escritórios ás margens direita e esquerda dos rios para dar acesso a informação 

a toda a comunidade atingida. Se realizaram audiências públicas e solicitou-se a participação 

dos atingidos nas decisões dos novos lugares de reassentamento dando a possibilidade de 

manter laços de vizinhança entre as famílias que seriam deslocadas, e atualmente se inclui 

os municípios atingidos dentro dos planos ambientais executados pela Cemig.  

 Avaliando os documentos fornecidos, estimou-se que praticamente a totalidade de 

reuniões previstas foram realizadas. Estimou-se a avaliação do indicador em 95% 

equivalente na avaliação final a 0,95.  

Devido a disponibilidade de todos os documentos do processo, faltando os anteriores ao 

processo de revalidação de licença de operação, realizou-se a solicitude da informação à 

Cemig. A solicitude da informação devia passar por algumas instâncias o que implicou que 

para o momento de culminação desta pesquisa, os dados ainda não foram fornecidos e por 

isso foi realizado este primeiro cálculo aproximado.  

Indicador: Construção de Novas infraestruturas  

As novas infraestruturas que as comunidades obtiveram como benefícios foram 

estabelecidos no Termo de Acordo (TAC), que é considerado como o acordo mais completo 

referente ao reassentamento de população em área rural já praticado no setor elétrico 

brasileiro, possibilitando ganhos muito expressivos para as famílias envolvidas, de acordo 

com a Cemig (2016). Dentre as infraestruturas que as famílias receberam se encontram:  

1.   Acessos 

2. Energia elétrica comunitária e domiciliar 

3. Saneamento básico: abastecimento de agua  

4. Saneamento básico: estações de tratamento de esgoto 

5. Escola 

6. Posto de saúde  

7. Equipamentos comunitários 
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 No relatório de desempenho ambiental de agosto de 2009 no anexo K, se informa a 

avalição do cumprimento das condicionantes da licença de operação indicando que: 

 Numeral 2: todos os sistemas de abastecimento de água estão concluídos e em 

funcionamento  

 Numeral 5: todas as escolas e postos de saúde foram concluídas e entregues as 

prefeituras, dentro dos prazos 

 Numeral 8: ETE concluída e em operação. 

 Numeral 10: construção de todos os acessos, em substituição aos que foram afetados 

pelas obras de implantação da UHE Irapé, foi concluída. 

 Numeral 11.3: Todas as obras para adequação ou implantação dos sistemas de 

abastecimento de água para as comunidades de jusante de Irapé foram concluídas 

conforme prazo previsto. 

 

 Para elaborar a equação 3, foram calculados as infraestruturas de cada um dos 

povoados (Peixe Cru, Porto dos Corís e Mandassaia) mais a suma das infraestruturas de cada 

moradia (rede de água e energia).  Para um total ideal de 1333 infraestruturas estabelecidas 

assim: 21 infraestruturas do total dos 3 povoados que contam com todas as indicadas no 

TAC, mais 1312 do total das infraestruturas das 656 moradias (rede de energia e saneamento 

básico), este valor multiplicado a porcentagem das famílias que se encontram morando ainda 

nos reassentamentos.   

 Como explicado na equação 3 (item 5.4. Critério social) o número ideal de 

infraestruturas é 7 vezes o número de novos povoados mais 2 vezes número de moradias. 

Neste caso o número de povoados novos foi 3 e de moradias 656. Então o total ideal de 

infraestruturas projetado foi de 1333. Mais efetivamente implementadas e em 

funcionamento foram um número menor. Pois calculou-se que só estão habitadas o 62% das 

moradias por isso o número de infraestruturas efetivas é o seguinte: 21 + 0,62*1312 = 834,44 

 

Equação 3. 

21 + (0,62 ∗ 1312) 

1333 
= 0,62 
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 A avaliação deste indicador aplicando a função utilidade da gráfica número 4 (item 5.4 

critério social- indicador novas infraestruturas), tem como resultado uma quantificação de 

0,25 

 

Avaliação dos indicadores do critério econômico 

           No caso dos indicadores correspondentes ao critério econômico foram avaliados de 

acordo com a construção de indicadores apresentadas na fase III. Os resultados dos cálculos 

estão expressos em valor relativos o que permite realizar a comparação entre os outros 

critérios avaliados.  

 

Indicador: titulação de terras  

          A Cemig entregou até 2014, o total de 448 títulos de propriedades aos reassentados, 

de um total de 656 famílias atingidas pelo empreendimento que optaram pela modalidade 

de reassentamento. Segundo a Cemig, a maioria das terras não possuíam registros, o que 

dificultou a aquisição dos imóveis para o processo de reassentamento.  

No histórico de títulos entregues no ano 2007, quando a usina já estava em operação, 

a quantidade de títulos entregues era somente de 9, para o 2008 entregaram mais 98 de um 

total de 106. Em 2009 a quantidade de títulos era de 272, em 2010 totalizavam 350, em 2012 

a cifra era de 385, em 2013 o total de 432, e para o ano 2014 a quantidade de títulos era de 

448.  

Como os dados dos indicadores ambientais o indicador de titulação de terra também 

foi calculado com os dados do ano 2012.   

 

Equação 4.  

Famílias com titulação de propriedade   = 385 =  0,58 

Total de famílias reassentadas: 656  

 

  A Cemig indica em sua página na internet que além das casas para moradia, as 

famílias receberam “as terras preparadas para o cultivo da primeira safra (gradeagem, 

calagem, adubação de plantio e cobertura), sementes para cultivos anuais e pastagens e 

mudas de café, eucalipto e árvores frutíferas. Informa também que cada família teve direito 

ao recebimento de um lote mínimo no reassentamento, correspondente à área de um módulo 

fiscal que, na região, varia entre 40 e 50 ha, mais o acréscimo da reserva legal em separado, 

perfazendo a área total de cerca de 58.000 hectares, bastante superior àquela anteriormente 

ocupada no reservatório pelas famílias. 
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Em Irapé a área total de fazendas entregues corresponde a 59.008,9932 hectares, o 

que corresponde a quatro vezes a área do reservatório. O reservatório da UHE Irapé possui 

área de 13.716 hectares (Cemig 2016). 

 

Indicador porcentagem de pessoas indenizadas 

O procedimento adotado pela CEMIG foi o pagamento de indenizações das 

benfeitorias e o financiamento da construção de uma casa com o mesmo número de cômodos 

da anterior, em alvenaria, com acesso à energia elétrica e água. (ALVES; SALCIDES ,2006 

p.14). Portanto todas as famílias que foram reassentadas pela construção foram indenizadas, 

seja com aquisição das terras para os reassentamentos e a construção das casas, como aquelas 

que optaram pela indenização monetária. 

 

Equação 5. 

 

Número de famílias indenizadas    = 656 =   1 

Total de famílias atingidas 656  

 

Segundo informações disponíveis no site da Cemig: 

 Cada família teve direito ao recebimento de um lote mínimo no 

reassentamento, correspondente à área de um módulo fiscal que, na região, 

varia entre 40 e 50 ha, mais o acréscimo da reserva legal em separado, 

perfazendo a área total de cerca de 58.000 hectares, bastante superior àquela 

anteriormente ocupada no reservatório pelas famílias. 

 Foram construídas nas áreas de reassentamento, 484 casas, com área 

construída mínima de 62,8 m2, de padrão de construção compatível com as 

normas de engenharia. 

 As famílias receberam sistemas de abastecimento de água, rede de energia 

elétrica, além de adequações para compor o atendimento a postos de saúde e 

escolas. 

 As benfeitorias existentes na área do reservatório de Irapé foram indenizadas 

em dinheiro às famílias, incluindo benfeitorias reprodutivas, culturas perenes, 

pastagens, matas plantadas, benfeitorias não reprodutivas e recursos 

extrativistas vegetais, mediante avaliação de comum acordo entre avaliador 

da Cemig e avaliador indicado pelas famílias. 

 Foi repassada às Associações de Reassentamentos verba de manutenção. 

Além disso, a Cemig disponibilizou, mais 20% do valor desta verba para as 

famílias como auxílio-alimentação no início do ano de 2005. 

 Foi providenciada ainda para as famílias a preparação da terra, nas novas 

áreas para plantio da primeira safra. 

Indicador geração de emprego  

 

           Para o cálculo deste indicador não foi possível conhecer a quantidade de atingidos 

diretamente pela construção da barragem, que foram empregados durante a construção, aliás 

foi possível conhecer o número de pessoas da região que trabalharam na construção durante 

o ano 2003, quando se encontrava em maior auge o processo de construção.  
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A informação disponível no informativo n. 5 de 2003 indica que do topo da construção 

o número de empregados acendia a 2.950, onde 1.250 pertenciam a região atingida pelas 

obras de UHE Irapé. 

Equação 6.  

Empregados da região 2003   = 1250 = 0.42 

Total de empregados 2003 2950  

 

No ano 2009 o número de empregados da UHE Irapé era de 35 pessoas sendo que, 

12 atuavam na produção de energia elétrica, 2 na administração, e o número de trabalhadores 

terceirizados era de 21 trabalhadores.  

Equação 7  

Empregados da UHE Irape 2009  = 35 = 0.03 

Total atingidos pela UHE Irape  1252  

  Uma vez realizados as cálculos de todos os indicadores foram agrupados por cada 

critério, o resultado final da avalição multicritério da qualidade de vida da população 

atingida e reassentada pela UHE Irapé observa-se na tabela 3.  

Tabela 3 Analise multicritério da UHE Irapé 

Qualidade da água 0,65 

Qualidade do solo 0,48 

Gestão de resíduos 0,62 

Avaliação critério ambiental 0,58 

    

Novas edificações 0,25 

Participação em decisões 0,95 

Energia gerada /Quantidade de 

reassentados 
0,02 

Avaliação critério social 0,41 

    

Indenizados  1 

Geração de emprego (2009) 0,03 

Titulação de terras  0,58 

Avaliação critério econômico 0,54 

   

Avaliação Final 0,51 

 

O critério ambiental teve o resultado final de 0,58 o que é equivalente ao resultado 

de cada indicador, multiplicado pelo peso, assim: 0,65x0,3333 +0,48 x 0,333 + 0,62 x 

0,33333 = 0,58 
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Este mesmo procedimento foi utilizado para o cálculo do critério social e critério 

econômico obtendo como resultado 0,44 e 0,54 respetivamente.  

 O critério ambiental teve a avalição final de 0,58 devido ao fato de que o indicador 

de qualidade do solo apresentou resultado muito baixo, o que indica que as condições do 

solo do reassentamento não cumprem com bons níveis de produção pois tem baixo nível de 

fertilidade.  

O critério econômico teve a avaliação final de 0,54 embora para esta avaliação 

tenham sido utilizados os dados de geração de emprego do ano 2009, quando a construção 

da barragem já tinha terminado, Por esta razão e com fins comparativos foi realizado o 

mesmo cálculo levando em conta os dados de geração de emprego do ano 2003, quando a 

construção da barragem se encontrava no momento que mais pessoas tinham empregado.  

 

Tabela 4 Avaliação critério econômico dado ano 2003. 

Critério econômico 

Indenizados 1 

Geração de emprego 2009 0,42 

Titulação de terras 0,68 

Avaliação critério econômico 0,67 

 

 

A avalição deste critério com os dados do ano 2003 teve como resultado uma 

valoração final de 0,67 sendo evidente que a geração de emprego é um impacto positivo 

durante a fase de construção das obras. 

5.7 Resultados e discussões 

 

A utilização da metodologia multicritério permitiu realizar a avaliação de diversos 

fatores ambientais, sociais e econômicos, e se comparados entre sim, a avaliações foram 

feitas com 9 indicadores para evitar impactar os resultados da qualificação dos indicadores 

de maior importância com indicadores de importância menor. 

 Com relação ás condições ambientais do reassentamento, os resultados sobre gestão 

de resíduos indicam que os povoados onde se encontram reassentados não contam com a 

infraestrutura necessária para realizar a coleta de resíduos sólidos (lixo), assim como 

também é preciso capacitação para realização de reaproveitamento de resíduos orgânicos e 

separação de resíduos recicláveis. 
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De acordo com os resultados da avalição do critério econômico se pode observar que 

as compensações para impactos derivados da indenização econômica, foram melhor 

planejados, isso pode dever-se a facilidade para medir perdas econômicas e sua forma de 

compensar através de dinheiro ou bens materiais. 

Embora o número de terras dos reassentamentos seja maior que a quantidade de 

terras que possuíam antes da construção da UHE, as terras entregues para os reassentamentos 

não representam cifras significativas, quando se tem em consideração que parâmetros como 

a fertilidade do solo nas terras novas é muito baixo, e esta característica pode dificultar o 

impedir a reprodução de seus modos de vida do lugar de origem, onde a primeira atividade 

econômica desenvolvida era agricultura familiar.  

O TAC instituiu-se dentro de seus acordos que a qualidade do solo poderia ser 

qualquer que cumprisse com as normas estabelecidas no manual brasileiro de levantamento 

de solos, não obstante este manual institui 8 tipo de solo que vão desde terras boas para 

produção até terras impróprias para cultivo, deixando aberta a possibilidade de adquirir 

qualquer tipo de solo, o que não garante, desde o início, as condições de qualidade mínimas 

para as famílias continuarem com as atividades de agricultura. Os dados utilizados para 

realizar a avaliação de qualidade do solo  foram  os dados do resultado da  avaliação feita 

pela Emater para avaliar condições sócio ambientais dos reassentados  da UHE Irapé,  como 

resultado  obteve-se a qualidade do solo de 0,48 o que indica um solo que não tem boas 

condições de fertilidade, assim, na mesma avalição a Emater indica algumas medidas que 

devem ser tomadas pelos reassentados como adubação, matéria orgânica  e correção de 

outros parâmetros para obter boa produtividade. 

No caso do critério social o indicador de novas edificações levou-se em conta o 

número ideal de infraestruturas e teve-se como base inicial de avalição o cumprimento do 

mínimo de 50 % destas infraestruturas básicas, é por isto que embora dentro dos povoados 

fossem implementadas infraestruturas básicas, o número efetivamente utilizado é baixo, isto 

se deve a problemas com custo de funcionamento, abandono dos reassentamentos, entre 

outros.  

Embora a construção da usina tenha gerado alta quantidade de empregos durante sua 

construção, na atualidade o panorama é muito diferente, cerca de 3.000 empregos diretos, 

passou a menos de 1% dos empregados uma vez finalizada a construção, o que indica que 

este impacto é somente positivo durante a construção da barragem, é importante que os 

locais onde será implantado projetos deste tipo tenham conhecimento desses aspectos, já que 

a região sofrerá um crescimento econômico de forma temporal.  
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A avaliação da entrega de títulos é de 0,58 porém o projeto tem 10 anos de 

funcionamento e ainda o total de títulos não foi entregue a todos os reassentados. 

 Os documentos consultados, disponíveis na SUPRAM, a presentam algumas 

inconsistências, em diferentes informes e relatórios, assim como no site oficial da Cemig os 

dados reportados são diferentes.  

 Apesar de a UHE Irapé ter recebido muitos reconhecimentos pelos programas 

ambientais desenvolvidos com a sociedade, e por ter tido um planejamento com órgãos 

ambientais e governamentais em procura de acordo onde os atingidos tiveram garantidos seu 

direito, os custos sociais do projeto vão além dos acordos assinados no papel. 

 Dimensões ambientais e econômicas contam com instrumentos mais precisos para 

serem calculados e compensados, a diferença do aspecto social onde é necessário 

desenvolver ferramentas junto com as comunidades atingidas para medir, compensar e 

monitorar esses impactos, durante o tempo de duração do projeto. 

 A avaliação final da UHE Irapé é de 0,51 esta ferramenta considera valores ótimos 

aqueles que ficam mais próximo a um (1), o que significa que o resultado da avalição final 

do empreendimento só consegue cumprir com um pouco a mais dos 50%, indicando um 

impacto muito grande nas populações atingidas e reassentadas já que falta aproximadamente 

48 % para conseguir uma avaliação ótima.  

 A ferramenta elaborada durante esta dissertação e anexa a este documento conta com 

uma apostila (Anexo D) explicando o passo a passo para preencher uma planilha em Excel 

que permite com a inserção dos dados dos indicadores o cálculo automático do índice de 

qualidade de vida de populações atingidas por usinas hidrelétricas.  Esta ferramenta é de 

fácil acesso para quem deseje realizar o cálculo do impacto na qualidade de vida, mas é 

indispensável contar com os dados de cada indicador, após a inserção dos dados a ferramenta 

realiza além dos cálculos os gráficos específicos para cada indicador, assim mesmo realiza 

o gráfico final onde permite a comparação dos critérios Ambiental, Social e econômico. 

 

6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ferramenta multicritério aplicada no caso na UHE Irapé permitiu atingir os 

objetivos propostos. Análise realizada por meio de indicadores sobre as condições dos 

reassentados, permitiu estabelecer um modelo que permite avaliar fatores que impactam na 

qualidade de vida dos atingidos pelo empreendimento. 

 Ferramentas de análises de múltiplos critérios como a realizada durante este estudo 

podem ser aplicadas em outros projetos com características similares, inclusive podem ser 
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realizados antes da elaboração dos projetos com o fim de calcular os impactos prévios a 

população, e prever quais impactos seriam mais negativos com o fim de mitigar ao máximo 

as condições desfavoráveis das comunidades localizadas na área de influência do projeto 

hidrelétrico. De modo que autoridades ambientais e governamentais sejam conscientes dos 

impactos sociais e ambientais relacionados diretamente com a população, antes de decidir 

autorizar a implementação destes empreendimento. 

Além do mais esta ferramenta vai permitir comparar os impactos de diferentes 

projetos de forma quantitativa, isto mediante a um único índice que abrange todos os 

indicadores estudados. 

No nosso caso especifico sobre a UHE Irapé, evidenciou-se  que entre os impactos 

da qualidade de vida dos reassentados as condições ambientais do novo lugar de 

reassentamento não são ótimas, o que dificulta a reprodução dos modos de vida destas 

populações, no mesmo sentido, a falta de inclusão da comunidade em processos decisórios 

impacta de maneira negativa os aspectos sociais do reassentamento, por sua vez os 

indicadores avaliados dentro do critério econômico indicam que as medidas estabelecidas 

economicamente para ressarcir os danos econômicos foi melhor planejada. 

 Se faz necessário desenvolver instrumentos que permitam uma participação efetiva 

com todos os atingidos, exigindo um compromisso por parte do empreendedor para resolver 

as insatisfações da população que será atingida 

  Os projetos hidrelétricos de grande porte deveriam envolver desde o início estudos 

específicos e profundos na sociedade onde será construído, permitindo realizar o 

planejamento dos custos sócias que desencadeara o desenvolvimento do empreendimento, e 

no mesmo tempo o ressarcimento deles, evitando no futuro constrangimentos para a 

sociedade atingida e demoras na construção do projeto por problemas sociais. 

Deveria ser considerado um condicionante prioritário para autorizar o 

desenvolvimento dos projetos nas regiões estabelecer políticas que beneficiem a população 

onde será localização o empreendimento, políticas que impactem positivamente a saúde, a 

educação, o saneamento e emprego durante todo o tempo que dure o projeto e não só durante 

a sua construção 
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ANEXOS 

ANEXO A 

Produtos desenvolvidos durante o Mestrado 

 

Titulo Revista\ congresso Data Estado 

“Indicadores para avalição do 

impacto na qualidade de vida de 

reassentados por barragens” 

Revista 

multidisciplinar 

Vozes dos Vales Da 

UFVJM 

Outubro  

2016 

 

Publicado  

“O Sistema Integrado de Gestão 

da Vigilância Sanitária: um 

relato de experiência na 

incorporação de tecnologias de 

informação em saúde” 

7º Simpósio 

Brasileiro de 

Vigilância Sanitária 

(7º SIMBRAVISA) 

Novembro  

2016 

Apresentado  

Analise da implementação do 

sistema integrado de Gestão da 

Vigilância Sanitária (SIGVISA) 

em uma Unidade Regional de 

Saúde de Minas Gerais” 

7º Simpósio 

Brasileiro de 

Vigilância Sanitária 

(7º SIMBRAVISA) 

Novembro  

2016 

Apresentado  

Caraterização da população 

atingida pela barragem da usina 

hidrelétrica Irapé 

SINTEGRA  

UFVJM 

Março 2017 Apresentado 

Implantação de um sistema de 

informação em vigilância 

sanitária em uma unidade 

regional de saúde do estado de 

Minas Gerais, Brasil 

SINTEGRA 

UFVJM 

Março 2017  Apresentado 
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ANEXO B 

Protocolos processo Irape 

Protocolo Tipo Data 

R256831/2009 

FCEI - FORMULÁRIO INTEGRADO DE 

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 07/08/2009 

0481393/2009 COORDENADAS GEOGRÁFICAS 03/09/2009 

0481396/2009 

RADA-RELATÓRIO DE AVALIAÇAO DE 

DESEMPENHO AMBIENTAL 03/09/2009 

0481392/2009 REQUERIMENTO DE LICENÇA 03/09/2009 

0481398/2009 PUBLICAÇÃO DA CONCESSÃO DE LICENÇA 03/09/2009 

0693590/2009 PUBLICACOES NO MINAS GERAIS 01/12/2009 

R306191/2009 AR - AVISO DE RECEBIMENTO 10/12/2009 

R001090/2010 RELATÓRIO DE AUTOMONITORIZAÇÃO 06/01/2010 

R003561/2010 AR - AVISO DE RECEBIMENTO 12/01/2010 

R011332/2010 MAPAS 02/02/2010 

0337647/2010 PARECER ÚNICO 24/05/2010 

0790292/2010 RECURSO 13/07/2010 

R128258/2010 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 18/11/2010 

R128253/2010 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 18/11/2010 

0777370/2010 DECISÃO DO COPAM/ÓRGÃO SECCIONAL 19/11/2010 

0782962/2010 DECISÃO DO COPAM/ÓRGÃO SECCIONAL 23/11/2010 

0830382/2010 DECISÃO DO COPAM/ÓRGÃO SECCIONAL 13/12/2010 

R136591/2010 AR - AVISO DE RECEBIMENTO 13/12/2010 

R136637/2010 AR - AVISO DE RECEBIMENTO 13/12/2010 

0834370/2010 CERTIFICADO DE LICENÇA AMBIENTAL. 14/12/2010 

R138158/2010 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 16/12/2010 

0840954/2010 DECISÃO DO COPAM/ÓRGÃO SECCIONAL 16/12/2010 

R142095/2011 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 04/01/2011 

R000454/2011 AR - AVISO DE RECEBIMENTO 06/01/2011 

R000412/2011 AR - AVISO DE RECEBIMENTO 06/01/2011 

R005132/2011 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 17/01/2011 

R005501/2011 AR - AVISO DE RECEBIMENTO 18/01/2011 

R007542/2011 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 21/01/2011 

R011552/2011 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 01/02/2011 

R021775/2011 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 17/02/2011 

R037895/2011 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 21/03/2011 

R039936/2011 AR - AVISO DE RECEBIMENTO 23/03/2011 

R040913/2011 AR - AVISO DE RECEBIMENTO 24/03/2011 

R041149/2011 AR - AVISO DE RECEBIMENTO 24/03/2011 

R040884/2011 AR - AVISO DE RECEBIMENTO 24/03/2011 

R045766/2011 RELATÓRIO DE AUTOMONITORIZAÇÃO 31/03/2011 

R069499/2011 RELATÓRIO DE AUTOMONITORIZAÇÃO 09/05/2011 

R069532/2011 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 09/05/2011 

0335742/2011 DECISÃO DO COPAM/ÓRGÃO SECCIONAL 13/05/2011 



77 
 

0340503/2011 DECISÃO DO COPAM/ÓRGÃO SECCIONAL 17/05/2011 

R078866/2011 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 23/05/2011 

R078834/2011 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 23/05/2011 

R080901/2011 RELATÓRIO DE AUTOMONITORIZAÇÃO 25/05/2011 

R080903/2011 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 25/05/2011 

R084787/2011 AR - AVISO DE RECEBIMENTO 31/05/2011 

R086753/2011 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 02/06/2011 

R091442/2011 AR - AVISO DE RECEBIMENTO 09/06/2011 

R092367/2011 RECURSO À CÂMARA 10/06/2011 

R110814/2011 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 11/07/2011 

R132420/2011 AR - AVISO DE RECEBIMENTO 16/08/2011 

R133508/2011 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 18/08/2011 

R139873/2011 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 30/08/2011 

R150303/2011 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 22/09/2011 

R154960/2011 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 05/10/2011 

R156658/2011 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 07/10/2011 

0771315/2011 PARECER ÚNICO 11/10/2011 

0796114/2011 DECISÃO DO COPAM/ÓRGÃO SECCIONAL 21/10/2011 

0810434/2011 DECISÃO DO COPAM/ÓRGÃO SECCIONAL 26/10/2011 

0818617/2011 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 31/10/2011 

R168426/2011 AR - AVISO DE RECEBIMENTO 10/11/2011 

R169106/2011 AR - AVISO DE RECEBIMENTO 11/11/2011 

R175818/2011 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 30/11/2011 

R181461/2011 RELATÓRIO DE AUTOMONITORIZAÇÃO 14/12/2011 

R187776/2012 AR - AVISO DE RECEBIMENTO 05/01/2012 

R193324/2012 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 18/01/2012 

R205270/2012 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 16/02/2012 

R210775/2012 

FCEI - FORMULÁRIO INTEGRADO DE 

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 05/03/2012 

R219921/2012 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 26/03/2012 

R225788/2012 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 11/04/2012 

R234650/2012 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 02/05/2012 

R239360/2012 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 11/05/2012 

R244812/2012 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 23/05/2012 

R255312/2012 RELATÓRIO DE AUTOMONITORIZAÇÃO 18/06/2012 

R255300/2012 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 18/06/2012 

R274168/2012 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 25/07/2012 

R274149/2012 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 25/07/2012 

R291728/2012 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 05/09/2012 

R294475/2012 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 12/09/2012 

R299541/2012 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 24/09/2012 

R305011/2012 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 08/10/2012 

R311744/2012 RELATÓRIO DE AUTOMONITORIZAÇÃO 23/10/2012 

0859562/2012 PARECER ÚNICO 23/10/2012 

0909460/2012 DECISÃO DO COPAM/ÓRGÃO SECCIONAL 09/11/2012 
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R317776/2012 AR - AVISO DE RECEBIMENTO 09/11/2012 

0913341/2012 PUBLICAÇÃO DE DECISÃO DO COPAM/FEAM 12/11/2012 

R323353/2012 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 27/11/2012 

R333280/2012 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 21/12/2012 

R333277/2012 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 21/12/2012 

R333279/2012 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 21/12/2012 

R333281/2012 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 21/12/2012 

R346882/2013 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 06/02/2013 

R351122/2013 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 21/02/2013 

R367689/2013 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 05/04/2013 

R387464/2013 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 28/05/2013 

R389661/2013 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 04/06/2013 

R412419/2013 RELATÓRIO DE AUTOMONITORIZAÇÃO 30/07/2013 

R423339/2013 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 27/08/2013 

R438773/2013 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 07/10/2013 

R438776/2013 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 07/10/2013 

R458581/2013 RELATÓRIO DE AUTOMONITORIZAÇÃO 25/11/2013 

R460969/2013 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 02/12/2013 

R460972/2013 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 02/12/2013 

R001305/2014 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 03/01/2014 

0207791/2014 DOCUMENTO DE PROCESSO 26/02/2014 

R073131/2014 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 18/03/2014 

R083364/2014 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 21/03/2014 

R083538/2014 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 21/03/2014 

R083508/2014 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 21/03/2014 

R092193/2014 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 27/03/2014 

0333435/2014 DECISÃO DO COPAM/ÓRGÃO SECCIONAL 28/03/2014 

0369490/2014 PUBLICAÇÃO DE DECISÃO DO COPAM/FEAM 07/04/2014 

R125232/2014 AR - AVISO DE RECEBIMENTO 16/04/2014 

R144648/2014 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 06/05/2014 

R144666/2014 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 06/05/2014 

R180496/2014 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 02/06/2014 

R180518/2014 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 02/06/2014 

R180528/2014 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 02/06/2014 

R180546/2014 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 02/06/2014 

R229256/2014 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 31/07/2014 

R241886/2014 DOCUMENTO DE PROCESSO 19/08/2014 

R241736/2014 RELATÓRIO DE AUTOMONITORIZAÇÃO 19/08/2014 

R592476/2014 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 17/09/2014 

R281815/2014 AR - AVISO DE RECEBIMENTO 01/10/2014 

R293206/2014 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 09/10/2014 

R333763/2014 DOCUMENTO DE PROCESSO 04/11/2014 

R333774/2014 DOCUMENTO DE PROCESSO 04/11/2014 

R333771/2014 DOCUMENTO DE PROCESSO 04/11/2014 

R333766/2014 DOCUMENTO DE PROCESSO 04/11/2014 
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R333752/2014 DOCUMENTO DE PROCESSO 04/11/2014 

R333750/2014 DOCUMENTO DE PROCESSO 04/11/2014 

R344109/2014 AR - AVISO DE RECEBIMENTO 21/11/2014 

R345971/2014 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 26/11/2014 

R345966/2014 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 26/11/2014 

R345967/2014 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 26/11/2014 

R345978/2014 RELATÓRIO DE AUTOMONITORIZAÇÃO 26/11/2014 

R349828/2014 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 04/12/2014 

R349785/2014 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 04/12/2014 

R349815/2014 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 04/12/2014 

R061231/2015 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 22/01/2015 

R199067/2015 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 12/02/2015 

R198903/2015 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 12/02/2015 

R318526/2015 DOCUMENTO DE PROCESSO 10/03/2015 

R328860/2015 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 12/03/2015 

R328868/2015 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 12/03/2015 

R343745/2015 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 07/04/2015 

R343756/2015 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 07/04/2015 

R347426/2015 DOCUMENTO DE PROCESSO 13/04/2015 

R359989/2015 AR - AVISO DE RECEBIMENTO 04/05/2015 

0432033/2015 DOCUMENTO DE PROCESSO 07/05/2015 

R370671/2015 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 20/05/2015 

R370658/2015 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 20/05/2015 

R373030/2015 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 26/05/2015 

R373034/2015 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 26/05/2015 

R373037/2015 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 26/05/2015 

R375835/2015 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 29/05/2015 

R417612/2015 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 03/08/2015 

R417634/2015 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 03/08/2015 

0844435/2015 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 31/08/2015 

R462601/2015 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 01/09/2015 

0854251/2015 DOCUMENTO DE PROCESSO 02/09/2015 

R469761/2015 AR - AVISO DE RECEBIMENTO 04/09/2015 

R490528/2015 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 02/10/2015 

R515547/2015 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 27/11/2015 

R516603/2015 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 30/11/2015 

R082595/2016 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 01/03/2016 

R158701/2016 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 13/04/2016 

R223340/2016 RELATÓRIO CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 01/06/2016 
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ANEXO D 

 

MANUAL DE FUNCIONAMENTO DO APLICATIVO 

 

O aplicativo denominada avaliação da qualidade de vida dos reassentados foi elaborado para 

facilitar o preenchimento e elaboração de cálculos, só é necessário contar com informação 

dos aspetos a serem avaliados, o aplicativo consta de 10 planilhas dentro de um documento 

único disponível em Excel.  As planilhas estão identificadas assim:  

 

1 – Síntese de avaliação  

2 – Qualidade da água 

3 – Qualidade do solo 

4 – Gestão de resíduos 

5 – Novas edificações 

6 – Participação em decisões 

7 – Energia gerada – Quantidade de reassentados 

8 – Titulação de terras 

9 – Porcentagem de pessoas indenizadas 

10 – Geração de emprego 
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FUNCIONAMENTO GERAL DO APLICATIVO 

 

 Todas as planilhas do aplicativo Excel estão bloqueadas exceto as células de cor 

amarela. As quais são onde serão introduzidos os dados pelo usuário. Estes dados se referem 

ao caso de estudo que se esteja fazendo. Então, para o cálculo do índice de qualidade de vida 

dos reassentados deve se introduzir os dados do estudo da barragem que está sendo avaliada, 

estes são: potência instalada, nº de famílias reassentadas, emprego gerado, etc. Uma vez 

introduzidos todos os dados o aplicativo calcula de forma automática a avaliação da 

qualidade de vida dos reassentados. 

 

Planilha 1 – Síntese de avaliação  

 Em está planilha aparecem todas as avaliações referentes à análise multicritério 

realizado para avaliar a qualidade de vida dos reassentados devido à construção de uma 

barragem. O usuário do aplicativo só deve usar esta planilha para ver os resultados.  Em está 

planilha não se deve introduzir dado nenhum 

 

 Em esta primeira planilha aparecem consolidadas todas as avaliações de os 

indicadores, e as avaliações dos critérios ambientais, sociais e econômicos e uma gráfica de 

análise de sensibilidade, está gráfica permite observar como varia a avaliação final em 

função da variação do peso do critério ambiental, social ou econômico. 

 

Planilhas 2 até 10 

Estas planilhas se referem-se à avaliação de cada um dos indicadores do estudo multicritério. 
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CRITÉRIO AMBIENTAL 

 

 O critério ambienta composto pelos indicadores de qualidade da agua, qualidade do 

solo e gestão de resíduos estão avaliados nas planilhas 2, 3 e 4  

Para o cálculo destes três indicadores se devem realizar as quantificações mediante a 

metodologia de avaliação dos indicadores de sustentabilidade em Agroecosistemas ISA 

(Lobo Ferreira et al., 2012). Os três indicadores avaliados se referem a: 

- Indicador de qualidade da água composto pelos indicadores nº 14, 15 e 16. 

- Indicador nº 13 Fertilidade do solo. 

- Indicador nº 11 Gerenciamento de resíduos e efluentes. 

 Para elaboração do cálculo deste indicador será necessário realizar análises de agua 

e solo, para determinar caraterísticas físico químicas que emitam realizar a quantificação e 

comparação dos parâmetros.  

Os analises da agua deveram conter a seguinte informação: 

 PH 

 Turbidez 

 Coliformes  

 Os analises do solo deveram conter a seguinte informação: 

 Textura do solo 

 Matéria orgânica no solo  

 Cálcio 

 Magnésio 

 Fosforo  

 Potássio 

 Alumínio  

 PH  

 Saturação por bases  
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CRITÉRIO SOCIAL 

 

 Para avaliar o critério será realizada as avaliações dos indicadores de energia gerada 

versus quantidade de pessoas reassentadas, indicador de novas edificações e participação em 

decisões. Planilhas 5, 6 e 7.  

 

Planilha 5 – Indicador de Energia gerada versus Quantidade de reassentados 

 Para preencher esta planilha é necessário ter disponível a quantidade e pessoas 

atingidas e reassentadas e a quantidade de geração de energia da usina, o usuário deve 

introduzir os dados nas células amarelas correspondentes.  

 

Energia gerada / Nº reassentados  

Potência instalada (MW)  

Nº familias reassentadas  

  

Quantificação do indicador  

Avaliação indicador  

 

 O aplicativo, mediante a função utilidade apresentada na gráfica nessa mesma 

planilha, calcula de forma automática a avaliação deste indicador a partir da sua 

quantificação.  

 

 

 Quando o valor da quantificação (Energia gerada (MW) /quantidade de reassentados) 

é igual a 0,5 a avaliação é 0, quando a quantificação é 5 o valor é 1. 
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Planilha 6 – Indicador Novas edificações 

 

 No caso do indicador novas edificações, o aplicativo calcula quantas infraestruturas 

deveriam ser idealmente realizadas. Nesse caso, os dados que devem ser inseridos pelo 

usuário são:  

 Número de novos povoados que serão realizados 

 Número de novas moradias   

 

 Posteriormente, o usuário deve introduzir o número de infraestruturas que estão 

sendo o foram realizadas e que efetivamente são utilizadas, e importante verificar o uso real 

das infraestruturas já que em alguns casos embora são construídas pelos empreendimentos, 

não são implementadas pelos moradores devido ao custo gerados pelo uso.  

 

 Lembrando que o usuário só terá que introduzir os dados nas células amarelas  

INDICADOR NOVAS EDIFICAÇÕES  

Quantidade de moradias  

Quantidade de novos povoados  

Número de infraestruturas para cada novo povoado  

Número de infraestrutura nova para cada fazenda  

Número ideal de infraestruturas  

Número de infraestruturas efetivas  

  

Quantificação do indicador  

(Nº de infraestruturas efetivas / Nº infraestruturas ideal)  

Avaliação do indicador  

 

 O aplicativo, mediante a função utilidade apresentada nessa mesma planilha (ver 

gráfica), calcula de forma automática a avaliação deste indicador a partir da sua 

quantificação. Quando o valor da quantificação (nº de infraestruturas efetivamente utilizadas 

/ nº de infraestruturas ideais) é igual a 0,5 a avaliação é 0. Quando a quantificação é 1 o valor 

é 1.  
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Planilha 6 – Participação em decisões 

 

 Nesta planilha o usuário deve introduzir o número de reuniões que foram 

programadas pela empresa executora da barragem e quantas reuniões foram efetivamente 

realizadas. 

PARTICIPAÇÃO EM DECISÇÕES  

Número de reuniões planificadas  

Reuniões efetivamente realizadas  

   

Quantificação do indicador  

Avaliação do indicador  
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CRITERIO SOCIAL 

Planilha 8 – Titulação de terras 

 Nesta planilha o usuário deve introduzir o número total de famílias reassentadas e o 

número de títulos de terra que efetivamente já tem sido entregue.  

 

Titulação de terras 

Famílias com titulação de propriedade  

Total de familias reassentadas  

   

Quantificação do indicador  

Avaliação do indicador  

 

 Automaticamente a quantificação do indicador será realizada  

 

Planilha 9 – Indicador Porcentagem de pessoas indenizadas 

 

 Nesta planilha o usuário deve introduzir o número total de famílias indenizadas e o 

número de famílias efetivamente indenizadas. 

Necessário conhecer os dados do censo de atingidos e reassentados indispensável na 

construção deste empreendimento.  

Dados devem ser inseridos na célula amarela  

 

Porcentagem de Indenizados 

    

Nº de famílias indenizadas  

Total de famílias reassentadas  

    

Quantificação do indicador  

Avaliação do indicador  

  

 

Planilha 10 – Geração de emprego 

 

 Nesta planilha o usuário deve introduzir o número total de empregados gerados de 

forma permanente pela implementação da barragem e o número total de atingidos. 

Importante reforçar que não deve ser considerado o número de empregados durante a fase 



89 
 

da construção. Só número de empregos que serão implementados de forma permanente após 

o início do funcionamento do empreendimento 

 

Geração de emprego 

    

Empregados da barragem  

Total atingidos pela barragem  

    

Quantificação do indicador  

Avaliação do indicador  

  

 

 Uma vez preenchidas as nove planilhas com os indicadores, os resultados serão 

observados na planilha número 1, onde aparecera o consolidado de todos os indicadores e 

as análises final calculando o índice de qualidade de vida dos reassentados do projeto que se 

esteja avaliando.  

 

 

 

 


