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Vocação energética da Zona da Mata Mineira (Resumo) 

Esta pesquisa trata da geração de energia hidrelétrica em Minas Gerais, com ênfase na 

produção de energia na macrorregião da Zona da Mata. Esta pesquisa é relevante, pois Minas 

Gerais, por suas características física e econômica, tornou-se um Estado propício à instalação 

de empreendimentos hidrelétricos, que se inserem na paisagem local e alteram as condições 

locais. Este cenário, muitas vezes contraditório, é analisado neste trabalho, pois no âmbito 

local, muitas vezes, a Rede organizada de empreendimentos hidrelétricos é causador de 

desordem ou contradições. 

Palavras chave: redes, empreendimentos hidrelétricos e contradições locais. 

 

Energy vocation of Zona da Mata Mineira (Abstract) 

This research concerns the hydroelectric energy generation in Minas Gerais, emphasizing its 

production in a huge region of Zona da Mata. This study is relevant due to Minas Gerais 

physical and economic characteristics. It has become a propitious state to set up hydroelectric 

enterprises which compose the local scenery and alter its own conditions. This scene, several 

times contradictory, is analyzed on this work, since many times in a local scope the net 

organized by hydroelectric enterprises is the responsible for disorder and contradictions. 

Key words: network, hydroelectric enterprises and local contradictions.  
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O presente trabalho é fruto da reflexão sobre as dinâmicas socioespaciais e socioambientais 

que foram discutidas durante as disciplinas do Programa de Pós-Graduação em Geografia da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, no ano de 2012.  

O recorte espacial do presente trabalho, embora se restrinja a divisão administrativa da Zona 

da Mata mineira, onde se localizam as PCHs (Pequenas Centrais Hidrelétricas), também se 

conecta com outras localidades em diversas escalas através das redes de distribuição da 

energia elétrica geradas localmente. 

Propomos uma análise preliminar da distribuição das PCHs na Zona da Mata mineira, que 

estão inseridas numa rede de objetos técnicos localizados espacialmente. As Redes são 

dotadas de intencionalidade, são desenvolvidas com um objetivo específico, portadoras da 

lógica de quem as criou e, portanto, refletem os objetivos e anseios dos atores que as 

construíram. Desta forma, para esta análise, propomos relacionar a distribuição de tais 

empreendimentos na Zona da Mata mineira, dentro da perspectiva da Teoria das Redes. 

A noção de Rede nos auxilia na compreensão das relações sociais que são desencadeadas num 

determinado ponto do espaço, mas que tem origem num lugar diverso, portanto seus atores 

são exógenos ao local onde se configura as ações espaciais.  

Relacionando estas duas variáveis - Redes e PCHs na Zona da Mata mineira -, pretendemos 

demonstrar como se estabelece a distribuição destas no território de análise. A locação das 

PCHs reproduz uma lógica essencialmente capitalista, altera os aspectos físicos, econômicos e 

sócio-espaciais, sem necessariamente auferir benefícios para a população local. 

Para alcançar o objetivo proposto, como procedimentos metodológicos, tomamos como base 

consulta a bibliografia disponível, além de consulta a sítios confiáveis, tais como ANEEL 

(Agência Nacional de Energia Elétrica), IGA (Instituto de Geociências Aplicada) e outros. 

Através dos dados levantados, foi possível elaborar documentos cartográficos, a fim de 

demonstrar aspectos relevantes  da região de análise, quais sejam, as bacias hidrográficas e a 

divisão política da Macrorregião. Os mapas foram feitos em ambiente SIG (Sistema 

Informação Geográfica). 

Entre redes técnicas e redes naturais 

O acelerado avanço tecnológico, ocorrido a partir de meados do século XX, principalmente 

nas áreas de comunicação e transporte, propiciaram uma maior integração planetária. Paralelo 

a tais transformações, observou-se uma maior racionalização da vida e do espaço ditada pela 

lógica imposta pelos agentes do poder hegemônico.  

Os cientistas sociais, em especial os geógrafos, tem se interessado por conhecer essa categoria 

que está presente em todo o planeta, ela é a técnica portadora da razão instrumental, porém ela 

é mais que isso, pois ”... a rede é também social e política, pelas pessoas, mensagens, valores 

que a frequentam.”
1
 

As redes, como construção humana, podem ser encaradas como um elemento social e político, 

pois nascem da ação intencional,  criadas com um fim específico, para atender aos objetivos 

                                                 
1
 Santos, 2008, p. 262. 
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daqueles que as implantaram. Essa intencionalidade está presente nos objetos e no espaço e 

para termos acesso a eles precisamos das informações neles contidas.    

“Os objetos são informados, por sua carga específica de intencionalidade, e não funcionam 

senão a partir de uma informação que é também específica. Essa informacionalização do 

espaço tanto é a dos objetos que formam o seu esqueleto material, como a das ações que 

percorrem, dando-lhe vida. Fixos e fluxos são, pois, ricos em informação”
2
.  

As redes também são dotadas de intencionalidade, são projetadas, implantadas e colocadas em 

funcionamento com um objetivo específico, predeterminado por aqueles que a 

desenvolveram, portanto refletem os anseios daqueles que a construíram e a comandam. Nem 

todos têm acesso as redes modernas, na verdade apenas uma minoria, que são os detentores do 

capital e conseguem controla-las.  

“Mas só os atores hegemônicos se servem de todas as redes e utilizam todos os territórios. Eis 

por que os territórios nacionais se transformam num espaço nacional da economia 

internacional e os sistemas de engenharia criados em cada país podem ser mais bem utilizados 

por firmas transnacionais do que pela própria sociedade nacional”
3
.  

Podemos então concluir que as redes são excludentes, pois poucos têm acesso a elas, na 

verdade são estranhas ao lugar onde são implantadas, visto que, quem as controla pode estar 

em qualquer lugar do planeta, ou seja, nascem desenraizadas e alheias aos interesses locais. 

Desta forma, o conceito de Rede nos ajuda a compreender a dinâmica do mundo globalizado e 

nos auxilia no entendimento das relações sociais que são desencadeadas num determinado 

ponto do espaço, mas que acabam por incidir num outro ponto, e por último torna mais clara a 

forma como se dão as ações hegemônicas.  

“(...) a idéia de rede certamente ilumina um aspecto importante da realidade- chama a atenção 

para a complexidade das interações espaciais, resultantes do conjunto de ações desencadeadas 

em lugares mais ou menos longínquos. Assim, a rede representa recortes espaciais possíveis 

para compreender a organização do espaço contemporâneo”
4
. 

Os atributos naturais do lugar são importantes para a construção das redes técnicas, 

principalmente quando se trata de hidrelétricas que necessitam de rios de planalto, mas existe 

outro atributo importante nesta escolha, o fator humano, e neste sentido concordamos com 

Santos ao afirmar que os atributos humanos sobressaem. “Sem minimizar a importância das 

condições naturais, são as condições artificialmente criadas que sobressaem, enquanto 

expressão dos processos técnicos e dos marcos espaciais da informação”
5
. Este aspecto pode 

ser visualizado ao se analisar o perfil econômico dos municípios da Zona da Mata mineira, os 

quais recebem tais empreendimentos, sem que necessariamente apresentem grande demanda 

de energia para suas atividades econômicas, energia esta que é colocada à disposição de 

outras localidades, onde a demanda é maior. 

                                                 
2
 Santos, ob. cit. p.293. 

3
 Santos, ob. cit., p. 262. 

4
 Dias, 2007, p. 23 

5
 Santos, 2008, p.149. 
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Conforme Leila Dias
6
 existe uma racionalidade técnica e matemática estranha ao lugar, cujo 

objetivo é o lucro, isto é, na escala global as redes são portadoras de ordem, contudo na escala 

local elas são portadoras de desordem.  

É pertinente mencionar que nas últimas décadas do século XX e primeira década do século 

XXI, houve um grande aumento dos fluxos a nível global, fazendo com que o capital 

precisasse de maior fluidez para realizar mais rapidamente o processo da mais valia. As redes 

foram fundamentais para a maior circulação mundial. 

As ações hegemônicas se materializam no espaço através dos objetos técnicos ali 

implantados, eles correspondem as suas necessidades materiais. Elas tentam impor uma única 

racionalidade a todos os atores, que devem estar de acordo com suas normas. Tentam se 

impor através de ideologias, como aquela em que coloca as redes como agentes de 

modernização que irão trazer o progresso e  beneficiar a todos, como portadoras de uma 

solidariedade universal, mas que na verdade não se reflete no local. 

“Noções como democracia, fim das hierarquias, descentralização, autonomia e poder são 

evocadas para representar a rede como laço universal das sociedades contemporâneas.”
7
 

Ideias que precisamos questionar e só podemos fazê-lo apontando quem são os verdadeiros 

beneficiários dessas redes e com qual intencionalidade elas são construídas e utilizadas.  

Devemos lembrar que o sistema elétrico brasileiro é interligado e que a empresa produtora de 

energia pode vender sua produção para qualquer concessionária do Brasil.  

Em uma possível demanda, para qualquer região do país, a empresa pode deslocar sua 

produção. Tentaremos entender essas questões um pouco melhor logo adiante, onde 

apresentaremos alguns dados referentes à produção energética na Zona da Mata mineira.  

Por último, precisamos lembrar que as redes técnicas podem gerar resistências locais, pois sua 

atuação e racionalidade tem limites, visto que quando ela tenta se implantar no espaço acaba 

se encontrado com diversas racionalidades já existentes naquele local e difíceis de  romper.  

Elas tentam se impor como única realidade possível, só que elas acabam esbarrando na 

própria limitação, pois deixam uma parcela de desfavorecidos a margem, o que acaba gerando 

questionamentos.   

“O fato de que a produção limitada de racionalidade é associada a uma produção ampla de 

escassez, conduz os atores que estão fora do círculo da racionalidade hegemônica a descoberta 

de sua exclusão e a busca de formas alternativas de racionalidade, indispensáveis à sua 

sobrevivência. A racionalidade dominante e cega acaba por produzir os seus próprios 

limites”
8
. 

Portanto, as redes vindas das ações hegemônicas se pretendem universal e querem se impor 

como a única realidade possível e tentam implantar sua razão técnica como sendo a única 

verdadeira, porém elas se esbarram na sua própria contradição, quando promovem a exclusão 

e acabam permitindo uma reflexão crítica da realidade. Sua construção e ação são limitadas 

no lugar pelas razões ali já existentes.  

                                                 
6
 Dias, 1995, p.45. 

7
 Dias, 2007, p.19. 

8
 Santos, 2008, p.310.  



II Simpósio Internacional Eletrificação e Modernização Social 

 

5 

 

Contexto energético da Zona Mata Mineira 

Apesar do potencial brasileiro para obtenção de outras fontes de energia, a matriz energética 

do Brasil ainda é oriunda de fonte hidráulica, cerca de 70% da energia é proveniente de 

empreendimentos hidrelétricos
9
.  O Estado de Minas Gerais destaca-se no cenário nacional, 

no que se refere à produção de energia de origem hidrelétrica, inclusive é o Estado pioneiro 

nesta modalidade, ao construir, no final do século XIX, a primeira hidrelétrica da América do 

Sul, a Usina de Marmelos, situada na Zona da Mata
10

.  

Esta região viveu auges econômicos por conta da produção agrícola e têxtil, sendo este último 

àquele que esteve ligado ao contexto econômico de construção da Hidrelétrica.  A Zona da 

Mata mineira desfruta de uma privilegiada posição geográfica, estrategicamente situada entre 

os principais grandes centros brasileiros: São Paulo e Rio de Janeiro, além do Espírito Santo. 

Tal proximidade, que pode trazer algum dinamismo em suas atividades comerciais e 

econômicas, já não é tão favorável, devido a concorrência com outros mercados, culminando 

em um longo período de estagnação econômica e política.  

Corroborando com a colocação acima, cabe mencionar que a Mata Atlântica era a cobertura 

vegetal dominante, fato do qual deriva o nome de Zona da Mata. Com o passar dos anos toda 

a mata original foi substituída, primeiro pela lavoura de café e posteriormente pelas pastagens.  

A partir dos anos 1930, sofre um processo de estagnação com a evasão de atividades 

econômicas para outras regiões devido a falta de investimentos que fomentassem sua 

permanência. 

Tal região apresenta uma enorme heterogeneidade sobre as quais sua economia se desenvolve, 

sendo que as principais economias regionais concentram-se nos municípios de Juiz de Fora, 

Ubá e Cataguases (Figura 2).  

Hoje, as atividades econômicas que mais se destacam são a agropecuária que atende ao 

mercado local, uma produção de café que atende tanto ao mercado local como regional, e 

ainda um crescente setor de serviços que é polarizado pela cidade de Juiz de Fora. 

Sobre a divisão política do Estado de Minas Gerais, é pertinente apresentar sua divisão em 10 

Macrorregiões
11

. A Macrorregião Zona da Mata, por sua vez, é constituída por 142 

municípios, distribuídos em 07 microrregiões localizadas na porção sudeste do Estado. 

(Figuras 1 e 2) 

 

 

 

                                                 
9
 CERPCH, 2012.  

10
 UFJF, 2012; Teixeira, 2011.  

11
  IGA, 2013. 
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Figura 1. Localização da Zona da Mata Mineira 
Fonte: IGA, 2013. 

 

 

     

Figura 2. Microrregiões da Zona da Mata Mineira 
Fonte: IGA, 2013. 
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No entanto, não é a sua posição estratégica que torna a região favorável à produção de 

energia, mas, em se tratando da exploração hidrelétrica, destaca-se sua rede hidrográfica, 

composta de rios propensos a exploração energética.  

A Região é ocupada, em sua maior parte, pela área de drenagem de duas bacias hidrográficas, 

quais sejam: Rio Paraíba do Sul e Bacia do Rio Doce (Figura 3), cujas áreas extrapolam o 

Estado de Minas, pois as delimitações de uma bacia hidrográfica, unidade ambiental, não 

respeitam as divisões políticas. 

Figura 3. Principais Bacias hidrográficas inseridas na Zona da Mata 

A bacia do Paraíba do Sul abrange os Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, 

compreendendo uma área de drenagem de 55.000 Km². Tem como principais afluentes os rios 

Paraibuna, Pomba e Muriaé - em Minas Gerais - pela margem esquerda- e os rios Piraí, 

Piabanha e Dois Rios, pela margem direita (Figura 3). A bacia está situada na porção centro 

sul da Zona da Mata
12

. 

Já a bacia do Rio Doce, que se estende até o Estado do Espírito Santo, abrange boa parte dos 

municípios das Microrregiões de Manhuaçu, Ponte Nova e Viçosa, situadas na porção norte 

da Mesorregião da Zona da Mata (Figura 4). Sua área de drenagem é da ordem de 83.400 km² 

e cerca de 80 % está situada no Estado de Minas Gerais. Esta Bacia tem como principais 

                                                 
12

 CEIVAP, 2002. 
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afluentes, pela margem esquerda, os rios Piracicaba, Santo Antônio e Suaçuí Grande, em 

Minas Gerais, Pancas e São José, no Espírito Santo; pela margem direita os rios Casca, 

Matipó, Caratinga-Cuieté e Manhuaçu, em Minas Gerais, e Guandu, no Espírito Santo
13

. 

   

Figura 4. Hidrografia das Microrregiões inseridas na Zona da Mata 

 

Esta breve apresentação é importante, pois para evidenciarmos a produção energética na 

Região, tomamos por base empreendimentos hidrelétricos do tipo Pequenas Centrais 

Hidrelétricas – PCHs. De acordo com a Resolução nº 394/1998 da ANEEL- Agência 

Nacional de Energia Elétrica, PCH é toda usina hidrelétrica de pequeno porte cuja capacidade 

instalada seja superior a 1 MW e inferior a 30 MW  e que possui reservatório  inferior a 3 

km².  Este tipo de empreendimento tem menores impactos ambientais, se comparados a uma 

Usina Hidrelétrica de Energia - UHE ou uma Usina Termoelétrica UTE, por exemplo, além 

de se prestar à geração descentralizada. Estes empreendimentos estão distribuídos na Rede 

hidrográfica de Minas Gerais, especialmente na Zona Mata, assim como outras centrais de 

produção energética, como veremos adiante no Quadro 1.  

 

 

                                                 
13

 Comitê da Bacia Hidrográfica Do Rio Doce - CBH DOCE, 2013.  

http://www.portalpch.com.br/images/pdf/res1998394.pdf
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Quadro 1  

Lista de empreendimentos de geração de energia em Minas Gerais 

Empreendimentos em Operação 

Tipo Quantidade Potência (kW) % 

Central 

Geradora 

Hidroelétrica 

93 55.943 0,28 

Central 

Geradora 

Eolielétrica 

1 156 0 

Pequena 

Central 

Hidrelétrica 

86 725.664 3,69 

Usina 

Hidrelétrica 

de Energia 

64 16.970.154 86,24 

Usina 

Termelétrica 

de Energia 

149 1.926.272 9,79 

Total 393 19.678.189 100  

Fonte: ANEEL, 2013. 

Segundo a ANEEL, o Brasil possui 2758 empreendimentos de geração de energia em 

operação, dos quais 393 estão localizados em Minas Gerais, distribuídos conforme Quadro 1 

apresentada. 

Segue adiante, a apresentação de tais empreendimentos na Zona da Mata, Quadro 2.  

 

Quadro 2  

Lista de PCHs Zona da Mata de Minas Gerais

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/ResumoEstadual/GeracaoTipoFase.asp?tipo=10&fase=3&UF=MG:MINAS%20GERAIS
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/ResumoEstadual/GeracaoTipoFase.asp?tipo=10&fase=3&UF=MG:MINAS%20GERAIS
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/ResumoEstadual/GeracaoTipoFase.asp?tipo=10&fase=3&UF=MG:MINAS%20GERAIS
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/ResumoEstadual/GeracaoTipoFase.asp?tipo=0&fase=3&UF=MG:MINAS%20GERAIS


 
 

N Usina 
Potência 

(kW) 

Destino 

da 

Energia 

Proprietário Município Rio 

1 Anna Maria 
1.680 PIE 100% para Brookfield Energia Renovável Minas Gerais S.A.  Santos Dumont - MG Pinho 

2 Areal 4.440 APE 100% para Iguaçu Minas Energética Ltda Santa Rita de Jacutinga - MG Bananal 

3 

  Bonfante 19.000 PIE 100% para Bonfante Energética S/A 

Comendador Levy Gasparian - RJ 

Paraibuna Simão Pereira - MG 

4 Brito 2.900 APE 100% para Novelis do Brasil Ltda Ponte Nova - MG Piranga 

5 Coronel Domiciano  
5.040 SP 100% para Zona da Mata Geração S.A.  Muriaé - MG Fumaça 

6 

Túlio Cordeiro de 

Mello (Antiga 

Granada) 15.930 PIE 100% para São Geraldo Energetica S.A. Abre Campo - MG Matipó 

7 Guary 5.400 PIE 100% para Brookfield Energia Renovável Minas Gerais S.A. Santos Dumont - MG Pinho 

8 Ilhéus 2.560 PIE 100% para Iguaçu Minas Energética Ltda Barbacena - MG Mortes 

9 Maurício 1.280 SP 100% para Zona da Mata Geração S.A. Leopoldina - MG Novo 

10 Mello 9.540 APE 100% para Vale S/A Rio Preto - MG Santana 

  

11 Monte Serrat 
25.000 PIE 100% para Monte Serrat Energética S/A  

Comendador Levy Gasparian - RJ 

Paraibuna Simão Pereira - MG 

12 

  Sinceridade 1.416 SP 100% para Zona da Mata Geração S.A. 

Manhuaçu - MG 

Manhuaçu Reduto - MG 

13 Tombos 2.880 PIE 100% para Quanta Geração S/A  Tombos - MG Carangola 

14 

  Ervália 6.970 SP 100% para Zona da Mata Geração S.A. 

Ervália - MG 

dos Bagres Guiricema - MG 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=104:Anna%20Maria
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=4098:Brookfield%20Energia%20Renov%E1vel%20Minas%20Gerais%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=838:Coronel%20Domiciano
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=4857:Zona%20da%20Mata%20Gera%E7%E3o%20S.A.
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=1498:Monte%20Serrat
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=3774:Monte%20Serrat%20Energ%E9tica%20S/A
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N Usina 
Potência 

(kW) 

Destino 

da 

Energia 

Proprietário Município Rio 

15 

Benjamim Mário 

Baptista (Antiga Nova 

Sinceridade) 9.000 PIE 100% para Rio Manhuaçu Energética S.A. Manhuaçu - MG Manhuaçu 

16 

Ivan Botelho III 

(Antiga Triunfo) 24.400 PIE 100% para Rio Pomba Energética S.A. Astolfo Dutra - MG Pomba 

17 

  

 Ivan Botelho I (Antiga 

Ponte) 24.400 PIE 100% para Centrais Hidrelétricas Grapon S/A  

Descoberto - MG 

Pomba Guarani - MG 

18 

  Fumaça IV 4.500 PIE 100% para Caparaó Energia S/A 

Caiana - MG 

Preto Dores do Rio Preto - ES 

19 Nova Maurício 29.232 APE 100% para Vale S/A Leopoldina - MG Novo 

20 

Ivan Botelho II 

(Antiga Palestina) 12.480 PIE 100% para Rio Pomba Energética S.A. Guarani - MG Pomba 

21 Carangola 
15.000 PIE 100% para Carangola Energia S/A  Carangola - MG Carangola 

22 

Ormeo Junqueira 

Botelho (Antiga 

Cachoeira Encoberta) 22.700 PIE 100% para Rio Glória Energética S.A. Muriaé - MG Glória 

23 

  Santa Fé I 
30.000 PIE 100% para Santa Fé Energética S/A  

Comendador Levy Gasparian - RJ 

Paraibuna 

Santana do Deserto - MG 

Três Rios - RJ 

24 

Cachoeira do 

Brumado  
2.340 PIE 100% para Cachoeira do Brumado Energia Elétrica Ltda  Lima Duarte - MG Brumado 

25 Zé Tunin  
8.000 PIE 100% para Pequena Central Hidrelétrica Zé Tunin S.A  

Astolfo Dutra - MG 

Paraíba  Guarani - MG 

Fonte: ANEEL, 2013. 
Observações: PIE (Produtor Independente de Energia); APE (Auto produtor de Energia); SP (Serviço Público). 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=27534:Ivan%20Botelho%20I%20(Antiga%20Ponte)
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=27534:Ivan%20Botelho%20I%20(Antiga%20Ponte)
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=3391:Centrais%20Hidrel%E9tricas%20Grapon%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=27731:Carangola
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=3813:Carangola%20Energia%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=28752:Santa%20F%E9%20I
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=3770:Santa%20F%E9%20Energ%E9tica%20S/A
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=29723:Cachoeira%20do%20Brumado
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=29723:Cachoeira%20do%20Brumado
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=5189:Cachoeira%20do%20Brumado%20Energia%20El%E9trica%20Ltda
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Empreendimento/ResumoUsina.asp?lbxUsina=30597:Z%E9%20Tunin
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/ResumoEmpresa.asp?lbxEmpresa=6355:Pequena%20Central%20Hidrel%E9trica%20Z%E9%20Tunin%20S.A


 
 

Como se pode apreender, pela distribuição das PCHs, vê se que boa parte do total do Estado, 

quase 1/3, se encontra na Zona da Mata, nas sub bacias do Doce e Paraíba do Sul, em rios, tais 

como: Pomba, Paraibuna, Manhuaçu e entre outros. Apreende-se, portanto, o aproveitamento 

de uma rede natural hidrográfica, cujos aspectos hidrológicos, geotécnicos-geológicos se 

mostram favoráveis a exploração energética, além de elementos econômicos. Tais 

empreendimentos constituem uma verdadeira rede de objetos técnicos, que muitas vezes 

apresentam uma dinâmica estranha ao lugar, outra racionalidade técnica
14

. 

Dois fatores corroboram para esta afirmação: o destino da produção e o ator econômico que 

controla a mesma. Tais pontos podem ser observados também no Quadro 2. 

Ao se analisar o Quadro 2, percebe-se que boa parte dos empreendimentos está inserida na 

modalidade PIE, ou seja, pessoas do tipo física ou jurídica que tem “autorização para produzir 

energia elétrica destinada ao comércio de toda ou parte da energia produzida, por sua conta e 

risco”.
15

Na atividade de geração, estes agentes podem vender energia tanto no Ambiente de 

Contratação Regulada - ACR , como também no Ambiente de Contratação Livre - ACL
16

. 

 Há vários e diferentes proprietários ou agentes atuando na Zona da Mata, no entanto, dentre 

estes se destaca a holding canadense Brookfield Energia Renovável S.A. A empresa possui 20 

empreendimentos energéticos na região sudeste do Brasil, dos quais 11
17

 estão listados abaixo 

(Quadro 3).  

Quadro 3  

PCHs - Brookfield Energia Renovável S.A 

 Empreendimento  

1 Anna Maria 

2 Túlio Cordeiro de Melo (antiga granada) 

3 Guary 

4 Maurício 

5 Sinceridade 

6 Ervália 

7 Benjamim Mário Baptista ( Antiga Nova 

Sinceridade) 

8 Ivan Botelho III (Nova Triunfo) 

9 Ivan Botelho I (Antiga Ponte) 

10 Ivan Botelho II(Antiga palestina) 

11 Ormeo Junqueira Botelho (antiga cachoeira 

encoberto) 

Fonte: <http://brookfieldrenewable.com/port_content/minas_gerais-30926.html> 

                                                 
14

 Dias, 1995.  
15

 ANEEL, 2004. 
16

 CCEE, 2013.  
17

 Tomou-se como referência o site da empresa, que está mais atualizado do que o da ANEEL, no que se refere a 

propriedade dos empreendimentos.  
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As informações apresentadas acima objetivam corroborar a ideia das redes técnicas, que uma 

vez estabelecidas no espaço, podem constituir um território de objetos, cuja matriz de decisão 

e ordenamento, muitas vezes, está fora daquele território de produção. Daí, a menção da 

empresa citada, cujo arranjo espacial e técnico se assemelha a esta ideia.  

Com as mudanças no setor energético brasileiro, principalmente a partir da década de 2000, as 

atividades de comercialização e geração passaram a ser regidas pelas leis de mercado, 

gerando um novo e lucrativo mercado de produção. O Estado passou a ser um regulador da 

atividade, através da Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL. 

Por conta disso, ao tratarmos desta questão, especialmente, ponderamos que o produto gerado, 

no caso a energia, não necessariamente será revertido para o local de geração, isto é, o 

empreendimento pode não trazer benefícios diretos para o município onde está instalado. 

Nesse sentido, podemos mencionar uma questão atinente ao entendimento das redes técnicas, 

as quais podem ser portadoras de uma ordem ou lógica global, mas que no local, são 

portadoras de desordem ou contradição, refletida seja no processo de implantação, que requer 

mudanças na organização do espaço e no meio ambiente local, seja na operação e destinação 

da energia. 

Estudos mais detalhados sobre tais empreendimentos e sua relação econômica, social e 

política com os respectivos municípios de localização, podem contribuir para este 

entendimento. 

Pequenas centrais hidrelétricas e a seletividade de escolha dos objetos no 

território 

Ao buscar compreensão sobre a escolha de determinadas locações para objetos específicos do 

meio técnico, nos deparamos com critérios de seletividade que estruturam as diversas 

sociedades em seu fazer geográfico. Assim, como aponta Santos
18

, a diversificação da 

natureza e a divisão do trabalho agem na escolha dos lugares para a fixação ou não de certos 

objetos. Isso se faz a partir de condições preexistentes no nível do ambiente e condições 

herdadas no plano da natureza social. 

No caso das PCHs, a própria Agência Nacional de Energia Elétrica, expõe em sua página na 

internet que “por suas características (...) esse tipo de empreendimento possibilita um melhor 

atendimento às necessidades de carga de pequenos centros urbanos e regiões rurais”
19

. Entre o 

discurso apregoado pelos órgãos legais e a prática estabelecida quando da alocação de 

empreendimentos de geração de energia há um desnivelamento bastante significativo e que 

deve ser bem esclarecido para que saibamos as justificativas para que não se tenha um diálogo 

franco entre o local que serve ao empreendimento e os atores presentes naquele local. A 

finalidade de uma espacialização das PCHs é clarificadora nesse sentido, pois dessa forma 

pode-se criar uma noção dos pontos conflituosos sobre o território e traçar estudos mais 

focados e racionais do ponto de vista da escolha empírica que se prestará à pesquisa. 

O que se percebe é uma preferência em determinados pontos do território pelas PCHs a partir 

de 1998, quando uma série de mecanismos legais e regulatórios fomentou a construção dessas 

                                                 
18

 Santos, 2012.  
19

 ANEEL, 2013.  
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unidades de geração. Do ponto de vista dos empreendedores do ramo energético, elas são 

verdadeiras pérolas, uma vez que ficam dispensadas de remunerar estados e municípios pelo 

uso dos recursos hídricos, somado ao fato de que para empreendimentos anteriores a 2003 não 

há nem mesmo o pagamento das taxas pelo uso das redes de transmissão e distribuição do 

sistema de eletrificação. Essa rentabilidade garantiu que se multiplicasse o número de PCHs 

pelo país. Especificamente na Região Norte, ainda há o incentivo Fundo da Conta Consumo 

de Combustíveis Fósseis (CCC), que financia os empreendimentos que substituem geradoras 

térmicas a diesel nos sistemas isolados da região. 

O cartograma mostrado na Figura 5 apresenta a distribuição das PCHs na macrorregião da 

Zona da Mata de Minas Gerais e entorno o que nos fornece uma visão sobre o território que 

identifica justamente possíveis locais conflituosos. 

 

Figura 5. Cartograma das Pequenas Centrais Hidrelétricas na Zona da Mata de Minas 

Gerais e adjacências. 
Fonte: MME, ANEEL, SIGEL: <http://sigel.aneel.gov.br/> 

A simples observação mostra que a espacialização desses entes sobre a Macrorregião da Zona 

da Mata é não só numerosa como também estruturada pelas linhas de bacias hidrográficas, 

com especial destaque para a área centro-oriental. A questão que se impõe refere-se aos 

desdobramentos para as áreas receptoras desses pilares de produção de energia e, num 

horizonte de análise mais ampliado, se a utilização de atributos ambientais valorosos - quedas 

d’água e todo ecossistema core - nos pontos do território trazem uma contrapartida em igual 

valor em termos sociais, econômicos ou até mesmo políticos. Essa compreensão requer que, 

em momento posterior, se possam pormenorizar estudos com os ganhos reais para locais que 

receberam os empreendimentos de PCHs. 

Quando se fala da relação estabelecida entre os empreendimentos, sobretudo os de cunho de 

geração de energia, e os locais em que se situam, deve-se ter em mente que ela é por 

excelência contraditória na maioria das vezes. Isso se dá pelo fato de que raramente o 

potencial de geração de energia será feito sem que se gere um valor muito superior ao que a 
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estrutura locacional próxima se utiliza para sua reprodução em todos os sentidos - sociais, 

atividades econômicas e comércio/serviços. Todo e qualquer estudo em que se pretenda 

apontar as nuances do contato de oposição entre empreendimentos de geração de energia e 

sítios de geração precisa levar tais fatores em consideração. 

Conclusão 

As novas regras do setor energético brasileiro, a emergência de um mercado de energia, a 

atuação de agentes econômicos e os locais de implantação de empreendimentos hidrelétricos, 

em conjunto, merecem uma investigação mais detalhada, tendo em vista os aspectos 

apontados neste artigo sobre uma das facetas da produção de energia na Zona da Mata, cuja 

vocação torna se evidente pela quantidade de empreendimentos, mas que pode ser 

questionada pela repercussão desta produção no desenvolvimento e dinamismo local, face 

apenas a disponibilidade de empreendimentos produtores de energia. 

Portanto, tal questão pode ser observada em outras modalidades de produção, quais sejam, 

UHEs, EOls e outros, na própria Zona da Mata,  bem como também  em outros recortes 

territoriais de Minas Gerais e do Brasil, que podem refutar ou confirmar os aspectos e 

apontamentos observados. 

O principal desafio foi tentar relacionar duas dimensões, uma teórica e outra empírica. Isto é, 

observar na realidade a distribuição de empreendimentos hidrelétricos na Zona da Mata, bem 

como sua organização no espaço, que pode ser entendida ou visualizada pela teoria da rede. O 

principal fator observado foi a contradição existente entre os interesses globais, representados 

pelos atores hegemônicos, e a realidade local, pelos municípios onde os empreendimentos 

estão localizados, cujos interesses não são necessariamente conciliáveis. 
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