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RESUMO 

A bacia hidrográfica do rio de Contas é uma das maiores bacias do território baiano. O 

rio de Contas possui aproximadamente 19 barramentos sendo que o de maior destaque é 

o reservatório Barragem de Pedra em Jequié. As construções dessas barragens têm 

degradado o rio de Contas e causado impactos às populações adjacentes. A pesquisa foi 

realizada no município de Jequié localizado no sudoeste da Bahia, nas coordenadas 13° 

51 '28'' S 40° 05' 02'' W, nos meses de maio e junho de 2012 e tem como objetivo avaliar 

os impactos causados pela construção da UHE de Pedra. Os resultados apontam que a 

construção da UHE de Pedra no rio de Contas modificou profundamente a dinâmica do 

rio e causou danos irreparáveis à biodiversidade local e às populações.  
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INTRODUÇÃO 

A bacia hidrográfica do rio de Contas é uma das maiores bacias inserida 

exclusivamente no território baiano, cobrindo aproximadamente 10% do mesmo; essa 

bacia limita-se com as bacias do Recôncavo Sul, Paraguaçu, São Francisco, Pardo e 

Bacias do Leste (PAULA et. al , 2007). Sua grande área de abrangência cobre total ou 



parcialmente 89 municípios sendo que destes se destacam economicamente Vitória da 

Conquista, Jequié, Mucugê e Itacaré (BAHIA, 2009). 

O rio de Contas nasce no município de Piatã em seu percurso no sentido Leste-

Oeste ele está inserido em três biomas brasileiros, a sua nascente está no Cerrado da 

Chapada Diamantina, o médio rio de Contas encontra-se na Caatinga, já a sua foz está em 

uma região de Mata Atlântica no sul da Bahia (PAULA e FIGUEREIDO, 2007).  

  O rio de Contas tem 19 barramentos sendo que o de maior destaque é o 

reservatório Barragem de Pedra localizado nas coordenadas (13° 52 '11''/40° 14' 10 ``) 

com área de 101 km2 (SIMÕES e SONODA, 2009). A construção da usina hidrelétrica – 

UHE de Pedras em Jequié ocorreu no período de 1964 a 1969 pela DNOCS (CAMPOS, 

2002).  Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a construção desses barramentos causa 

diversos impactos. 

[...] com especial destaque para a área inundada pelos reservatórios e suas 

consequências sobre o meio físico-biótico e sobre as populações atingidas. As 

preocupações com essas questões são agravadas pelo fato da maior parte do 

potencial hidrelétrico hoje remanescente estar localizado em áreas de 

condições socioambientais delicadas [...] nas áreas de preservação e nos 

recursos florestais, ou em áreas bastante influenciadas por ocupações 

antrópicas... (MMA, 2006, p.16). 

 

  Diante desse contexto, partindo da hipótese de que a construção da Barragem de 

Pedra, provavelmente, modificou profundamente a dinâmica do rio de Contas. O objetivo 

deste trabalho é avaliar os impactos causados ao ecossistema pela construção da UHE de 

Pedra.  

  

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi realizada no município de Jequié localizado no sudoeste da Bahia, 

a cerca de 365 km de Salvador, nas coordenadas 13° 51 '28'' S 40° 05' 02'' W. Dados 



quantitativos e qualitativos foram coletados nos meses de maio e junho de 2012, através 

da aplicação de questionários semiestruturados com 31 sujeitos. A seleção dos 

entrevistados ocorreu pela técnica “bola-de-neve” (Snow-ball), seguindo Bailey, 1982.  

A análise dos dados foi baseada na abordagem qualitativa, voltada para as ciências 

sociais e trabalhando com o universo dos significados, valores, crenças e conhecimentos, 

seguindo orientações em Minayo et al, 2007. Foram estabelecidas as seguintes categorias: 

Impactos causados pela construção da UHE de Pedra ao rio de Contas, Danos às 

populações atingidas pelo barramento e Danos causados pelo barramento a 

biodiversidade. 

 

RESULTADOS 

 

Impactos causados pela construção da UHE de Pedra ao rio de Contas 

Quando questionados se a construção da barragem de Pedra modificou o rio de 

Contas (42%; 13) afirmaram que causou problemas, (23%; 7) disseram que melhorou e 

(35%; 11) não souberam informar. Dentre os problemas causados forma citados os 

seguintes: 

 

“Acabou com a possibilidade de navegação”. 

 “Diminuiu a quantidade de água, o rio ficou mais seco”. 

“A quantidade de água hoje é menos” 

“Acabou tudo depois da barragem, a agua acabou... as pessoas atravessa de um lado 

para o outro... muita baronesa e capim”. 

“Diminuiu a vazão”. 

“Muita poluição, mais seco”. 

“As enchentes que limpava o rio hoje não tem mais”. 



“Diminuiu a quantidade do rio”. 

 “O rio ficou largo e com muitas pedras”. 

 

Danos às populações atingidas pelo barramento 

Quando perguntadas sobre as pessoas que moravam no local que hoje é o lago 

artificial, (32%; 10) afirmaram que as pessoas foram desalojadas, (6%; 2) disseram que 

foram indenizadas e (61%; 19) não souberam informar. Fizeram as seguintes citações: 

 

“A água invadiu as propriedades e os donos da terra ficaram sem lugar para plantar e 

tiveram que mudar para outros lugares. Conheci um senhor que ficou desabrigado e 

morreu em uma fazenda próxima onde eu morava.” 

“Muitos povoados foram alagados, as pessoas tiveram que saí, abandonar suas casas.” 

“Os povoados Monte Branco, Porto Alegre, Santa Rita, Empório, Braúna tudo alagado”. 

“... indenizou mal, arrumou quase nada... os pequenos proprietários não foram bem 

arrumados”. 

 “As pessoas ficara sem suas terra tiveram que ir para outros lugar, muitos morreram 

abandonados.” 

“Foram retiradas as pessoas e abandonadas”. 

“Muita gente mudou pra cidade, os mais velhos já desceu o pó da terra”. 

Danos causados pelo barramento a biodiversidade  

Todos os (42%; 13) que afirmaram que a construção da barragem provocou danos 

ao ecossistema também relataram que a biodiversidade local foi atingida e fizeram 

citações com as abaixo: 

 

“Como a água fica parada a quantidade de oxigênio diminuiu, com isso os peixes tão 

ficando bem menor que os encontrados no rio. 



“De 90 a 98 a quantidade de peixe era mais... hoje aqui só tem eu de pescador e a 

quantidade de peixe tá escassa”. 

“Diminuiu a produção e aumentou a raça de peixe... apareceu cumatã, apairi, bagre e 

tambaqui.” 

“Diminuiu a produção de peixes”. 

 “O rio andava limpo... hoje a água fica presa até os peixes sumiram”. 

DISCUSSÃO 

 

Diante dos resultados é possível verificar que a construção da UHE de Pedra 

modificou o rio de Contas nas esferas ambiental, social e cultural. Quando questionados 

se a construção da barragem de Pedra modificou o rio de Contas (42%; 13) dos 

entrevistados afirmaram que causou problemas e fizeram citações como (“Acabou com a 

possibilidade de navegação”.); (“Diminuiu a quantidade de água, o rio ficou mais 

seco”.) estudos científicos realizados no rio de Contas corroboram tais informações, 

segundo Campos (2002) a construção da Barragem de Pedra transformou profundamente 

o rio de Contas, na estação de Jequié as vazões máximas anteriores à construção da 

Barragem de Pedras (1969) atingiam valores acima de 2500 m3/s; após a construção da 

barragem as vazões não ultrapassaram 1500 m3/s. Os impactos da redução da vazão são 

apontados nas citações (“Acabou tudo depois da barragem, a agua acabou... as pessoas 

atravessa de um lado para o outro... muita baronesa e capim”.), (“As enchentes que 

limpava o rio hoje não tem mais”.), para Fuentes et al (2010) a redução na vazão vem 

colaborando para o processo de assoreamento no leito do rio formado bancos de areia 

(pequenas ilhas). Nessa perspectiva Campos acrescenta: 

[...] intervenções relacionadas com a construção de barragens tem 

significativa influência nas águas litorais, pois promovem a retenção aluvionar 

nos reservatórios e a regularização das vazões. A regularização da descarga 

ocasiona a redução da vazão média anual, diminui a variação sazonal da 

vazão, alterando a época de ocorrência de vazões extremas e reduz a 



magnitude das cheias. A retenção aluvionar, por sua vez, gera erosão a jusante 

da represa. (CAMPOS, 2002, p. 3). 

 

Os entrevistados possuem conhecimentos sobre os impactos do barramento nas 

populações, ao serem perguntadas sobre as pessoas que moravam no local que hoje é o 

lago artificial, (32%; 10) afirmaram que as pessoas foram desalojadas e (6%; 2) disseram 

que foram indenizados, citando (“A água invadiu as propriedades e os donos da terra 

ficaram sem lugar para plantar e tiveram que mudar para outros lugares...”), (“Os 

povoados Monte Branco, Porto Alegre, Santa Rita, Empório, Braúna tudo alagado”.), 

(“... indenizou mal, arrumou quase nada... os pequenos proprietários não foram bem 

arrumados”.). Segundo Silva e Soares (2010) diversos produtores rurais tiveram que 

abandonar suas terras, como a indenização não era o suficiente para se instalarem em 

outros lugares muitos ficaram abandonados.  A construção da UHE de Pedras modificou 

profundamente a vida de diversas pessoas, muitas comunidades ao longo de 70 km 

ficaram submersas, espécies nativas foram destruídas (AILTON, 2010).  

Os entrevistados também apontam impactos da construção da UHE de Pedra sobre 

as espécies locais, todos os (42%; 13) entrevistados que afirmaram que a construção da 

barragem provocou danos ao ecossistema também relataram que a biodiversidade local 

foi atingida, citando redução na quantidade de pescado (“De 90 a 98 a quantidade de 

peixe era mais... hoje aqui só tem eu de pescador e a quantidade de peixe tá escassa”.), 

(“O rio andava limpo... hoje a água fica presa até os peixes sumiram”.). Primack e 

Rodrigues (2001) acrescentam que as mudanças na profundidade e vazão com elevação 

dos sedimentos causam danos na biodiversidade, já que muitas espécies não conseguem 

se desenvolver no novo ambiente. Para Diegues, as populações ribeirinhas ficam 

vulneráveis ao serem removidas de suas terras e muitas espécies de peixes são atingidas. 



São inúmeros os impactos das grandes barragens sobre as populações 

ribeirinhas que devem ser reassentadas longe de seu lugar tradicional de 

moradia e trabalho, e da lavoura de várzea. Há indícios também de aumento 

de doenças tropicais como a malária, a esquistossomose, verminoses, 

principalmente quando as represas recebem esgoto sem tratamento. Os 

reservatórios afetam os padrões de migração (piracema) das espécies, tendo 

efeitos negativos sobre a pesca e a renda dos pescadores. (DIEGUES, 2005, 

p.13). 

Na região do nordeste brasileiro existe cerca de 60.000 pequenos reservatórios, a 

formação desses lagos causam perda e fragmentação do habitat o que trazem 

consequências à biodiversidade local (PEREIRA, 2011). A construção de barragens 

modifica os ecossistemas aquáticos, provocando impactos nas esferas econômicos, 

sociais e culturais (DIEGUES, 2005). Segundo o Ministério do Meio Ambiente a 

construção de usinas hidrelétricas tem contribuído para a destruição de muitos ambientes 

aquáticos (MMA, 2006). No rio de Contas a geração de energia é responsável pelo maior 

consumo de água (CHIAPETTI, 2009). Essas represas artificiais promovem alterações na 

dinâmica hidrológica e ecológica dos ecossistemas aquáticos (FÉLIX et al, 2007). 

Diante dos resultados apresentados é possível verificar que a construção da UHE 

de Pedras modificou profundamente o rio de Contas, causando impactos na 

biodiversidade local, alterando a dinâmica do rio e destruindo não apenas o ambiente, 

más toda uma comunidade como os povoados de Monte Branco, Porto Alegre, Santa Rita, 

Empório, Braúna e outros onde seus habitantes viram nas áreas alagadas seus sonhos e 

memórias serem submersos.  
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