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Resumo 94

Influência de aproveitamentos hidrelétricos em cascata sobre as séries hidrológicas
de curta duração na região de transição planalto e planície de inundação do

Pantanal
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Desde que a construção de aproveitamentos hidrelétricos (AH) na Região Hidrográfica da
Bacia do Alto Paraguai (BAP) – Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – passou a constar
nos  planos  estratégicos  de  expansão  da  produção  energética  nacional  (Figura  1),
inquietações acerca de impactos no ecossistema pantaneiro passaram a se destacar. Em
fevereiro de 2017, o Sistema de Informações Geográficas do Setor Elétrico, da Agência
Nacional de Energia Elétrica, contabilizou 46 AH em operação (1.108MW), quase todas
recentes,  e  expectativa  de construção de mais 132 AH (1.175MW), correspondente a
+287%.  Muitos  dos empreendimentos  projetados são Pequenas Centrais  Hidrelétricas
(PCH),  com capacidade  máxima de  produção  energética  de  30MW, e  construção  de
barragem de nível, que funciona “a fio d’água”, portanto, com facilitação no processo de
licenciamento ambiental. Esta pesquisa se justifica por não haver consenso sobre o dano
que múltiplos  AH,  muitos  deles  considerados  de  pequeno  impacto,  causam sobre  os
níveis  de  água  em  um  sistema  hídrico,  e  as  interferências  negativas  na  biota,  por
possivelmente envolver fragmentação de habitats, alteração nos ciclos de transporte de
nutrientes e de sedimentos. O objetivo desta pesquisa é quantificar e interpretar os efeitos
provocados  por  manobras  operacionais  de  AH  instalados  em  cascata  em  relação  à
alteração de vazões de curta duração em sistemas fluviais na bacia hidrográfica do rio
Jauru (MT). Este rio foi escolhido por ser onde há maior concentração de AH em operação
na BAP: 5 PCH e 1 UHE. Para tanto,  registros diários de nível  de água e vazão da
estação fluviométrica localizada no rio Jauru a jusante desses empreendimentos foram
comparados  com  registros  horários  de  estações  telemétricas  localizadas  nas
proximidades de cada um dos AH.  Nesses hidrogramas foram identificados ciclos  de
ascensão  e  depleção  de  água  ao  longo  do  corpo  hídrico  até  a  estação  de  extremo
jusante,  próximo à  planície  de  inundação.  Diferentemente  do comportamento  com as
barragens de acumulação de água, que amortece os fluxos, houve recorrente aumento da
oscilação nos níveis de água no rio após a passagem da água pelas barragens, quando
comparados níveis de montante e jusante. Algumas oscilações foram responsáveis por
variações próximas a 100% de vazão ao longo de algumas horas, o que não pôde ser
observado na estação (convencional) de medição diária. Há indícios de que tais variações
possam ser decorrentes de demandas energéticas nos horários de maior necessidade de
produção,  no  final  da  tarde.  Tendo  em vista  as  facilitações  para  implantação de AH,
analistas técnicos de licenciamento  ambiental  e  pesquisadores têm se deparado com
enormes dificuldades para ponderar e dimensionar os impactos (por ora pequenos) que
os empreendimentos podem ocasionar à conservação da biodiversidade local e regional
quando instalados em alta densidade. Portanto, é extremamente importante que sejam
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desenvolvidas novas pesquisas no aprimoramento de métodos que possam nortear  a
regulamentação para implantação de novos empreendimentos no sistema pantaneiro, de
modo que sejam mantidas condições adequadas do ciclo de cheias/vazante/seca/vazante
que compõe a maior zona úmida do planeta, a planície pantaneira, sítio Ramsar desde
1993.
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Figura 1: Aproveitamentos hidrelétricos na BAP.
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