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QUAIS	  IMPACTOS	  ESPERAMOS	  DAS	  HIDRELÉTRICAS	  	  
ANDINAS?	  

 
COMO	  PODEMOS	  MITIGÁ-‐LOS?	  



GRANDES	  HIDRELÉTRICAS	  PLANEJADAS	  
PARA	  A	  REGIÃO	  ANDINA	  



PONGO	  DE	  MANSERICHE	  



BARRAGEM	  

thermoclino	  

RIO	  

A	  MONTANTE	  DAS	  BARRAGENS	   A	  JUSANTE	  DAS	  BARRAGENS	  

•  Assoreamento	  
•  Emissões	  de	  gases	  de	  	  

efeito	  estufa	  (GEEs)	  
•  Contaminação	  mercurial	  

•  Redução	  do	  suprimento	  de	  	  
sedimentos	  

•  Redução	  do	  suprimento	  de	  	  
nutrientes	  

•  Mudanças	  no	  pulso	  de	  	  
inundação	  

•  Emissão	  de	  GEEs	  
•  Contaminação	  mercurial	  
•  Redução	  de	  desembarque	  	  

pesqueiro	  

RESERVATÓRIO	  

IMPACTOS	  ESPERADOS	  



IMPACTOS	  A	  MONTANTE	  



EMISSÕES	  DE	  GEES	  NUM	  SISTEMA	  HIDRELÉTRICO	  



CONTAMINAÇÃO	  MERCURIAL	  EM	  SISTEMAS	  HIDRELÉTRICOS	  



IMPACTOS	  A	  JUSANTE	  

Interna5onalrivers.org	  



IMPACTOS	  A	  JUSANTE	  

•  Grande	  redução	  no	  suprimeto	  de	  sedimentos,	  	  
fósforo	  e	  nitrogênio	  para	  o	  ecossistema	  fluvial	  

•  Redução	  da	  amplitude	  e	  variabilidade	  do	  nível	  	  
do	  rio	  e	  área	  alagável	  a	  jusante	  

•  Redução	  do	  desembarque	  pesqueiro	  na	  região	  
de	  Loreto	  



IMPACTOS	  POTENCIAIS	  DAS	  HIDRELÉTRICAS	  
ANDINAS:	  SUMÁRIO	  

•  Grande	  redução	  no	  suprimento	  de	  sedimentos	  e	  	  
nutrientes	  para	  os	  ecossistemas	  fluviais	  a	  jusante	  	  
(degradação/erosão	  dos	  canais,	  redução	  na	  produção	  	  
agrícola	  e	  aquá5ca	  nas	  várzeas	  e	  na	  delta,	  submersão)	  

•  Contaminação	  mercurial	  em	  peixes	  e	  populações	  
humanas	  a	  montante	  e	  a	  jusante	  das	  barragens	  

•  Emissão	  significante	  de	  GEEs	  a	  montante	  e	  a	  jusante	  das	  
barragens	  

•  Redução	  na	  amplitude	  e	  variação	  do	  pulso	  de	  inundação	  	  
a	  jusante	  das	  barragens	  (redução	  do	  desembarque	  	  
pesqueiro,	  mortalidade	  de	  árvores,	  distúrbio	  de	  	  
processos	  ecológicos)	  



ESTRATÉGIAS	  DE	  MITIGAÇÃO	  

1.  Desmatamento	  antes	  do	  alagamento	  dos	  	  
reservatórios	  pode	  reduzir	  emissões	  de	  GEEs	  e	  	  
contaminação	  mercurial	  

2.  Operação	  “ecológica” 	  das	  usinas	  hidrelétricas	  pode	  
preservar	  as	  caracterís5cas	  do	  pulso	  de	  inundação	  

 
3.  Promover	  o	  uso	  de	  gas	  natural	  como	  fonte	  

alterna5va	  e	  menos	  poluente	  de	  energia	  


