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O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS AFETADOS POR USINAS HIDRELÉTRICAS

Resumo
As usinas hidrelétricas brasileiras sempre estiveram no centro da estratégica de crescimento
do produto interno bruto como modelo de desenvolvimento na escala nacional, ainda que
desenvolvimento seja um fenômeno sistêmico muito mais amplo do que o aumento da escala
da economia. Por outro lado, estes tipos de projetos são responsáveis pela geração de
importantes alterações negativas na escala local, embora também possam ser caracterizados
positivamente como mobilizadores de intensos recursos financeiros, recursos naturais e força
de trabalho. Apesar disso, a implantação de usinas hidrelétricas no Brasil tem sido justificada
também como uma estratégia de indução desenvolvimento local, ainda que não haja
evidências claras que permitam afirmar que existam associações positivas entre a presença de
tais empreendimentos e cenários de prosperidade na escala local. Neste contexto, o presente
trabalho busca analisar os desempenhos de desenvolvimento de municípios associados
espacialmente a usinas hidrelétricas brasileiras, buscando identificar a ocorrência de cenários
de prosperidade ou de enclave no desenvolvimento municipal.

Resumo expandido
As usinas hidrelétricas brasileiras sempre estiveram no centro da estratégica de
crescimento do produto interno bruto como modelo de desenvolvimento na escala nacional,
ainda que desenvolvimento seja um fenômeno sistêmico muito mais amplo do que o aumento
da escala da economia. Por outro lado, estes tipos de projetos são responsáveis pela geração
de importantes alterações negativas na escala local, embora também possam ser
caracterizados positivamente como mobilizadores de intensos recursos financeiros, recursos
naturais e força de trabalho.
Apesar disso, a implantação de usinas hidrelétricas no Brasil tem sido justificada
também como uma estratégia de indução desenvolvimento local, ainda que não haja
evidências claras que permitam afirmar que existam associações positivas entre a presença de
tais empreendimentos e cenários de prosperidade na escala local.
Neste contexto, o presente trabalho analisa os desempenhos de desenvolvimento de
municípios associados espacialmente a usinas hidrelétricas brasileiras, buscando identificar a
ocorrência de cenários de prosperidade ou de enclave no desenvolvimento municipal, o qual é
aqui considerado como uma emergência sistêmica e multidimensional (BOSIER, 2004).
De acordo com a perspectiva teórica do campo da Economia Regional, as hidrelétricas
podem ser consideradas elementos de interferência exógena cujos efeitos incidem em um
sistema local, como os municípios. Quando estes efeitos são positivos, configura-se um cenário
de “pólos” de desenvolvimento, ao passo que os efeitos negativos caracterizam “enclaves”
para o desenvolvimento (PERROUX; FRIEDMAN& TINBERGEN, 1973; HIRSCHMAN, 1977).
Nesse contexto o presente trabalhoanalisou o universo formado por todas as 170
usinas hidrelétricas brasileiras em operação e com capacidade instalada igual ou superior a
20Mw, para as quais foram identificados todos os municípios que possuem território alagado
pelo reservatório da usina (denominados como municípios diretamente afetados à montante –

DAM) e todos os municípios vizinhos a estes e que não possuem território alagado
(denominados como municípios indiretamente afetados - IA). Ao total, foram identificados
1681 municípios brasileiros afetados pelas 170 usinas hidrelétricas, sendo 600 municípios com
área alagada (DAM) e 1081 municípios indiretamente afetados (IA).
Para cada uma das usinas hidrelétricas individualmente foram comparados os
desempenhos de desenvolvimento dos dois grupos de municípios, a partir de um conjunto de
230 indicadores sociais, econômicos e ambientais sistematizados no Atlas de Desenvolvimento
Humano pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2013). Neste caso,
os resultados preliminares obtidos permitem verificar uma tendência de piora no desempenho
doíndice de desenvolvimento humano dos municípios alagados em relação aos municípios
vizinhos não alagados, apenas durante o período de instalação das usinas hidrelétricas.
Porém, esta tendência não foi observada no período de operação das usinas hidrelétricas, o
que poderia ser resultado de uma recuperação do desempenho de desenvolvimento dos
municípios após o período de instalação. Neste sentido, é preciso ressaltar que, durante a
operação, os municípios que possuem parte de seu território político-administrativo alagado
pelo reservatório de uma usina hidrelétrica recebem recursos de compensação financeira com
o objetivo de induzir efeitos positivos nas municipalidades ou ainda de compensar os
negativos no desenvolvimento local (EGRÉ; ROQUET; DUROCHER, 2007). Ou seja, uma
hipótese plausível seria que os efeitos negativos que os municípios alagados estariam sofrendo
durante a instalação da usina hidrelétrica, estariam sendo recuperados pelo emprego da
compensação financeira durante a operação da hidrelétrica.
Para se verificar esta hipótese, foramentão realizadas análises de correlação para os
600 municípios recebedores deste recurso com o objetivo de verificar se maiores valores
relativos de compensação financeira recebidos na última década estariam associados a
melhores desempenhos de desenvolvimento municipal. Para isso, os valores relativos de
compensação financeira foram correlacionados pelo teste estatístico de Spearman com cada
um dos 230 indicadores do Atlas de Desenvolvimento Humano (PNUD, 2013).
Ao final, não foi verificada nenhuma correlação estatística significativa entre os valores
relativos de compensação financeira e cada um dos indicadores de desenvolvimento, o que
sugere fortemente que a compensação financeira não está atuando com o propósito de
alavancar o desenvolvimento do município alagado.
Como conclusão do trabalho, é possível inferir que no momento da instalação das
hidrelétricas há uma tendência de formação de enclaves locais em função do índice de
desenvolvimento humano municipal - IDH. Além disso,apesar dos resultados sugerirem uma
certa recuperação dos desempenhos de desenvolvimento durante o período de operação das
usinas, não seria a compensação financeira a responsável por induzir este fenômeno.
Ao final, as evidências que indicam a ausência de efetividade da compensação
financeira no plano nacional, sugerem também que este recurso possa estar sendo empregado
pela municipalidade para as mais diversas finalidades descomprometidas de uma verdadeira
decolagemdo desenvolvimento local que, inclusive, poderia caracterizar o atual uso da
compensação financeira como elemento estruturante de um perigoso “path dependency”
municipal, especialmente quando o seu montante é expressivo em relação à receita municipal.
Perigoso, pois a compensação acabará quando o reservatório de uma hidrelétrica atingir o seu
limite físico de geração.
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