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Apresentação

O Insti tu to Hu ma ni tas Uni si nos – IHU apre -

sen ta a 39ª edi ção dos Ca der nos IHU em for -

ma ção, in ti tu la da Usi nas hi dre lé tri cas no Bra sil:

ma tri zes de cri ses so ci o am bi en ta is. Atra vés da se -

le ção de uma sé rie de en tre vis tas com am bi en ta -

lis tas, es tu di o sos, pes qui sa do res e lí de res co mu ni -

tá ri os das re giões en vol vi das, a in ten ção do IHU é

ex por a re fle xão atu a lís si ma a res pe i to da re a li da -

de das usi nas hi dre lé tri cas no Bra sil. O pa no ra ma

é po lê mi co, pois as ques tões nele aber tas são de

in te res se pú bli co e, em con tra par ti da, fe rem de ter -

mi na dos in te res ses par ti cu la res.

Aqui, há pelo me nos duas es fe ras de in te res -

se pú bli co. A pri me i ra, mais glo bal, diz res pe i to

aos da nos que uma usi na hi dre lé tri ca pode ca u -

sar. Nes te pon to es pe cí fi co, é qua se unâ ni me a

opi nião de nos sos en tre vis ta dos: tan to a cons tru -

ção quan to a ati vi da de de uma usi na hi dre lé tri ca

são pre ju di ci a is ao meio am bi en te. Des de a eta pa

da cons tru ção até sua de fi ni ti va ins ta la ção e ope -

ra ção, tra ta-se de um pro je to que pro vo ca des ma -

ta men tos, mu dan ças cli má ti cas, po lu i ção da ba cia 

hi dro grá fi ca, com pro me ti men to da bi o di ver si da -

de da fa u na aquá ti ca, etc. Estes são da nos glo ba is, 

pois afe tam o ecos sis te ma como um todo.

A ou tra es fe ra de in te res se pú bli co é de mar -

ca da pe los li mi tes ter ri to ri a is de ins ta la ção de uma

usi na hi dre lé tri ca. Tra ta-se das in ter fe rên ci as di re -

tas na vida dos mo ra do res das re giões em que ela

é ins ta la da. Nes se sen ti do, pode-se fa lar de pre ju í -

zos so ci a is. Há de se con si de rar a po pu la ção que

ha bi ta as re giões onde uma usi na hi dre lé tri ca será

ins ta la da, pois ela nun ca é cons tru í da em um lo cal 

com ple ta men te de sa bi ta do. A che ga da da bar ra -

gem – que é uma ne ces si da de ope ra ci o nal de uma 

usi na hi dre lé tri ca – des trói ou al te ra pro fun da -

men te o que exis tia no lo cal. Por con ta dis so, fa -

mí li as in te i ras pre ci sam se mu dar. Isso im pli ca

di zer que as ati vi da des eco nô mi cas que de sen vol -

vi am não te rão ga ran tia de con ti nu i da de em ou tro 

lu gar. Nes se as pec to, es sas fa mí li as são vi o len ta -

men te le sa das de seu po ten ci al de sub sis tên cia

eco nô mi ca. Os que vi vi am da pes ca pas sam a não 

ter onde pes car. Os agri cul to res na ti vos têm de –

na me lhor das hi pó te ses – se adap tar for ço sa men -

te a mo de los agrí co las con ven ci o na is, para os

qua is nun ca es ti ve ram pre pa ra dos. A chan ce de

es tas pes so as en ri que ce rem as es ta tís ti cas de um

êxo do ru ral fra cas sa do é mu i to gran de. Ade ma is,

bas ta lem brar que es tas pes so as não pe di ram para 

sa í rem de suas ca sas. Aliás, vale lem brar tam bém

que, em cer tas re giões, vi vem há dé ca das uma re a -

li dade de com ple to aban do no so ci al por par te do

go ver no. Ain da as sim, en fren tan do toda a sor te

de di fi cul da des e res tri ções para man ter a mí ni ma

or ga ni za ção de suas vi das, a for ma ção des sas co -

mu ni da des está in ti ma men te li ga da ao uso ra ci o -

nal dos re cur sos am bi en ta is. Por isso, suas len tas

con quis tas ma te ri a is não são vi ven ci a das com vul -

ga ri da de. Cada mo ra dor des sas re giões sabe o va -

lor de sua pró pria casa, e não quer aban do ná-la

em tro ca de pro mes sas mu i tas ve zes men ti ro sas.

“Eu sei quan to suor esse povo der ra mou e quan to

tem po gas tou para cons tru ir suas ca sas. Digo mais 

uma vez: são ca sas de al ve na ria e não bar ra cos ou 

pa la fi tas! Ago ra esse povo será com pul so ri a men te 

ar ran ca do de seus la res e trans fe ri do para onde?”, 

per gun ta com jus ta in dig na ção D. Erwin Kräu tler,

bis po de Alta mi ra-PA. Afi nal, há de se con si de rar

que, na sua con di ção hu ma na de lí der es pi ri tu al,

D. Erwin é co mu men te pro cu ra do pe los mem bros 

de sua co mu ni da de, na ex pec ta ti va de com pre en -

são dos vá ri os ní ve is de de cep ção que en fren tam.

Mas, o que di zer para al guém que vê seus mais ca -

ros pro je tos de vida ame a ça dos, de uma hora

para ou tra? Nes se sen ti do, o ce ná rio de al te ra ção



do am bi en te pro vo ca uma gra ve in jus ti ça a pes so -

as hu mil des, que de po si ta ram con fi an ça na for ça do 

tra ba lho e da mú tua co o pe ra ção. Com cer te za, tra -

ta-se de um ce ná rio que fere a dig ni da de hu ma na.

Ou tra ques tão im por tan te é a in ves ti ga ção

dos cri té ri os uti li za dos para a de ci são de se cons -

tru ir uma usi na hi dre lé tri ca. Nes te as pec to, os en -

tre vis ta dos tam bém com par ti lham uma mes ma

cons ta ta ção: não são ex pos tos com fran que za os

cri té ri os usa dos na de ci são de se cons tru ir uma

usi na hi dre lé tri ca. Em ge ral, a de man da de con su -

mo é o pre tex to for mal para a cons tru ção de uma

usi na hi dre lé tri ca. O con su mo tem sido con tex tu a -

li za do den tro de um dis cur so po si ti vo, como ne -

ces si da de ele men tar das so ci e da des con tem po râ -

ne as. É jus ta men te em tor no des se dis cur so que

or bi ta uma ver da de i ra cons te la ção de in te res ses

par ti cu la res. O po lí ti co pro fis si o nal que de ci de an -

ga ri ar vo tos em de cor rên cia da im pres são que a

cons tru ção de uma obra gran di o sa ca u sa ao ima -

gi ná rio do ele i to ra do me nos es cla re ci do. O em -

pre i te i ro que, ao in cor po rar o sel va gem es pí ri to

com pe ti ti vo do ca pi ta lis mo, vi su a li za todo o am bi -

en te em que será ins ta la do o em pre en di men to

como um mero obs tá cu lo a ser su pe ra do ou as si -

mi la do. Téc ni cos de di ver sas áre as e ope rá ri os hu -

mil des que, im pul si o na dos pela pres são eco nô mi -

ca, mi gram para es sas lo ca li da des e, mu i tas ve zes,

ven dem, não ape nas sua mão de obra, mas sua

pró pria cons ciên cia ao ade ri rem à ló gi ca do pro je -

to, fa zen do, as sim, re per cu tir o dis cur so do mi nan -

te da ra ci o na li da de ins tru men tal. Tais ações aju -

dam a pro vo car o es va zi a men to do nú cleo po lí ti co 

do tema, ca u san do a fal sa im pres são de que o

sen ti do da cons tru ção de uma usi na hi dre lé tri ca

seja um dado na tu ral.

A usi na hi dre lé tri ca tem sido apre sen ta da à

so ci e da de como uma for ma de ener gia lim pa. Po -

rém, os ar gu men tos de es pe ci a lis tas in di cam que

esta in for ma ção não é to tal men te ver da de i ra. Há

fon tes de ener gia mais lim pas, como a eó li ca e a

so lar, por exem plo. Faz-se opor tu no o re gis tro de

que pes qui sas so bre es sas fon tes de ener gia mais

lim pas ain da não re ce be ram o de vi do res pe i to no

que tan ge à cap ta ção de in ves ti men tos pú bli cos.

Ao cer to, há uma for te co li são en tre a di nâ -

mi ca de fun ci o na men to de uma es tru tu ra com ple -

xa como uma usi na hi dre lé tri ca e a di nâ mi ca de

fun ci o na men to do ecos sis te ma na qual ela se ins -

ta la. Assim, um ex ten so rol de ques tões pre ci sa ser 

constan te men te co lo ca do para uma real con tri -

bu i ção ao de ba te. E este tem sido um es for ço do

IHU, ao pro por à so ci e da de bra si le i ra a di fu são de

ques ti o na men tos si mi la res aos que se guem.

Cons tru ções de no vas usi nas hi dre lé tri cas são re -

al men te ne ces sá ri as? Qu a is os ní ve is de im pac to

que tais em pre en di men tos cos tu mam pro vo car?

Quem são os ver da de i ros fa vo re ci dos por es tes

em pre en di men tos? Há al ter na ti vas para di mi nu ir -

mos nos sa de pen dên cia ener gé ti ca? Enfim, fun -

da men tal men te es tes ques ti o na men tos po dem ser 

en ca ra dos como de ri va ções de uma in da ga ção

ele men tar, mas não me nos fi lo só fi ca: Que mun do

que re mos de i xar aos nos sos fi lhos?

Mar ce lo Le an dro dos San tos

Insti tu to Hu ma ni tas Uni si nos – IHU
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Os im pac tos so ci o am bi en ta is das hi dre lé tri cas

Entre vis ta com Ro ber to Na i me

Rober to Na i me é gra du a do e mes tre em

Ge o ciên ci as pela Uni ver si da de Fe de ral do Rio

Gran de do Sul e dou tor em Ge o lo gia Ambi en tal

pela Uni ver si da de Fe de ral do Pa ra ná. Atu al men -

te, é pro fes sor na Uni ver si da de Fe e va le. É au tor

de Impac tos am bi en ta is no agro ne gó cio (Cu i a bá:

Ecos de Cu i a bá, 2007) e Ges tão de Re sí du os Só li -

dos – uma abor da gem prá ti ca (Novo Ham bur go:

Edi to ra Fe e va le, 2005), en tre ou tros.

Des ma ta men tos, in ser ção de es pé ci es exó ti -

cas no ecos sis te ma, de sa lo ja men to de po pu la ções 

ri be i ri nhas e inú me ras per das eco nô mi cas e am bi -

en ta is es tão en tre os im pac tos ca u sa dos pela cons -

tru ção de hi dre lé tri cas, afir ma o geó lo go. “Po lu i -

ção das águas, con ta mi na ções e in tro du ção de

substân ci as tó xi cas nos re ser va tó ri os pela li xi vi a ção 

de pes ti ci das, her bi ci das e fun gi ci das nas plan ta -

ções exis ten tes no in te ri or da ba cia hi dro grá fi ca”,

além de “in tro du ção de es pé ci es exó ti cas nos re -

ser va tó ri os, em de se qui lí brio com os ecos sis te mas

da ba cia hi dro grá fi ca” e, ain da, “re mo ção de

mata ci li ar em tri bu tá ri os ou no pró prio ca nal de

dre na gem prin ci pal”. Esses são al guns dos efe i tos

da cons tru ção das hi dre lé tri cas, ava lia Ro ber to

Na i me, na en tre vis ta con ce di da por e-mail à jor -

na lis ta Már cia Jun ges e pu bli ca da na edi ção 350

da IHU On-Line de 8 de no vem bro de 2010.

IHU On-Line – Qu a is são os prin ci pa is im -

pac tos so ci o am bi en ta is das hi dre lé tri cas

em ter mos lo ca is e na ci o na is?

Ro ber to Na i me – Por ma i o res que se jam os im -

pac tos nos me i os fí si co ou bi o ló gi co, é tal vez so bre 

o meio an tró pi co ou so ci o e co nô mi co que ocor -

ram os ma i o res im pac tos e, ao mes mo tem po, os

mais di fí ce is de re sol ver. Ci ta rei al guns exem plos:

• Re mo ção e re lo ca ção de po pu la ções com

vín cu los his tó ri cos com os pro ces sos de

uso e ocu pa ção da pa i sa gem.

• Per da de plan ti os pe re nes e ex plo ta ções

per ma nen tes.

• Mo di fi ca ções de re des de re la ções e co o pe -

ra ção com que bra de si ner gia en tre ocu -

pan tes de es pa ço pa i sa gís ti co.

• Re de fi ni ção do con jun to de re la ções hi e -

rár qui cas que de fi ne o ge o bi os sis te ma lo -

cal da ba cia hi dro grá fi ca.

• Per da de ben fe i to ri as, plan ta ções e áre as

agri cul tá ve is ou ala ga di ças com mi cro e -

cos sis te mas.

• Qu e bra de pa ra dig mas exis ten ci a is re sul -

tan tes da rede de re la ções his tó ri cas lo ca is;

• Impac tos va ri a dos so bre a rede com ple xa

de se mió ti ca e sim bo lo gia que re pre sen ta a 

teia his tó ri ca lo cal.

• Implan ta ção de no vos pa ra dig mas axi o ló -

gi cos de ter mi na dos pela nova rede de re la -

ções eco nô mi cas lo ca is.

Po de ría mos nos es ten der bas tan te, mas nem

é ne ces sá rio. É pos sí vel per ce ber a im por tân cia e

a com ple xi da de do que ocor re com as po pu la ções 

atin gi das.

IHU On-Line – Em ter mos bi o ló gi cos, qua is

são os im pac tos mais sig ni fi ca ti vos?

Ro ber to Na i me – Em ter mos bi o ló gi cos os im -

pac tos são inú me ros e po dem ser lis ta dos con for -

me aba i xo, o que não quer di zer que ain da não

ocor ram ou tros im pac tos es pe cí fi cos em fun ção

das pe cu li a ri da des lo ca is.

• Po lu i ção das águas, con ta mi na ções e in -

tro du ção de subs tân ci as tó xi cas nos re ser -
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va tó ri os pela li xi vi a ção de pes ti ci das, her -

bi ci das e fun gi ci das nas plan ta ções exis ten -

tes no in te ri or da ba cia hi dro grá fi ca.

• Intro du ção de es pé ci es exó ti cas nos re ser -

va tó ri os, em de se qui lí brio com os ecos sis -

te mas da ba cia hi dro grá fi ca.

• Re mo ção de mata ci li ar em tri bu tá ri os ou

no pró prio ca nal de dre na gem prin ci pal.

• Incre men to de sor de na do de pes ca pre da -

tó ria, por pes ca do res pro fis si o na is ou ati vi -

da des de la zer.

• Ele va ção do ma te ri al em sus pen são na

água de vi do a ati vi da des agrí co las, com

efe i tos so bre flo ra e fa u na.

• Uso ex ces si vo e des con tro la do de equi pa -

men tos de re cre a ção que in ter fe rem na

fa u na aquá ti ca.

• De te ri o ra ção das mar gens por as sen ta -

men tos ur ba nos ou ru ra is não pla ne ja dos.

• Drena gem e even tu al re mo ção e des tru i ção

de áre as ala ga das e ecos sis te mas es pe cí fi cos.

• Ocor rên cia de eu tro fi za ção pe los ci clos de

ni tro gê nio e fós fo ro e pela con ta mi na ção

por li xi vi a dos de fer ti li zan tes.

• Re mo ção ou al te ra ção em es pé ci es de re le -

van te im por tân cia den tro da ca de ia ali -

men tar dos ecos sis te mas lo ca is da ba cia

hi dro grá fi ca.

• Des ma ta men tos em ge ral e per da da ve ge -

ta ção ca rac te rís ti ca de áre as de inun da ção.

• Mo di fi ca ções am bi en ta is trans for man do

am bi en tes ló ti cos em bên ti cos com al te ra -

ções drás ti cas da fa u na aquá ti ca e do equi -

lí brio dos ecos sis te mas den tro da ba cia

hi dro grá fi ca.

• Implan ta ção de bar re i ra fí si ca para mi gra -

ções sa zo na is de es pé ci es fa u nís ti cos, per -

tur ban do o equi lí brio do ecos sis te ma.

• Pre en chi men to rá pi do do re ser va tó rio sem a 

re ti ra da flo res tal que, quan do se de com põe,

tor na o pH da água mais ba i xo e li be ra na at -

mos fe ra gran de quan ti da de de me ta no.

• Di mi nu i ção do se ques tro de car bo no pela

ve ge ta ção inun da da, con tri bu in do para

au men tar o efe i to es tu fa.

IHU On-Line – No Rio Gran de do Sul, qua is

são as hi dre lé tri cas já cons tru í das e por cons -

tru ir que con si de ra ser as ma i o res ca u sa do -

ras de im pac tos nos di fe ren tes as pec tos?

Ro ber to Na i me – Quem tra ba lha no meio aca -

dê mi co não acom pa nha de for ma sis tê mi ca o que

está ocor ren do em ter mos de obras de in fra es tru -

tu ra. Assim, sem pre se cor re o ris co de omi tir co i -

sas im por tan tes ou res sal tar obras que nem re pre -

sen tem mais os ma i o res pro ble mas. Mas em tese

po de mos di zer que to das as bar ra gens ou re ser va -

tó ri os do es ta do, em ma i or ou me nor es ca la, se

en qua dram nos im pac tos so ci o am bi en ta is ge ra is.

O Bra sil tem de sen vol vi do uma gran de ca pa ci da -

de de uti li za ção dos re cur sos hí dri cos su per fi ci a is,

mas isto tem sido fe i to sem qual quer aná li se da

sus ten ta bi li da de. Pre va le cem os in te res ses eco nô -

mi cos e so ci a is, e até mes mo eco ló gi cos, mas com

ca rên cia de es tu dos hi dro ló gi cos. Alguns des tes

re ser va tó ri os de água têm pla ne ja men to ini ci al e

pre o cu pa ção com in ser ção re gi o nal, mas fal ta ati -

vi da de sis tê mi ca e for ma ção de pla ta for mas de

da dos que pos sam sub si di ar sis te mas de de sen -

vol vi men tos fu tu ros nes tas ba ci as hi dro grá fi cas.

Os re ser va tó ri os os ci lam des de pe que nos bar ra -

men tos com 1 mi lhão de m3 até re ser va tó ri os de

100 a 200 bi lhões de m3 de água.

Gran des obras

Não ocor re uma pre o cu pa ção ma i or com a

fase do sis te ma hí dri co em uti li za ção. Os rios po -

dem ser jo vens, em suas nas cen tes, cu jas ca rac te -

rís ti cas são a alta de cli vi da de, os va les en ca i xa dos

e as pe que nas áre as inun da das. No Bra sil das

gran des obras, esta fase das dre na gens nun ca in -

te res sou mu i to por que ela ge ra ria pe que nas hi dre -

lé tri cas, que quer di zer pe que nas obras e isto não

in te res sa va mu i to aos em pre i te i ros. O fato de o

sis te ma de dre na gem nes ta fase pro du zir os me no -

res im pac tos am bi en ta is nun ca foi mo ti vo su fi ci en -

te para nada.

A ci da de de Bar ce lo na, na Espa nha, é abas -

te ci da de ener gia elé tri ca com um sis te ma de pe -
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que nas bar ra gens com des car ga de fun do que tem 

tem po de vida útil ili mi ta do. Des car ga de fun do é

um sis te ma me câ ni co que per mi te a sa í da da sil ta -

gem acu mu la da no fun do da bar ra gem de vi do à

pre ci pi ta ção das ar gi las e sil tes1 sus pen sos na água, 

que ten dem a de can tar em re cur sos hí dri cos sem

mo vi men to. Ou seja, nós te mos em todo o Bra sil,

in dis tin ta men te, que al te rar nos sos pa ra dig mas e

in te res ses eco nô mi cos e po lí ti cos que não aten dem

à ma i or par te dos in te res ses da po pu la ção.

IHU On-Line – Como es pe ra que seja a con -

du ção do novo go ver no fe de ral so bre a

cons tru ção de gran des hi dre lé tri cas como

as de Belo Mon te e do rio Ma de i ra?

Ro ber to Na i me – Fa la rei do pon to de vis ta de ci -

da dão. Eu gos ta ria que os em pre en de do res, den -

tre eles o go ver no, ti ves sem ma i or pre o cu pa ção

em re a li zar uma con cer ta ção so ci al lo cal que aten -

des se aos in te res ses dos ín di os, das po pu la ções ri -

be i ri nhas e até de ma de i re i ros, e não fi cas se ape -

nas pre o cu pa do com a ques tão ma cro e co nô mi ca

de po tên cia ins ta la da. De re pen te, por ca u sa das

ne ces si da des de ener gia do se tor in dus tri al no

cen tro-sul do país, po dem aca bar im pac ta das po -

pu la ções ri be i ri nhas, in dí ge nas ou ou tras po pu la -

ções lo ca is, de for ma des ne ces sá ria. Mas isto é um 

de se jo de ci da dão, não uma pre vi são. Pelo ex ces -

si vo de se qui lí brio ge ra do pela úl ti ma ele i ção, a

ten dên cia do novo go ver no tal vez não pas se pela

con cer ta ção so ci al que se ria ne ces sá ria.

IHU On-Line – Como ava lia a con du ção do

re as sen ta men to das co mu ni da des in dí ge -

nas e de ma is po pu la ções ri be i ri nhas em

fun ção da cons tru ção des sas bar ra gens?

Ro ber to Na i me – Mi nha ex pe riên cia é ape nas

prá ti ca e nes ta di men são pos so as se gu rar que este 

é o ma i or im pac to. A so lu ção des te enor me pro -

ble ma, que sig ni fi ca cul tu ra lo cal, es ca la de va lo -

res, rede de sím bo los, si ner gia ge ra da por re des de 

co o pe ra ção e uma quan ti da de enor me de fa to res

que se po de ria ci tar, tem sido re le ga da a uma

mera apre ci a ção de va lor eco nô mi co atra vés de

me di a ções que en ten dem esta lin gua gem, mas

são ca ren tes de ou tras for mas de co nhe ci men to

que, com cer te za, se ri am mais im por tan tes.
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1 Sil te: cha ma-se sil te ou limo a todo e qual quer frag men to de mi ne ral ou ro cha me nor do que are ia fina e ma i or do que ar gi la e
que na es ca la de Went worth, de am plo uso em ge o lo gia, cor res pon de a diâ me tro > 4 mm e < 64 mm (1/256 = 0,004 a 1/16 =
0,064 mm). (Nota da IHU On-Line)



As hi dre lé tri cas mo di fi cam o cli ma?

Entre vis ta com Sil via Pa gel

Gra du a da em Enge nha ria Flo res tal pela Uni -

ver si da de Fe de ral de San ta Ma ria – UFSM, Sil via

Pa gel é es pe ci a lis ta em Ge o gra fia Ambi en tal pela

Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul –

UFRGS. Tem ex pe riên cia na área de pla ne ja men -

to am bi en tal, ava li a ção de im pac to e li cen ci a men -

to am bi en tal. De sen vol ve suas ati vi da des no De -

par ta men to de Qu a li da de Ambi en tal da Fun da -

ção Esta du al de Pro te ção Ambi en tal – Fe pam-RS,

es pe ci al men te na área de ges tão dos re cur sos na -

tu ra is e da bi o di ver si da de. Par ti ci pou da equi pe

de co or de na ção do Di ag nós ti co Ambi en tal da Ba -

cia do Ta qua ri-Antas: Di re tri zes Re gi o na is para o

Li cen ci a men to Ambi en tal das Hi dre lé tri cas e do

Zo ne a men to Ambi en tal para a Ati vi da de de Sil vi -

cul tu ra no Rio Gran de do Sul. Atu al men te in te gra

a equi pe res pon sá vel pela ela bo ra ção do Pro gra -

ma RS-Bi o di ver si da de, a ser im ple men ta do pelo

go ver no do es ta do atra vés da Se cre ta ria do Meio

Ambi en te e Ema ter.

Em en tre vis ta que con ce deu por e-mail à jor -

na lis ta Gra zi e la Wol fart da equi pe da IHU On-Line

e publi ca da em sua 341ª edi ção de 30 de agos to

de 2010, Sil via Pa gel cons ta ta que “se con si de rar -

mos a água um re cur so na tu ral re no vá vel e que o

im pac to am bi en tal é bem me nor que o de fon tes

não re no vá ve is como o car vão, pe tró leo, gás na -

tu ral e a ener gia nu cle ar, as hi dre lé tri cas po dem

ser con si de ra das como pro du to ras de ener gia lim -

pa”. Con tu do, ela as si na la que “sua cons tru ção

de ve ria ser pre te ri da sem pre que for pos sí vel o uso 

de fon tes de ener gia mais lim pas, como a eó li ca e

a so lar, uma vez que os im pac tos dos bar ra men tos 

ne ces sá ri os para a ge ra ção de ele tri ci da de é con si -

de rá vel tan to sob o pon to de vis ta am bi en tal,

como so ci al, des ta can do-se as al te ra ções no re gi -

me hi dro ló gi co e nos ecos sis te mas aquá ti cos e ter -

res tres e nas re giões ocu pa das a re a lo ca ção da

po pu la ção com a per da de seu ter ri tó rio e de par te 

de sua rede de re la ções”. Sil via ain da acres cen ta

que as mu dan ças pro vo ca das pe las hi dre lé tri cas e

bar ra gens no Rio Gran de do Sul “po dem ocor rer

no mi cro cli ma nas áre as de en tor no aos re ser va tó -

ri os, com al te ra ções no re gi me de ven tos, tem pe -

ra tu ra, umi da de, etc.”

IHU On-Line – Qu a is as van ta gens e des van -

ta gens da pro du ção de ener gia por hi dre lé -

tri cas se con si de rar mos as con di ções da na -

tu re za do Rio Gran de do Sul?

Sil via Pa gel  – O re gi me plu vi o mé tri co do Rio

Gran de do Sul fa vo re ce a ge ra ção de ener gia por

hi dre lé tri cas, uma vez que, além de apre sen tar ín -

di ces de pre ci pi ta ções re la ti va men te ele va dos,

tem uma boa dis tri bu i ção anu al des tas, o que se

re fle te na ne ces si da de de me nor vo lu me de água

re pre sa da por po tên cia ins ta la da. Os va les en ca i -

xa dos co muns no pla nal to fa vo re cem o re pre sa -

men to da água, di mi nu in do, as sim, o ín di ce da

área ala ga da por po tên cia ins ta la da. Por este mo -

ti vo, os in ven tá ri os do po ten ci al hi dre lé tri co no

Rio Gran de do Sul es tão con cen tra dos na re gião

do pla nal to, uma re gião que so freu in ten sa des ca -

rac te ri za ção da sua co ber tu ra flo res tal e onde os

re ma nes cen tes des ta ve ge ta ção es tão con cen tra -

dos jus ta men te nas áre as ín gre mes das en cos tas

onde são cons tru í das as hidrelétricas.

IHU On-Line – Po de mos con si de rar as hi -

dre lé tri cas como pro du to ras de ener gia re -

al men te lim pa?
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Sil via Pa gel  – Se con si de rar mos a água um re -

cur so na tu ral re no vá vel e que o im pac to am bi en -

tal é bem me nor que o de fon tes não re no vá ve is

como o car vão, pe tró leo, gás na tu ral e a ener gia

nu cle ar, as hi dre lé tri cas po dem ser con si de ra das

como pro du to ras de ener gia lim pa. Entre tan to,

sua cons tru ção de ve ria ser pre te ri da sem pre que

for pos sí vel o uso de fon tes de ener gia mais lim -

pas, como a eó li ca e a so lar, uma vez que os im -

pac tos dos bar ra men tos ne ces sá ri os para a ge ra -

ção de ele tri ci da de é con si de rá vel tan to sob o

pon to de vis ta am bi en tal, como so ci al, des ta can -

do-se as al te ra ções no re gi me hi dro ló gi co e nos

ecos sis te mas aquá ti cos e ter res tres e nas re giões

ocu pa das a re a lo ca ção da po pu la ção com a per da 

de seu ter ri tó rio e de par te de sua rede de relações.

IHU On-Line – Como a Fe pam pro ce de em re -

la ção à li be ra ção das li cen ças am bi en ta is

para a ins ta la ção de hi dre lé tri cas no Rio

Gran de do Sul? Qu a is os cri té ri os que de vem

ser ob ser va dos an tes de li be rar as obras?

Sil via Pa gel – A Fe pam foi pi o ne i ra, em 2001,

quan do re a li zou o es tu do in te gra do da ba cia hi -

dro grá fi ca do Ta qua ri-Antas,2 com pre vi são de

im plan ta ção de 55 em pre en di men tos hi dre lé tri -

cos, ao lon go do Rio das Antas e prin ci pa is tri bu tá -

ri os. Este es tu do es ta be le ceu di re tri zes para o li -

cen ci a men to am bi en tal, com base no di ag nós ti co

am bi en tal da ba cia e na ca pa ci da de do am bi en te

para re ce ber es tes em pre en di men tos. Fo ram con -

si de ra dos in viá ve is 17 em pre en di men tos, as se gu -

ran do li vres de bar ra men tos um rio da re gião do

pla nal to (rio Ta i nhas) e um rio da re gião da en cos -

ta (rio Gu a po ré), além do tre cho mé dio do rio Ta -

qua ri-Antas e a re gião de ca be ce i ras da ba cia,

com en de mis mos de pe i xes, além de ou tras di re -

tri zes am bi en ta is. Tam bém fo ram fe i tos es tu dos

se me lhan tes para as ba ci as do Apu aê-Inhan da va3

e do Ijuí-Bu tui-Pi ra ti ni-Ica ma quã,4 na re gião hi -

dro grá fi ca do rio Uru guai. Estes es tu dos são im -

por tan tís si mos, pois agre gam ao pro ces so de li -

cenci a men to uma aná li se dos im pac tos am bi en -

ta is em es ca la re gi o nal, o que não é pos sí vel na

aná li se caso a caso.

Exclu í dos os em pre en di men tos con si de ra dos 

in viá ve is nos es tu dos de ba cia, o em pre en de dor

de ve rá ela bo rar o Re la tó rio Ambi en tal Sim pli fi ca -

do – RAS ou o Estu do de Impac to Ambi en tal –

EIA-RIMA, de acor do com o pre vis to na Re so lu ção

Co na ma nº 279/2001, para ava li a ção, pelo ór gão

am bi en tal, da vi a bi li da de do em pre en di men to no

lo cal pro pos to. Cabe des ta car nes te pro ces so o

pa pel dos Co mi tês de Ba ci as, ci tan do o exem plo

do Co mi tê do Caí, que se po si ci o nou con trá rio à

cons tru ção de usi nas hi dre lé tri cas no tre cho mé -

dio do rio Caí e esta de ci são deve ser res pe i ta da

pelo ór gão am bi en tal li cen ci a dor.
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2  A ba cia do Ta qua ri-Antas abran ge uma su per fí cie de 26.277,09 km². Lo ca li za-se em par tes das re giões do Pla nal to Mé dio,
Cam pos de Cima da Ser ra, Encos ta Su pe ri or do Nor des te e Encos ta Infe ri or do Nor des te. Li mi ta-se ao nor te com a ba cia do
Apu aê-Inhan da ua; ao sul com as ba ci as do Caí e Ba i xo Ja cuí; a oes te com a ba cia do Alto Ja cuí e Par do; e a les te com o es ta do
de San ta Ca ta ri na. É com pos ta pe los rios Ta qua ri, das Antas, Bu ri ti, Ta i nhas, Ca mi sas, da Te lha, Itu im, Tur vo, da Pra ta, Car re i ro,
Gu a po ré, For que ta e o pelo ar ro io de Fão. O rio Ta qua ri é seu prin ci pal for ma dor, o rio das Antas, ori un do do ex tre mo nor des -
te, re ce be em sua ba cia gran de vo lu me de água pro ve ni en te de ín di ces plu vi o mé tri cos su pe ri o res a 2.000 mm. Pos sui de cli ves
mu i to acen tu a dos, com seu le i to es ca va do em va les aper ta dos, nas re giões mais ele va das do es ta do. As nas cen tes do Ta qua -
ri-Antas es tão a mais de 1.200 m de al ti tu de. A ve ge ta ção ca rac te rís ti ca des ta ba cia é com pos ta pela Flo res ta Ombró fi la Mis ta,
Sa va na e Flo res ta Esta ci o nal De ci du al. (Nota da IHU On-Line)

3  A ba cia hi dro grá fi ca do Apu aê-Inhan da va ocu pa uma área de 13.391,87 km² e lo ca li za-se na re gião dos Cam pos de Cima da
Ser ra e Alto Uru guai, no ex tre mo nor des te do Rio Gran de do Sul, li mi ta do ao nor te pelo rio Pe lo tas, ao sul pe las nas cen tes do
Rio das Antas, ao les te pe los ca ni ons dos Apa ra dos da Ser ra e a oes te com o di vi sor d’á gua do rio Apu aê. Os prin ci pa is cur sos
d’á gua des ta ba cia são: os rios Apu aê, Pa ra çu cé, Inhan da ua, Ber nar do José, So cor ro, San ta na, dos Tou ros e Cer qui nha, for -
ma do res do rio Pe lo tas, nas cen tes do rio Uru guai. A ve ge ta ção ca rac te rís ti ca des ta ba cia é a Flo res ta Ombró fi la Mis ta, Flo res ta
Esta ci o nal De ci du al e Sa va nas. (Nota da IHU On-Line)

4  A ba cia do Ijuí-Pi ra ti nim-Ica ma quã, com 27.979,52 km², está si tu a da na re gião das Mis sões e par te oes te do Pla nal to Mé dio.
Li mi ta-se ao nor te com a ba cia do Tur vo-San ta Rosa-San to Cris to; ao sul com a ba cia do Ibi cuí; ao les te com a do Alto Ja cuí; e
a oes te com o rio Uru guai, fron te i ra com a Argen ti na. Os prin ci pa is cur sos d’á gua des ta ba cia são os rios Ijuí, Pi ra ti nim, Ica ma -
quã, Ca xam bu, Po ti ri bu, Iju i zi nho, Pi ra ju, Inha ca pe tum, Co man dai e os ar ro i os Uru bu ca ru e Ita co ro bi. A ve ge ta ção ca rac te rís -
ti ca des ta ba cia é com pos ta pela Flo res ta Esta ci o nal De ci du al, Sa va nas e Áre as de Ten são Eco ló gi ca. (Nota da IHU On-Line)



IHU On-Line – Qu a is os prin ci pa is ris cos

eco ló gi cos pro vo ca dos pe las hi dre lé tri cas

ao cli ma ga ú cho?

Sil via Pa gel – As mu dan ças, em de ter mi na das

si tu a ções, po dem ocor rer no mi cro cli ma nas áre as 

de en tor no aos re ser va tó ri os, com al te ra ções no

re gi me de ven tos, tem pe ra tu ra, umi da de, etc.

Entre tan to não se pode afir mar que haja mo di fi ca -

ção do cli ma no Rio Gran de do Sul a par tir da for -

ma ção des tes re ser va tó ri os, uma vez que o cli ma

re gi o nal é in flu en ci a do por fa to res de gran de es ca -

la. Na ba cia do Ta qua ri-Antas, os re sul ta dos do

mo ni to ra men to cli má ti co em an da men to por al -

gu mas em pre sas, com re gis tro de tem pe ra tu ra,

umi da de, pres são, ven to, ra di a ção so lar glo bal e

pre ci pi ta ção têm de mons tra do que os da dos co le -

ta dos es tão em con cor dân cia com o cli ma re gi o -

nal do período.

IHU On-Line – Como as hi dre lé tri cas e as

bar ra gens al te ram a eco lo gia dos pe i xes de

água doce no Rio Gran de do Sul? E como

elas mo di fi cam a di nâ mi ca de po pu la ção

dos pe i xes?

Sil via Pa gel – Para res pon der a es tas ques tões

tive a co la bo ra ção do pro fes sor Fer nan do Bec ker,

do De par ta men to de Eco lo gia da Uni ver si da de

Fe de ral do Rio Gran de do Sul – UFRGS, que des -

ta ca dois im pac tos prin ci pa is so bre os pe i xes de -

cor ren tes da cons tru ção de bar ra gens: o pri me i ro

é a in ter rup ção das ro tas de mi gra ção de pe i xes

como o dou ra do, por exem plo. O ci clo de vida

des ses pe i xes de pen de de que eles te nham aces so

a di fe ren tes par tes das ba ci as hi dro grá fi cas, o que

en vol ve mi gra ções por lon gas dis tân ci as. Com a

in ter rup ção das ro tas de mi gra ção, os pe i xes não

con se guem che gar aos seus lo ca is de de so va ou

de cres ci men to e, com isso, não ocor re a re no va -

ção das po pu la ções com no vos in di ví du os. Isso

não sig ni fi ca que seja im pos sí vel cons tru ir bar ra -

gens sem pre ju di car pe i xes mi gra do res. Mas a so -

lu ção para isso não é tri vi al e de pen de, en tre ou -

tras co i sas, de iden ti fi car a exis tên cia de ro tas al -

ter na ti vas e de ga ran tir que es sas não se jam

in ter rom pi das ou de ter mi nar se a de so va pode

ocor rer à ju san te das bar ra gens. No caso da cons -

tru ção de mu i tas bar ra gens em uma mes ma ba cia, 

esse efe i to é po ten ci a li za do e aca ba afe tan do tam -

bém es pé ci es não mi gra tó ri as, que não se adap -

tam ao am bi en te de re ser va tó rio e que pos su em

po pu la ções pe que nas ou dis per sas. Essas po pu la -

ções de pen dem de que os in di ví du os pos sam des -

lo car-se, mes mo que por pe que nas dis tân ci as,

tan to para re pro du zir quan to para exer cer o que

se de no mi na “efe i to res ga te”. O efe i to res ga te

ocor re quan do no vos in di ví du os co lo ni zam uma

área, aju dan do a re com por a po pu la ção lo cal

após um even to de re du ção do ta ma nho po pu la -

ci o nal ou mes mo de ex tin ção lo cal. Qu an do há

mu i tas bar ra gens na ma lha hi dro grá fi ca, essa pos -

si bi li da de de efe i to res ga te fica tam bém re du zi da.

O se gun do as pec to a des ta car é que as bar ra -

gens po dem, em di fe ren tes gra us, al te rar o re gi me

hi dro ló gi co dos rios. O ci clo de vida de mu i tas es -

pé ci es de pe i xe e de ou tros or ga nis mos está as so -

ci a do às flu tu a ções na tu ra is do re gi me hi dro ló gi -

co, que ge ram di ver sas mo di fi ca ções no am bi en te

eco ló gi co dos rios como, por exem plo, flu tu a ção

na dis po ni bi li da de de ali men tos para os pe i xes jo -

vens, al te ra ções nas ca rac te rís ti cas fí si cas e quí mi -

cas da água, aces so a ha bi tats na pla ní cie de inun -

da ção. O pró prio de sen ca de a men to fi si o ló gi co da 

re pro du ção de cer tas es pé ci es pode de pen der de

“si na is” da dos pelo rio quan do sua va zão co me ça

a au men tar du ran te o pe río do de che i as. Logo, o

im pac to so bre os pe i xes pode ser mu i to ele va do

nas ba ci as cujo re gi me hi dro ló gi co ad qui re uma

di nâ mi ca mu i to di fe ren te da que la exis ten te sem

as bar ra gens. Na di nâ mi ca das po pu la ções de pe i -

xes es ses im pac tos se re fle tem em vá ri os mo men -

tos, im pe din do a re no va ção das po pu la ções a

cada ge ra ção, le van do as sim ao de clí nio po pu la -

ci o nal e even tu al men te à ex tin ção. Espe ci fi ca -

men te, as al te ra ções des cri tas pre ju di cam a taxa

de na ta li da de, pois po dem im pe dir que ocor ra a

de so va, au men tam a mor ta li da de dos ovos, lar vas 

e jo vens, e blo que i am o trân si to de in di ví du os, im -

pe din do o efe i to res ga te em po pu la ções que es te -

jam de cres cen do ou lo cal men te ex tin tas.

IHU On-Line – Em que me di da as hi dre lé tri -

cas in ter fe rem na rede de água e de es go tos

das ci da des?
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Sil via Pa gel – Con for me téc ni cos des ta Fun da -

ção exis tem dois ti pos bá si cos de con fi gu ra ção de

usi nas hi dre lé tri cas: ge ra ção no pé da bar ra gem e

ge ra ção com alça de va zão re du zi da.

Na ge ra ção no pé da bar ra gem, a for ma ção

do re ser va tó rio di mi nui a ve lo ci da de das águas do 

rio, e con se quen te men te di mi nui a ca pa ci da de de

ae ra ção e au to de pu ra ção. Por tan to, ape sar do

ma i or po der de di lu i ção no re ser va tó rio, os es go -

tos lan ça dos so fre rão me nos ae ra ção e de pu ra ção 

do que nos tre chos de cor ren te za. Na ge ra ção

com alça de va zão re du zi da, os re ser va tó ri os são

me no res; po rém, par te do rio é des vi a da para a

Casa de For ça (ge ra ção) e ou tra par te pros se gue

no cur so nor mal do rio até en con trar com as

águas que fo ram des vi a das para ge ra ção. Este

tre cho de rio, cuja par te das águas foi des vi a da

para ge ra ção, de no mi na-se alça de va zão re du zi -

da. Nes te tre cho (alça) do rio, o po der de di lu i ção 

é me nor, de vi do à di mi nu i ção da va zão. É o lo cal 

de ma i or im pac to para lan ça men to de es go tos e

ou tros ti pos de ma té ria or gâ ni ca. No caso dos sis -

te mas de abas te ci men to de água, as cap ta ções

lo ca li za das em al ças de va zão re du zi das es ta rão

pre ju di ca das, e de vem ser re a lo ca das para tre -

chos de ma i or va zão.
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O Rio Gran de do Sul pode mos trar para o

Bra sil como é pos sí vel re pen sar a ma triz ener gé ti ca

Entre vis ta com Ale xan dre Krob

Ale xan dre Krob é vice-pre si den te do Co mi tê

Esta du al da Re ser va da Bi os fe ra da Mata Atlân ti ca,

co or de na dor do Co le gi a do Re gi o nal Sul da Re ser -

va da Bi os fe ra da Mata Atlân ti ca (RS/SC/PR/MS) e

co or de na dor téc ni co do Insti tu to Cu ri ca ca.

Na en tre vis ta que se gue, con ce di da à jor na -

lis ta Gra zi e la Wol fart da IHU On-Line por e-mail, 

pu bli ca da em 30 de agos to de 2010 na sua edi ção

341, Ale xan dre Krob de fen de que os “téc ni cos

dos ór gãos de ener gia de ve ri am es tar tra ba lhan do 

por al ter na ti vas ener gé ti cas me nos im pac tan tes,

bus can do jun to aos ci en tis tas as al ter na ti vas tec -

no ló gi cas que po de ri am ser co lo ca das em prá ti ca.

Téc ni cos dos ór gãos li cen ci a do res de ve ri am atu ar

com gran de res pon sa bi li da de na aná li se dos es tu -

dos am bi en ta is e fir mar po si ção quan to à ne ces si -

da de de ava li a ções in te gra das de cada ba cia. De -

ve ri am tam bém ser fir mes quan do con si de ra rem

que um em pre en di men to não é am bi en tal men te

ou so ci al men te viá vel ao in vés de ten tar en con trar 

me di das com pen sa tó ri as e mi ti ga do ras para tudo, 

o que não exis te. Ci en tis tas de ve ri am ser mais

com pro me ti dos com a apli ca ção dos re sul ta dos

do co nhe ci men to na for mu la ção e apli ca ção de

po lí ti cas pú bli cas, pois um co nhe ci men to que

ape nas gera pon tu a ção aca dê mi ca, e não é apli -

ca do numa mu dan ça de pos tu ra, tem pou co ou

ne nhum va lor. As ONGs de ve ri am ser ain da mais

com ba ti vas ado tan do nes se pro ces so uma pos tu -

ra po lí ti ca ba se a da na co e rên cia com os co nhe ci -

men tos ci en tí fi cos”. E fi na li za afir man do que os

po lí ti cos “de ve ri am ter ma i or com pro mis so com a

so ci e da de como um todo, com os di re i tos di fu sos

que nos fo ram ga ran ti dos pela Cons ti tu i ção e que, 

mu i tas ve zes, são de i xa dos de lado para aten der

aos in te res ses se to ri a is de quem ven de obras e

ven de ener gia”.

Ale xan dre Krob per ce be que há um gran de

de sa fio à po lí ti ca ener gé ti ca bra si le i ra: o de ser ca -

paz de en con trar so lu ções para a cres cen te de -

man da ener gé ti ca numa nova ma triz de ge ra ção

de ener gi as. Uma nova ma triz ener gé ti ca ide al

para Ale xan dre Krob se ria uma ma triz “onde as

for mas de ge ra ção se jam me nos im pac tan tes,

com um apro ve i ta men to mu i to ma i or da ener gia

so lar, eó li ca, das ma rés, com a op ção pe las pe -

que nas hi dre lé tri cas ge ran do ener gia para ser

con su mi da na re gião, com um es for ço mu i to gran -

de para re du zir as per das de trans mis são e re po -

ten ci a li zar ge ra do res”. E con ti nua: “Se nes sa nova 

era ener gé ti ca ain da hou ves se lu gar para al gu mas

gran des usi nas hi dre lé tri cas, o de sa fio se ria pla ne -

já-las e cons truí-las sem ca u sar gra ves e ir re ver sí -

ve is im pac tos so ci a is e am bi en ta is como vem

acontecendo”.

IHU On-Line – Qu a is os prin ci pa is de sa fi os

que as usi nas hi dre lé tri cas apre sen tam hoje 

à re a li da de so ci al e am bi en tal do Rio Gran -

de do Sul?

Ale xan dre Krob – Há um gran de de sa fio, de or -

dem su pe ri or, pos to à po lí ti ca ener gé ti ca bra si le i -

ra. Se ria o de ser ca paz de en con trar so lu ções para 

a cres cen te de man da ener gé ti ca numa nova ma -

triz de ge ra ção de ener gi as. Uma ma triz onde as

for mas de ge ra ção se jam me nos im pac tan tes,

com um apro ve i ta men to mu i to ma i or da ener gia

so lar, eó li ca, das ma rés, com a op ção pe las pe -

que nas hi dre lé tri cas ge ran do ener gia para ser

con su mi da na re gião, com um es for ço mu i to gran -
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de para re du zir as per das de trans mis são e re po -

ten ci a li zar ge ra do res. Se nes sa nova era ener gé ti -

ca ain da hou ves se lu gar para al gu mas gran des

usi nas hi dre lé tri cas, o de sa fio se ria pla ne já-las e

cons truí-las sem ca u sar gra ves e ir re ver sí ve is im -

pac tos so ci a is e am bi en ta is como vem acon te cen -

do. Para tal, se ria ne ces sá rio mu dar, no âm bi to

con cre to, a ava li a ção das ba ci as hi dro grá fi cas de

um mero e sim plis ta cál cu lo de po ten ci al hi dre lé -

tri co para uma ava li a ção in te gra da com cu nho

am bi en tal e so ci al. Daí se ria pos sí vel, den tre um

con jun to de al ter na ti vas lo ca ci o na is exis ten tes, es -

co lher aque les efe ti va men te me nos im pac tan tes,

li mi tan do a ca pa ci da de de car ga de cada ba cia a

um nú me ro bem me nor de em pre en di men tos.

Evi den te men te, isso só é pos sí vel com ou tras for -

mas de ener gia e com uma po lí ti ca am bi en tal que

vise tam bém a um con tro le do con su mis mo e,

con se quen te men te, da demanda energética.

IHU On-Line – Como o Co mi tê da Re ser va

da Bi os fe ra da Mata Atlân ti ca no Rio Gran -

de do Sul se po si ci o na em re la ção às usi nas

hi dre lé tri cas no es ta do?

Ale xan dre Krob – Qu an do a lo ca li za ção das usi -

nas hi dre lé tri cas está den tro da área da Re ser va

da Bi os fe ra da Mata Atlân ti ca, ne ces sa ri a men te

te mos que ava li ar o li cen ci a men to des se em pre -

en di men to e nos po si ci o nar mos quan to a sua vi a -

bi li da de e aos im pac tos ge ra dos para a bi o di ver si -

da de e a so ci o di ver si da de. Se o em pre en di men to

está con fli tan do com uma zona nú cleo da Re ser va,

aque las áre as que são o “co ra ção” do sis te ma e

que con cen tram o que há de mais im por tan te na

bi o di ver si da de e/ou na cul tu ra que in te res sa ao

povo bra si le i ro e à Unes co, nos sa po si ção é con trá -

ria ao em pre en di men to. Pelo di re i to que o Sis te ma

Na ci o nal de Uni da des de Con ser va ção con fe re ao

sis te ma de ges tão da Re ser va, de fi ni mos no Rio

Gran de do Sul que as zo nas nú cleo são áre as de

ex clu são para este tipo de em pre en di men to.

IHU On-Line – Qu a is as prin ci pa is ide i as

apre sen ta das no do cu men to do Co mi tê da

Re ser va da Bi os fe ra da Mata Atlân ti ca no

Rio Gran de do Sul so bre a hi dre lé tri ca de

Pai Qu e rê?

Ale xan dre Krob – Em sín te se, o do cu men to ma -

ni fes ta que a hi dre lé tri ca de Pai Qu e rê ca u sa rá da -

nos ir re ver sí ve is à bi o di ver si da de e ao pa tri mô nio

cul tu ral da Mata Atlân ti ca, que não são com pen -

sá ve is ou mi ni mi zá ve is após o im pac to ca u sa do

pelo li cen ci a men to fra u du len to da hi dre lé tri ca de

Bar ra Gran de. Expres sa que toda a bi o di ver si da -

de que se en con tra para cima, ou a mon tan te de

Bar ra Gran de, deve ser con ser va da; que o não li -

cen ci a men to de Pai Qu e rê sig ni fi ca im pe dir a ex -

tin ção re gi o nal de al guns gran des ma mí fe ros e

aves de ra pi na, de al gu mas es pé ci es en dê mi cas

da flo ra e evi tar a frag men ta ção de fi ni ti va de um

cor re dor eco ló gi co de flo res tas de ga le ria que in -

ter li gam a Mata Atlân ti ca cos te i ra com aque la do

Alto Uru guai.

IHU On-Line – Como as hi dre lé tri cas afe -

tam es pe ci fi ca men te a bi o di ver si da de da

Mata Atlân ti ca no Rio Gran de do Sul?

Ale xan dre Krob – Assim como em todo o Bra sil,

a Mata Atlân ti ca no Rio Gran de do Sul foi mu i to

des ma ta da e res ta ram pou cos re ma nes cen tes. So -

bra ram ape nas aque las ma tas que se en con tra -

vam em lo ca is ina ces sí ve is, onde a agri cul tu ra não 

foi ca paz de ocu par ou onde os ma de i re i ros não

con se gui ram che gar. Por isso, gran de par te des tas 

ma tas está nos va les en ca i xa dos dos gran des rios,

jus ta men te onde há in te res se em cons tru ir hi dre lé -

tri cas. São nes tas áre as que se re fu gi a ram mu i tas

das es pé ci es da fa u na ame a ça das de ex tin ção ou

res tam pe que nas po pu la ções de es pé ci es qua se

ex tin tas da flora.

IHU On-Line – Qual deve ser o pa pel de téc -

ni cos, ci en tis tas, en ti da des go ver na men ta is 

e ONGs em re la ção à pro du ção de ener gia

por hi dre lé tri cas?

Ale xan dre Krob – Cada um tem o seu pa pel.

Téc ni cos dos ór gãos de ener gia de ve ri am es tar

tra ba lhan do por al ter na ti vas ener gé ti cas me nos

im pac tan tes, bus can do jun to aos ci en tis tas as al -

ter na ti vas tec no ló gi cas que po de ri am ser co lo ca -

das em prá ti ca. Téc ni cos dos ór gãos li cen ci a do res

de ve ri am atu ar com gran de res pon sa bi li da de na

aná li se dos es tu dos am bi en ta is e fir mar po si ção

quan to à ne ces si da de de ava li a ções in te gra das de
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cada ba cia. De ve ri am tam bém ser fir mes quan do

con si de ra rem que um em pre en di men to não é

am bi en tal men te ou so ci al men te viá vel ao in vés de 

ten tar en con trar me di das com pen sa tó ri as e mi ti -

ga do ras para tudo, o que não exis te. Ci en tis tas de -

ve ri am ser mais com pro me ti dos com a apli ca ção

dos re sul ta dos do co nhe ci men to na for mu la ção e

apli ca ção de po lí ti cas pú bli cas, pois um co nhe ci -

men to que ape nas gera pon tu a ção aca dê mi ca, e

que não é apli ca do numa mu dan ça de pos tu ra,

tem pou co ou ne nhum va lor. As ONGs de ve ri am

ser ain da mais com ba ti vas ado tan do nes se pro ces -

so uma pos tu ra po lí ti ca ba se a da na co e rên cia com

os co nhe ci men tos ci en tí fi cos. A per gun ta não in clu -

iu os po lí ti cos, mas eu faço isso. Estes de ve ri am ter

ma i or com pro mis so com a so ci e da de como um

todo, com os di re i tos di fu sos que nos fo ram ga ran -

ti dos pela Cons ti tu i ção e que, mu i tas ve zes, são de -

i xa dos de lado para aten der aos in te res ses se to ri a is

de quem ven de obras e ven de ener gia.

IHU On-Line – Qual de ve ria ser o li mi te de

bar ra men tos hi dre lé tri cos numa ba cia? Isso 

é res pe i ta do aqui no Rio Gran de do Sul?

Ale xan dre Krob – O li mi te de bar ra men tos em

uma ba cia só pode ser de fi ni do por uma ava li a ção 

am bi en tal in te gra da des ta ba cia. Não há in te res se

do se tor hi dre lé tri co bra si le i ro, pú bli co ou pri va -

do, em abrir mão da que les cál cu los sim plis tas de

po ten ci al hi dre lé tri co fe i tos há qua tro dé ca das e

re a va li ar as ba ci as sob a óti ca da sus ten ta bi li da de. 

Des sa for ma, os li mi tes não são se quer bus ca dos,

com ra ras ex ce ções, quan to mais res pe i ta dos.

IHU On-Line – Como o Rio Gran de do Sul

pode con tri bu ir para re pen sar o mo de lo hi -

dre lé tri co e apos tar em no vas fon tes de

ener gia lim pa e re no vá vel?

Ale xan dre Krob – O Rio Gran de do Sul pode

con tri bu ir com a sua his tó ria de pro ta go nis mo am -

bi en tal mos tran do para o res to do Bra sil como é

pos sí vel re pen sar a ma triz, como é pos sí vel in se rir

cri té ri os am bi en ta is, so ci a is e cul tu ra is no pla ne ja -

men to ener gé ti co, como é pos sí vel pra ti car a sus -

ten ta bi li da de, ti ran do-a do dis cur so vul gar. Re -

cen te men te o Rio Gran de do Sul mos trou sua ca -

pa ci da de pro ta go nis ta numa ten ta ti va de fa zer um 

zo ne a men to eco ló gi co eco nô mi co para a sil vi cul -

tu ra ba se a do em uma sé rie de cri té ri os téc ni cos

tra zi dos por ins ti tu i ções de alto ní vel. Infe liz men te, 

hou ve no pro du to fi nal a pre do mi nân cia de in te -

res ses po lí ti cos so bre as ori en ta ções téc ni cas, mas

a in ten ção e os pas sos que fo ram da dos são de

gran de im por tân cia e ser vem de exem plo re cen te. 

Po de ria ser fe i to o mes mo para a ma triz ener gé ti ca 

do estado.
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Rio Gran de do Sul: uma ca la mi da de so ci al.

Mais de 50 mil pes so as afe ta das pe las hi dre lé tri cas

Entre vis ta com Pa u lo Brack

Pa u lo Brack é mes tre em Bo tâ ni ca pela Uni -

ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul e dou tor

em Eco lo gia e Re cur sos Na tu ra is pela Uni ver si da -

de Fe de ral de São Car los. Des de 2006, vem fa -

zen do par te da Co mis são Téc ni ca Na ci o nal de Bi -

os se gu ran ça – CTNBio e tam bém re pre sen ta o

Insti tu to Ga ú cho de Estu dos Ambi en ta is – InGá,

no Con se lho Esta du al do Meio Ambi en te do RS –

Con se ma-RS.

Em en tre vis ta con ce di da por e-mail à jor na -

lis ta Gra zi e la Wol fart e pu bli ca da em 30 de agos to

de 2010 na edi ção 341 da IHU On-Line, o bió lo -

go ga ú cho Pa u lo Brack de sa ba fa a res pe i to do

con tex to em que os cri té ri os téc ni cos das li cen ças

am bi en ta is para hi dre lé tri cas tor nam-se le tra mor -

ta e o ór gão am bi en tal trans for ma-se em um se tor

de mera chan ce la e de sub ser viên cia aos in te res -

ses pu ra men te po lí ti cos e eco nô mi cos. “Qu e re -

mos que se de fen da a lei, nem que seja o prin cí pio 

da ra zo a bi li da de, pois o cha ma do de sen vol vi -

men to, ago ra, já é ex pli ci ta men te in sus ten tá vel.

Qu e re mos que as em pre sas e os go ver nos res pon -

sá ve is por isso tudo te nham que pa gar na jus ti ça e

te nham o des ti no que a his tó ria lhes re ser va”. Na

sua vi são, as li cen ças am bi en ta is para a li be ra ção

das ati vi da des nas hi dre lé tri cas ga ú chas con ti nu -

am sen do emi ti das “mu i to mais como uma de ci -

são po lí ti ca do que com base em fun da men tos

téc ni cos e que de ve ri am res pe i tar os mar cos le ga is 

da área am bi en tal. A or dem é aten der as de man -

das eco nô mi cas mais ime di a tas”. E acres cen ta: “o 

li cen ci a men to con ti nua sen do for ça do a ava li ar os 

em pre en di men tos de for ma iso la da, caso a caso, e

aca ba en tran do numa ló gi ca es qui zo frê ni ca que

con so li da a ma ne i ra de aten der, sim ples men te, os

di ta mes dos pro je tos go ver na men ta is e os in te res -

ses das em pre sas. O que vai se per der em bi o di ver -

si da de pa re ce não in te res sar mais. Os es tu dos de

im pac to con sa gram-se como uma gran de for ma li -

da de, tre men da men te ten den ci o sos e de ba i xo ní -

vel téc ni co, ser vin do ape nas para as se gu rar a emis -

são de li cen ças. É um es cân da lo, que nin guém

mais nega e aca ba se tor nan do fato con su ma do”.

IHU On-Line – Qu an tas usi nas hi dre lé tri cas

o Rio Gran de do Sul tem atu al men te?

Pa u lo Brack – A Agên cia Na ci o nal de Ener gia

Elé tri ca – Ane el pos sui um ban co de in for ma ções

de ge ra ção5 que dá con ta de que, apro xi ma da -

men te, 75% da ener gia elé tri ca do Rio Gran de do

Sul pro vêm de hi dre lé tri cas (mais de 5 mil Mw),

em qua se 50 em pre en di men tos. Cer ca de 70%

são for ma dos por Pe que nas Cen tra is Hi dre lé tri cas 

– PCHs, que pro du zem até 30 Mw. Algu mas hi dre -

lé tri cas são com par ti lha das com o es ta do de San ta 

Ca ta ri na e lo ca li zam-se no rio Pe lo tas-Uru guai. A

usi na hi dre lé tri ca – UHE de Itá, que fica en tre Ara -

ti ba-RS e Itá-SC, é a ma i or de to das, ge ran do mais

de 1.300 Mw. O Rio Gran de do Sul teve, até quin -

ze anos atrás, sua ener gia elé tri ca ba se a da prin ci -

pal men te nas hi dre lé tri cas da ba cia rio Ja cuí. Ago -

ra a fron te i ra da hi dro e ner gia se des lo ca, sem pa -

rar, para a ba cia dos rios Uru guai e Ta qua ri. No

caso do rio Pe lo tas-Uru guai, que es ta mos acom -
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pa nhan do mais de per to, exis te já qua tro gran des

hi dre lé tri cas, em co lar, no eixo do rio (Foz do

Cha pe có, Itá, Ma cha di nho e Bar ra Gran de). Sem

fa lar em ou tras da mes ma ba cia que se lo ca li zam

no rio Ca no as-SC, ou seja, Cam pos No vos, que

ope ra há al guns anos, e Ga ri bal di, que re cém re -

ce beu li cen ças am bi en ta is. Ago ra de se jam li be rar

mais uma, a UHE de Pai Qu e rê, co la da à mon tan -

te de Bar ra Gran de.

IHU On-Line – Qual a real ne ces si da de de

cada uma de las?

Pa u lo Brack – De pen de do mo de lo de de sen vol -

vi men to a que es ta mos nos re fe rin do. A pro du ção

ener gé ti ca, no mo de lo atu al, visa pri o ri ta ri a men te

o cres ci men to eco nô mi co e a con cen tra ção, a re -

bo que, do con su mo de sen fre a do, prin ci pal men te

do pri me i ro mun do. O se tor elé tri co, hoje, é do mi -

na do por gran des em pre sas pri va das, al gu mas

mul ti na ci o na is do se tor ele tro in ten si vo de ex por -

ta ção de pro du tos com ba i xís si mo va lor agre ga do

(mi né ri os de fer ro, alu mí nio, ci men to etc.). Estas

ques tões são le van ta das prin ci pal men te pelo pro -

fes sor Dr. Cé lio Ber mann,6 do Pro gra ma de

Pós-Gra du a ção em Ener gia da USP, e pelo Dr.

Phi lip Fe arn si de,7 do Insti tu to Na ci o nal de Pes qui -

sas da Ama zô nia – INPA. Eles afir mam que o be -

ne fí cio des ta ge ra ção não é, ne ces sa ri a men te,

para o povo bra si le i ro. Além dis so, Ber mann des -

ta ca que po de ría mos au men tar a efi ciên cia ener -

gé ti ca no Bra sil com o uso mais ra ci o nal, e com a

re po ten ci a li za ção das hi dre lé tri cas já cons tru í das,

o que re pre sen ta ria um ga nho de mais de 30% do

gas to atu al. Fe arn si de, por sua vez, de mons tra

que a ma té ria mor ta no fun do dos re ser va tó ri os

das hi dre lé tri cas é res pon sá vel pela emis são de

mu i ta quan ti da de de me ta no e gás car bô ni co, que 

são os prin ci pa is ga ses re la ci o na dos ao efe i to es tu -

fa e ao aque ci men to cli má ti co glo bal. No mo de lo

atu al bra si le i ro, após 1998, te mos a ma i or par te

da pro du ção de ener gia con ce di da a em pre sas

pri va das, o que fa vo re ce a vi são de mer ca do na

área. Ou seja, tor na-se in te res san te ao mer ca do o

uso de 100% dos nos sos rios para a pro du ção

ener gé ti ca com ga nhos eco nô mi cos a em pre sas,

em par te es tran ge i ras. A Ane el faz le i lões de ener -

gia, emi te con ces sões, o que sig ni fi ca tam bém le i -

lo ar nos sos rios. Infe liz men te, aca ba não in te res -

san do a este mo de lo o uso mais ra ci o nal da ener -

gia e as ques tões so ci o am bi en ta is. Nes te mo de lo

não são con ta bi li za dos os ver da de i ros im pac tos

ou pre ju í zos, que são mu i tos, e, as sim, a hi dre le tri -

ci da de tor na-se mais “ba ra ta” e mais “com pe ti ti -

va” do que a ener gia so lar e a eó li ca, que re pre -

sen tam me nor im pac to.

IHU On-Line – Quem mais so fre as con se -

quên ci as das hi dre lé tri cas no Rio Gran de

do Sul?

Pa u lo Brack – De ze nas de mi lha res de fa mí li as

fo ram e con ti nu am sen do de sa lo ja das no es ta do

e, in clu si ve, daí sur giu em par te o Mo vi men to dos

Tra ba lha do res Ru ra is Sem Ter ra – MST, a par tir

da úl ti ma dé ca da de 1970. No Bra sil, se gun do o

re la tó rio da Co mis são Mun di al de Bar ra gens,8

que ad mi te en tre 40 a 80 mi lhões de pes so as di re -

ta men te afe ta das, e pe las es ti ma ti vas do Mo vi -

men to dos Atin gi dos por Bar ra gens9 – MAB10 já te -

ría mos, até hoje, mais de um mi lhão de pes so as

ex pul sas de suas ter ras. Os pla nos de ce na is da
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9 Leia a en tre vis ta O BNDES na vi são dos mo vi men tos so ci a is, fe i ta pela IHU On-Line com Luiz Dal la Cos ta, co or de na dor do

Mo vi men to por Atin gi dos por Bar ra gens – MAB. Ela foi pu bli ca da nas No tí ci as do Dia do sí tio do IHU em 20-11-2009. Dis po -
ní vel em: http://mi gre.me/1aV5E (Nota da IHU On-Line)

10 Dis po ní vel em: http://mi gre.me/17i9h. (Nota do en tre vis ta do)



Empre sa de Pes qui sas Ener gé ti cas – EPE do Mi -

nis té rio de Mi nas e Ener gia pre ve em ou tras cem

mil pes so as, obri ga to ri a men te, de sa lo ja das. Nes te 

va lor, pelo me nos 15% se ri am po vos in dí ge nas.

No Rio Gran de do Sul, se fo rem in clu í dos to dos os 

pro je tos pre vis tos de hi dre lé tri cas (dez ou onze

gran des hi dre lé tri cas em sé rie no Rio Uru guai),

des ta can do-se a ma i or de las, a UHE Ga ra bi (en tre

o Rio Gran de do Sul e a Argen ti na), pro va vel men -

te te ría mos mais de 50 mil pes so as afe ta das. Isso é

uma ca la mi da de so ci al. No que se re fe re à bi o di -

ver si da de, a ca tás tro fe já está acon te cen do, te mos 

pro vas e va mos con ti nu ar a de nun ci ar. Por exem -

plo, uma es pé cie de bro mé lia (dyckia bre vi fo lia)

do sal to do Yu cu mã (Der ru ba das-RS), aba i xo das

bar ra gens do tre cho do rio Uru guai, pra ti ca men te

de sa pa re ceu e ca mi nha para a ex tin ção de vi do à

al te ra ção da va zão do rio. Estão des tru in do tam -

bém a bi o di ver si da de da Zona Nú cleo da Re ser va

da Bi os fe ra da Mata Atlân ti ca, pa tri mô nio de fen -

di do pela Cons ti tu i ção, e as prin ci pa is Áre as Pri o -

ri tá ri as para a Con ser va ção da Bi o di ver si da de

(Mi nis té rio de Mi nhas e Ener gi as, 2007). Estes

pro je tos fo ram con ce bi dos lá no go ver no mi li tar,

em 1977, e pra ti ca men te não so fre ram al te ra ções, 

e ago ra ga nham for ça com o mo de lo atu al que

com pro me te o fu tu ro do pla ne ta. Esta vi são vem

sen do ado ta da pe los úl ti mos go ver nos do Bra sil,

tan to pe los pro gra mas Avan ça Bra sil como pelo

Pro gra ma de Ace le ra ção do Cres ci men to – PAC.

IHU On-Line – Qu a is os prin ci pa is en tra ves

am bi en ta is e so ci a is pro vo ca dos pela hi dre -

lé tri ca de Pai Qu e rê11, no rio Pe lo tas?

Pa u lo Brack – A pa la vra en tra ve tal vez não seja

a mais apro pri a da. Eu di ria da nos. Nes te caso, de -

cor ren tes da en tão quin ta hi dre lé tri ca, co la da às

ou tras qua tro re fe ri das an te ri or men te. Ela atin gi -

ria em che io a Zona Nú cleo da Re ser va da Bi os fe -

ra da Mata Atlân ti ca, pa tri mô nio mun di al pela

Unes co. O muro des ta hi dre lé tri ca te ria 150 me -

tros de al tu ra, e trans for ma ria a área em um lago

de águas com pro me ti das pela de com po si ção da

ma té ria ve ge tal mor ta, de sa pa re cen do flo res tas e

um rio lím pi do e che io de cor re de i ras, com rica

fa u na e flo ra aquá ti ca que vive em con di ções de

ha bi tats mu i to par ti cu la res. Po de ri am de sa pa re -

cer mais de duas de ze nas de es pé ci es de pe i xes de

rios ca u da lo sos, des ta can do-se pe i xes do gru po

dos cas cu dos, so man do-se a isso a des tru i ção de

flo res tas com Ara u cá ria, das mais con tí nu as ain da

exis ten tes e em boas con di ções de con ser va ção

do sul do Bra sil. Os da dos do es tu do de im pac to

am bi en tal, apre sen ta dos re cen te men te, con fir -

mam que mais de qua tro mil hec ta res de flo res tas

su cum bi ri am com esta obra. Te ría mos, por exem -

plo, a su pres são ou mor te por afo ga men to, como

ocor reu em Bar ra Gran de, de mais de cin co mi -

lhões de ár vo res (200 mil ara u cá ri as), o que cor -

res pon de ria a três ve zes a ar bo ri za ção ur ba na de

Por to Ale gre. Da mes ma for ma es tão em si tu a ção

crí ti ca de ame a ça de ex tin ção ou tras de ze nas de

es pé ci es da flo ra, iden ti fi ca das no lo cal, e vá ri as

es pé ci es da fa u na ter res tre. Este é o caso do

puma, da ja gua ti ri ca, do que i xa da (es pé cie de

por co do mato res tri to à área, no RS), do ga -

vião-de-pe na cho, do uru bu-rei, en tre ou tros. No

que se re fe re à po pu la ção hu ma na, nem sem pre

os da dos apre sen ta dos pe las em pre sas são con -

fiá ve is, mas o EIA-RIMA (es tu do e re la tó rio de im -

pac to am bi en tal) dá con ta de 334 fa mí li as. Em

Bar ra Gran de, onde fo ram atin gi das mais de

1200 fa mí li as, o MAB ad mi tiu que as em pre sas

su bes ti ma ram o va lor to tal. Em ge ral as em pre sas 

não con ta bi li za ram pes so as sem es cri tu ras re co -

nhe ci das e os pos se i ros. As in for ma ções são dis -

po ni bi li za das ba si ca men te pe las em pre sas e o

go ver no se ba se ia ne las, sem fa zer uma che ca -
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11 A usi na hi dre lé tri ca de Pai Qu e rê é um pro je to de cons tru ção no âm bi to do Pro gra ma de Ace le ra ção de Cres ci men to – PAC.
Será lo ca li za da no rio Pe lo tas, en tre os mu ni cí pi os de Bom Je sus-RS e La ges-SC, em um des ní vel de apro xi ma da men te 150 me -
tros em um tre cho de 80 km de rio. Terá ca pa ci da de ins ta la da de 292 Mw. Se rão ala ga dos cer ca de 6.100 hec ta res da Zona Nú -
cleo da Re ser va da Bi os fe ra da Mata Atlân ti ca, pa tri mô nio mun di al, se gun do a Unes co. Atu al men te está em pro ces so de li cen -
ci a men to pelo Iba ma. O PAC clas si fi cou o pro je to como em es ta do de aten ção, re pre sen ta do pela cor ama re la. A obra tem in -
ves ti men tos pre vis tos de R$968,92 mi lhões. No ápi ce de sua cons tru ção o em pre en di men to deve ge rar 1,8 mil em pre gos di re -
tos, além de ou tros 3,6 mil em pre gos in di re tos. A usi na é con tro la da pela SPE Con sór cio Empre sa ri al Pai Qu e rê, cons ti tu í da por 
Gru po Vo to ran tim (80,10%), DME Ener gé ti ca (4,50%) e Alcoa (15,34%). (Nota da IHU On-Line)



gem, pois isso re quer von ta de po lí ti ca e não in te -

res sa às me tas do cres ci men to.

IHU On-Line – Como o se nhor re la ci o na a hi -

dre lé tri ca de Pai Qu e rê e a de Bar ra Gran de?12

Pa u lo Brack – Bar ra Gran de foi ba se a da em um

es tu do de im pac to am bi en tal pro fun da men te ir re -

gu lar, re a li za do pela em pre sa Enge vix, uma das

que mais cons trói bar ra gens no Bra sil, o que ge -

rou uma mul ta de 10 mi lhões de re a is emi ti da pelo 

Iba ma. A em pre sa re cor reu, e pas sou in có lu me,

como, em ge ral, acon te ce com as em pre i te i ras no

Bra sil. As ir re gu la ri da des fo ram re co nhe ci das,

além do Mi nis té rio de Meio Ambi en te, pela jus ti ça. 

Para dar per mis são para a con ti nu i da de da obra,

em se tem bro de 2004, foi ela bo ra do um do cu -

men to, cha ma do Ter mo de Com pro mis so – TC de 

Bar ra Gran de,13 as si na do pelo go ver no, as em -

pre sas e a jus ti ça, com al guns con di ci o nan tes, in -

fe liz men te não cum pri dos até ago ra. O dano de

mu i tas hi dre lé tri cas é ir re pa rá vel. Em Bar ra Gran -

de fo ram per di dos seis mil hec ta res de flo res tas,

que re pre sen ta vam um cor re dor úni co en tre a flo -

res ta do Alto Uru guai e a flo res ta com Ara u cá ri as.

As ima gens do Go o gle Earth de no ta vam uma

enor me man cha ver de-es cu ra que eu tive a opor -

tu ni da de de ver, no lo cal. Em ja ne i ro de 2005, fi -

quei sur pre en di do quan do, na de sem bo ca du ra

do rio Va cas Gor das com o rio Pe lo tas, de pa -

rei-me com uma das ma tas mais exu be ran tes que

ha via vis to. Olha va para to dos os la dos e via só

flo res tas, com um por te im pres si o nan te. Olha va

para ba i xo e via águas cris ta li nas, cor ren tes e ra -

sas, po vo a das de di fe ren tes ti pos de pe i xes de cor -

re de i ras. Uma sé rie de plan tas ra rís si mas e res tri -

tas àque las con di ções. E sen tia que isso tudo ia se

aca bar. De po is vi a be le za das cor re de i ras do Par -

que Mu ni ci pal de Enca na dos, que era um car tão

pos tal de Va ca ria, ser con de na da à mor te. Não

con se guia en ten der e tam bém não ti nha ide ia de

que em Pai Qu e rê po de ria ser uma si tu a ção se me -

lhan te à de Bar ra Gran de. Ou tra des gra ça pre me -

di ta da, como par te de uma gran de ca la mi da de

que ame a ça de co lap sar a bi o di ver si da de da ba cia 

do rio Uru guai e trans for má-lo em uma mera es -

ca da de la gos, fa ti a dos por con ces sões a em pre sas 

que não pa ram de cres cer. Tam bém não ti nha a

ide ia de que a ava lan che de hi dre lé tri cas, con ce bi -

das há mais de 30 anos, ape nas es ta va co me çan -

do. A tris te iro nia des te pro ces so é que a Ca mar go

Cor rêa, uma das pro pri e tá ri as e em pre i te i ras res -

pon sá ve is pela cons tru ção de Bar ra Gran de, exi -

bia no lo cal da obra al guns car ta zes, com sua cer ti -

fi ca ção am bi en tal ISO 14.001 e pla cas que di zi am

“cu i de do meio am bi en te” e “pre ser ve a flo ra e a

fa u na”. E a BAESA, con sór cio da obra, fez de con -

ta que res ga tou a vida da bro mé lia-dos-la je dos

(dyckia dis tach ya), abrin do cla re i ras na be i ra da

bar ra gem e ten tan do cri ar um am bi en te ar ti fi ci al

para que esta es pé cie ame a ça da e en dê mi ca do

tre cho do rio pu des se con ti nu ar vi ven do. A bro -

mé lia até pode con ti nu ar fora de seu ha bi tat, mas

não se sabe por quan to tem po por que as po pu la -

ções de vem ser nu me ro sas e com va ri a bi li da de

ge né ti ca, o que não foi o caso. Este “pri vi lé gio” se -

quer atin giu ou tras tan tas es pé ci es res tri tas às con -

di ções des cri tas aqui, pro va vel men te em vias de

ex tin ção, fato que con tra ria o ar ti go 225 da Cons -

ti tu i ção Fe de ral, que não per mi te que se co lo -

quem em ris co de ex tin ção as es pé ci es de nos sa

flo ra e fa u na. Qu e re mos que se de fen da a lei, nem 

que seja o prin cí pio da ra zo a bi li da de, pois o cha -

ma do de sen vol vi men to, ago ra, já é ex pli ci ta men -

te in sus ten tá vel. Qu e re mos que as em pre sas e os

go ver nos res pon sá ve is por isso tudo te nham que

pa gar na jus ti ça e te nham o des ti no que a his tó ria

lhes re ser va.

IHU On-Line – Qu a is as prin ci pa is ir re gu la -

ri da des, con tra di ções e ques tões que fi ca -

ram pen den tes, de po is de cin co anos de

emis são da li cen ça?

Pa u lo Brack – As pen dên ci as de Bar ra Gran de

fo ram vá ri as. O go ver no fe de ral não faz ques tão

20

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO

12 A usi na hi dre lé tri ca de Bar ra Gran de foi cons tru í da en tre os mu ni cí pi os bra si le i ros de Ani ta Ga ri bal di e Pi nhal da Ser ra, no es ta -
do do Rio Gran de do Sul. Ela pos sui três tur bi nas, que no to tal ge ram 708 Mw. A em pre sa res pon sá vel pela cons tru ção e ope ra -
ção da usi na é a Ener gé ti ca Bar ra Gran de – Ba e sa. (Nota da IHU On-Line)

13 Dis po ní vel em: http://mi gre.me/17ibK. (Nota do en tre vis ta do)



de cum pri-las, ape sar de mu i tas ten ta ti vas de téc -

ni cos do Mi nis té rio do Meio Ambi en te e do Iba ma. 

A pri me i ra, é que o TC de Bar ra Gran de co lo ca va

a obri ga to ri e da de de uma ava li a ção am bi en tal es -

tra té gi ca ou in te gra da (AAI)14 da ba cia do rio Uru -

guai, an tes de dar con ti nu i da de ao li cen ci a men to

dos de ma is em pre en di men tos. Isso foi fe i to, às

aves sas, pelo Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia. Foi

cri a do um do cu men to,15 pra ti ca men te en co men -

da do, pelo se tor da pro du ção de ener gia hi dre lé -

tri ca, re a li za do por com pa nhi as con sul to ras que

pres ta vam ser vi ços às em pre sas hi dre lé tri cas.

Como era de se es pe rar, con si de ra ram viá ve is to -

dos os em pre en di men tos pre vis tos, agre gan do,

po rém, al gu mas mi ti ga ções. O Mi nis té rio do Meio

Ambi en te con si de rou o es tu do ina de qua do e in -

su fi ci en te, vin do a so li ci tar ou tro, que foi co or de -

na do pelo prof. Dr. Ra fa el Ca bral Cruz,16 da Uni -

pam pa, jun ta men te com pes qui sa do res da UFSM,

cha ma do FRAG-RIO Uru guai. Este es tu do é de

alto ní vel e res pon de, de for ma in te li gen te, a este

pro ces so. Por exem plo, o es tu do apon ta que para

se ga ran tir a so bre vi vên cia de pe i xes, como o

dou ra do e o su ru bim, de vem ser man ti dos pelo

me nos 80 km de rio sem bar ra men tos. Ou seja, o

tra ba lho re for ça a vi são ne ces sá ria de uma ava li a -

ção pré via glo bal da ba cia bem como a ne ces si da -

de de tre chos de rios li vres de bar ra men tos, le van -

tan do as gran des fra gi li da des so ci o am bi en ta is17

de cada tre cho, com des ta que à área de Pai Qu e -

rê. Estes itens de ve ri am es tar, sem pre, em pri me i -

ro lu gar em re la ção às re gras de mer ca do. La -

men ta vel men te, o es tu do foi cri ti ca do de for ma

me ra men te po lí ti ca e sem cri té ri os ci en tí fi cos pela

se nho ra Már cia Ca mar go, as ses so ra do Mi nis té rio

de Mi nas e Ener gia e que es ta va afi na da à ex-mi -

nis tra da Casa Ci vil, Dil ma Rous seff. Re sul ta do:

por co lo car em dú vi da al gu mas obras do PAC, o

es tu do foi en fra que ci do e, pelo me nos tem po ra ri a -

men te, de i xa do de lado. Tam bém fo ram afas ta -

dos do pro ces so de li cen ci a men to, ou co lo ca dos

na “ge la de i ra”, al guns dos téc ni cos mais sé ri os do

Iba ma, que acom pa nha vam o pro je to de Pai Qu e -

rê. Em re la ção às ou tras pen dên ci as do TC, des ta -

ca mos aqui a obri ga to ri e da de na cri a ção do Cor -

re dor Eco ló gi co do Rio Pe lo tas-Uru guai, que foi

pro pos to por téc ni cos do Mi nis té rio do Meio

Ambi en te de no mi na do como Re fú gio da Vida Sil -

ves tre do rio Pe lo tas-Apa ra dos da Ser ra. A ex-mi -

nis tra da Casa Ci vil, o Mi nis tro de Mi nas e Ener gia

e o pre si den te da Re pú bli ca aca ba ram man dan do 

en ga ve tar a pro pos ta até que seja ga ran ti da a

emis são da li cen ça am bi en tal para to car adi an te

Pai Qu e rê. Qu an to à área que de ve ria ser com pra -

da para com pen sar o que se per deu com Bar ra

Gran de (5.740 hec ta res), a BAESA de po si tou o va -

lor em ju í zo, pois o Iba ma não teve au to ri za ção do 

go ver no fe de ral para de fi nir que a área mais se -

me lhan te, e que de ve ria ser ad qui ri da, se ria jus ta -

men te a área pre vis ta para Pai Qu e rê. E fi ca ram

pen den tes tam bém os re sul ta dos do mo ni to ra -

men to da fa u na e da flo ra bem como os pro gra -

mas para a ga ran tia de so bre vi vên cia das es pé ci es 

ame a ça das. O MAB tam bém re cla ma itens re la ti -

vos ao não cum pri men to de vá ri as in de ni za ções

às fa mí li as atin gi das pela UHE de Bar ra Gran de.

IHU On-Line – Como o se nhor ava lia, de for -

ma ge ral, os es tu dos fe i tos an tes da ins ta la -

ção de hi dre lé tri cas no Rio Gran de do Sul

em re la ção ao im pac to am bi en tal?

Paulo Brack – Ape sar do es for ço he rói co de mu i -

tos téc ni cos do ór gão fe de ral (Iba ma) – que ana li -

sa os tre chos in te res ta du a is ou o bi na ci o nal do rio
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14 Dis po ni vel em: http://mi gre.me/17i co. (Nota do en tre vis ta do)
15 Dis po ní vel em: http://mi gre.me/17i de. (Nota do en tre vis ta do)
16 Ra fa el Ca bral Cruz: dou tor em Eco lo gia pela Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul, é pro fes sor do Cen tro de Ciên ci as

Ru ra is de São Ga bri el, Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral do Pam pa – Uni pam pa e no Pro gra ma de Pós-Gra du a ção em Enge -
nha ria Ci vil da Uni ver si da de Fe de ral de San ta Ma ria. Atua em Ges tão Ambi en tal, com ên fa se em ges tão de re cur sos hí dri cos,
es tu dos de im pac to am bi en tal, zo ne a men to am bi en tal e aná li se in te gra da de ba ci as hi dro grá fi cas. Atua tam bém em eco lo gia
de rios e de áre as úmi das, com ên fa se na aná li se do re gi me de pul sos para de ter mi na ção de con di ci o nan tes eco ló gi cos para de -
fi ni ção da va zão re ma nes cen te nos cor pos de água, com apli ca ção no li cen ci a men to de obras de bar ra gens para fins de ge ra ção 
de ener gia elé tri ca, ir ri ga ção e abas te ci men to de água. (Nota da IHU On-Line)

17 Dis po ní vel em: http://mi gre.me/17idV. (Nota do en tre vis ta do)



Uru guai – e dos ór gãos es ta du a is (Fun da ção Esta -

du al de Pro te ção Ambi en tal – Fe pam; Se cre ta ria

do Meio Ambi en te – Sema; e Fun da ção do Meio

Ambi en te – Fat ma) – que ana li sam os rios ex clu si -

vos dos es ta dos – in fe liz men te, as li cen ças con ti -

nu am sen do emi ti das mu i to mais como uma de ci -

são po lí ti ca do que com base em fun da men tos

téc ni cos e que de ve ri am res pe i tar os mar cos le ga is 

da área am bi en tal. A or dem é aten der as de man -

das eco nô mi cas mais ime di a tas. Exis te uma “cor -

re ia de trans mis são”, de cima para ba i xo, a par tir

da cú pu la dos go ver nos, so bre a che fia do se tor de 

li cen ci a men to. O li cen ci a men to con ti nua sen do

for ça do a ava li ar os em pre en di men tos de for ma

iso la da, caso a caso, e aca ba en tran do numa ló gi -

ca es qui zo frê ni ca que con so li da a ma ne i ra de

aten der, sim ples men te, os di ta mes dos pro je tos

go ver na men ta is e os in te res ses das em pre sas. O

que vai se per der em bi o di ver si da de pa re ce não

in te res sar mais. Os es tu dos de im pac to con sa -

gram-se como uma gran de for ma li da de, tre men -

da men te ten den ci o sos e de ba i xo ní vel téc ni co,

ser vin do ape nas para as se gu rar a emis são de li -

cen ças. É um es cân da lo, que nin guém mais nega

e aca ba se tor nan do fato con su ma do.

IHU On-Line – Como o se nhor ava lia a con -

du ção do Iba ma em re la ção às hi dre lé tri cas

no es ta do?

Pa u lo Brack – O Iba ma no Rio Gran de do Sul

tem uma equi pe que se pa u ta por alta se ri e da de e

cum pri men to da lei. Co nhe ço al guns téc ni cos do

ór gão e re co nhe ço o gran de es for ço dos mes mos

para fa zer com que exis tam ra zo a bi li da de e pon -

de ra ção de equi lí brio no pro ces so de li cen ci a men -

to. Po rém, es tão na mira do go ver no e a des mo ti -

va ção e a des va lo ri za ção são evi den tes. O des -

pres tí gio pode ser ilus tra do quan do o pre si den te

da Re pú bli ca, em mais de uma opor tu ni da de, cri -

ti cou18 o que atri bui como um “ex ces so de zelo”,

por exem plo, “com as pe re re cas”19 (BR 101) e

“ba gres”20 (hi dre lé tri cas do rio Ma de i ra). O Mi nis -

té rio Pú bli co, o Tri bu nal de Con tas e as ONGs

tam bém são al vos per ma nen tes da crí ti ca sis te má -

ti ca do po der Exe cu ti vo, na área am bi en tal. Exis te 

um su per po der ex plí ci to dos che fes dos exe cu ti -

vos. Estes se co lo cam, mu i tas ve zes, aci ma da

Cons ti tu i ção, das leis e do po der Ju di ciá rio. De -

ses tru tu ram o ór gão am bi en tal, de for ma de li be ra -

da. A for ma tru cu len ta de se le var as obras do

PAC, da in fra es tru tu ra pe sa da, en fra que ce os ór -

gãos am bi en ta is, o que eu con si de ro um es que ma

já co or de na do, que deve ser com ba ti do, ur gen te -

men te. Che ga mos a pon to em que os téc ni cos dos 

ór gãos am bi en ta is são alvo in dis cri mi na do de as -

sé dio mo ral por par te dos di ri gen tes po lí ti cos, nos

âm bi tos fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal, e fica por

isso mes mo... Aca bo re ce ben do que i xas fre quen -

tes por par te de téc ni cos dos ór gãos am bi en ta is

das três es fe ras de Esta do que vi vem, co ti di a na -

men te, esta pres são psi co ló gi ca, tal vez, por eu ser

mem bro do Con se lho Esta du al de Meio Ambi en te 

– Con se ma do Rio Gran de do Sul e por fa zer par te 

de uma ONG mu i to atu an te, o InGá. Po rém a gen -

te, em ge ral, não tem pro vas e os téc ni cos têm

medo de de nun ci ar. Isso é re vol tan te. Os cri té ri os

téc ni cos tor nam-se le tra mor ta e o ór gão am bi en -

tal trans for ma-se em um se tor de mera chan ce la e

de sub ser viên cia aos in te res ses pu ra men te po lí ti -

cos e eco nô mi cos, como ocor ria há al gu mas dé ca -

das. Con sa gra-se a vi são de que os rios e a na tu re -

za como um todo são tam bém mer ca do ri as. Exis te 

uma re a ção em ca de ia de des mo ro na men to da

es tru tu ra de Esta do no que se re fe re à pro te ção

am bi en tal. Um re tro ces so de dé ca das. É uma

guer ra pelo cres ci men to eco nô mi co, e a qual quer

pre ço. Isso se re fle te em uma ver da de i ra guer ra

con tra a pró pria na tu re za. Tal si tu a ção se apro fun -

da na épo ca pré-ele i to ral, in clu si ve por que mu i tas

em pre sas, que fa zem par te des te es que ma ime di a -

tis ta, são do a do ras de cam pa nhas mi li o ná ri as aos

gran des par ti dos e a can di da tos ali nha dos a es ses

go ver nos. Isso é abo mi ná vel.
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18 Dis po ní vel em: htt://mi gre.me/17i et. (Nota do en tre vis ta do)
19 Dis po ní vel em: htt://mi gre.me/17ifg. (Nota do en tre vis ta do)
20 Dis po ní vel em: http://mi gre.me/17igg. (Nota do en tre vis ta do)



IHU On-Line – Como o se nhor ava lia o tra ta -

men to dado pelo Mi nis té rio do Meio Ambi en -

te às hi dre lé tri cas no Rio Gran de do Sul?

Pa u lo Brack – Ti ve mos a opor tu ni da de de con -

ver sar com a atu al mi nis tra Iza bel la Te i xe i ra,21

quan do era se cre tá ria exe cu ti va do en tão mi nis tro 

Minc,22 no fi nal de 2008. Ape sar de ela con cor dar

com mu i tas de nos sas pon de ra ções, deu para sen -

tir que es ta va sen do pres si o na da a con ti nu ar esse

pro ces so po lí ti co de li be ra ção cé le re e in dis cri mi -

na do de em pre en di men tos no Bra sil, para não

afe tar o nú cleo do go ver no que to ca va o PAC.

Tam bém ti ve mos um con ta to bem pro du ti vo com

téc ni cos do Mi nis té rio do Meio Ambi en te, em Bra -

sí lia, tra tan do des tas ques tões. Inclu si ve, em 2005, 

con ver sa mos com o ex-di re tor de li cen ci a men to

do Iba ma, Nil vo Sil va, que ten tou le var para o se -

tor uma for ma mais in te li gen te de ava li a ção am -

bi en tal es tra té gi ca das ba ci as, de sen vol vi da aqui

da Fe pam, quan do em 2001 ele pre si dia o ór gão.

O mé to do de aná li se fa ci li ta ria a ava li a ção pos te -

ri or de cada em pre en di men to. Entre tan to, a tec -

no cra cia eco no mi cis ta ode ia a in te li gên cia e a ra -

zo a bi li da de na área am bi en tal. Ele foi for ça do a se 

de mi tir e ir para o Quê nia, re pre sen tan do o Bra sil

no Pro gra ma das Na ções Uni das para o De sen -

vol vi men to – PNUD. O ou tro di re tor de li cen ci a -

men to, que fi cou em seu lu gar, o tam bém ga ú cho, 

Luis Fe lip pe Kunz Jr., foi de mi ti do pe los mes mos

mo ti vos. O que cha ma mais aten ção é que foi na

ges tão de Ma ri na Sil va, em 2007. Este di re tor,

cor re ta men te, es ta va de fen den do o pon to de vis ta 

dos téc ni cos do Iba ma que que ri am mais tem po

para de ci dir a li cen ça para as hi dre lé tri cas do rio

Ma de i ra (Ji rau e Sto. Antô nio), em Ron dô nia,

por que os da dos de no ta vam gran de im pac to,

prin ci pal men te em ero são e se di men ta ção no rio,

e mu i tos ris cos e in cóg ni tas. Este é o qua dro que

nin guém mais pode ne gar. E, para fi na li zar, um

dos téc ni cos do Mi nis té rio do Meio Ambi en te me

con fes sou que acre di ta que to dos os ar gu men tos

mais le gí ti mos na área am bi en tal não sen si bi li zam

mais o go ver no fe de ral ou os de ma is go ver nos. O

que po de ria fun ci o nar, se gun do ele, era dar mos

mu i ta vi si bi li da de ao tema (ma ni fes ta ções), e re -

cor rer mos à lei, via Mi nis té rio Pú bli co.

IHU On-Line – Qu a is as con se quên ci as da

ocu pa ção de hi dre lé tri cas para a ba cia do

rio Uru guai?

Pa u lo Brack – O rio Uru guai de sa pa re ce ria

como rio. O go ver no fe de ral não fala dis so, mas a

cons tru ção de mais de dez hi dre lé tri cas co la das

des de oes te, São Bor ja (34 me tros aci ma do mar)

até o les te, São José dos Au sen tes (900 m.a.m.)

con de na ria o rio à mor te. Até ago ra mais de 30

mil pes so as fo ram afe ta das pe las bar ra gens já

cons tru í das, e ou tro nú me ro igual ou ma i or pode

so frer es tes da nos. As pes so as que per dem suas

ter ras, o seu chão, po dem ter trans tor nos e en trar

numa es pi ral de pres si va para o res to da vida.

Além dis so, com a ava lan che de hi dre lé tri cas que

nos que rem im por, pro va vel men te cen te nas de

es pé ci es po de ri am ser ex tin tas, mes mo que isso

leve al guns anos ou dé ca das. Mas o pro ces so está

em cur so. Os ín di ces de ex tin ção mun di al de es pé -

ci es por ano (27 mil) já são mil ve zes ma i o res que

os na tu ra is, se gun do Edward Wil son. Com as hi -

dre lé tri cas isso se ria mu i to trá gi co. Te nho enor me

ca ri nho pelo rio Pe lo tas e o rio Uru guai e pre zo

pela cul tu ra dos ga ú chos que con tam e can tam a

his tó ria da re gião. No nor te do es ta do, o rio Uru -

guai se con fun de com a his tó ria dos mis si o ne i ros23

e do Ca mi nho das Tro pas,24 no rio Pe lo tas. É uma 

bela pa i sa gem que está lá há mi lha res de anos.

Meus pais me en si na ram a amar a na tu re za e res -

pe i tar to das as for mas de vida. E ten to pas sar isso

para meus fi lhos, meus alu nos e ou tras pes so as.

Cre io que mu i tos de nós, ga ú chos, pre za mos por

tudo isso e nos emo ci o na mos tam bém com as

23
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21 Iza bel la Te i xe i ra: mi nis tra do Meio Ambi en te, as su miu o car go em 1° de abril de 2010, subs ti tu in do Car los Minc. Antes de as -
su mir este mi nis té rio, Iza bel la era se cre tá ria exe cu ti va da pas ta de seu an te ces sor. (Nota da IHU On-Line)

22 Car los Minc Ba um feld (1951): po lí ti co e eco no mis ta bra si le i ro, foi mi nis tro do Meio Ambi en te de 27 de maio de 2008 a 31
de mar ço de 2010. (Nota da IHU On-Line)

23 Dis po ní vel em: htt://mi gre.me/17ihC. (Nota do en tre vis ta do)
24 Dis po ní vel em: htt://mi gre.me/17ijE. (Nota do en tre vis ta do)



mú si cas25 de Ce na ir Ma i cá,26 Noel Gu a ra ni27 e Pe -

dro Orta ça28 que can tam as be le zas do rio Uru -

guai, das cor re de i ras, das flo res tas e da gen te que

po voa a be i ra des te nos so ma i or rio do es ta do. Eu

não que ro acre di tar que este de sas tre da mor te do

rio Pe lo tas-Uru guai pos sa acon te cer. É im pos sí vel

acre di tar que nin guém vai fa zer nada para in ter -

rom per esta in sa ni da de.

24
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25 Dis po ní vel em: htt://mi gre.me/17il8. (Nota do en tre vis ta do)
26 Cena ir Ma i cá (1947-1989): can tor e ins tru men tis ta bra si le i ro de mú si ca na ti vis ta. Co nhe ci do por can tar a na tu re za e os

ín di os, foi um dos qua tro tron cos mis si o ne i ros ao lado de Ja i me Ca e ta no Bra un, Pe dro Orta ça e Noel Gu a rany. (Nota da
IHU On-Line)

27 Noel Bor ges do Can to Fa brí cio da Sil va (co nhe ci do por Noel Gu a rany): (1941-1998): mú si co bra si le i ro. (Nota da
IHU On-Line)

28 Pe dro Orta ça (1942): can tor, com po si tor e ins tru men tis ta bra si le i ro de mú si ca na ti vis ta. Can ta as co i sas do seu pas sa do e ho -
me na ge ia ou tros can to res mis si o ne i ros como Jay me Ca e ta no Bra un, Ce na ir Ma i cá, Noel Gu a rany. Em 2006, foi agra ci a do
com o Prê mio Vi tor Ma te us Te i xe i ra, en tre gue pela Assembleia Le gis la ti va do Rio Gran de do Sul. Em 2009, lan çou um DVD ho -
mô ni mo, gra va do em São Mi guel das Mis sões, São Bor ja, São Luiz Gon za ga e San to Ânge lo. (Nota da IHU On-Line)



A cons tru ção de bar ra gens gera in jus ti ças am bi en ta is

Entre vis ta com Edu ar do Rup pent hal

Eduar do Luís Rup pent hal é mes tran do em

De sen vol vi men to Ru ral na Uni ver si da de Fe de ral

do Rio Gran de do Sul – UFRGS. Pos sui gra du a -

ção em Ciên ci as Bi o ló gi cas – Ênfa se Ambi en tal

pela UFRGS.

Em en tre vis ta con ce di da por e-mail à jor na -

lis ta Gra zi e la Wol fart e pu bli ca da em 30 de agos to

de 2010 na edi ção 341 da IHU On-Line, o bió lo -

go afir ma que “as hi dre lé tri cas, gran des obras por

ex ce lên cia, re que rem a ocu pa ção de am plos ter ri -

tó ri os, na ma i o ria das ve zes em de tri men to de seg -

men tos so ci a is vul ne rá ve is, tais como as po pu la -

ções ru ra is, ri be i ri nhas e co mu ni da des ét ni cas”.

Qu an do co me ça o pro ces so de cons tru ção

de uma hi dre lé tri ca, “dois mun dos en tram em

cho que”, pois são em pre en di men tos de ca pi tal

alhe io/fora/es tra nho às co mu ni da des atin gi das,

acre di ta Edu ar do Rup pent hal. Ele ex pli ca ain da

que “em fun ção de uma vi são he ge mô ni ca de ‘de -

sen vol vi men to e pro gres so’, que tem ori en ta do o

pro ces so de mo der ni za ção do Bra sil e sua in ser -

ção no pro ces so con tem po râ neo de glo ba li za ção

eco nô mi ca – prin ci pal men te apro fun da do no se -

gun do go ver no Lula com os Pro gra mas de Ace le -

ra ção do Cres ci men to – PAC 1 e 2 –, co mu ni da des 

ru ra is são des cons ti tu í das do meio am bi en te que,

por ge ra ções, como bem ma te ri al e sim bó li co,

vêm as se gu ran do a ma nu ten ção e a re pro du ção

de seus mo dos de vida, têm a ter ra como pa tri mô -

nio da fa mí lia e da co mu ni da de, de fen di da pela

me mó ria co le ti va e por re gras de uso e com par ti -

lha men to de re cur sos”.

Ao re fle tir so bre as con se quên ci as que as hi -

dre lé tri cas es tão pro vo can do para a pro du ção

agrí co la do Rio Gran de do Sul, Rup pent hal con si -

de ra que elas con tri bu em “para a des ter ri to ri a li za -

ção de co mu ni da des ru ra is, sen do que uma das

con se quên ci as é o êxo do ru ral. E qua se sem pre,

mudan ça de mo de lo agrí co la, pas san do da ‘a gri -

cul tu ra do na ti vo’ para a agri cul tu ra con ven ci o -

nal”. E con clui: “a mu dan ça da atu al ló gi ca ener -

gé ti ca só acon te ce rá com a mu dan ça das es tru tu -

ras da so ci e da de bra si le i ra”.

IHU On-Line – De que ma ne i ra as hi dre lé -

tri cas afe tam os agri cul to res ga ú chos?

Edu ar do Rup pent hal – A cons tru ção de hi dre lé -

tri cas no Rio Gran de do Sul pos sui as mes mas si -

mi la ri da des às ou tras em qual quer lu gar, tan to no

Bra sil (hi dre lé tri cas de Ji rau e San to Antô nio, no

rio Ma de i ra, Belo Mon te no rio Xin gu, etc.) como

em ou tro lu gar no Mun do. As hi dre lé tri cas, gran -

des obras por ex ce lên cia, re que rem a ocu pa ção

de am plos ter ri tó ri os, na ma i o ria das ve zes em de -

tri men to de seg men tos so ci a is vul ne rá ve is, tais

como as po pu la ções ru ra is, ri be i ri nhas e co mu ni -

da des ét ni cas, em fun ção de uma vi são he ge mô -

ni ca de “de sen vol vi men to e pro gres so”, que tem

ori en ta do o pro ces so de mo der ni za ção do Bra sil e

sua in ser ção no pro ces so con tem po râ neo de glo -

ba li za ção eco nô mi ca – prin ci pal men te apro fun da -

do no se gun do go ver no Lula com os PAC 1 e 2 –,

co mu ni da des ru ra is são des cons ti tu í das do meio

am bi en te que, por ge ra ções, como bem ma te ri al e 

sim bó li co, vêm as se gu ran do a ma nu ten ção e a re -

pro du ção de seus mo dos de vida, têm a ter ra

como pa tri mô nio da fa mí lia e da co mu ni da de, de -

fen di da pela me mó ria co le ti va e por re gras de uso

e com par ti lha men to de re cur sos. Qu an do co me ça 

o pro ces so de cons tru ção de uma hi dre lé tri ca,

“dois mun dos en tram em cho que”, pois são em -

pre en di men tos de ca pi tal alhe io/fora/es tra nho às
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co mu ni da des atin gi das. O se tor elé tri co (Esta do e

em pre en de do res pú bli cos e/ou pri va dos), a par tir

de uma óti ca de mer ca do, en ten dem o ter ri tó rio

como pro pri e da de e as sim, uma mer ca do ria pos -

sí vel de va lo ra ção mo ne tá ria. Nes te sen ti do, a

cons tru ção de bar ra gens tem sido ge ra do ra de in -

jus ti ças am bi en ta is, uma vez que os cus tos dos im -

pac tos so ci o am bi en ta is re ca em so bre as co mu ni -

da des atin gi das, sen do que, an tes e du ran te o pro -

ces so, não são su je i tos ati vos na de ci são dos

sig ni fi ca dos, des ti nos e usos dos re cur sos na tu ra is

ali exis ten tes.

IHU On-Line – Qu a is hi dre lé tri cas no Rio

Gran de do Sul pos su em mais agri cul to res

atin gi dos?

Edu ar do Rup pent hal – Não há como sa ber es -

pe ci fi ca men te se são to dos agri cul to res ou quan -

tos são agri cul to res, mes mo que a ma i o ria seja

agri cul tor. Ve ja mos:

Po pu la ção atin gi da pe las UHEs (RS/SC)

• Ita29 – 4.500 fa mí li as

• Foz do Cha pe có30 – 3.500 fa mí li as

• Ma cha di nho31 – 2.200 fa mí li as

• Bar ra Gran de – 1.500 fa mí li as

• Cam pos No vos32 – 700 fa mí li as

• Mon jo li nho33 – 400 fa mí li as

Mais ou me nos 12.800 fa mí li as, apro xi ma -

da men te 60 mil pes so as, num to tal de 50 mu ni cí -

pi os atin gi dos por es tas seis obras, so man do 728

mil pes so as.

IHU On-Line – Como os agri cul to res têm

en fren ta do a ques tão de vi ver e tra ba lhar na 

ter ra a par tir da cons tru ção de hi dre lé tri cas

no es ta do?

Edu ar do Rup pent hal – São vá ri as eta pas até

este mo men to. As eta pas an te ri o res são fun da -

men ta is para a con ti nu i da de de vi ver e tra ba lhar

no cam po. Em todo pro ces so, os atin gi dos são ali -

ja dos das de ci sões cen tra is, como no caso da pos -

si bi li da de da não cons tru ção da obra. Sen do que

são avi sa dos que se rão atin gi dos e, por tan to, re ti -

ra dos, ace i tan do ou não. O úni co mo men to de

diá lo go é nas au diên ci as pú bli cas. Po rém, além de 

mu i tas ve zes re a li za das dis tan tes do lo cal de mo -

ra dia dos atin gi dos, é uma are na mon ta da (re -

gras) para que o “dis cur so do pro gres so e de sen -

vol vi men to” seja ven ce dor. Para isso, o em pre en -

de dor usa de to das as for mas de con ven ci men to,

po lí ti co e eco nô mi co, prin ci pal men te no mu ni cí -

pio e re gião. Pro mes sas não fal tam. Ou tra ca rac -

te rís ti ca no pro ces so é a fal ta de in for ma ção por

par te dos ór gãos com pe ten tes, prin ci pal men te pú -
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29 A usi na hi dre lé tri ca de Itá está lo ca li za da no rio Uru guai, na di vi sa dos mu ni cí pi os de Itá e Ara ti ba, apro ve i tan do um des ní vel de 
105 me tros en tre a foz do rio Apu aê e a foz do rio Uvá, ten do uma ca pa ci da de ins ta la da de 1.450 Mw. A cons tru ção da UHE ITÁ

foi con cre ti za da por meio de uma par ce ria com a ini ci a ti va pri va da vi a bi li za da pelo Con sór cio Itá, ten do um cus to da or dem de
R$ 1 bi lhão. O re ser va tó rio da UHE ITÁ inun da apro xi ma da men te 103 km² de ter ras, em sua ma i o ria ca rac te ri za das por mi ni fún -
di os com área mé dia de 17 ha, abran gen do um to tal de onze mu ni cí pi os, sete em San ta Ca ta ri na: Itá, Ara bu tã, Con cór dia, Alto
Bela Vis ta, Ipi ra, Pe ri ti ba, Pi ra tu ba; e qua tro no Rio Gran de do Sul: Ara ti ba, Ma ri a no Moro, Se ve ri a no de Alme i da e Mar ce li no
Ra mos. (Nota da IHU On-Line)

30 A usi na hi dre lé tri ca Foz do Cha pe có está em cons tru ção no rio Uru guai e tem pre vi são de pro du ção de 855 Mw. (Nota da
IHU On-Line)

31 A UHE Ma cha di nho foi cons tru í da no rio Pe lo tas pela Ele tro sul. Fica a 1.200 km à ju san te da foz do rio Inhan da va (ou rio For -
qui lha), na di vi sa dos mu ni cí pi os de Pi ra tu ba, em San ta Ca ta ri na e Ma xi mi li a no de Alme i da, no Rio Gran de do Sul. A usi na
tem três uni da des de 380Mw cada, per fa zen do uma po tên cia ins ta la da de 1.140 Mw no to tal. (Nota da IHU On-Line)

32 A usi na hi dre lé tri ca de Cam pos No vos lo ca li za-se no rio Ca no as (ba cia do rio Uru guai), no es ta do de San ta Ca ta ri na. O re ser -
va tó rio ocu pa ter ras dos mu ni cí pi os de Cam pos No vos, Cel so Ra mos, Ani ta Ga ri bal di e Abdon Ba tis ta, no meio-oes te ca ta ri -
nen se. A bar ra gem de Cam pos No vos é a ter ce i ra mais alta do mun do, com 202 me tros de al tu ra e com com pri men to de cris ta
de 592 me tros. Pos sui três uni da des ge ra do ras, que en tra ram em ope ra ção res pec ti va men te nos dias 2 de fe ve re i ro, 16 de fe ve -
re i ro e 11 de maio de 2007. O in ves ti men to foi de 1,5 bi lhão de re a is (apro xi ma da men te 750 mi lhões de dó la res). A usi na pro -
duz um quar to do con su mo do es ta do de San ta Ca ta ri na. (Nota da IHU On-Line)

33 A usi na hi dre lé tri ca Mon jo li nho é a pri me i ra do es ta do de São Pa u lo, a se gun da do Bra sil e do he mis fé rio sul. A usi na en trou em 
ope ra ção em 1893 e con ti nua ati va até hoje. Em seu lo cal exis te um mu seu. Este ve de sa ti va da du ran te sete anos, re tor nou com 
ca pa ci da de de 600 kW (0,6 Mw) e ge ren ci a da pela Com pa nhia Pa u lis ta de For ça e Luz. Está lo ca li za da na Fa zen da Cas ca ti nha, 
km 7 da es tra da mu ni ci pal que liga São Car los à Usi na Açu ca re i ra da Ser ra, com iní cio no km 228 da SP-310, mu ni cí pio de São 
Car los, e tem gran de im por tân cia no de sen vol vi men to da ci da de. (Nota da IHU On-Line)



bli cos. Por par te do em pre en de dor, di vul ga so -

men te o seu pon to de vis ta. Os atin gi dos são obri -

ga dos a sair do lo cal a ser inun da do. O pri me i ro

pas so é a luta pelo di re i to de ser re co nhe ci do

como atin gi do. Exis te vi o la ção, pois não há re co -

nhe ci men to de vá ri os di re i tos. E um de les é o

aces so à ter ra. E isso é uma eta pa fun da men tal

para ter for ça pro por ci o nal nas ne go ci a ções com

o em pre en de dor. Pois se ne go ci ar so zi nho, essa

ne go ci a ção é di fi cul ta da, se re co nhe ci da, ain da

mais quan do não se tem a pos se da ter ra, sen do

que nes ta re gião ain da exis tem mu i tos me e i ros ou

par ce i ros. Por isso da im por tân cia da atu a ção co -

le ti va em mo vi men tos so ci a is, como no caso do

Mo vi men to dos Atin gi dos por Bar ra gens – MAB,

que sur giu nes ta re gião na dé ca da de 1980.

Os agri cul to res

No caso dos agri cul to res, es pe ci fi ca men te na

ba cia hi dro grá fi ca do rio Uru guai, por sua ca rac te -

rís ti ca ge o grá fi ca, for ma da por va les, a agri cul tu ra

pos sui ca rac te rís ti cas pe cu li a res, prin ci pal men te

na pro du ção. Na re gião da mi nha pes qui sa, a hi -

dre lé tri ca de Bar ra Gran de, os atin gi dos pra ti ca -

vam a “agri cul tu ra do na ti vo”, as sim cha ma da na

re gião, que uti li za mu i to a co i va ra (ro ça da e que i -

ma da). Ao mes mo tem po em que é da sub sis tên -

cia da fa mí lia, cul ti vos para a ali men ta ção, o ex ce -

den te é ven di do. Sen do que nes te re gi me agrí co la

se pro duz mu i to, de for ma or gâ ni ca, com se men -

tes pró pri as e tra ção qua se sem pre ani mal. O des -

lo ca men to das fa mí li as atin gi das para áre as com

ca rac te rís ti cas di fe ren tes (ge o gra fia, solo, cli ma

etc.) faz com que haja mu dan ça na pro du ção agrí -

co la, sen do que no vos cul ti vos são in tro du zi dos,

prin ci pal men te soja e mi lho, de man da da pelo

mer ca do. Assim, há tam bém o uso de in su mos

quí mi cos, agro tó xi cos, com pra de se men tes e me -

ca ni za ção. Sen do que é ne ces sá rio aju da téc ni ca e 

ca pa ci da de de con se guir ad mi nis trar a nova pro -

pri e da de ru ral, já que o cré di to é dis po ni bi li za do e

ocor re o con se quen te en di vi da men to. Mu i tas ve -

zes, exis te o aban do no do cam po e a fa mí lia vai se 

ins ta lar na área ur ba na, em lo cal ou ci da des ma i o -

res. O su bem pre go é o des ti no da ma i o ria dos

trabalhadores e trabalhadoras.

IHU On-Line – Qu a is as con se quên ci as que

as hi dre lé tri cas es tão pro vo can do para a

pro du ção agrí co la do Rio Gran de do Sul?

Edu ar do Rup pent hal – Di fi cil men te tem como

ava li ar isso. Ain da mais em ter mos de pro du ção

agrí co la. Mas, em ge ral, con tri bui para a des ter ri to ri -

a li za ção de co mu ni da des ru ra is, sen do que uma das 

con se quên ci as é o êxo do ru ral. E qua se sem pre,

mu dan ça de mo de lo agrí co la, pas san do da agri cul -

tu ra do na ti vo para a agri cul tu ra con ven ci o nal.

IHU On-Line – Que al ter na ti vas o Bra sil po -

de ria ofe re cer às hi dre lé tri cas para a pro du -

ção de ener gia lim pa e su fi ci en te? Que ou -

tras fon tes po de ri am ser apon ta das aqui?

Edu ar do Rup pent hal – Se ti ves sem in te res se

mes mo, tanto sob a pers pec ti va so ci al como am -

bi en tal, ha ve ria me di das que po de ri am ser ime -

di a tas e en fren ta ri am as cri ses fi nan ce i ras, cli má ti -

ca e ener gé ti ca. A des cen tra li za ção das fon tes de

produ ção de ener gia é fun da men tal para cons ti -

tu ir um novo mo de lo de ma triz ener gé ti ca. Falo

aqui de ener gi as re no vá ve is, al ter na ti vas lo ca is,

des cen tra li za das e na mão das co mu ni da des. E

ne ces sa ri a men te se rão mu i to di fe ren tes con for me

as con di ções de cada lo ca li da de e re gião ge o grá fi -

ca do país. Mas cito:

1. Te mos enor me po ten ci al para as ener gi as

eó li ca e so lar. O Bra sil é um país so lar, 280 dias

por ano de sol. Ener gia so lar para a ele tri ci da de,

como tam bém aque ci men to da água nas in dús -

tri as e re si dên ci as subs ti tu in do o chu ve i ro elé tri co

(não exis te ne nhum país do mun do com tan ta

gen te to man do ba nho quen te com chu ve i ro elé tri -

co como no Bra sil). Se fos sem ins ta la dos pa i néis

so la res em um quar to da área do re ser va tó rio de

Ita i pu, se ria pos sí vel pro du zir tan ta ener gia quan to 

a Usi na de Ita i pu pro duz.

2. Mo ra tória às gran des hi dre lé tri cas. É

pre ci so re a li zar um es tu do de ta lha do das ba ci -

as hi dro grá fi cas bra si le i ras a ser ela bo ra do por

pes qui sa do res das uni ver si da des bra si le i ras,

em um pro je to para a ba cia Ama zô ni ca li vre de

hi dre lé tri cas.

3. A re pon teci a li za ção das já exis ten tes tem

um cus to mu i to me nor do que cons tru ir no vas hi -

dre lé tri cas. Estu dos in di cam que po de ri am au men -

tar em 30% a atu al ener gia pro du zi da. Mas, atu al -
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men te, isso não é de in te res se dos go ver nos e mu i tos 

me nos das em pre i teiras, as gran des in te res sa das.

4. Con ser va ção da ener gia nas li nhas de

trans mis são. Per de mos 15% da ener gia, en quan -

to o Ja pão re du ziu para 1%.

5. A pro du ção de agro com bus tí ve is, mas no

qua dro da agri cul tu ra fa mi li ar, ru ral e or gâ ni ca, e

não uma pro du ção em gran des in dús tri as. E au to -

no mia para consumo local.

6. Ou tras fon tes são: bi o mas sa (ba ga ço de

cana ou ou tro sub pro du to ve ge tal no caso de ou -

tras cul tu ras) como com bus tí vel para usi nas ter -

me lé tri cas, além de ain da apro ve i tar o ca lor ge ra -

do para ou tras apli ca ções in dus tri a is den tro da

usi na; bi o gás, o qual con tém me ta no, pode ser uti -

li za do di re ta men te para que i ma ou in di re ta men te, 

alimentando geradores de energia elétrica.

7. Aces so uni ver sal e uti li zar a co bran ça so -

ci al do uso da água e ener gia, au men tan do a ta ri -

fa para as gran des in dús tri as con su mi do ras.

8. Fim do Pro gra ma Nu cle ar Bra si le i ro para a 

pro du ção de ener gia elétrica.

9. Re es ta ti za ção do se tor elé tri co.

IHU On-Line – Em que me di da a pro du ção

de ener gia por hi dre lé tri cas aju da a re du zir

a emis são de ga ses de efe i to es tu fa?

Edu ar do Rup pent hal - Isso é uma gran de in ver -

da de pro pa gan de a da pelo se tor elé tri co. Se gun do 

um dos ma i o res es pe ci a lis tas da área no Bra sil,

Cé lio Ber mann (vá ri as en tre vis tas e ar ti gos pu bli -

ca dos pela IHU On-Line), pro fes sor de pós-gra -

du a ção em Ener gia do Insti tu to de Ele tro téc ni ca e

Ener gia da USP, a ener gia hi dre lé tri ca não é lim pa

e nem ba ra ta.34 Ele cita uma pes qui sa que me diu e 

es ti pu lou as emis sões de qua tro usi nas hi dre lé tri -

cas da Ama zô nia, trans for man do-as em vi lãs do

aque ci men to glo bal. De acor do com os nú me ros,

to das as qua tro usi nas pes qui sa das emi tem mais

Ga ses de Efe i to Estu fa – GEE do que ter me lé tri cas

de mes ma po tên cia. Se gun do Ber mann, es tes es -

tu dos mos tra ram que Bal bi na,35 Tu cu ruí36 e Sa -

mu el,37 as três ma i o res hi dre lé tri cas cons tru í das na 

re gião ama zô ni ca até ago ra, emi tem ga ses de efe i -

to es tu fa mais ou me nos na mes ma pro por ção que 

usi nas a car vão mi ne ral. Para ele, isso pode pa re -

cer uma sur pre sa, mas ex pli ca que nos pri me i ros

dez anos de ope ra ção de uma usi na da Ama zô nia, 

a ma té ria or gâ ni ca, a mata, apo dre ce por que a

água a de i xa en co ber ta per ma nen te men te. E o

pro ces so de apo dre ci men to é mu i to for te, aci di fi -

ca a água e emi te me ta no, que é um gás 21 ve zes

mais for te que o gás car bô ni co, prin ci pal gás do

efe i to es tu fa.

“Isso é co nhe ci do pela ciên cia, mas não é

con si de ra do por que não é de in te res se de quem

con ce be es sas usi nas. O que in te res sa é a gran de

quan ti da de de di nhe i ro que vai ser re pas sa do

para as em pre sas cons tru to ras de bar ra gens, tur bi -

nas e ge ra do res. O res tan te, o pro ble ma am bi en -

tal, as po pu la ções que se rão ex pul sas, a cul tu ra in -

dí ge na que está sen do desconsiderada, isso não

entra na conta”, afirma Bermann.
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34 Dis po ní vel em: http://bit.ly/bJNACA.
35 A usi na hi dre lé tri ca de Bal bi na está lo ca li za da no rio Ua tu mã (Ba cia Ama zô ni ca), mu ni cí pio bra si le i ro de Pre si den te Fi gue i re -

do, pre ci sa men te no dis tri to de Bal bi na, no es ta do do Ama zo nas. Cada uma das cin co uni da des ge ra do ras tem ca pa ci da de de
ge ra ção de até 55 Mw de ener gia elé tri ca, to ta li zan do 275 Mw. A usi na é cri ti ca da por ter um alto cus to e ter ca u sa do o ma i or
de sas tre am bi en tal da his tó ria do Bra sil. (Nota da IHU On-Line)

36 A usi na hi dre lé tri ca de Tu cu ruí é a ma i or em po tên cia 100% bra si le i ra (8.370 Mw), lo ca li za da a cer ca de 400 km de Be lém no
es ta do do Pará, mu ni cí pio de Tu cu ruí, uma vez que Ita i pu é bi na ci o nal. Foi cons tru í da para a ge ra ção de ener gia elé tri ca e para 
tor nar na ve gá vel um tre cho do rio To can tins che io de cor re de i ras, ul tra pas sa das atra vés de uma eclu sa. A ex ten são to tal da
bar ra gem de ter ra tem 11 km. (Nota da IHU On-Line

37 O rio Ja ma ri é um rio da Ba cia Ama zô ni ca, aflu en te do rio Ma de i ra. Na sua mar gem di re i ta e no mu ni cí pio de Can de i as do Ja -
ma ri, onde exis tia uma ca cho e i ra cha ma da Sa mu el, foi cons tru í da a bar ra gem da Hi dre lé tri ca de Sa mu el, com po tên cia ins ta la -
da de 216,0 Mw. Por não pos su ir ba cia acen tu a da, o rio Ja ma ri re ce beu em seu le i to um di que de 45 km de ex ten são de cada
mar gem para for mar o lago da hi dre lé tri ca. A usi na co me çou a ser cons tru í da no ano de 1982. O pla no era para a usi na ter mi -
nar de ser cons tru í da em qua tro anos. Mas, de vi do à fal ta de ver bas, esta só foi con clu í da ca tor ze anos de po is. Se gun do o Mo vi -
men to dos Atin gi dos por Bar ra gens – MAB, a obra foi res pon sá vel pela cri a ção de gran des bol sões de mi sé ria na pe ri fe ria de
Por to Ve lho ao ter ig no ra do di re i tos e ne ga do as sis tên cia a cer ca de 650 fa mí li as de atin gi dos. (Nota da IHU On-Line)



O rio Uru guai, ao lon go de todo o nor te do

Rio Gran de do Sul, não exis te mais

Entre vis ta com Le an dro Sca la brin

Le an dro Sca la brin, ad vo ga do do MAB e do

MST, fez par te de uma equi pe que vi si tou vá ri as

hi dre lé tri cas pelo Bra sil, ana li san do a ques tão dos

di re i tos hu ma nos, para a pro du ção de um re la tó -

rio a ser en ca mi nha do para a ONU. Inte gran te da

Rede Na ci o nal de Advo ga dos e Advo ga das Po pu -

la res – Re na ap e da Co mis são de Di re i tos Hu ma -

nos da OAB em Pas so Fun do-RS, Sca la brin foi a

pri me i ra pes soa a de nun ci ar a exis tên cia da ata do 

Mi nis té rio Pú bli co Esta du al pe din do a ex tin ção do 

MST e as nor mas da Bri ga da Mi li tar para des pe jos, 

no ano pas sa do.

“Por que não se cria um fun do so ci al com os

lu cros au fe ri dos pela ex plo ra ção da hi dre le tri ci da -

de no Bra sil?”, per gun ta Le an dro, na en tre vis ta

que con ce deu por e-mail à jor na lis ta Gra zi e la

Wol fart e pu bli ca da em 30 de agos to de 2010 na

edi ção 341 da IHU On-Line.

Le an dro co nhe ce bem a re a li da de das hi dre -

lé tri cas no Rio Gran de do Sul, prin ci pal men te o

que elas acar re tam às po pu la ções ri be i ri nhas, por

ser mem bro do Mo vi men to dos Atin gi dos por Bar -

ra gens – MAB. Le an dro ex pli ca que “as hi dre lé tri -

cas não são cons tru í das em meio ao nada. Onde

elas são pro je ta das exis tem mi lha res de pes so as

com suas vi das e ati vi da des eco nô mi cas es tru tu ra -

das há dé ca das, sé cu los. Então vem a bar ra gem e

li te ral men te des trói tudo para co lo car no seu lu gar 

uma nova ati vi da de eco nô mi ca que de po is de

cons tru í da a obra, não gera mais que dez em pre -

gos di re tos, e cujo cus to so ci al foi di zi mar mi lha res

de ati vi da des eco nô mi cas e que ge ra vam ren da à

po pu la ção lo cal”. E Le an dro ain da acres cen ta um 

fato alar man te, con se quên cia das hi dre lé tri cas

ins ta la das aqui no es ta do: “o rio Uru guai, ao lon -

go de todo o nor te do Rio Gran de do Sul, não

exis te mais. Ele foi trans for ma do num con jun to de 

la gos ar ti fi ci a is (que é como a le gis la ção am bi en tal 

clas si fi ca as hi dre lé tri cas)”. Ou tro nú me ro, que ele 

des ta ca tam bém, im pres si o na: “a quan ti da de de

fa mí li as as sen ta das pela re for ma agrá ria no Rio

Gran de do Sul nos úl ti mos 25 anos é pra ti ca men -

te o mes mo que as bar ra gens ex pul sa ram do cam -

po nos úl ti mos 15 anos. A de ses tru tu ra ção dos

mu ni cí pi os e ati vi da des eco nô mi cas, le va da a cabo 

pe las hi dre lé tri cas, faz com que a ma i o ria dos atin -

gi dos aca be mi gran do para as ci da des na bus ca

de em pre gos que não en con tram. Por um tem po

esse pes so al gas ta as in de ni za ções, de po is se gue

como pro le tá ri os blo que a dos (pela au sên cia de

em pre gos)”.

Le an dro Sca la brin afir ma ain da que o prin ci -

pal de sa fio do Mo vi men to dos Atin gi dos por Bar -

ra gens é aglu ti nar for ças em prol do pro je to po pu -

lar que já vem dis cu tin do há anos para trans for -

mar as li nhas cen tra is do atu al modelo energético

brasileiro.

IHU On-Line – Qu a is os prin ci pa is de sa fi os

im pos tos pe las hi dre lé tri cas ao Mo vi men to

dos Atin gi dos por Bar ra gens – MAB no Rio

Gran de do Sul?

Le an dro Sca la brin – O prin ci pal de sa fio do

MAB é aglu ti nar for ças em prol do pro je to po pu lar

que já vem dis cu tin do há anos para trans for mar as 

li nhas cen tra is do atu al mo de lo ener gé ti co bra si le i -

ro. Nes te, as obras são fi nan ci a das pelo BNDES e

as hi dre lé tri cas são pri va ti za das em le i lões que be -

ne fi ci am gran des em pre sas pri va das (na ci o na is e

mul ti na ci o na is, pro du to ras e con su mi do ras), em
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pre ju í zo das em pre sas pú bli cas do se tor elé tri co,

do meio am bi en te, dos atin gi dos pe las bar ra gens,

que não tem seus di re i tos re co nhe ci dos e dos 192

mi lhões de bra si le i ros que pa gam uma das ta ri fas

de ener gia mais ca ras do mun do. O MAB tem o

de sa fio de cons ti tu ir um am plo mo vi men to so ci al

que re co nhe ça que “a ener gia é nos sa”, da mes -

ma for ma que hou ve um iní cio de mo vi men to em

tor no do pré-sal. Por que não se cria um fun do so -

ci al com os lu cros au fe ri dos pela ex plo ra ção da hi -

dre le tri ci da de no Bra sil? Se gun do a Cons ti tu i ção

o po ten ci al hi dre lé tri co é pa tri mô nio pú bli co e

deve ser uti li za do para me lho rar a edu ca ção, sa ú -

de e mo ra dia de nos so povo e não ape nas para

que gran des gru pos de em pre sas au fi ram lu cros

exor bi tan tes. Ou tro gran de de sa fio é cri ar um

mar co re gu la tó rio dos di re i tos dos atin gi dos pe -

las bar ra gens e uma ins ti tu i ção ofi ci al res pon sá -

vel pe las in de ni za ções da po pu la ção, sem nun ca

per der o foco de que “quem deve pa gar a con ta”

são as em pre sas.

IHU On-Line – Qu a is as prin ci pa is con se -

quên ci as que as bar ra gens pro vo cam na

vida das po pu la ções ri be i ri nhas? Qual a es -

pe ci fi ci da de do Rio Gran de do Sul nes se

sen ti do?

Le an dro Sca la brin – A prin ci pal con se quên cia

na vida das pes so as é a per da de ren da, ocu pa -

ções e pos tos de tra ba lho em de cor rên cia da des -

tru i ção de for ças pro du ti vas le va da a cabo pe las

bar ra gens. É a ve lha “des tru i ção cri a ti va” do ca pi -

ta lis mo. As hi dre lé tri cas não são cons tru í das em

meio ao nada. Onde elas são pro je ta das exis tem

mi lha res de pes so as com suas vi das e ati vi da des

eco nô mi cas es tru tu ra das há dé ca das, sé cu los.

Então vem a bar ra gem e li te ral men te des trói tudo

para co lo car no seu lu gar uma nova ati vi da de eco -

nô mi ca que de po is de cons tru í da a obra, não gera

mais que dez em pre gos di re tos, e cujo cus to so ci al

foi di zi mar mi lha res de ati vi da des eco nô mi cas e

que ge ra vam ren da à po pu la ção lo cal. Ocor re ain -

da cres ci men to de mo grá fi co de sor de na do no lo cal

da obra; au men to no nú me ro de in ci dên cia de do -

en ças in fec to con ta gi o sas, pa ra si tá ri as e se xu al men -

te trans mis sí ve is; al te ra ção no mer ca do imo bi liá rio, 

au men to da de man da por ter ra, es pe cu la ção no

mer ca do de ter ras ru ra is; al te ra ção do uso do solo, 

al te ra ção da di nâ mi ca ter ri to ri al, al te ra ção de pa -

drões de or de na men to e ocu pa ção do ter ri tó rio; e

au men to da cri mi na li da de e pros ti tu i ção.

A des tru i ção do meio am bi en te

A ques tão é que as bar ra gens não pro vo cam

da nos só para os ri be i ri nhos. A des tru i ção do meio 

am bi en te é um im pac to que to dos sen ti mos, mo -

re mos na re gião di re ta men te afe ta da ou não. Para 

se ter uma ide ia mais pal pá vel dos im pac tos re fe ri -

dos, cito os que se se guem:

• Re du ção sig ni fi ca ti va de áre as flo res ta is.

• Au men to do ris co de ame a ça de ex tin ção

de al gu mas es pé ci es da fa u na.

• Re du ção da po pu la ção de pe i xes, in clu in -

do ris cos de ex tin ção de al gu mas es pé ci es.

• Alte ra ções na qua li da de da água.

• Alte ra ção do re gi me flu vi al de am bi en te ló -

ti co (águas cor ren tes) para lên ti co (águas

len tas), com re fle xos na fa u na aquá ti ca e

pro pi ci an do con di ções fa vo rá ve is para a

proli fe ra ção de ve to res das do en ças re la -

ci o na das ao meio hí dri co.

• Inun da ção de áre as de va zan te, com per -

das de so los de fer ti li da de na tu ral.

• Inter fe rên ci as em sí ti os ar que o ló gi cos, com 

ris co de per das.

• Ris co de per da de pa tri mô nio cul tu ral.

A nos sa es pe ci fi ci da de, que pou co tem sido

no ta da, é que o rio Uru guai, ao lon go de todo o

nor te do Rio Gran de do Sul, não exis te mais. Ele

foi trans for ma do num con jun to de la gos ar ti fi ci a is

(que é como a le gis la ção am bi en tal clas si fi ca as hi -

dre lé tri cas), a sa ber:

• en tre Alpes tre e Ara ti ba, o lago ar ti fi ci al da

UHE Foz do Cha pe có (em con clu são).

• de Ara ti ba à Ma cha di nho, pelo lago ar ti fi ci -

al da UHE Itá.

• de Ma cha di nho à Va ca ria, pelo lago da

UHE Ma cha di nho.

• de Va ca ria em di an te, pelo lago da UHE

Bar ra Gran de.

Ou tra es pe ci fi ci da de do Rio Gran de do Sul é

que a cons tru ção de hi dre lé tri cas na ba cia do rio

Uru guai nos úl ti mos 15 anos, re gião den sa men te
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po vo a da e onde pre do mi nam os pe que nos agri -

cul to res, pra ti ca men te anu lou o es for ço de re for -

ma agrá ria le va do a cabo nos úl ti mos 25 anos

pelo MST em nos so es ta do. A quan ti da de de fa -

mí li as as sen ta das pela re for ma agrá ria no Rio

Gran de do Sul nos úl ti mos 25 anos é pra ti ca men -

te o mes mo que as bar ra gens ex pul sa ram do

cam po nos úl ti mos 15 anos. A de ses tru tu ra ção

dos mu ni cí pi os e ati vi da des eco nô mi cas, le va da

a cabo pe las hi dre lé tri cas, faz com que a ma i o ria

dos atin gi dos aca be mi gran do para as ci da des na 

bus ca de em pre gos que não en con tram. Por um

tem po esse pes so al gas ta as in de ni za ções, de po is

se gue como pro le tá ri os blo que a dos (pela au sên -

cia de em pre gos).

IHU On-Line – Como a ques tão dos di re i tos

hu ma nos apa re ce na cons tru ção de hi dre lé -

tri cas? Que pa ra le los nes se sen ti do po dem

ser tra ça dos en tre as hi dre lé tri cas no Rio

Gran de do Sul e as de ma is no res tan te do

Bra sil?

Le an dro Sca la brin – Em de cor rên cia do atu al

mo de lo ener gé ti co, da au sên cia de um mar co re -

gu la tó rio dos di re i tos dos atin gi dos e da for ma

como são cons tru í das as obras, pode-se afir mar

que exis te um pa drão de vi o la ções de di re i tos hu -

ma nos (dos atin gi dos e da po pu la ção bra si le i ra de 

modo ge ral) em todo o país, de nor te a sul, de les -

te a oes te, se jam bar ra gens hi dre lé tri cas ou para

cap ta ção d’á gua. Em to dos os ca sos o prin ci pal di -

re i to vi o la do é o da ga ran tia de não re tro ces so nas 

con di ções de vida da po pu la ção atin gi da pela

ação go ver na men tal. As hi dre lé tri cas são uma

ação go ver na men tal e na ma i o ria dos ca sos acar -

re ta uma pi o ra nas con di ções de vida da po pu la -

ção. Ou seja, an tes da obra as pes so as ti nham

con di ções de ali men ta ção, mo ra dia, tra ba lho e

ren da “X” e de po is dela as con di ções são pi o res.

A co mis são es pe ci al 06-2006 do Con se lho de De -

fe sa dos Di re i tos da Pes soa Hu ma na – CDDPH

pos sui um es tu do exa us ti vo so bre as vi o la ções de

di re i tos hu ma nos na cons tru ção de hi dre lé tri cas,

mas cujo re la tó rio fi nal ain da não foi vo ta do pelo

con se lho. O MAB con se guiu que o Pla no Na ci o nal 

de Di re i tos Hu ma nos – PNDH te nha como uma de 

suas di re tri zes a in clu são do tema dos di re i tos hu -

ma nos nos ins tru men tos e re la tó ri os dos ór gãos

am bi en ta is (de cre to nº 7.037, eixo ori en ta dor II,

ob je ti vo es tra té gi co III, di re triz 6, item b).

IHU On-Line – Qu a is as prin ci pa is de man -

das ju rí di cas que a cons tru ção de hi dre lé tri -

cas apre sen ta para a re a li da de do povo

ga ú cho?

Lean dro Sca la brin – Para os mo vi men tos so ci a is 

a prin ci pal de man da é a de ad vo ga dos po pu la res

para re a li zar a de fe sa con tra in ter di tos pro i bi tó ri os,

re in te gra ção de pos se, ações de obri ga ção de não

fa zer, pri sões, en fim, a luta con tra a cri mi na li za -

ção. Para o povo ga ú cho a prin ci pal de man da ju -

rí di ca é a das ações de de sa pro pri a ção pro pos tas

con tra os atin gi dos por bar ra gens. Em cada hi dre -

lé tri ca são cen te nas, mi lha res de ações, abar ro tan -

do as já in ven cí ve is pi lhas do ju di ciá rio. A de sa -

pro pri a ção para fins de cons tru ção de hi dre lé tri -

cas pode ser con si de ra da um me ca nis mo de

ex ce ção, um en tu lho au to ri tá rio in com pa tí vel

com a Cons ti tu i ção. Ela é ba se a da no de cre to

3365 da di ta du ra Var gas38e veda ao po der Ju di -

ciá rio ana li sar se re al men te há in te res se pú bli co

na de sa pro pri a ção. Com base nele, em pre sas pri -

va das agem como se o Esta do fos sem (pos su em o

po der de de sa pro pri ar) con tra ou tros par ti cu la res

(os atin gi dos), no seu in te res se pri va do de ob ter

mais lu cro com o me nor gas to pos sí vel. O Ju di ciá -

rio tem se mos tra do de to tal sub ser viên cia aos in -

te res ses des tas em pre sas, pois, se na de sa pro pri a -

ção para fins de re for ma agrá ria o pro pri e tá rio tem 

toda uma sor te de ga ran ti as, na de sa pro pri a ção

para cons tru ção de hi dre lé tri cas os pro pri e tá ri os

tem 15 dias para sair de suas ca sas, de modo que

já vi mu i to pe que no agri cul tor ir mo rar com os fi -

lhos na es co li nha da co mu ni da de.

IHU On-Line – Como o mo vi men to so ci al

ga ú cho tem atu a do em re la ção às hi dre lé tri -

cas ins ta la das no es ta do?
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38 A Era Var gas, con si de ra da como um di vi sor de águas na his tó ria bra si le i ra, vai de 1930 a 1945. Após os 15 anos de go ver no ge -
tu lis ta, o país e o povo bra si le i ro nun ca mais se ri am os mes mos. Foi mar ca da pelo po pu lis mo, o in ves ti men to na in dús tria, a va -
lo ri za ção do tra ba lho e por atos to ta li tá ri os e des pó ti cos de seu go ver nan te, o ga ú cho Ge tú lio Var gas. (Nota da IHU On-Line)



Le an dro Sca la brin – O mo vi men to so ci al tem

se ma ni fes ta do con tra a cons tru ção de no vas hi -

dre lé tri cas, como a de Pai Qu e rê, que aca ba rá

com o úl ti mo tre cho do rio Uru guai que ain da há

na me ta de nor te do es ta do e com o que res ta da

mata atlân ti ca na que la re gião. A atu a ção tam bém

se dá na de fe sa dos di re i tos dos atin gi dos pela

obras, na cam pa nha “o pre ço da luz é um rou bo”

e pela am pli a ção da ta ri fa so ci al de ener gia elé tri -

ca. A par ti ci pa ção ocor re nos ní ve is lo cal, re gi o nal

e na ci o nal, an tes, du ran te e após a cons tru ção, na

es fe ra ins ti tu ci o nal, mas prin ci pal men te na es fe ra

da luta so ci al, onde se des ta ca tam bém a or ga ni -

za ção da po pu la ção nas re giões onde as hi dre lé tri -

cas já fo ram cons tru í das.

IHU On-Line – No caso ga ú cho, qual hi dre -

lé tri ca pro vo cou ma i o res con se quên ci as so -

ci a is para as fa mí li as de sa pro pri a das em

fun ção da ins ta la ção de bar ra gens?

Le an dro Sca la brin – Não há um caso es pe cí fi -

co. Pen so que o caso seja o da re gião nor te-nor -

des te do RS como um todo, por ca u sa dos im pac -

tos si nér gi cos e cu mu la ti vos das Usi nas de Itá, Ma -

cha di nho, Bar ra Gran de, Cam pos No vos, Foz do

Cha pe có e Mon jo li nho. Um caso em ble má ti co é o 

de Bar ra Gran de onde foi des co ber ta uma das

ma i o res fra u des39 em es tu dos am bi en ta is do país.

De po is de cons tru í da a obra, fo ram des co ber tos

mais de cin co mil hec ta res de mata atlân ti ca que

não cons ta vam dos es tu dos e os mo vi men tos so -

ci a is qua se con se gui ram im pe dir o fe cha men to da 

hi dre lé tri ca, que aca bou sen do li be ra da pelo Mi -

nis té rio de Mi nas e Ener gia com a chan ce la do Mi -

nis té rio Pú bli co.

IHU On-Line – Qu a is as con se quên ci as da

fal ta de um mar co re gu la tó rio que de fi na os

di re i tos dos atin gi dos e os de ve res do es ta -

do e dos em pre en de do res cons tru to res das

hi dre lé tri cas no Rio Gran de do Sul?

Le an dro Sca la brin – A con se quên cia é a vi o la -

ção dos di re i tos hu ma nos dos atin gi dos e lu cro

exor bi tan te das em pre sas. A fal ta de um mar co re -

gu la tó rio per mi te que as pró pri as em pre sas fi xem

os pre ços que pa ga rão de in de ni za ção e de ci dam

quem tem e quem não tem di re i to a ser be ne fi ci a -

do nos pro gra mas so ci a is pre vis tos nos es tu dos de

im pac to am bi en tal. O que acon te ce ria se de i xas -

sem o MST de sa pro pri ar áre as de ter ras e es ta be le -

cer o pre ço da in de ni za ção? Já pen sou?
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O im pac to das Pe que nas Cen tra is Hi dre lé tri cas

Entre vis ta com Li si a ne Hahn

Li si a ne Hahn pos sui gra du a ção em Ciên ci as

Bi o ló gi cas pela Uni ver si da de de Pas so Fun do,

mes tra do em Bi o ciên ci as (Zo o lo gia) pela Pon ti fí -

cia Uni ver si da de Ca tó li ca do Rio Gran de do Sul e

dou to ra do em Eco lo gia de Ambi en tes Aquá ti cos

Con ti nen ta is pela Uni ver si da de Esta du al de Ma -

rin gá. Atu al men te é pes qui sa do ra e só cia da Ne o -

tro pi cal Con sul to ria Ambi en tal e con sul to ra da

Ita i pu Bi na ci o nal.

Na en tre vis ta con ce di da por e-mail à jor na lis -

ta Gra zi e la Wol fart e pu bli ca da em 30 de agos to

de 2010 na edi ção 341 da IHU On-Line, a bió lo -

ga e pes qui sa do ra Li si a ne Hahn con fes sa que não

acre di ta que te nha no Rio Gran de do Sul um mo -

de lo de usi na hi dre lé tri ca am bi en tal men te sus ten -

tá vel. Mas as usi nas mais no vas, ex pli ca ela, “por

de man das dos ór gãos am bi en ta is com pe ten tes,

es tão in ves tin do mais em pes qui sa e em me di das

de mi ti ga ção de im pac tos do que as cons tru í das

an tes da dé ca da de 1990”. Como con sul to ra da

Ita i pu Bi na ci o nal, Li si a ne Hahn re co nhe ce que “a

hi dre lé tri ca de Ita i pu, de vi do a sua mag ni tu de,

provo cou pro fun dos im pac tos so ci a is e am bi en ta is

na ba cia do rio Pa ra ná”.

IHU On-Line – De que ma ne i ra as hi dre lé tri cas 

afe tam a eco lo gia dos am bi en tes aquá ti cos?

Li si a ne Hahn – A for ma ção de um re ser va tó rio

pro vo ca mu dan ças na es tru tu ra dos am bi en tes

aquá ti cos ao trans for mar um rio de águas rá pi das

(ló ti cas) em um sis te ma de águas pa ra das (lên ti co) 

e tam bém ao inun dar am bi en tes ter res tres e/ou

vár ze as e la go as mar gi na is. Esta mu dan ça ca u sa

al te ra ções nas es tru tu ras das co mu ni da des aquá ti -

cas, prin ci pal men te atra vés da subs ti tu i ção ou ex -

tin ção lo cal de es pé ci es. Espé ci es de pe i xes re o fí li -

cos (aque les que ne ces si tam de águas rá pi das

para sua so bre vi vên cia) se tor nam mais ra ras, en -

quan to es pé ci es de águas lên ti cas se tor nam mais

abun dan tes. Além da for ma ção do re ser va tó rio,

uma hi dre lé tri ca ca u sa al te ra ções nos am bi en tes

si tu a dos aba i xo dela, uma vez que a va zão do rio

pas sa a ser re gu la da de acor do com a de man da

de ener gia elé tri ca.

IHU On-Line – Como se dá o pro ces so da

mi gra ção de pe i xes a par tir da cons tru ção

de hi dre lé tri cas? Isso ocor re aqui no Rio

Gran de do Sul?

Li si a ne Hahn – O pa drão de mi gra ção ge ral in -

clui o des lo ca men to das es pé ci es en tre di fe ren tes

áre as do ci clo de vida (de so va, ali men ta ção, cres -

ci men to). Esse des lo ca men to pode va ri ar em dis -

tân cia, des de al guns qui lô me tros até 3.500 km

(sis te ma ama zô ni co). No Rio Gran de do Sul, em

rios da ba cia do rio Uru guai, des lo ca men tos de

espécies mi gra do ras (dou ra do, por exem plo) su -

pe ri o res a 1.000 km já fo ram re gis tra dos. Com a

in terrup ção des ta rota por uma hi dre lé tri ca, os

pe i xes pas sam a não ter aces so ou ter aces so li mi -

ta do às di fe ren tes áre as do ci clo de vida. A plas ti ci -

da de (ca pa ci da de de se adap tar a no vos am bi en -

tes e/ou con di ções am bi en ta is) dos pe i xes mi gra -

do res ain da é pou co co nhe ci da, mas al guns ca sos

de “es co lha” de ro tas al ter na ti vas de mi gra ção já

são co nhe ci dos.

IHU On-Line – A cri a ção de pe i xes em tan -

ques e re ser va tó ri os d’á gua, como subs ti tu -

i ção dos rios onde fo ram cons tru í das bar ra -

gens para hi dre lé tri cas, é uma al ter na ti va

eco lo gi ca men te viá vel?
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Li si a ne Hahn – Em mi nha opi nião, não. A ma i o -

ria dos pe i xes mi gra do res não se adap ta a am bi en -

tes de águas pa ra das, o que, so ma do a ou tros fa -

to res aca ba não jus ti fi can do o po pu lar “po vo a -

men to” dos re ser va tó ri os. Em re la ção aos

tan ques-rede, eles po dem ser uma al ter na ti va de

fon te de ren da a pro du to res, mas não uma al ter -

na ti va eco ló gi ca ou de con ser va ção de es pé ci es.

Além dis so, a cri a ção de pe i xes con fi na dos não

man tém as co mu ni da des tra di ci o na is de pes ca do -

res na sua fun ção ori gi nal, uma vez que eles pas -

sam de pes ca do res a aqui cul to res ou em pre sá ri os

de pro du ção e ven da do pes ca do, para cujo sis te -

ma não fo ram pre pa ra dos.

IHU On-Line – Como você ava lia a Usi na Hi -

dre lé tri ca de Pas so Fun do em re la ção aos

im pac tos so ci a is e am bi en ta is?

Li si a ne Hahn – A hi dre lé tri ca de Pas so Fun do é

uma das mais an ti gas do es ta do (em ope ra ção há

mais de 30 anos). Foi cons tru í da em uma épo ca

em que a exi gên cia de ava li a ção e mi ti ga ção de

im pac to so ci al e am bi en tal era pra ti ca men te nula.

Com pa ra ti va men te a ou tras usi nas no Bra sil, o

nú me ro de fa mí li as re a lo ca das foi pe que no e, se

uti li zar mos ape nas este cri té rio, po de ria di zer que

o im pac to so ci al tam bém foi me nor. Em re la ção

aos im pac tos am bi en ta is, o re ser va tó rio (com área 

re la ti va men te gran de em re la ção à po tên cia ge ra -

da) inun dou am bi en tes ló ti cos e áre as de vár zea,

al terando con si de ra vel men te a com po si ção da

ic ti o fa una. Entre tan to, como os da dos an te ri o res

à for ma ção do re ser va tó rio são es cas sos, fica di fí -

cil es ta be le cer mos um pa râ me tro do “an tes e de -

po is”. Acre di to que um dos prin ci pa is im pac tos da 

usi na de Pas so Fun do foi que ela des vi ou as águas 

do rio de mes mo nome para o rio Ere chim, cri an -

do um tre cho de apro xi ma da men te 10 km de va -

zão ex tre ma men te re du zi da, onde as con di ções

am bi en ta is são crí ti cas.

IHU On-Line – Te mos hoje no Rio Gran de

do Sul um mo de lo de usi na hi dre lé tri ca am -

bi en tal men te sus ten tá vel?

Li si a ne Hahn – Não acre di to que te nha mos um

“mo de lo”, mas as usi nas mais no vas, por de man -

das dos ór gãos am bi en ta is com pe ten tes, es tão in -

ves tin do mais em pes qui sa e me di das de mi ti ga -

ção de im pac tos do que as cons tru í das an tes da

dé ca da de 1990.

IHU On-Line – Qu a is os cu i da dos bá si cos

que de vem ser to ma dos em re la ção aos re -

ser va tó ri os das usi nas hi dre lé tri cas? Como

está a si tu a ção no Rio Gran de do Sul?

Li si a ne Hahn – Os cu i da dos são di vi di dos ba si -

ca men te em duas ca te go ri as: mo ni to ra men to e

me di das de mi ti ga ção e ma ne jo. Qu an to mais cri -

te ri o so o mo ni to ra men to, me lhor será a vi são do

sis te ma e mais efi ca zes se rão as me di das de mi ti -

ga ção e ma ne jo. Por tan to, qual quer in ter fe rên cia

no sis te ma de pen de di re ta men te da qua li da de do

mo ni to ra men to re a li za do. No Rio Gran de do Sul,

al gu mas em pre sas in ves tem mais pe sa do em mo -

ni to ra men to, en quan to ou tras re a li zam ape nas o

bá si co. A qua li da de da equi pe téc ni ca e das téc ni -

cas em pre ga das ele va os cus tos dos pro gra mas,

le van do mu i tas ve zes a con tra ta ção de pes so al

não ca pa ci ta do e es co lha de me to do lo gi as que

tra zem mu i to pou ca in for ma ção do sis te ma.

IHU On-Line – Em que me di da as ex pe riên -

ci as com a hi dre lé tri ca de Ita i pu po dem ser -

vir de exem plo (bom ou mau) para as hi dre -

lé tri cas no Rio Gran de do Sul?

Li si a ne Hahn – A hi dre lé tri ca de Ita i pu, de vi do a

sua mag ni tu de, pro vo cou pro fun dos im pac tos so -

ci a is e am bi en ta is na ba cia do rio Pa ra ná. Entre -

tan to, en tre as usi nas hi dre lé tri cas bra si le i ras é

uma das que mais in ves te em pes qui sa. A ma i or

sé rie his tó ri ca de da dos so bre a pes ca foi e é ge ra -

da pelo re ser va tó rio de Ita i pu. Este co nhe ci men to

aci ma da mé dia do sis te ma se deve em gran de

par te à par ti ci pa ção, nos es tu dos, da Uni ver si da -

de Esta du al de Ma rin gá, atra vés do Nú cleo de

Pes qui sas em Lim no lo gia, Icti o lo gia e Aqui cul tu ra

– Nu pé lia. Este nú cleo de ex ce lên cia, re co nhe ci do 

in ter na ci o nal men te, pes qui sa há mais de 20 anos

os ecos sis te mas aquá ti cos da ba cia do rio Pa ra ná.

IHU On-Line – Qu a is as van ta gens e des van -

ta gens das Pe que nas Cen tra is Hi dre lé tri cas 

– PCHs em com pa ra ção às gran des usi nas

hi dre lé tri cas?
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Li si a ne Hahn – Te o ri ca men te, por pos su í rem

uma área inun da da pro por ci o nal men te me nor

em re la ção às gran des usi nas, o im pac to das PCHs 

é me nor. Po rém, a lo ca li za ção des tas, mu i tas ve -

zes em tri bu tá ri os ou em por ções su pe ri o res das

ba ci as, pode afe tar pro fun da men te es pé ci es en dê -

mi cas de pe i xes ou áre as de de so va de es pé ci es

mi gra do ras. O nú me ro de PCHs tam bém é im por -

tan te: ao se ins ta lar di ver sas Pe que nas Cen tra is

Hi dre lé tri cas num mes mo rio, o im pac to pode ser

pro por ci o nal men te ma i or à ins ta la ção de uma

gran de usi na.
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Hi dre lé tri cas no Rio Gran de do Sul:

um caos ge ne ra li za do

Entre vis ta com Már cio Re pen ning

Már cio Re pen ning pos sui gra du a ção em

Ciên ci as Bi o ló gi cas pela Pon ti fí cia Uni ver si da de

Ca tó li ca do Rio Gran de do Sul – PUCRS. Atu al -

men te é pes qui sa dor co la bo ra dor no Mu seu de

Ciên ci as e Tec no lo gia da PUCRS.

A hi dre lé tri ca de Bar ra Gran de, na vi são de

Már cio Re pen ning, “é mais uma obra des ca bi da

pro je ta da há 30 anos. Gera pou ca ener gia. No

con tex to am bi en tal po de ría mos qua li fi cá-la como

o ma i or de sas tre am bi en tal da dé ca da no Bra sil.

Per de mos para sem pre áre as de gran de be le za cê -

ni ca, com ri que za e com po si ção de es pé ci es sin -

gu lar (mu i tas de las ‘pro te gi das’ por lei). Foi dado

mais um pas so para li qui dar com a ba cia do rio

Uru guai”. Ele fez esta e ou tras de cla ra ções na en -

tre vis ta que con ce deu por e-mail à jor na lis ta Gra -

zi e la Wol fart, pu bli ca da na edi ção 341 da IHU

On-Line, em 30 de agos to de 2010.

Ao re fle tir so bre como de ve ria se cons ti tu ir o

pro ces so de li be ra ção de li cen ças para a cons tru -

ção de hi dre lé tri cas, Re pen ning ad mi te que não

vê uma fór mu la ime di a ta para isso. “Mas, como

os li cen ci a men tos vêm sen do con du zi dos hoje,

che ga a ser ver go nho so, com ra rís si mas ex ce ções.

Di ria que é bra va ta. E o mais pre o cu pan te é que,

se com pa ra mos com um pas sa do re cen te, ve mos

que es ta mos re tro ce den do quan to à efe ti vi da de

na pro te ção de nos sos ecos sis te mas, espécies etc.

Medidas compensatórias, por exemplo, viram em

nada prático”.

Empre sas pres si o nan do para ob ter li cen ças de

ins ta la ção e ór gãos fis ca li za do res fle xi bi li zan do pro -

je tos de bar ra men to ob so le tos, do tem po da di ta du -

ra, vêm pa u la ti na men te sen do efe ti va dos, diz Már -

cio Re pen ning so bre as hi dre lé tri cas no es ta do.

IHU On-Line – Como você de fi ne, em ge ral,

a si tu a ção das hi dre lé tri cas no Rio Gran de

do Sul hoje?

Már cio Re pen ning – Um caos ge ne ra li za do.

Empre sas pres si o nan do para ob ter li cen ças de

ins ta la ção e ór gãos fis ca li za do res fle xi bi li zan do

(aten den do às pres sões). Os pro je tos de bar ra -

men to são ob so le tos, do tem po da di ta du ra, e pa -

u la ti na men te vem sen do efe ti va dos.

IHU On-Line – Qual a es pe ci fi ci da de da hi -

dre lé tri ca de Bar ra Gran de? O que ela pro -

vo cou no vale do rio Pe lo tas?

Már cio Re pen ning – É mais uma obra des ca bi -

da pro je ta da há 30 anos. Gera pou ca ener gia. No

con tex to am bi en tal po de ría mos qua li fi cá-la como

o ma i or de sas tre am bi en tal da dé ca da no Bra sil.

Per de mos para sem pre áre as de gran de be le za cê -

ni ca, com ri que za e com po si ção de es pé ci es sin -

gu la res (mu i tas de las “pro te gi das” por lei). Foi

dado mais um pas so para li qui dar com a ba cia do

rio Uru guai.

IHU On-Line – Por que é con si de ra do que a

hi dre lé tri ca de Bar ra Gran de foi cons tru í da

com base em uma fra u de?

Már cio Re pen ning – Sim ples men te por que foi

omi ti do, ou mas ca ra do no Re la tó rio de Impac to

Ambi en tal – Rima a ver da de i ra ri que za e qua li da -

de dos am bi en tes que com pu nham a área afe ta da 

pelo em pre en di men to.

IHU On-Line – Qu a is são as prin ci pa is es pé -

ci es que têm en tra do em ex tin ção com a
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cons tru ção de hi dre lé tri cas no Rio Gran de

do Sul?

Már cio Re pen ning – O pon to mais im por tan te é 

que este tipo de em pre en di men to tem na sua es -

sên cia eli mi nar e trans for mar ha bi tats. To das

aque las es pé ci es que não to le ram tais trans for ma -

ções são afe ta das di re ta men te. Espé ci es en dê mi -

cas com dis tri bu i ção res tri ta po dem de sa pa re cer

quan do da cons tru ção de um só em pre en di men to 

ou con jun to de bar ra gens num mes mo rio ou ba -

cia hi dro grá fi ca. Bar ra Gran de, por exem plo, eli -

mi nou a área de dis tri bu i ção de uma es pé cie de

bro mé lia (dyckia dis tach ya) hoje ex tin ta da na tu -

re za cons ci en te men te. Ima gi ne mos quan tas es pé -

ci es mais que co nhe ce mos não se rão ex tin tas caso 

im plan ta das to das as cen te nas de bar ra gens pro -

je ta das para a ba cia do rio Uru guai.

IHU On-Line – Qu a is as con se quên ci as pro -

vo ca das pe las hi dre lé tri cas para a va ri a bi li -

da de ge né ti ca do Rio Gran de do Sul?

Márcio Re pen ning – Di re ta men te per de mos bi o -

di ver si dade de vi do à eli mi na ção de áre as (ha bi -

tats), e ob vi a men te per de mos va ri a bi li da de ge né -

ti ca. Uma das con se quên ci as da di mi nu i ção de

va ri a bi li da de ge né ti ca é a ex tin ção de es pé ci es.

Ou tro as pec to re le van te re la ci o na do à ins ta la ção

des tes em pre en di men tos é que eles, in va ri a vel -

men te, afe tam pro ces sos eco ló gi cos em ple no fun -

ci o na men to, for jan do a evo lu ção dos or ga nis mos.

IHU On-Line – Como de ve ria se cons ti tu ir o

pro ces so de li be ra ção de li cen ças para a

cons tru ção de hi dre lé tri cas? E como isso

acon te ce hoje no Rio Gran de do Sul?

Már cio Re pen ning – Não vejo uma fór mu la

ime di a ta para isso. Mas, como os li cen ci a men tos

vêm sen do con du zi dos hoje, che ga a ser ver go -

nho so, com ra rís si mas ex ce ções. Di ria que é bra -

va ta. E o mais pre o cu pan te é que, se com pa ra -

mos com um pas sa do, re cen te ve mos que es ta -

mos re tro ce den do quan to à efe ti vi da de na

pro te ção de nos sos ecos sis te mas, es pé ci es etc.

Me di das com pen sa tó ri as, por exem plo, vi ram

em nada prá ti co. A ver ba se pul ve ri za na má qui -

na bu ro crá ti ca dos go ver nos.

IHU On-Line – Em que me di da a cons tru ção

de hi dre lé tri cas in ter fe re na po pu la ção de

aves do Rio Gran de do Sul?

Már cio Re pen ning – Que eu co nhe ça não há es -

tu dos con clu si vos so bre isso aqui no es ta do. Mas,

si mi lar ao que ocor re em ou tras áre as afe ta das por 

este tipo de em pre en di men to, as con se quên ci as

mais ime di a tas são mu dan ça na abun dân cia e

com po si ção das es pé ci es, isto é, iso la men to de

po pu la ções de es pé ci es com pou co po der de dis -

per são, ex tin ções lo ca is, prin ci pal men te da que las

es pé ci es me nos to le ran tes a mu dan ças no seu ha -

bi tat e fa vo re ci men to a co lo ni za ção de es pé ci es

com ma i or plas ti ci da de eco ló gi ca, ou as so ci a das a 

am bi en tes aquá ti cos lên ti cos.

IHU On-Line – Como os bió lo gos ga ú chos

têm atu a do em re la ção aos im pac tos am -

bi en ta is pro vo ca dos pe las hi dre lé tri cas

cons tru í das no es ta do?

Már cio Re pen ning – Uma ques tão de li ca da. Mas

acho que mu i to de po si ti vo já foi fe i to em re la ção

à con tes ta ção de em pre en di men tos de gran de im -

pac to em po ten ci al. Pro fis si o na is de di fe ren tes

áre as têm con tri bu í do com in for ma ções téc ni cas

im por tan tes para to ma da de de ci sões so bre a vi a -

bi li da de am bi en tal de tais em pre en di men tos.

Enquan to ou tros têm bus ca do ar ti cu la ção com

pro fis si o na is do Di re i to (vi san do im pe dir o pros se -

gui men to de pro ces sos de li cen ci a men to de fi ci en -

tes). Tem-se bus ca do tam bém a di vul ga ção da

pro ble má ti ca que está por trás des tes em pre en di -

men tos atra vés de uma apro xi ma ção com pro fis -

si o na is do Jor na lis mo. Há tam bém uma par ce la

subs tan ci al de bió lo gos que pre fe rem fi car isen tos

a to das es tas ques tões. Nor mal.
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Hi dre lé tri cas no rio Uru guai:

uma flo res ta in te i ra ex tin ta

Entre vis ta com Ra fa el Ca bral Cruz

Rafael Ca bral Cruz é gra du a do em Oce a no -

lo gia pela Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de,

mes tre e dou tor em Eco lo gia pela Uni ver si da de

Fe de ral do Rio Gran de do Sul. Atu al men te, é

pro fes sor da Uni ver si da de Fe de ral do Pam pa –

Uni pam pa e da Uni ver si da de Fe de ral de San ta

Ma ria – UFSM.

Em en tre vis ta, re a li za da por te le fo ne, à equi -

pe de co mu ni ca ção da IHU On-Line e pu bli ca da

no sí tio do IHU em 4 de se tem bro de 2010, Ca bral

des cre ve a si tu a ção da Ba cia do rio Uru guai com a 

cons tru ção de hi dre lé tri cas como a de Bar ra

Gran de e as con se quên ci as que a ina de qua da

me to do lo gia uti li za da no pri me i ro es tu do fe i to

pela Empre sa de Pes qui sa Ener gé ti ca – EPE trou -

xe para a re gião. “Toda cri se ocor reu em fun ção

da omis são de uma área com apro xi ma da men te

1500 hec ta res de flo res ta em lo cal de ala ga men to.

Não ha vi am sido ma pe a dos no le van ta men to flo -

rís ti co da área de in fluên cia di re ta, omi ti dos no es -

tu do de im pac to am bi en tal. Esse fato aca bou sen -

do des co ber to em uma vis to ria aé rea fe i ta por téc -

ni cos da Fe pam e do Iba ma”, ex pli ca o pro fes sor.

Ara u cá ri as cen te ná ri as e qua se cin co mil ár -

vo res na ti vas su mi ram do Rio Gran de do Sul. É o

que apon ta o es tu do do pro je to FRAG-RIO Uru -

guai, co or de na do pelo pro fes sor Ra fa el Ca bral

Cruz. O ob je ti vo da pes qui sa é apri mo rar a me to -

do lo gia de ava li a ção de fra gi li da des am bi en ta is,

em apo io à ges tão am bi en tal in te gra da e à to ma da

de de ci são no pro ces so de li cen ci a men to am bi en tal 

de em pre en di men tos hi dre lé tri cos, nas re giões do

Mé dio e Alto Uru guai, com foco no tre cho na ci o nal 

da Ba cia Hi dro grá fi ca do Rio Uru guai.

“A frag men ta ção dos rios fra gi li za mu i to a so -

ci e da de hu ma na”, cons ta ta o pes qui sa dor. Ele

res sal ta ain da que “há uma gran de mo bi li za ção

po ten ci al para ten tar mi ni mi zar ao má xi mo o

impacto dessas barragens”.

IHU On-Line – Em que con tex to sur giu o es -

tu do FRAG-RIO Uru guai?

Ra fa el Ca bral Cruz – O es tu do nas ce como

uma con se quên cia da aná li se que a Empre sa de

Pes qui sa Ener gé ti ca – EPE fez de ava li a ção am -

bi en tal in te gra da da Ba cia do rio Uru guai, que foi

en co men da do como uma das con di ci o nan tes im -

pos tas pelo com pro mis so efe tu a do en tre o Mi nis -

té rio Pú bli co Fe de ral, Mi nis té rio do Meio Ambi en -

te, Ba e se e to dos os en vol vi dos no caso de Bar ra

Gran de. O acor do se deu em fun ção da fra u de

que ocor reu du ran te os es tu dos am bi en ta is e de li -

cen ci a men to des te em pre en di men to. O Mi nis té rio 

do Meio Ambi en te fi cou res pon sá vel por efe tu ar

um ter mo de re fe rên cia des ta ava li a ção am bi en tal

in te gra da, e es ses es tu dos fo ram de sen vol vi dos

por um con sór cio pri va do le van do mu i to tem po

para se rem con clu í dos.

Qu an do esse re la tó rio che gou ao Mi nis té rio

do Meio Ambi en te, per ce beu-se que ha via mu i tas

in for ma ções, mas não es ta vam in te gra das de for -

ma ade qua da. Isso fez com que eles não con se -

guis sem ex tra ir do es tu do as di re tri zes para o li -

cen ci a men to de hi dre lé tri cas na ba cia do rio Uru -

guai, que era a de man da do Mi nis té rio Pú bli co

Fe de ral. O Mi nis té rio do Meio Ambi en te já co nhe -

cia o nos so tra ba lho de sen vol vi do com aná li se de

fra gi li da des am bi en ta is apli ca das à ava li a ção in te -
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gra da de ba ci as no Rio Gran de do Sul, numa li -

nha de tra ba lho que co me çou com a Fun da ção

Esta du al de Pro te ção Ambi en tal – Fe pam e com a

Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul –

UFRGS com o es tu do do Ta qua ri-Antas. Aca ba -

mos for man do uma equi pe e dan do uma evo lu -

ção me to do ló gi ca mu i to gran de na abor da gem. A

Fe pam con se guiu ex tra ir as suas di re tri zes de li -

cen ci a men to nes sas ba ci as. O tipo de tra ba lho

que nós de sen vol ve mos for ne ceu uma in for ma -

ção útil ao ór gão li cen ci a dor. Qu an do não con se -

gui ram ex tra ir aque las in for ma ções que pre ci sa -

vam nos es tu dos, co nhe cen do essa ex pe riên cia

bem su ce di da que nós tí nha mos jun to à Fe pam,

nos con vi da ram para fa zer uma pro pos ta ten do

em vis ta de sen vol ver es tu dos, prin ci pal men te,

para re tra ba lhar todo o con te ú do da Ba cia do

Uru guai den tro da nos sa abor da gem, de for ma

que a in te gra ção se des se num grau de es pa ci a li -

za ção que nos per mi tiu hi e rar qui zar os tre chos de

rio com base na sua fra gi li da de am bi en tal e não

sim ples men te em gran des se to res de ba cia, como

ha via no es tu do da EPE.

O novo es tu do

As per gun tas eram as se guin tes: “Se eu te nho 

di nhe i ro para in ves tir em uma bar ra gem den tro

de um se tor da ba cia, qual o tre cho de rio onde eu

ca u sa ria o me nor im pac to am bi en tal? Onde eu

pri o ri za ria a apli ca ção des te re cur so para evi tar

ma i o res im pac tos am bi en ta is?” Esse foi o gran de

mo tor que le vou o Mi nis té rio a nos pro cu rar e

con tra tar para um pro je to de de man da do go ver -

no fe de ral. Re u ni mo-nos inú me ras ve zes em Bra -

sí lia para dis cu tir o pro je to e como ado tar nos sa

me to do lo gia para um rio na ci o nal. Nós só tí nha -

mos tra ba lha do com águas es ta du a is, ou seja,

com pro ble mas de li cen ci a men to tí pi cos do Rio

Gran de do Sul. Como in clu ir San ta Ca ta ri na nes -

sa nova pes qui sa? For ma li za mos um pro je to que

pas sou pelo cri vo do Mi nis té rio do Meio Ambi en -

te, foi sub me ti do ao Mi nis té rio da Ciên cia e Tec -

no lo gia, re me ti do ao CTHidro da câ ma ra téc ni ca

e, por fim, en ca mi nha do à Com pa nhia de De sen -

vol vi men to da Pa ra í ba – CINEP E ao Con se lho

Na ci o nal de De sen vol vi men to Ci en tí fi co e Tec no -

ló gi co – CNPq para sua exe cu ção.

IHU On-Line – Onde está si tu a da a hi dre lé -

tri ca de Bar ra Gran de?

Ra fa el Ca bral Cruz – São mu i tos os mu ni cí pi os.

Ela está si tu a da no Alto Uru guai e pega o rio Pe lo -

tas bem em seu tre cho cen tral. To dos os mu ni cí pi os 

da que la re gião, tan to no Rio Gran de do Sul, como

em San ta Ca ta ri na, são abran gi dos. Do lado de cá,

mu ni cí pi os como Ere chim, Esme ral da e Va ca ria

se ri am afe ta dos pela Usi na de Bar ra Gran de.

IHU On-Line – Qu a is eram os prin ci pa is

pro ble mas do pri me i ro li cen ci a men to am -

bi en tal da hi dre lé tri ca de Bar ra Gran de?

Ra fa el Ca bral Cruz – Toda cri se ocor reu em

fun ção da omis são de uma área com apro xi ma da -

men te 1500 hec ta res de flo res ta em lo cal de ala ga -

men to. Não ha vi am sido ma pe a dos no le van ta -

men to flo rís ti co da área de in fluên cia di re ta, omi ti -

dos no es tu do de im pac to am bi en tal. Esse fato

aca bou sen do des co ber to em uma vis to ria aé rea

fe i ta por téc ni cos da Fe pam e do Iba ma. Ao pe dir

para que o pi lo to do he li cóp te ro des ces se, ti ve ram 

ple na cer te za de que uma área mu i to gran de, com 

mata em ex ce len te es ta do de pre ser va ção, se ria

inun da da. Qu an do ocor reu essa des co ber ta, a

obra es ta va pra ti ca men te pron ta. Era uma si tu a -

ção irreversível do pon to de vis ta am bi en tal.

O que res ta va era res pon sa bi li zar os cul pa -

dos e tra ba lhar com me di das mi ti ga do ras e com -

pen sa tó ri as com re la ção a essa omis são, que vi rou 

um es cân da lo na épo ca. Em fun ção dis so se tor -

nou obri ga tó rio esse ter mo de com pro mis so, que

foi as si na do en vol ven do di ver sos ór gãos. To dos

que par ti ci pa ram re ce be ram res pon sa bi li da des.

Um dos itens en vol via o es tu do de ava li a ção am -

bi en tal in te gra da da ba cia do rio Uru guai, que te -

ria como ob je ti vo não só evi tar que no vos ca sos

como o de Bar ra Gran de acon te ces sem, mas tam -

bém dar di re tri zes ao li cen ci a men to das hi dre lé tri -

cas na Ba cia do rio Uruguai.

IHU On-Line – Quem fez o pri me i ro es tu do?

Ra fa el Ca bral Cruz – O ter mo de re fe rên cia foi

fe i to pela Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do
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Sul e de po is, li ci ta do, a exe cu ção cou be a um con -

sór cio de em pre sas.

IHU On-Line – Foi a re la ção com es sas em -

pre sas que trou xe pro ble mas para o es tu do?

Ra fa el Ca bral Cruz – Não. Antes de ser pro fes -

sor uni ver si tá rio, tive a opor tu ni da de de tra ba lhar

em em pre sas de con sul to ria, in clu si ve em uma

que par ti ci pou do es tu do da EPE. A em pre sa pro -

cu ra de sen vol ver o es tu do de acor do com o ter mo 

de re fe rên cia. Não foi só um pro ble ma na exe cu -

ção, sem pre há ou tros per cal ços. Há sem pre al gu -

ma in ter fe rên cia de quem en co men da o es tu do,

no caso de Bar ra Gran de, foi a EPE, que ti nha a

di re triz de pro du zir in for ma ção de tal for ma que

não fi cas se es pe ci fi ca do qual quer res tri ção ao em -

pre en di men to lo ca li za do, só con si de ra ções ge ra is. 

Por isso que foi tudo se to ri za do.

Hou ve fa lha tam bém do pró prio Mi nis té rio

de Meio Ambi en te, que não con se guiu per ce ber a

ar ma di lha do ter mo de re fe rên cia. A abor da gem

me to do ló gi ca que não con se guia cos tu rar as fra gi -

li da des am bi en ta is e res pon der a es sas per gun tas

já es ta va no ter mo de re fe rên cia apro va do pelo

Mi nis té rio. As fa lhas do es tu do da EPE não fo ram

con se quên cia de in for ma ções er ra das, mas re sul -

ta ram de uma abor da gem me to do ló gi ca que não

aten dia ade qua da men te aos ob je ti vos do es tu do.

O ór gão pre ci sa de ter mi nar se o em pre en di men to

é viá vel am bi en tal men te ou não, o que faz par te

do co ti di a no dos li cen ci a men tos.

Aque le es tu do pode ser apro ve i ta do para

mu i tas co i sas, como aná li ses re gi o na is, mas para

esta per gun ta es pe cí fi ca, que está re la ci o na da a

hi e rar qui as de tre chos de rios, de ce ná ri os de pos -

sí ve is em pre en di men tos e de em pre en di men tos

em si, não era res pon di da de for ma in te gra da. As

pró pri as ins ti tu i ções de ní vel fe de ral ain da não sa -

bi am como pro ce der, pois é uma abor da gem

nova e que ain da está em de sen vol vi men to. A pri -

me i ra ver são, com ple ta men te di fe ren te da atu al,

foi usa da com o Ta qua ri-Antas em 2001 e por isso 

é mu i to re cen te. Mu i tas ve zes, na di nâ mi ca des ses

es tu dos, nem tudo é uma ques tão de er ros ou

acer tos. O que é com ple ta men te di fe ren te do que

ocor reu em Bar ra Gran de. Lá, o in ven tá rio flo res -

tal ti nha sua me to do lo gia es ta be le ci da, não ha via

de sen vol vi men to me to do ló gi co sen do dis cu ti do,

era um me ca nis mo con so li da do há mu i tas dé ca -

das. Re al men te foi uma omis são, um erro gra vís si -

mo. No caso do es tu do do EPE, nos sa aná li se

apon tou que a má qui na fe de ral não es ta va ama -

du re ci da na que le mo men to para pro du zir uma

abor da gem me to do ló gi ca que res pon des se às

per gun tas das qua is o se tor de li cen ci a men to am -

bi en tal de barragem estava precisando.

O FRAG-RIO é um pro je to que ain da está em

an da men to, pois teve só a pri me i ra eta pa con clu í da. 

Esta mos em sua se gun da fase, que abran ge o tre cho 

da ba cia que en glo ba todo o tre cho mé dio do rio

Uru guai den tro do Rio Gran de do Sul. As ba ci as do

Tur vo, Ijuí e de ma is aflu en tes no tre cho in ter na ci o -

nal se rão in clu í das nes ta eta pa do es tu do.

IHU On-Line – Que con se quên ci as esse pri -

me i ro es tu do am bi en tal trou xe à re gião

atin gi da pela hi dre lé tri ca de Bar ra Gran de?

Ra fa el Ca bral Cruz – Por de ci são do Mi nis té rio

Pú bli co Fe de ral, as de ci sões das gran des bar ra -

gens de ve ri am fi car pa ra das até a con clu são dos

es tu dos de ava li a ção am bi en tal in te gra da, que da -

ri am di re tri zes de li cen ci a men to para o rio Uru -

guai. O úni co pro ble ma foi ter atra sa do as to ma -

das de de ci sões. O Mi nis té rio do Meio Ambi en te

teve de de sen vol ver todo um pro ces so para nos

con tra tar. Não foi o FRAG-RIO que pro du ziu as di -

re tri zes, quem faz isso é o ór gão com pe ten te. Nós

de sen vol ve mos um do cu men to que sub si di ou a

cons tru ção das di re tri zes. O Mi nis té rio do Meio

Ambi en te es ta be le ceu uma sé rie de res tri ções nos

dois tre chos re ma nes cen tes do rio Uru guai, onde

es tão pre vis tos em pre en di men tos, como as usi nas

de Bar ra Gran de, Pas so da Ca de ia Ita pi ran ga e as

re pre sas do Com ple xo Ga ra bí. As con se quên ci as

só se rão co nhe ci das a par tir das efe ti vas de ci sões

no pro ces so de li cen ci a men to que o Iba ma e o

MBA es ta be le ce rem.

IHU On-Line – O que mu dou na es tru tu ra de

fun ci o na men to da hi dre lé tri ca de po is que o

se nhor apre sen tou o se gun do es tu do?

Ra fa el Ca bral Cruz – Pelo fato de as abor da -

gens in te gra das per mi ti rem uma aná li se bem mais 

con sis ten te do im pac to das hi dre lé tri cas, te mos
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vis to cer ta pre o cu pa ção dos em pre en de do res,

que já não con si de ram o im pac to de áre as como

co i sas fa cil men te re sol ví ve is. Por exem plo: te mos

cer ca de três mil pes ca do res re gis tra dos na Ba cia

do Uru guai. Den tro dos es tu dos eco nô mi cos, são

clas si fi ca dos como ar te sa na is-pro fis si o na is. O

FRAG-Rio apon ta a ne ces si da de de não ca rac te ri -

zar es sas po pu la ções de pes ca do res so men te

como atin gi dos por bar ra gens numa for ma ge né ri -

ca. Esta mos pro cu ran do de sen vol ver es tu dos que

for ne cem in dí ci os para en qua drar es sas po pu la -

ções como tra di ci o na is. Isso tem im pli ca ções ju rí -

di cas im por tan tes, pois ne nhu ma obra pode ex tin -

guir o modo de vida de uma po pu la ção tra di ci o -

nal, se gun do a Cons ti tu i ção de 1988.

É o caso, por exem plo dos Ca i ça ras, no li to -

ral do Pa ra ná e de São Pa u lo, in dí ge nas e qui lom -

bo las, que têm de ser tra ta dos den tro dos es tu dos

com sta tus mu i to mais alto do que sim ples men te

“ri be i ri nhos”. Iden ti fi ca mos tam bém a in ter de -

pen dên cia da ati vi da de pes que i ra em re la ção aos

tre chos de rio con tí nuo, re ma nes cen tes den tro da

ba cia. Nos so es tu do de mons tra que o im pac to cu -

mu la ti vo da frag men ta ção dos rios pode não ex -

tin guir as po pu la ções de pe i xes mi gra do res, mas

in vi a bi li zar a cul tu ra dos pes ca do res. A pes ca que

de sen vol vem tem as pec tos cul tu ra is, trans mi ti dos

há ge ra ções, so bre a lo ca li za ção dos pes que i ros,

qual isca usar, como de sen vol ver com as pró pri as

mãos os ar te fa tos de pes ca, onde pes car. São se -

gre dos que con fi gu ram co nhe ci men to tra di ci o nal.

Isso se dá em cima da que las es pé ci es que têm va -

lor não só cul tu ral, mas tam bém eco nô mi co alto,

como dou ra do, su ru bim e ou tros pe i xes mi gra do -

res de mé dio e gran de por te da Ba cia do Uru guai.

Eles demandam grandes trechos de rio livre para

manter o tamanho da população. Esse estoque

pesqueiro é explorado por pescadores desde

Quaraí até Chapecó.

Pro cu ra mos mos trar que a frag men ta ção dos 

rios pode fra gi li zar mu i to a so ci e da de hu ma na. As

di re tri zes es tão exi gin do ago ra cu i da dos com os

lo ca is de pro du ção des sas es pé ci es as sim como

em re la ção ao mo ni to ra men to do ta ma nho po pu -

la ci o nal des tas mes mas. Isso é um gran de avan ço.

Os em pre en de do res vão pen sar duas ve zes an tes

de in ves tir em de ter mi na do tre cho. As con se quên -

ci as e mu dan ças já es tão acon te cen do, in du zi das

por es ses es tu dos. O pró prio po der pú bli co pas sa -

rá a co lo car em seus edi ta is es ses te mas; uni ver si -

da des de sen vol ve rão es tu dos para ana li sar es ses

pon tos. Há uma gran de mo bi li za ção po ten ci al

para ten tar mi ni mi zar ao má xi mo o im pac to des -

sas barragens.
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Gran des gru pos in dus tri a is são do nos do rio Uru guai

Entre vis ta com Lu cia Ortiz e Bru na Cris ti na Engel

Lucia Ortiz, geó lo ga e mes tre em Ge o ciên -

ci as, co or de na do ra do Nú cleo Ami gos da Ter ra e

do GT Ener gia do Fó rum Bra si le i ro de ONGs e

Mo vi men tos So ci a is para o Meio Ambi en te e o

De sen vol vi men to e Bru na Cris ti na Engel, da

Orga ni za ção Não-Go ver na men tal Ami gos da Ter -

ra Bra sil con tri bu em para o de ba te a res pe i to da

cons tru ção de hi dre lé tri cas no Bra sil com a per -

cep ção de que “as hi dre lé tri cas são obras gi gan -

tes, de lu cros vul tu o sos e es tão to tal men te atre la -

das a um mo de lo ex plo ra dor e ex por ta dor que

nada tem a ver com o de sen vol vi men to equi li bra -

do e equi ta ti vo das re giões do país”.

Em en tre vis ta con ce di da por e-mail à jor na -

lis ta Gra zi e la Wol fart, pu bli ca da em 6 de se tem bro 

de 2010 na edi ção 342 da IHU On-Line, elas afir -

mam tam bém que “a pro du ção de me ta no é ou tro 

pro ble ma ambi en tal gra ve que pou co se dis cu te.

A hi dre lé tri ca ven di da como ener gia lim pa e re -

no vá vel é na ver da de uma fal sa so lu ção para o

com ba te às mu dan ças cli má ti cas, pois pro duz

gran des quan ti da des de me ta no de vi do à mas sa

ver de sub mer sa pelo lago e se di men tos car re a -

dos pelo rio e de po si ta dos no fun do do lago. As

hi dre lé tri cas po dem ter o mes mo grau de po lu i -

ção de uma ter me lé tri ca”.

IHU On-Line – Como os Ami gos da Ter ra

Bra sil de fi nem hoje a po lí ti ca de cons tru -

ção de hi dre lé tri cas no Bra sil e no Rio

Gran de do Sul, prin ci pal men te na re gião do 

Alto Uru guai?

Lu cia Ortiz e Bru na Engel – Uma po lí ti ca atra -

sa da que pri o ri za os in te res ses do se tor in dus tri al

sem ava li ar ou tras di men sões se não a eco nô mi ca. 

Enquan to o se tor elé tri co apre sen ta su pos tas no -

vas es tra té gi as de co mu ni ca ção e de op ções téc ni -

cas, como as tais “usi nas pla ta for ma”, os pro je tos

são os mes mos in ven ta ri a dos que lo te a ram os rios 

bra si le i ros na di ta du ra mi li tar e são im pos tos com

o mes mo au to ri ta ris mo que des con si de ra ou tras

op ções e de man das por me lho res con di ções de

vida por par te das po pu la ções re gi o na is.

Se gun do a Empre sa de Pes qui sa Ener gé ti ca

– EPE, o se tor in dus tri al foi res pon sá vel pelo con -

su mo de 46,1% da ener gia elé tri ca em 2008, en -

quan to o se tor re si den ci al por ape nas 24%. Este

des ba lan ço na dis tri bu i ção de ener gia deve-se ao

fato da con cen tra ção no Bra sil dos se to res in dus -

tri a is ele tro in ten si vos, vol ta dos à ex por ta ção de

alu mí nio, fer ro, aço, ce lu lo se e a pro du ção de ci -

men to, que tem na água e na ener gia ba ra ta uma

fon te de lu cro. Obvi a men te as in dús tri as são o

prin ci pal con su mi dor de ener gia no país e ba tem

cons tan te men te seus re cor des de con su mo: no

mês de ju lho con su mi ram 15.915 GWh (Gi ga -

watts hora), 13,7% a mais que o mes mo pe río do

do ano pas sa do.

Cres ce de man da to tal por ener gia
elé tri ca

Da dos da EPE re ve lam tam bém que a de -

man da to tal por ener gia elé tri ca cres ceu 8,5%

com pa ra da com igual pe río do do ano pas sa do. A

le i tu ra que pode ser fe i ta des ses da dos é o au men -

to do po der de con su mo da ati vi da de in dus tri al, e

o re sul ta do dis so são mais in ves ti men tos em cons -

tru ção de hi dre lé tri cas. “Para o Bra sil cres cer, pre -

ci sa mos de mais ener gia.” Essa é a fra se que ou vi -

mos du ran te dé ca das e que ca rac te ri za um sis te -
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ma de cres ci men to eco nô mi co atre la do a pro ces -

sos in dus tri a is al ta men te de pen den tes de gran de

quan ti da de de ener gia e bens na tu ra is que não

veem na des tru i ção dos rios um li mi te para o seu

cres ci men to. Com fi nan ci a men to pú bli co atra vés

do BNDES (prin ci pal men te fun dos de pen são), li -

cen ci a men to am bi en tal fe i to a to que de ca i xa, au -

diên ci as pú bli cas de fa cha da e atro pe lo da le gis la -

ção am bi en tal, gran des gru pos in dus tri a is como a

Vo to ran tin Ci men to, Alcoa Alu mí nio S.A., Vale,

Ger dau, CPFL Ener gia, GDF Suez, CSN, Ca mar go

Cor rêa, Andra de Gu ti er res, Bra des co e ou tros são 

con si de ra dos os do nos do rio Uru guai. As hi dre lé -

tri cas são pro je ta das e cons tru í das sem res pe i to

pela po pu la ção lo cal e sem ob je ti var o seu abas te -

ci men to ener gé ti co. A ener gia ge ra da e lan ça da

no SIN – Sis te ma Inter li ga do Na ci o nal – aten de a

de man da de in dús tri as ins ta la das em todo o Bra -

sil. Ou seja, se a Alcoa está pre ci san do de ener gia

para trans for mar a ba u xi ta lá no Pará e é opor tu -

no cons tru ir uma hi dre lé tri ca aqui no sul, ela o faz, 

joga a ener gia pro du zi da no SIN e paga um va lor

sub si di a do mu i to in fe ri or ao Mw/h que pa ga mos

os ci da dãos e ci da dãs bra si le i ros. A re gião do rio

Uru guai não é di fe ren te do res to do país. O rio

Uru guai é um rio de cor re de i ras en ca lha do na ser -

ra da mata atlân ti ca, en tre os es ta dos do Rio

Gran de do Sul e San ta Ca ta ri na e com alto po ten -

ci al elé tri co, 12.816 Mw ou 5,1% do po ten ci al na -

ci o nal, dos qua is 5.186 Mw já fo ram apro ve i ta dos

e o res tan te está in ven ta ri a do. As sete usi nas já

insta la das ge ram apro xi ma da men te R$ 3,2bi

anu a is de lu cro para os con sór ci os que pos su em a

con ces são das usi nas. As hi dre lé tri cas são obras

gi gan tes, de lu cros vul tu o sos e es tão to tal men te

atre la das a um mo de lo ex plo ra dor e ex por ta dor

que nada tem a ver com o de sen vol vi men to equi -

li bra do e equi ta ti vo das re giões do país.

IHU On-Line – Como en ten der a de sen fre a -

da ex pan são de hi dre lé tri cas no Bra sil e no

Rio Gran de do Sul? O que está na ori gem

dis so?

Lu cia Ortiz e Bru na Engel – Ain da na épo ca

do re gi me mi li tar o Bra sil ini ci ou uma aber tu ra aos 

in ves ti men tos in ter na ci o na is e à co lo ni za ção da

re gião nor te do país. Para aten der a de man da

cres cen te por ener gia que as mi ne ra do ras pre ci sa -

vam, o Esta do in ven ta ri ou os rios bra si le i ros de

for ma a apro ve i tar cada Mw em po ten ci al exis ten -

te. Exem plo des sa po lí ti ca são as me ga re pre sas de 

Tu cu ruí e Ita i pu. Mu i tos da que les pro je tos hi dre lé -

tri cos fo ram ar qui va dos por se rem in viá ve is tec ni -

ca men te, ou po lê mi cos de ma is, como as de ze nas

de hi dre lé tri cas pro je ta das para o co ra ção da

Ama zô nia que hoje es tão sen do im pos tas à for ça

com a jus ti fi ca ti va do cres ci men to do país. A par tir 

dos anos 1990 com a pri va ti za ção do se tor elé tri co 

hou ve, além do au men to do de sem pre go e da

pre ca ri za ção do tra ba lho, um pe río do de au sên cia 

do pla ne ja men to ener gé ti co por par te do Esta do

que le vou à cri se de ener gia de 2001, quan do se

ini ci ou uma nova onda de re to ma da de an ti gos

pro je tos de apro ve i ta men to hi dre lé tri co pro je ta -

dos no re gi me mi li tar. Um pla ne ja men to se to ri al

vol ta do a apre sen tar opor tu ni da des de ne gó ci os,

des vin cu la do de um pro je to de fu tu ro para o país.

A usi na de Bar ra Gran de no rio Pe lo tas é um

exem plo dis so, com his tó ri co de ir re gu la ri da des e

mo bi li za ções que não fo ram su fi ci en tes para bar -

rá-la. Ou tra é a UHE Ga ri bal di, no rio Ca no as,

am bas nas ca be ce i ras do rio Uru guai. A UHE Ga ri -

bal di, com LP emi ti da pela FATMA – SC, está lo ca -

da den tro do PAC e visa aten der a de man da cres -

cen te por ener gia prin ci pal men te na re gião su des -

te do país onde se dá a ma i or con cen tra ção de

in dús tri as ele tro in ten si vas.

IHU On-Line – Que re la ção po de mos es ta -

be le cer en tre a cons tru ção de hi dre lé tri cas

e o agro ne gó cio?

Lu cia Ortiz e Bru na Engel – A cons tru ção de

hi dre lé tri cas está mais re la ci o na da à fa bri ca ção de 

in su mos, como fer ti li zan tes agrí co las. A par tir da

li be ra ção da ex plo ra ção mi ne ral em todo ter ri tó rio 

na ci o nal para fa bri ca ção de fer ti li zan tes, en ca be -

ça da pela Vale, a pro du ção de ener gia pre ci sa

acom pa nhar o cres ci men to do se tor do agro ne gó -

cio que, ao con trá rio do mo de lo da agro e co lo gia,

é al ta men te in ten si vo em ener gia, con su mi da na

fa bri ca ção des tes in su mos, bem como no uso de

ma qui ná rio pe sa do e na lo gís ti ca ine fi ci en te de

dis tri bu i ção glo ba li za da. Ou tra de man da é a pro -

du ção e ex por ta ção de ce lu lo se, tam bém um se tor 

43

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO



ele tro in ten si vo que tem cres ci do sua au to pro du -

ção de ener gia uti li zan do re sí du os ma de i re i ros e

car vão mi ne ral nos seus pro ces sos in dus tri a is, mas 

tam bém in ves ti do em pro je tos con jun tos de ge ra -

ção hi dre lé tri ca. No Rio Gran de do Sul, onde o

Pam pa está sen do di zi ma do por mo no cul tu ras de

ár vo res exó ti cas para aten der a de man das das

plan tas de pro du ção de ce lu lo se, es tas se er guem

como gi gan tes fa min tos de ener gia, água, ter ras,

ma de i ra e mão de obra ba ra ta.

IHU On-Line – Como as hi dre lé tri cas im -

pac tam es pe ci fi ca men te a re a li da de so ci al

e am bi en tal do Rio Gran de do Sul?

Lu cia Ortiz e Bru na Engel – O Mo vi men to dos

Atin gi dos por Bar ra gens – MAB apon ta que apro -

xi ma da men te 60 mil pes so as já fo ram atin gi das

por em pre en di men tos hi dre lé tri cos no Rio Gran -

de do Sul e no má xi mo 30% des sa po pu la ção foi

in de ni za da e re co nhe ci da como atin gi da por bar -

ra gens. Um es tu do da Uni ver si da de de Pas so Fun -

do – UPF apon ta que após al guns anos de im plan -

ta ção de uma hi dre lé tri ca na re gião do alto rio

Uru guai, os in di ca do res de de sen vol vi men to mos -

tram que da de apro xi ma da men te 40%. Por exem -

plo, a pro du ção (-40%), o co mér cio (-43%), o em -

pre go (-43%), pro du ção agro pe cuá ria (-36%), as

re la ções so ci a is e cul tu ra is (-40%), as re la ções de

ami za de e fa mi li a res (-71%), meio am bi en te na tu -

ral em ge ral (-31%). Isso mos tra que a che ga da de

um em pre en di men to hi dre lé tri co está lon ge de

pro mo ver o de sen vol vi men to lo cal ou aque cer a

eco no mia a ní vel re gi o nal. Ou tros es tu dos fe i tos

pela Co mis são Mun di al de Re pre sas, na dé ca da

de 1990, apon tam para o mes mo ce ná rio de re -

tro ces so e de ses tru tu ra ção das re la ções so ci a is,

cul tu ra is e eco nô mi cas que che gam com as bar ra -

gens in de pen den te da re gião do glo bo. O im pac to 

no am bi en te na tu ral tal vez seja mais gra ve de vi do

às pro por ções do im pac to so ci al as so ci a do. Pe -

gan do o caso de Bar ra Gran de, onde fo ram inun -

da dos mais de 6000 ha de ma tas de ara u cá ri as, se

deu a mi gra ção de ani ma is para re giões ha bi ta das 

nos cam pos de cima da serra. O apa re ci men to de

ani ma is sil ves tres em sí ti os e ci da des da re gião tem

de i xa do os mo ra do res pre o cu pa dos com a se gu -

ran ça de cri an ças, por exem plo. Esses ani ma is

ago ra pe ram bu lam em bus ca de um lar e ali men to 

e por con ta dis so aca bam ata can do ani ma is do -

més ti cos e pes so as.

A re gião do Alto Uru guai, ca rac te rís ti ca por

ter so los fér te is, rios ri cos em pe i xes e uma eco no -

mia ba se a da na agri cul tu ra fa mi li ar cor re o ris co

de mu dar dras ti ca men te o per fil eco nô mi co e so -

frer for te im pac to am bi en tal nas ca be ce i ras, como

está ocor ren do no rio Ca no as, onde mais de mil

fa mí li as de pe que nos agri cul to res que são ato res

da eco no mia lo cal e vi vem com qua li da de de vida 

nas mar gens do rio es tão ame a ça dos de se rem

des lo ca dos. Os pro je tos hi dre lé tri cos Ga ri bal di,

Pai Qu e rê e Pas so do Ca de ia, se im plan ta dos, po -

dem ini ci ar um pro ces so de mor te do bi o ma Mata

Atlân ti ca na re gião. A área do Alto Uru guai, rica

em es pé ci es en dê mi cas, cor re o ris co de de sa pa re -

cer por ca u sa dos la gos ar ti fi ci a is que im pe dem a

pas sa gem de ani ma is de uma mar gem a ou tra,

iso lan do po pu la ções, além da mo di fi ca ção rá pi -

da e ra di cal do am bi en te aquá ti co que afe ta não

só a po pu la ção de fa u na e flo ra aquá ti ca mas

toda a ca de ia tró fi ca, in clu si ve o modo de sub sis -

tên cia de po pu la ções hu ma nas que de pen dem

do rio para so bre vi ver. A pro du ção de me ta no é

ou tro pro ble ma am bi en tal gra ve que pou co se

dis cu te. A hi dre lé tri ca ven di da com ener gia lim pa 

e re no vá vel é na ver da de uma fal sa so lu ção para

o com ba te às mu dan ças cli má ti cas, pois pro duz

gran des quan ti da des de me ta no de vi do à mas sa

ver de sub mer sa pelo lago e se di men tos car re a -

dos pelo rio e de po si ta dos no fun do do lago. As

hi dre lé tri cas po dem ter o mes mo grau de po lu i -

ção de uma ter me lé tri ca.

IHU On-Line – Qu a is as prin ci pa is ques tões

po lí ti cas que en vol vem a cons tru ção de bar -

ra gens no Rio Gran de do Sul?

Lu cia Ortiz e Bru na Engel – São em pre en di -

men tos que da mes ma for ma que a cons tru ção de

es tra das, dão vo tos por que ven dem a fal sa ide ia

de de sen vol vi men to. Atu al men te po lí ti cos e em -

pre sas re no va ram o dis cur so na ten ta ti va de ven -

der a ide ia da sus ten ta bi li da de, sem mu dar a sua

ló gi ca de ex plo ra ção da na tu re za. Os go ver nos

têm aju da do na or ga ni za ção e con cen tra ção dos

ato res do gran de ca pi tal, pla ne jan do, pro mo ven -
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do e fi nan ci an do com di nhe i ro pú bli co as gran des

obras das mes mas gran des in dús tri as que fi nan ci am 

as cam pa nhas ele i to ra is, de di re i ta ou de es quer -

da. A con cen tra ção da pro du ção de ce lu lo se, o

aço da Ger dau, o Pólo Pe tro quí mi co, as sim como

o par que in dus tri al da re gião su des te, exi gem alta

pro du ção de ener gia. Ape sar da pres são da so ci e -

da de por fon tes al ter na ti vas, a fal ta de po lí ti cas de

in cen ti vo e pla ne ja men to para a pro du ção des -

cen tra li za da se gue uma for ma de cri mi na li zar

como cara as fon tes mais sus ten tá ve is de ener gia.

Por ou tro lado, po lí ti cas pú bli cas sub si di am ener -

gia cara e suja de ter me lé tri cas a car vão e nu cle ar

e for ta le cem a in dús tria das hi dre lé tri cas.

IHU On-Line – Como os ór gãos pú bli cos res -

pon sá ve is e os go ver nos do es ta do têm li da -

do com a ques tão das hi dre lé tri cas ao lon go 

da his tó ria?

Lu cia Ortiz e Bru na Engel – Qu an do no re gi -

me mi li tar os go ver nos eram to tal men te fa vo rá ve -

is às hi dre lé tri cas, os ór gãos pú bli cos res pon sá ve is

ti nham pou ca au to no mia para bar rar o pro ces so

de ex pan são da ofer ta. Atu al men te, em re gi me

de mo crá ti co, a si tu a ção não mu dou qua se nada.

O Esta do, ao pro mo ver po lí ti cas de sen vol vi men -

tis tas, com pro gra mas de ace le ra ção do cres ci -

men to (os PACs), afe ta a de man da por ener gia

abrin do mer ca do para ex pan são da ofer ta. O PDE

2010 apon ta au men to da pro du ção de ener gia de

3.333 Mw anu a is para acom pa nhar as ta xas de

cres ci men to eco nô mi co. O des mon te e en fra que -

ci men to dos ór gãos pú bli cos tem se in ten si fi ca do

na me di da em que os in ves ti men tos em pro je tos

de alto im pac to am bi en tal au men tam. Ca sos de

de mis são se ma nas an tes da emis são das li cen ças

ou a tro ca de téc ni cos para ou tros se to res são co -

muns em épo ca de fal ta de diá lo go en tre os po lí ti -

cos, pes qui sa do res e a so ci e da de ci vil. O exem plo

da Fe pam, que aler tou an te ci pa da men te o Iba ma

so bre a fra u de da UHE Bar ra Gran de em 2004,

nos úl ti mos anos foi gri tan te: de um ór gão pú bli co

am bi en tal exem plar para todo o Bra sil em ter mos

de qua li fi ca ção dos seus téc ni cos e de trans pa rên -

cia na ob ten ção de in for ma ções por par te da so ci -

e da de, vi rou um bal cão de aten di men to pri o ri tá -

rio às em pre sas com ca sos de emis são de li cen ças

pré vi as ao re ce bi men to e aná li se dos es tu dos de

im pac to am bi en tal para a cons tru ção de bar ra -

gens, onde os téc ni cos pas sa ram a ser per se gui dos 

e afas ta dos dos pro ces sos de li cen ci a men to ou de

for mu la ção de po lí ti cas como as que se dis cu tem

no Con se ma-RS.

IHU On-Line – Qu a is os prin ci pa is da nos

que as hi dre lé tri cas po dem pro vo car à bi o -

di ver si da de ga ú cha?

Lu cia Ortiz e Bru na Engel – A ba cia do rio

Uru guai se ca rac te ri za por al tas ta xas de en de mis -

mo nos va les for ma dos nas ca be ce i ras, no Alto

Uru guai. A cons tru ção de la gos pro vo ca a mor te

de po pu la ções de ani ma is, a ex tin ção de es pé ci es

en dê mi cas e a con se quen te per da da bi o di ver si -

da de. A re gião abri ga uma das ma i o res po pu la -

ções de ara u cá ri as, o pi nhe i ro bra si le i ro, que está

em ris co imi nen te de ex tin ção.

O Sal to do Yu cu mã, ma i or que da lon gi tu di -

nal do mun do e sím bo lo cul tu ral, pode de sa pa re -

cer com a cons tru ção de usi nas como a de Ita pi -

ran ga e Ga ra bi, esta úl ti ma com 2800 Mw, pro je -

ta da para o rio Uru guai en tre o Rio Gran de do

Sul e a Argen ti na, ou tro pro je to da épo ca do re gi -

me e que vol tou um pou co re for mu la do, mas

com o mes mo po ten ci al de des tru i ção que o an -

te ri or. Não se sabe ain da qual a exa ta lo ca li za ção 

da usi na, sabe-se que está en tre as pro vín ci as de

Cor ri en tes e Mis si o nes do lado ar gen ti no e Gar -

ru chos do lado bra si le i ro. Só em solo ar gen ti no

es ti ma-se que cer ca de 30000 pes so as se rão atin -

gi das pela obra. A pro je ção da área de ala ga -

men to é de 730km². As pes so as que vi vem na ter -

ra ma ne jam e res guar dam agro bi o di ver si da de

que pode fi car sob as águas em re giões im por tan -

tes do nos so ter ri tó rio.

IHU On-Line – Qu a is as pos sí ve is con se -

quên ci as de uma al te ra ção na sen si bi li da de 

am bi en tal do cli ma ga ú cho em fun ção das

hi dre lé tri cas?

Lu cia Ortiz e Bru na Engel – A mu dan ça no cli -

ma pode ocor rer em es ca la re gi o nal, o lago pode

au men tar a umi da de re la ti va e al te rar o re gi me de

chu vas da re gião. O con jun to de la gos pode tam -

bém tor nar-se um cor re dor de ven tos for tes e au -
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men tar a vul ne ra bi li da de re gi o nal a even tos cli -

má ti cos ex tre mos, como tor na dos e ven da va is. Os 

rios so frem al te ra ções no flu xo onde a con se quên -

cia pode ser des de o as so re a men to até di mi nu i ção 

da fer ti li za ção das mar gens, afe tan do di re ta men te

a agri cul tu ra tra di ci o nal. Estu dos da Se cre ta ria

Esta du al de Sa ú de de mons tram tam bém o au -

men to de ve to res de do en ças, como a pro li fe ra -

ção de ra tos e mos qui to, de vi do às al te ra ções cli -

má ti cas e am bi en ta is lo ca is no en tor no das bar ra -

gens do rio Uruguai.

IHU On-Line – Qual de ve ria ser a pos tu ra do 

BID e ou tros ban cos em re la ção ao fi nan ci a -

men to dos le i lões de cons tru ção de

hi dre lé tri cas?

Lu cia Ortiz e Bru na Engel – Se an tes os prin ci -

pa is ato res fi nan ce i ros eram ban cos in ter na ci o na is 

mul ti la te ra is como o BID e o BIRD, hoje o BNDES

atua como prin ci pal ban co de fo men to e che ga a

fi nan ci ar 80% das obras de hi dre le tri ci da de para

de po is en tre gar to dos os lu cros ao ca pi tal pri va do. 

São in ves ti men tos de alto ris co am bi en tal e so ci al

em ex pan são no Bra sil e fora de for ma au to ri tá ria

para ala van car o país a qual quer pre ço, mes mo

que seja para des tru ir com a di ver si da de bi o ló gi ca

e so ci al dos ter ri tó ri os. Se gun do le van ta men to da

Rede Bra sil so bre Insti tu i ções Fi nan ce i ras Mul ti la -

te ra is, de 2004 a 2009, qua se 70% dos de sem bol -

sos do BNDES para a re gião Sul do país fo ram

para a cons tru ção de hi dre lé tri cas, o equi va len te a 

R$ 4.672.617.910,00 (4,67 bi lhões de re a is). Ao

con trá rio das ins ti tu i ções in ter na ci o na is men ci o -

na das, o BNDES não tem uma po lí ti ca de in for ma -

ção so bre seus in ves ti men tos pú bli cos no ex te ri or

e não apre sen tou à so ci e da de sua po lí ti ca de sal -

va guar das am bi en ta is, en quan to que mu i tos em -

pre en di men tos fi nan ci a dos pelo ban co são de -

nun ci a dos na jus ti ça pelo des cum pri men to das

leis am bi en ta is e prin cí pi os da ad mi nis tra ção pú -

bli ca, como é o caso das usi nas do rio Ma de i ra e

Belo Mon te no Xin gu, ou da con de na ção do ban -

co pela pro pa gan da ten den ci o sa dos fi nan ci a -

men tos para o se tor de ce lu lo se no Rio Gran de do

Sul. A ini ci a ti va da Pla ta for ma BNDES é que dis -

po ni bi li za as in for ma ções so bre os fi nan ci a men tos 

pú bli cos do Ban co no Bra sil, as sim como um

mapa onde os ca sos con tro ver sos po dem ser de -

nun ci a dos por or ga ni za ções da so ci e da de ci vil.

IHU On-Line – O que é de sen vol vi men to

sus ten tá vel para os ga ú chos hoje, quan do

pen sa mos, por exem plo, na ques tão das hi -

dre lé tri cas no es ta do?

Lu cia Ortiz e Bru na Engel – A pro du ção de

ener gia no es ta do não se sus ten ta. Uma mega bar -

ra gem que im pe de o flu xo na tu ral de um rio, pro -

vo ca a mor te e ex tin ção de es pé ci es, de ses ta bi li za

os sis te mas so ci a is e que bra com a eco no mia lo cal 

não pode ser con si de ra da sus ten tá vel. Além do

mais, essa ener gia é pro du zi da prin ci pal men te

para aten der a de man da in dus tri al ele tro in ten si va

ex tra ti va, uma ca de ia pro du ti va al ta men te con -

cen tra do ra de lu cros, com pa ra ti va men te a ou tros

se to res me nos ge ra do ra de em pre gos, po lu i do ra e 

que põe em ris co a bi o di ver si da de e a qua li da de

de vida da po pu la ção. A hi dro e le tri ci a de pode ser

con si de ra da sus ten tá vel, tal vez, se pro du zi da de

for ma des cen tra li za da, com con tro le so ci al para

aten der a de man da lo cal. Deve-se ter mu i to cu i -

da do ao apo i ar ini ci a ti vas de pe que nas cen tra is

hi dre lé tri cas (PCHs), as qua is se re pro du zem em

pro je tos de au to pro du ção das mes mas in dús tri as

que in ves tem nas UHEs, pelo ris co de es sas usi nas

mi na rem a ca lha de um rio, des vi a rem as águas,

se car tre chos à ju san te e im pe dir a re pro du ção de

pe i xes. O que ve mos hoje é a pro li fe ra ção de

PCHs em es ca da num úni co rio, in clu si ve em áre as

na ba cia do rio Uru guai para onde po pu la ções

afe ta das pe las gran des bar ra gens já fo ram re as -

sen ta das, sen do ven di das como uma so lu ção às

gran des hi dre lé tri cas, no va men te uma fal sa so lu -

ção. A sus ten ta bi li da de de uma so ci e da de não se

en con tra ape nas na bus ca de al ter na ti vas de fon -

tes de ener gia para su prir seus mo dos de vida,

mas sim no ques ti o na men to das ca u sas e dos va -

lo res que le vam a so ci e da de a des tru ir a na tu re za

da qual faz par te e de pen de para vi ver. Este ques -

ti o na men to é o que pode ge rar ma i or cri a ti vi da de, 

so lu ções e mu dan ças es tru tu ra is no ca mi nho da

cons tru ção de so ci e da des sus ten tá ve is.
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A usi na de Mauá, no Pa ra ná, não é ne ces sá ria

Entre vis ta com Isa bel Di niz

Isa bel Cris ti na Di niz é co or de na do ra re gi o nal 

da Co mis são Pas to ral da Ter ra – CPT no Pa ra ná.

Além dos im pac tos am bi en ta is, so ci a is, eco -

nô mi cos, po lí ti cos e cul tu ra is para a po pu la ção ri -

be i ri nha, o pro je to da cons tru ção da Usi na Hi dre -

lé tri ca de Mauá, ma i or em pre en di men to do Pla no

de Ace le ra ção do Cres ci men to – PAC do go ver no

fe de ral no Pa ra ná, não res pon de a ne ces si da des lo -

ca is, vis to que toda a ener gia já foi ven di da para ex -

por ta ção. Essa é a afir ma ção da his to ri a do ra em

en tre vis ta, por te le fo ne, para a IHU On-Line e pu -

bli ca da em 6 de ja ne i ro de 2010 no sí tio do IHU.

A ba cia do tio Ti ba gi, no nor te do es ta do do

Pa ra ná, pos sui uma ex ten são de 616 km, ini ci an -

do na Ser ra das Almas, mu ni cí pio de Pal me i ra, e

de sa guan do no rio Pa ra na pa ne ma. É con si de ra -

da a se gun da ba cia de ma i or im por tân cia no Pa -

ra ná, com área to tal de 24.711 qui lô me tros qua -

dra dos, cer ca de 13% do ter ri tó rio es ta du al. “É

um rio to tal men te pa ra na en se, e não está se ci o na -

do por ne nhum pro je to hi dre lé tri co”, afir ma Di niz. 

Se gun do ela, se a cons tru ção for au to ri za da, se rão 

cer ca de 176 uni da des fa mi li a res di re ta men te im -

pac ta das. No to tal, cer ca de 3 mil pes so as de uma

re gião que com pre en de os mu ni cí pi os de Te lê ma -

co Bor ba, Orti gue i ra, Re ser va e Ti ba gi so fre rão as

con se quên ci as. “Se ama nhã ou de po is nós ti ver -

mos fa mí li as de sa pa re ci das na bar ra gem, não vai

ser sur pre sa pela for ma como vêm sen do en ca mi -

nha das as ques tões pelo con sór cio e pe los seus re -

pre sen tan tes para com o con jun to da po pu la ção”, 

diz a historiadora.

“Nós sa be mos que esse em pre en di men to

não é ne ces sá rio para o Pa ra ná. É sim ples men te

para res pon der a uma ne ces si da de de mo de lo de

con su mo e de pro du ção, e nós, as po pu la ções di -

re ta e in di re ta men te im pac ta das, só va mos fi car

com o pre ju í zo e as con se quên ci as que, ago ra e

fu tu ra men te, in fe liz men te nem to dos os es tu dos

téc ni cos dão con ta de apu rar”, cri ti ca ain da Isa -

bel Di niz.

IHU On-Line – A Usi na Hi dre lé tri ca de Mauá

é o ma i or em pre en di men to do Pla no de Ace -

le ra ção do Cres ci men to – PAC do go ver no fe -

de ral no Pa ra ná. A se nho ra po de ria ca rac te -

ri zar esse em pre en di men to: sua lo ca li za ção, 

os va lo res de in ves ti men to, o ta ma nho do

bar ra men to e do lago a ser for ma do?

Isa bel Di niz  – O em pre en di men to é a prin ci pal

obra do PAC, em nú me ro de re cur sos e de im pac -

to. Os da dos mais pre ci sos nós não te mos. O con -

sór cio diz que tudo deve es tar no sí tio, mas como

ain da exis tem mu i tos es tu dos fal tan tes, eles não li -

be ram por es cri to. Ain da não te mos a área ge ral

de qui lo me tra gem, a al tu ra e os va lo res, pois são

da dos téc ni cos. O que eu pos so in for mar é que o

em pre en di men to da Usi na hi dre lé tri ca Mauá está

lo ca li za do no tio Ti ba gi, um dos úl ti mos rios do

Pa ra ná que nas ce e se en cer ra no es ta do (é to tal -

men te pa ra na en se) e que não es ta va se ci o na do

por ne nhum pro je to hi dro e lé tri co. Tem al gu mas

uni da des de Pe que nas Cen tra is Hi dre lé tri cas –

PCHs na mes ma re gião onde es tão os mu ni cí pi os

de Te lê ma co Bor ba e Orti gue i ra. Inclu si ve a pró -

pria Kla bin tem uma uni da de de ge ra ção de ener -

gia para sua fá bri ca lo ca li za da no mu ni cí pio de

Te lê ma co Bor ba, mas sem ma i o res im pac tos para

as po pu la ções ri be i ri nha e mi cror re gi o nal em tor -

no da ba cia.

O em pre en di men to da Usi na está sen do ins -

ta la do no co ra ção de uma APP, Área de Pro te ção
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Per ma nen te, de ma i or con jun to de bi o di ver si da -

de, tan to de fa u na como de flo ra. É uma re gião

mar ca da pela pro du ção de api cul tu ra. Toda essa

pro du ção está sen do im pac ta da e é a se gun da

ma i or pro du ção de mel e de ri va dos em vo lu me a

ní vel na ci o nal. Isso sem con tar os im pac tos para

as co mu ni da des ri be i ri nhas, o con jun to de pes ca -

do res, na agri cul tu ra de sub sis tên cia, as sim como

na agri cul tu ra agro ex por ta do ra, como pro du ção

de grãos e pe cuá ria. Esse im pac to é cer ca do di re -

ta men te de vá ri os es tu dos que com pro vam a

enor me vi o lên cia am bi en tal, sem con tar os im pac -

tos so ci o cul tu ra is, pela ri que za de di ver si da de,

vida, re cur sos e bens na tu ra is, e o en vol vi men to

com a ri que za de uma das prin ci pa is áre as per ma -

nen tes de pre ser va ção lo ca li za da nesta região.

Implan ta ção da hi dre lé tri ca

Num pri me i ro mo men to, hou ve toda uma

dis cus são so bre a im plan ta ção do em pre en di men -

to, por que o es tu do de ava li a ção de im pac to, o

EIA/RIMA, quan do apre sen ta do na pri me i ra ver -

são, com pre en dia fa lhas enor mes que não da vam

con ta de toda essa ri que za de di ver si da de que a

APP im pac ta da con tém. É de co nhe ci men to pú bli -

co que exis tem hoje vá ri as ações ain da cor ren do

na jus ti ça que cer cam as ir re gu la ri da des que

acom pa nham a ins ta la ção des te em pre en di men -

to. Isto mes mo de po is dele ser as su mi do pelo con -

sór cio Cru ze i ro do Sul, com pre en den do Co pel e

Ele tro sul, e a con tra ta ção de ou tras em pre sas para 

a com ple men ta ção do es tu do. Este es tu do, já con -

clu í do por par te do con sór cio, não dá con ta de

res pon der a to das as ques tões que fo ram le van ta -

das, e que toda uma área de ri que za e di ver si da de

como esta não com pre en de.

Fato que hoje, na fase de im plan ta ção, com o 

can te i ro de obras em ple no fun ci o na men to, já

com mu i tos pro ble mas am bi en ta is, es tru tu ra is e

téc ni cos e com im pac tos no rio e nas po pu la ções

ri be i ri nhas, exis tem vá ri as ir re gu la ri da des que

acom pa nham esta fase de au to ri za ção pré via de

ins ta la ção do em pre en di men to. E são ir re gu la ri -

da des gra ves. Por exem plo, a Assem ble ia Le gis la -

ti va do Pa ra ná não deu au to ri za ção, não re a fir -

mou a au to ri za ção pré via de ins ta la ção. Isso ser ve

para per ce ber mos que além de ou tros es tu dos téc -

ni cos e de uma sé rie de ques tões que pre ci sam

ain da ser iden ti fi ca das e ana li sa das para a au to ri -

za ção do iní cio da obra, o em pre en di men to está

em fase de im plan ta ção bas tan te avan ça da, com

mu i tos im pac tos já exis ten tes, e com um con jun to

de ir re gu la ri da des que con ti nu am cer can do a ins -

ta la ção des se em pre en di men to. Uma obra de tão

gran de en ver ga du ra e vo lu me de re cur sos, que

está den tro do “pa co tão do PAC” como uma das

prin ci pa is obras do PAC no Pa ra ná, pre o cu pa-nos

do pon to de vis ta tan to do go ver no fe de ral como

das au to ri da des pa ra na en ses, pois não exis tem

se ri e da de e res pon sa bi li da de po lí ti ca no acom pa -

nha men to das ir re gu la ri da des que cer cam a im -

plan ta ção des te em pre en di men to.

IHU On-Line – Essa usi na é re al men te in dis -

pen sá vel para o Pa ra ná? Qu a is se rão os

prin ci pa is be ne fi ciá ri os da obra?

Isa bel Di niz – Do pon to de vis ta de real ne ces si -

da de de im plan ta ção des te em pre en di men to para 

for ne ci men to de ener gia para a po pu la ção do es -

ta do do Pa ra ná, é dis pen sá vel. Estu dos téc ni cos

mos tram que o Pa ra ná não ne ces si ta ria de no vas

usi nas para a pro du ção de ener gia até 2020. Em

ter mos de con su mo in ter no, a usi na não é ne ces -

sá ria para o Pa ra ná. Acon te ce que, por ser uma

obra co lo ca da den tro do PAC, há um acor do es ta -

be le ci do en tre as au to ri da des do Pa ra ná e o go -

ver no fe de ral para o for ne ci men to. Toda a ener gia 

a ser pro du zi da pela Usi na Hi dre lé tri ca de Mauá

será ex por ta da para o su des te bra si le i ro, com pre -

en den do os es ta dos de São Pa u lo, Rio de Ja ne i ro

e Mi nas Ge ra is, to das para for ne ci men to, prin ci -

pal men te, das for na lhas para re fi na men to de aço

e mi né rios.

Do pon to de vis ta téc ni co, te ría mos con di ções

de pro du zir, caso haja ne ces si da de, mais ener gia

para o con su mo in ter no do Pa ra ná. Isso é ou tro

agra van te nes ta ques tão des te em pre en di men to

que traz im pac tos am bi en ta is, so ci a is, eco nô mi cos,

po lí ti cos e cul tu ra is, que irão fi car para a po pu la ção 

ri be i ri nha, para as co mu ni da des da ba cia des ta re -

gião do Ti ba gi e toda a ener gia será ex por ta da, in -

clu si ve essa ener gia já foi vendida para o con su mo
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da ex por ta ção. Por isso, a pre sa e o atro pe lo para

a im plan ta ção des se em pre en di men to.

IHU On-Line – Qual é o nú me ro de fa mí li as

que te rão que ser des lo ca das?

Isa bel Di niz – Se gun do os es tu dos que o con sór -

cio tem apre sen ta do para o con jun to da po pu la -

ção, são cer ca de 176 uni da des fa mi li a res di re ta -

men te im pac ta das. Num to tal apro xi ma do de

2.500 a 3 mil pes so as atin gi das di re ta men te. Indi -

re ta men te se tem todo o con jun to de uma re gião

que com pre en de os mu ni cí pi os de Te lê ma co,

Orti gue i ra, Re ser va, Ti ba gi, e toda uma re la ção

cul tu ral in clu si ve de da dos das co mu ni da des in dí -

ge nas a se rem im pac ta das, fato que não é con si -

de ra do pe los es tu dos e re co nhe ci do do pon to de

vis ta do em pre en di men to. Será im pac ta do não só

quem está na bar ran ca do rio, no caso os pes ca -

do res, os pos se i ros, ga rim pe i ros, ex plo ra do res de

are ia, mas está com pro me ti da toda a pro du ção de 

api cul tu ra daquela região.

IHU On-Line – Exis tem fa mí li as in dí ge nas

nes ta re gião?

Isa bel Di niz – É ou tro dado fal tan te no es tu do

dos im pac tos, e de po is nos es tu dos com ple men ta -

res, que o con sór cio até ago ra não re co nhe ce os

im pac tos de ins ta la ção do em pre en di men to so bre 

as co mu ni da des in dí ge nas da que la re gião, que

são dois po vos. Mi ni ma men te quem com pre en de

a cul tu ra e ma ne i ra de re la ção com o seu ter ri tó rio

das po pu la ções in dí ge nas, sabe que não se tra ta de

vida ge o grá fi ca. A ins ta la ção do em pre en di men to

im pac ta di re ta men te o modo de vida, as re la ções

co mu ni tá ri as, a cul tu ra, a re la ção com o meio am -

bi en te e com os re cur sos na tu ra is de duas co mu ni -

da des in dí ge nas que es tão na fron te i ra da área

con si de ra da li mi te ge o grá fi co para os im pac tos.

Po rém, es sas po pu la ções in dí ge nas têm ou -

tra re la ção com a ter ra que a de mar ca ção ge o grá -

fi ca não dá con ta de res pon der. Se per gun tar mos

para o re pre sen tan te do con sór cio, ele irá ne gar.

Mas to dos os es tu dos an tro po ló gi cos dão con ta

dis so. Inclu si ve exis te um con jun to de or ga ni za -

ções de mo vi men tos so ci a is re que ren do na jus ti ça

a ane xa ção des se es tu do com ple men tar ao es tu do 

dos im pac tos da ins ta la ção do em pre en di men to.

Por tan to a ques tão do re co nhe ci men to dos im -

pac tos para as duas co mu ni da des in dí ge nas ain da 

é uma de man da que o con sór cio não con si de ra. É 

mais um des res pe i to, no nos so en ten di men to, ao

con jun to dos di re i tos hu ma nos, sociais, culturais,

que sabemos que devem ser considerados na

instalação de um empreendimento de tão grande

envergadura.

IHU On-Line – Sob a pers pec ti va da de vas -

ta ção am bi en tal da fa u na e da flo ra já se

tem um in ven tá rio do que irá acon te cer?

Isa bel Di niz  – Há um con jun to de es tu di o sos

que tem en ca mi nha do esta ques tão aos ór gãos

compe ten tes, não só ao Mi nis té rio do Meio

Ambi en te, mas à Casa Ci vil, ques ti o nan do ao

pró prio Iba ma que já de ve ria ter se po si ci o na do.

Esse é um em ble ma, uma ques tão em ble má ti ca

do em pre en di men to. Não te mos até ago ra, na es -

ca la ção do em pre en di men to, o po si ci o na men to

do Iba ma, que já re ce beu, por par te de or ga ni za -

ções, re la tó ri os que são con ta de to dos os im pac -

tos. A ins ta la ção do em pre en di men to está no co -

ra ção da APP, que é do pon to de vis ta do Pa ra ná,

o lu gar com ma i or nú me ro de di ver si da de de se -

res vi vos, con si de ran do que, para nós, os re cur sos 

na tu ra is tam bém são se res vi vos.

O es tra go é enor me, in clu si ve do pon to de

vis ta do que irá ser fe i to, do re flo res ta men to, da

trans fe rên cia des ta bi o di ver si da de e do pon to de

vis ta da fa u na e da flo ra. O pró prio con sór cio até

ago ra não fi na li zou a sua pro pos ta de re pa ro. Há

de nún ci as de que não se tem uma pro pos ta não

só de re ti ra da dos ani ma is sil ves tres, mas tam bém

da pró pria ques tão da ma de i ra e as sim por di an te. 

É uma co i sa ab sur da, que ca u sa in dig na ção até a

mais insensí vel das cri a tu ras, quan do se vai lá e

iden ti fi ca o que está acon te cen do e o que irá

acon te cer não só com a po pu la ção, mas com

todo aque le ter ri tó rio rico de bi o di ver si da de, de

na tu re za, de plan tas exó ti cas e já em ex tin ção.

Isso sem con tar nos im pac tos di re tos na qua li da -

de da água, da vida do rio e dos pe i xes. O rio Ti -

ba gi é um dos úl ti mos rios com a ma i or di ver si da -

de de ti pos de pe i xes, que re sis tem ape sar de

toda a po lu i ção. E sa be mos que isso vai ser to tal -

men te al te ra do e mu da do.
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IHU On-Line – A usi na hi dre lé tri ca de Mauá

está sen do cons tru í da no mu ni cí pio de Te -

lê ma co Bor ba que dis ta 200 km de Lon dri -

na. Por que a ci da de de Lon dri na é que mais 

se opõe à cons tru ção da Usi na?

Isa bel Di niz – Ela está sen do ins ta la da no mu ni -

cí pio de Te lê ma co Bor ba, mas o mu ni cí pio mais

im pac ta do é o mu ni cí pio de Orti gue i ra, que, do

pon to de vis ta de IDH, é con si de ra do um dos mu -

ni cí pi os mais po bres do es ta do do Pa ra ná. Inclu si -

ve, es ses dois mu ni cí pi os es tão den tro de um ou -

tro pro gra ma do go ver no fe de ral cha ma do “Ter ri -

tó ri os da Ci da da nia”, que, por cri té ri os, são

aque les que têm ma i o res ca rên ci as em um con -

jun to de po lí ti cas pú bli cas. Então, a con tra di ção

da ins ta la ção de um me ga pro je to de in fra es tru tu ra 

que não é para a qua li da de de vida, para mu dar

as re la ções so ci a is, de um pon to de vis ta de trans -

fe rên cia de ren da para a po pu la ção, mas sim o im -

pac to da re ti ra da des sas fa mí li as, o modo como

está sen do fe i to é um de sas tre so ci o cul tu ral. É

uma re gião do pon to de vis ta his tó ri co de ocu pa -

ção do es ta do do Pa ra ná mar ca da men te por par te 

de po pu la ções po bres, pos se i ras. É, de fato, uma

re gião rica, em ter mos de di ver si da de, mas em po -

bre ci da his to ri ca men te pela não pre sen ça do es ta -

do, pela não efe ti va ção das po lí ti cas pú bli cas, ou

seja, pela não ga ran tia dos di re i tos das pes so as e

da que las po pu la ções. E quan do o Esta do vem e

se faz pre sen te, é a to tal con tra di ção: é jus ta men te

para re ti rar fa mí li as que, cen te na ri a men te, es tão

vi ven do em tor no do rio, que cons tru í ram sua

vida, a sua his tó ria em tor no da vida do rio, e ago -

ra têm de sair.

Então, na ver da de, não é que Lon dri na é a

que mais se opõe. É todo um con jun to de co mu ni -

da des, que sa bem das gra vi da des dos im pac tos,

não só lo ca is. Lon dri na, as sim como ou tros mu ni -

cí pi os que es ta rão aba i xo da bar ra gem, vai so frer

o im pac to in di re to, por que Lon dri na e vá ri os mu -

ni cí pi os em tor no do rio Ti ba gi fa zem a cap ta ção

de água para o con su mo na ba cia do rio. Nós en -

ten de mos que a ques tão de pen sar, re fle tir a en -

ver ga du ra de im pac to de um em pre en di men to

como a usi na hi dre lé tri ca diz res pe i to, sim, às po -

pu la ções das ci da des. Nós te mos si tu a ções já bas -

tan te agra va das de con ta mi na ção e po lu i ção não

só pe los agro tó xi cos, mas pelo chum bo e pela

ques tão das mi nas de car vão re cen te men te en -

con tra das aber tas, que es tão im pac tan do na qua -

li da de de água do rio Ti ba gi. E sa be mos tam bém

que o pro je to da cons tru ção da bar ra gem de

Mauá in clui a cons tru ção de no vas uni da des hi -

dre lé tri cas na ba cia do rio Ti ba gi, que es tão den tro 

des se “pa co tão” fe de ral de ex plo ra ção de hi dre lé -

tri cas para con su mo da in dús tria ex por ta do ra.

Nós já te mos tido bas tan tes pro ble mas com a qua -

li da de da água nos últimos dois anos, no período

de seca, e nós sabemos o impacto na qualidade da 

água por causa de toda a putrefação do conjunto

da biodiversidade que vai ficar no fundo do lago.

Nós sa be mos que esse em pre en di men to não

é ne ces sá rio para o Pa ra ná, é sim ples men te para

res pon der a uma ne ces si da de de mo de lo de con -

su mo e de pro du ção, e nós, as po pu la ções di re ta e 

in di re ta men te im pac ta das, só va mos fi car com o

pre ju í zo e as con se quên ci as que, ago ra e fu tu ra -

men te, in fe liz men te nem todos os estudos técnicos 

dão conta de apurar.

IHU On-Line – Na ava li a ção da se nho ra, por

que o mo vi men to so ci al do Pa ra ná está si -

len ci o so so bre esta me ga o bra?

Isa bel Di niz – Ge ne ra li zar que o con jun to das

or ga ni za ções e dos mo vi men tos so ci a is está si len -

ci o so não se ria le gí ti mo com um ou tro con jun to

de or ga ni za ções que, não só no caso da ins ta la ção 

da uni da de de Mauá, mas des de 1994, his to ri ca -

men te, tem tra va do um em ba te so ci al de re i vin di -

ca ção de es tu dos e de ques ti o na men tos da não

ne ces si da de de ins ta la ção de no vas hi dre lé tri cas

no Pa ra ná, com o grau de en ver ga du ra e de im -

pac ta ção que é ex plí ci to no caso de Mauá. Nós já

ti ve mos ou tros mo men tos de em ba te quan do do

pro je to de cons tru ção das uni da des São Je rô ni mo 

e Ce bo lão, no rio Ti ba gi, em que o es tu do de im -

pac ta ção, cer ca do de ir re gu la ri da des, foi mo ti vo

de vá ri as ações ju di ci a is de um con jun to de or ga -

ni za ções so ci a is do Pa ra ná, e que nós con se gui -

mos re ver ter. Só para lem brar, em 1999-2000, a

Jus ti ça aca tou e não au to ri zou a cons tru ção das

usi nas Ce bo lão e São Je rô ni mo.

Des de esse pe río do, há um con jun to de en ti -

da des que se or ga ni zam em tor no da cha ma da
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“Fren te de Proteção ao Rio Ti ba gi” – a pró pria Co -

mis são Pas to ral da Ter ra, al guns par la men ta res,

vá ri os es tu di o sos da Uni ver si da de Esta du al de

Lon dri na, de Pon ta Gros sa, de Ma rin gá, al guns

seg men tos do Ju di ciá rio pa ra na en se –, que têm se

en vol vi do e que têm se mo bi li za do. Sa be mos que

as mo bi li za ções fe i tas não de ram con ta de res pon -

der a todo o con jun to de de man das tra zi do.

Por ou tro lado, é cor re to: o con jun to da so -

ci e da de or ga ni za da pa ra na en se, nos seus vá ri os

seg men tos, de fato não tem olha do com a de vi da

aten ção para a gra vi da de das ir re gu la ri da des,

para a gra vi da de da im pac ta ção des se em pre en -

di men to no úni co rio do Pa ra ná ain da não se ci o -

na do, para a real não ne ces si da de de pro du ção de 

ener gia para o con su mo in ter no. De fato, há um

con jun to de ques tões que são frá ge is di an te da

não par ti ci pa ção de toda a so ci e da de. Mas isso

não nega as pe que nas ações re a li za das e fe i tas,

haja vis ta in clu si ve que nós te mos ro dan do, nos

vá ri os ní ve is da Jus ti ça do Pa ra ná e em ní vel na ci o -

nal, vá ri as ações que tam bém são o su por te das

ações de mo bi li za ção, de or ga ni za ção, in clu si ve lá 

nas co mu ni da des im pac ta das, de as sem ble i as e

de au diên ci as pú bli cas, de re u niões de co bran ça

de es cla re ci men to, de acom pa nha men to de vá ri os

ca sos gra ves de des res pe i to, de tra ta men to de su -

ma no, de abu so de au to ri da de, de in ti mi da ção que 

vem acon te cen do nas co mu ni da des ri be i ri nhas.

Além de to das es sas ques tões, o que está

mu i to compli ca do lá na re gião é essa ques tão da

in ti mi da ção, da pres sa do con sór cio em tra tar as

ques tões que ain da não es tão de ci di das, re sol vi -

das. Nes sa ques tão de com ple men ta ção de es tu do, 

de ca das tro, há sem pre um ques ti o na men to por

par te da co mu ni da de de que o ca das tro que o con -

sór cio tem – e que já está na se gun da fase de le van -

ta men to – não dá con ta das re a is ne ces si da des.

No úl ti mo ano, nós acom pa nha mos vá ri as si -

tu a ções de in ti mi da ção, de re ti ra da à for ça de fa -

mí li as da bar ran ca do rio, de pes so as que ti nham

que re ti rar suas co i sas e seus ani ma is de um dia

para o ou tro, pes so as que pas sa ram mal, que fi ca -

ram do en tes, que ti ve ram, por exem plo, ata ques

car día cos, AVC, um con jun to de ques tões que,

jun to o Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, nós es ta mos

acom pa nhan do. E por con ta des ses ca das tros in -

com ple tos, nós ti ve mos o pri me i ro caso de su i cí -

dio de im pac ta do, que foi um se nhor, um pos se i -

ro, que, no pri me i ro ca das tro do con sór cio, ele era 

con si de ra do agre ga do do pro pri e tá rio. E, no se -

gun do ca das tro, a em pre sa con tra ta da para fa zer

o le van ta men to para a in de ni za ção não o con si de -

rou. Fo ram con si de ra dos ape nas o pro pri e tá rio,

ou tras duas fa mí li as de agre ga dos, e esse se nhor,

que vi via so zi nho, não foi con si de ra do e aca bou

se su i ci dan do ago ra no dia 20 de no vem bro. Na

tra ta ti va com o con sór cio, nas de nún ci as, isso é

tra ta do como nor mal. Isso nos pre o cu pa bas tan te, 

essa for ma des res pe i to sa, além das ir re gu la ri da -

des com que o con sór cio age, de li be ra, le gis la e

muda a vida das pes so as, sem ne nhum es crú pu lo, 

sem nenhuma preocupação.

Se o con jun to das au to ri da des, se as or ga ni za -

ções dos di re i tos hu ma nos não fo rem para a re gião

e não pe ga rem fir me, o de sas tre pode ser mu i to

ma i or. Nós po de mos ter ca sos de sas tro sos como

foi Sal to Se gre do. E se ama nhã ou de po is nós ti ver -

mos fa mí li as de sa pa re ci das na bar ra gem, não vai

ser sur pre sa pela for ma como vêm sen do en ca mi -

nha das as ques tões pelo con sór cio e pe los seus re -

pre sen tan tes para com o con jun to da po pu la ção.
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Hi dre lé tri ca de Ji rau: pal co de ina dim plên cia tra ba lhis ta

Entre vis ta com Ma ria Ozâ nia da Sil va

À fren te da co or de na ção da Pas to ral do Mi -

gran te de Ron dô nia há dois anos, Ir. Ma ria Ozâ nia 

acom pa nha os tra ba lha do res que che gam à ci da -

de para atu ar nas obras da hi dre lé tri ca de Ji rau e

con ta que o ali ci a men to na região é cons tan te. Os

“ga tos”, como são co nhe ci dos os con tra tan tes,

pro me tem bom sa lá rio, car te i ra as si na da e ou tros

be ne fí ci os. “Como são re giões do país com mu i ta

mão de obra dis po ní vel, pois não há mu i tas al ter -

na ti vas, os mi gran tes aca bam se tor nan do alvo fá -

cil. Te mos co nhe ci men to de que tal es que ma exi -

ge até mes mo pas sa gem por pos tos do Sis te ma

Na ci o nal de Empre gos (Sine)”, apon ta.

Se gun do Ma ria Ozâ nia, os tra ba lha do res mi -

gran tes saem da sua re gião com pro mes sa de em -

pre go e, ao che ga rem a Por to Ve lho, “acon te ce de 

te rem que es pe rar três, qua tro dias para se rem

con tra ta dos”. Além do mais, o mu ni cí pio de Por to 

Ve lho não es ta va pre pa ra do para re ce ber um

gran de nú me ro de mi gran tes e os im pac tos são

sen ti dos por toda a po pu la ção. “Na sa ú de há um

des ca so gran de, pois os me i os exis ten tes não su -

por tam a de man da; o trân si to é caó ti co; o cus to

de vida é al tís si mo”, cons ta ta. “Até ju nho de

2010 fo ram en ca mi nha dos 330 au tos de in fra ção 

(cada auto se re fe re a uma ir re gu la ri da de) re gis -

tra dos con tra em pre sas li ga das à obra de Ji rau”,

as si na la a co or de na do ra da Pas to ral do Mi gran te

de Ron dô nia.

“A usi na de Ji rau já foi pal co de fla gran tes de

des cum pri men tos da le gis la ção tra ba lhis ta. Hou -

ve re gis tro de tra ba lho es cra vo. Um gru po de 38

tra ba lha do res mi gran tes foi li ber ta do em se tem -

bro de 2009 pela Su pe rin ten dên cia Re gi o nal do

Tra ba lho e Empre go – Ron dô nia (SRTE/RO) e

pelo Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho – MPT, com

apo io da Po lí cia Fe de ral – PF”, de nun cia Ma ria

Ozâ nia da Sil va à equi pe da IHU On-Line, em

en tre vis ta con ce di da por e-mail e pu bli ca da em 14 

de mar ço de 2011 no sí tio do IHU.

IHU On-Line – Qual a atu al si tu a ção das

obras da hi dre lé tri ca de Ji rau, no rio Ma de i -

ra, em Por to Ve lho, Ron dô nia?

Ma ria Ozâ nia da Sil va – As obras de Ji rau e

San to Antô nio fa zem par te do Pro gra ma de Ace le -

ra ção do Cres ci men to – PAC, do go ver no fe de ral,

e con tam com o su por te de re cur sos do Ban co Na -

ci o nal do De sen vol vi men to So ci al – BNDES.

Para ter mos uma ide ia do ta ma nho do pro je -

to, a usina de Ji rau já foi pal co de fla gran tes de

des cum pri men tos da le gis la ção tra ba lhis ta.

Hou ve re gis tro de tra ba lho es cra vo. Um gru po

de 38 tra ba lha do res mi gran tes foi li ber ta do em

se tem bro de 2009 pela Su pe rin ten dên cia Re gi o -

nal do Tra ba lho e Empre go – Ron dô nia –

SRTE/RO e pelo Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho

– MPT, com apo io da PF. As ví ti mas es ta vam tra -

ba lhan do para a Cons tru to ra BS, que pres ta ser -

vi ço ao con sór cio.

Te mos co nhe ci men to de que até ju nho de

2010 fo ram en ca mi nha dos 330 au tos de in fra ção

(cada auto se re fe re a uma ir re gu la ri da de) re gis -

tra dos con tra em pre sas li ga das à obra de Ji rau. Na 

mes ma pro cu ra do ria, es tão ati vos 55 pro ce di -

men tos para apu rar ir re gu la ri da des tra ba lhis tas

nos can te i ros da usi na.

No pon to de vis ta tra ba lhis ta, a ques tão é a se -

guin te: A obra está com um sé rio pro ble ma de pra -

zo, pois a Ca mar go Cor rêa pre ci sa en tre gar até 1º

de ju lho todo o ver te dou ro com 18 com por tas e até 

o pre sen te mo men to con clu í ram apro xi ma da men -
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te 3/4 ape nas. Isto está tra zen do sé ri as con se quên -

ci as para a se gu ran ça dos tra ba lha do res e tra ba -

lha do ras mi gran tes, pois a pro du ção sem pre vem

em pri me i ro lu gar em de tri men to da se gu ran ça.

IHU On-Line – Como fun ci o na o ali ci a men -

to de tra ba lha do res em Ron dô nia? Quem

são os ali ci a do res?

Ma ria Ozâ nia da Sil va – O es que ma não di fe -

ren cia mu i ta de ou tras re a li da des do Bra sil, onde

está em ple no de sen vol vi men to os gran des pro je -

tos do agro ne gó cio e do hi dro ne gó cio.

O “gato”, como é de no mi na do, che ga à re -

gião des ti na da (prin ci pal men te o nor des te) e anun -

cia que está con tra tan do tra ba lha do res para tal

obra com um bom sa lá rio, car te i ra as si na da. Como

são re giões do país com mu i ta mão de obra dis po -

ní vel, pois não há mu i tas al ter na ti vas, os mi gran -

tes aca bam tor nan do alvo fá cil. Te mos co nhe ci -

men to de que tal es que ma exi ge até mes mo pas -

sa gem por pos tos do Sis te ma Na ci o nal de

Empre gos (Sine). Essa pas sa gem acon te ce em vá -

ri os lo ca is do país sen do mais fre quen te na uni da -

de de Por to Ve lho-RO.

O pro ces so é do lo ro so, pois mu i tas ve zes os

tra ba lha do res mi gran tes saem da sua re gião de

ori gem com em prés ti mo; veem com a pro mes sa

de em pre go, sa lá ri os bons. No en tan to, mu i tos

têm que pa gar sua pas sa gem e suas des pe sas de

vi a gem. Che gan do a Por to Ve lho, acon te ce de te -

rem que es pe rar três, qua tro dias para se rem con -

tra ta dos. Nes te pe río do, fi cam alojados em casa

de amigos, conhecidos ou pensões.

Se gun do in for ma ções, é pos sí vel que haja

en vol vi men to até mes mo de pes so as do Sine em

al guns es ta dos da fe de ra ção. Po de mos con clu ir

que o es que ma de ali ci a men to está cada vez mais

so fis ti ca do. Hoje exis tem em pre sas for ma is sub -

con tra ta das pre sen tes em di ver sos estados; elas

buscam driblar a legislação.

IHU On-Line – Há fis ca li za ção dos ór gãos

com pe ten tes?

Ma ria Ozâ nia da Sil va – Sim, den tro das pos si -

bi li da des. No en tan to, atra vés de re la tos de tra ba -

lha do res mi gran tes per ce be-se um gran de des -

con ten ta men to em re la ção à pre sen ça e atu a ção

dos sin di ca tos.

IHU On-Line – De que re giões do país vêm

os mi gran tes que tra ba lham nas obras do

rio Ma de i ra?

Ma ria Ozâ nia da Sil va – Há tra ba lha do res do

pró prio es ta do de Ron dô nia, es ta dos do Nor te,

Nor des te e até de al guns es ta dos do Sul e Su des te, 

para o de sen vol vi men to de al gu mas ati vi da des

que re que i ram me lhor qua li fi ca ção.

IHU On-Line – A se nho ra tem con ta to com

os tra ba lha do res da hi dre lé tri ca? Qu a is as

re cla ma ções e de po i men tos de les?

Ma ria Ozâ nia da Sil va – Sim. Há vá ri as si tu a -

ções em que os tra ba lha do res mi gran tes vêm par -

ti lhar co nos co a sa u da de de seus fa mi li a res, ex -

pres sam o sen ti men to de frus tra ção pelo sa lá rio

re ce bi do, pe los des con tos efe tu a dos sem mu i tas

ve zes sa be rem a ori gem.

IHU On-Line – Que tra ba lho a Pas to ral do

Mi gran te de Ron dô nia está de sen vol ven do

jun to aos tra ba lha do res e tra ba lha do ras?

Ma ria Ozâ nia da Sil va – Nos sa pre sen ça ali se dá

de for ma pro gra ma da, por meio de uma Igre ja com -

pro me ti da com o Pro je to de Je sus Cris to. Por tan to,

é um tra ba lho de mu i ta es cu ta e aco lhi men to.

Fa ze mo-nos pre sen te em vá ri os mo men tos:

ce le bra ti vos, de luta, re in vi di ca tó ri os. Para nós, é

pri o ri da de a de fe sa dos di re i tos dos mi gran tes, in -

de pen den te de seu cre do re li gi o so. Por meio de

ações que vi sam apro xi mar os mi gran tes à co mu -

ni da de lo cal, bus ca mos sen si bi li zar e cons ci en ti zar 

para o aco lhi men to

IHU On-Line – Qu a is as im pli ca ções da

obra para a re gião? O que mu dou em Por to

Ve lho após a cons tru ção da hi dre lé tri ca?

Ma ria Ozâ nia da Sil va – As im pli ca ções e as

trans for ma ções são vi sí ve is: na sa ú de há um des -

ca so gran de, pois os me i os exis ten tes não su por -

tam a de man da; o trân si to é caó ti co; o cus to de

vida é al tís si mo.
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Na ver da de, o mu ni cí pio de Por to Ve lho

não se pre pa rou com in fra es tru tu ra para re ce ber 

o gran de nú me ro de mi gran tes. Com isso, so fre

a po pu la ção lo cal e mais ain da os mi gran tes. Há 

uma ver da de i ra es pe cu la ção. O cus to de vida

na re gião, hoje, é um dos mais al tos das ca pi ta is

do Bra sil.

IHU On-Line – Como a po pu la ção lo cal tem

re a gi do à obra de Ji rau?

Ma ria Ozâ nia da Sil va – Esta é uma ques tão

am bí gua. Há gru pos que de fen de a obra, pois

gera ri que za ao mu ni cí pio, há uma cir cu la ção

gran de de di nhe i ro, há tra ba lho. Ou tro gru po de -

nun cia os im pac tos so ci a is e am bi en ta is que es tes

pro je tos ca u sam.
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Ji rau e San to Antô nio: um can te i ro de re vol tas

Entre vis ta com Luis Fer nan do No voa Gar zón

Luis Fer nan do No voa Gar zón é mes tre em

Ciên cia Po lí ti ca pela Uni ver si da de Esta du al de

Cam pi nas e dou to ran do em pla ne ja men to ur ba -

no e re gi o nal pela Uni ver si da de Fe de ral do Rio

de Ja ne i ro – UFRJ. Atu al men te, é pro fes sor na

Uni ver si da de Fe de ral de Ron dô nia e pes qui sa -

dor do La bo ra tó rio Esta do, Tra ba lho, Ter ri tó rio

e Na tu re za, na UFRJ, vin cu la do à li nha de pes qui -

sa Se tor Elé tri co, Ter ri tó rio, Meio Ambi en te e

Con fli to So ci al.

A re be lião dos tra ba lha do res que cons tro em

a usi na hi dre lé tri ca de Ji rau não foi uma sur pre sa.

Uma re vol ta em San to Antô nio no ano pas sa do

(2010), um pou co me nor, eclo diu a par tir das

mes mas ra zões que le va ram à pa ra li sa ção das

obras. “No caso de Ji rau fo ram mais con cen tra dos 

e in tensi fi ca dos es ses ve to res de vi o la ção, mas o

ce ná rio de ne gli gên cia e de abu so vale para as

duas em pre sas”, ex pli ca o pro fes sor Luis Fer nan -

do No voa Gar zón du ran te a en tre vis ta que con -

ce deu à IHU On-Line por te le fo ne e que foi pu -

bli ca da em 6 de abril de 2011 no sí tio do IHU. Ele

ava lia que os fa to res que ex pli cam essa mais re -

cen te re be lião se en con tram nas con di ções de

tra ba lho ofe re ci das pe los con sór ci os res pon sá ve -

is pe las obras. “O rit mo e as con di ções se pro ces -

sa ram em fun ção de um cro no gra ma ab so lu ta -

men te ir re al que as em pre sas ado ta ram em tor no

de uma con ces são que é pú bli ca e de um bem

pú bli co”, apon tou.

“As em pre sas cons tru to ras tra ta ram de di mi -

nu ir ao má xi mo o cus to e ob ter o má xi mo de ren -

ta bi li da de em cada uma das eta pas da im ple men -

ta ção das usi nas hi dre lé tri cas, es pe ci al men te no

pro ces so de cons tru ção, an te ci pan do a ope ra ção

para po der ven der ener gia no mer ca do li vre”,

cons ta tou ain da o professor da Universidade

Federal de Rondônia.

IHU On-Line – A re be lião dos ope rá ri os em

Ji rau pe gou as em pre i te i ras e os sin di ca tos

de sur pre sa. Por que as em pre i te i ras e os

sin di ca tos não per ce be ram a ten são nos

can te i ros?

Luis Fer nan do No voa Gar zón – Fo ram vá ri as

fren tes de abu so e de ne gli gên cia da par te das em -

pre sas cons tru to ras e isso vale para as duas obras:

Ji rau e San to Antô nio. No caso de Ji rau, es ses ve -

to res de vi o la ção, fo ram mais con cen tra dos e in -

ten si fi ca dos. Po de mos ava li ar que, nes se con jun to 

de fa to res que ex pli cam essa re be lião, en con -

tram-se, em pri me i ro lu gar, as con di ções de tra ba -

lho, ou seja, o rit mo e as con di ções de tra ba lho se

pro ces sa ram em fun ção de um cro no gra ma ab so -

lu ta men te ir re al que as em pre sas ado ta ram ar bi -

tra ri a men te, em tor no de uma con ces são que é

pú bli ca e de um bem que é pú bli co. No caso, for -

ne ci men to de ener gia para o Bra sil a par tir do rio

Ma de i ra, com base na re gião ama zô ni ca.

Ou seja, são cam pos em que a em pre sa de -

ve ria atu ar sob de ter mi na das re gras e con di ções,

com base em ou tor gas e li cen ças. Na ver da de, to -

das es sas con di ci o nan tes, atri bu i ções ou res pon -

sa bi li da des sim ples men te fo ram tra ta das como

mera for ma li da de. Na prá ti ca, as em pre sas tra ta -

ram de di mi nu ir ao má xi mo o cus to e ob ter o má -

xi mo de ren ta bi li da de em cada uma das eta pas

da im ple men ta ção das usi nas hi dre lé tri cas, es pe -

ci al men te no pro ces so de cons tru ção, an te ci pan -

do a ope ra ção para po der ven der ener gia no

mer ca do li vre. A res pon sa bi li da de por es ses úl ti -

mos even tos é tan to das em pre sas con ces si -
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onári as quanto das es fe ras ad mi nis tra ti vas res -

pon sá ve is por fis ca li zar e tam bém por au to ri zar a

atu a ção des sas em pre sas.

IHU On-Line – A cen tra is sin di ca is ape nas

ago ra es tão re a gin do à re a li da de dos tra ba -

lha do res nos can te i ros de obras do PAC.

Esse atra so na re a ção se deve ao fato de que 

as prin ci pa is obras do PAC es tão nas re -

giões Nor te e Nor des te? São as cen tra is sin -

di ca is mais sen sí ve is aos acon te ci men tos

do Su des te?

Luis Fer nan do No voa Gar zón – A ques tão não

é a pre sen ça for mal das cen tra is sin di ca is e do mo -

vi men to sin di cal na re gião. Nos úl ti mos anos, o

mo vi men to sin di cal es te ve ple na men te atre la do à

agen da go ver na men tal, que é, ao mes mo tem po,

a agen da dos gran des ne gó ci os. É pos sí vel per ce -

ber que o mer gu lho do mo vi men to sin di cal ser viu

para re ti rar da pa u ta do PAC a dis cus são so bre a

qua li da de dos no vos em pre gos cri a dos; não se

dis cu tiu as con di ções de tra ba lho, de mo ra dia e de 

sa ú de dos em pre ga dos; não se dis cu tiu a res pe i to

da qua li fi ca ção pro fis si o nal. O que hou ve foi um

apo io cego a um pro je to de sen vol vi men tis ta va zio 

em ter mos do res ga te da dí vi da so ci al do país, um

“cres ci men tis mo” que não con si de ra, com o mes -

mo grau de equi va lên cia e de im por tân cia, os re -

que ri men tos dos in ves ti do res e as con tra par ti das

so ci a is e am bi en ta is. Esse va zio de com pro mis so

com a po pu la ção se ma ni fes ta nes sas re be liões

que es tão eclo din do não só em Ji rau, mas em vá -

ri os can te i ros de obras do Pro gra ma de Ace le ra -

ção do Cres ci men to – PAC, de for ma si mul tâ nea.

Isso in di ca que não são atos iso la dos, e sim um

pro ble ma da ló gi ca do pro gra ma, um pro ble ma

do con te ú do e da con du ção do PAC. A au sên cia

de pa râ me tros e cri té ri os so ci o am bi en ta is no pla -

ne ja men to e exe cu ção des ses em pre en di men tos

re ti ra qual quer tipo in ter fa ce so ci al des se pro gra -

ma, ou seja, sua pre vi si bi li da de.

As cen tra is ago ra pro cu ram cor rer atrás do

pre ju í zo de re pre sen ta ção, ten tan do pre en cher

tar di a men te o vá cuo po lí ti co de i xa do, um va zio

de ne go ci a ção e de diá lo go com os tra ba lha do res

e com a população local afetada.

IHU On-Line – Como o se nhor in ter pre ta a

re a ção qua se nula dos am bi en ta lis tas aos

acon te ci men tos de Ji rau? Por que o mo vi -

men to am bi en tal é rá pi do em de nun ci ar

agres sões ao meio am bi en te nas gran des

obras e len to em re a ções às agres sões no

mun do do tra ba lho?

Luis Fer nan do No voa Gar zón – Em pri me i ro

lu gar, há uma gran de he te ro ge ne i da de no mo vi -

men to am bi en tal, seja in ter na ci o nal men te, seja

na ci o nal men te. Se to res do mo vi men to am bi en ta -

lis ta no in te ri or da Pla ta for ma BNDES – ar ti cu la -

ção de mo vi men tos e or ga ni za ções so ci a is que re i -

vin di ca o con tro le so ci al so bre a po lí ti ca de fi nan -

ci a men to do Ban co – têm exer ci ta do essa ali an ça

com os tra ba lha do res e com os mo vi men tos co -

mu ni tá ri os e ur ba nos dos lo ca is em que es sas

obras vêm sen do im ple men ta das.

No caso de Ron dô nia, sem pre pro cu ra mos

con so li dar essa ali an ça. Mas cer ta men te essa re a -

ção é he te ro gê nea. Per ce be-se que mu i tas or ga ni -

zações am bi en ta lis tas aca bam se trans for man do

em uma ex ten são do mun do em pre sa ri al e das

ins ti tu i ções mul ti la te ra is. A atu a ção am bi en ta lis ta 

ins ti tu ci o na li za da pas sa a ser ob je to dos de par ta -

men tos em pre sa ri a is ou um des do bra men to pre -

vis to do pla ne ja men to cor po ra ti vo. Uma co i sa é

o mo vi men to am bi en ta lis ta que vê o meio am bi en -

te como uma es pé cie de ni cho de mer ca do; ou tra 

é o mo vi men to so ci o am bi en tal e sua po ten ci al

ali an ça, que no Bra sil já fez his tó ria, tem suas tra -

di ções, com for tes ra í zes na Ama zô nia, na luta

dos se rin gue i ros, dos po vos in dí ge nas, qui lom -

bo las e ri be i ri nhos. Par ti cu lar men te, e acho que

isso não de sa pa re ce.

IHU On-Line – Há evi dên ci as por par te do

go ver no e das em pre i te i ras na cons tru ção

des sas gran des usi nas de re e di ção de prá ti -

cas uti li za das pe los mi li ta res?

Luis Fer nan do No voa Gar zón – Sim, po de mos 

fa zer esse pa ra le lo: as pró pri as em pre sas ago ra in -

clu si ve as su mem que de pen dem de mi lí ci as pri va -

das para con tro lar ta ma nho vo lu me de mão de

obra, e con clu ir a obra a jato, de for ma ace le ra da,

sem res pe i tar qual quer con di ci o nan te. Os dois
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con sór ci os, a Ener gia Sus ten tá vel do Bra sil –

ESBR e a San to Antô nio Ener gia – SAESA, fa zem

uso de prá ti cas de es pi o na gem e de re pres são os -

ten si va, que po de mos clas si fi car como prá ti cas di -

ta to ri a is, só que pri va das.

Após a re be lião, o go ver no fe de ral, a pe di do

do go ver na dor do es ta do, re a giu en vi an do ime -

di a ta men te a For ça Na ci o nal. Isso é uma de mons -

tra ção de des pre pa ro e de in ca pa ci da de de man -

ter diá lo go ao lon go dos anos com a po pu la ção lo -

cal afe ta da e com a for ça de tra ba lho que toca

es ses pro je tos. Há anos tra ba lha do res ex plo ra dos

e atin gi dos pe las obras do Ma de i ra ten tam se fa zer 

ou vir na es fe ra fe de ral. Até ago ra não pos su em re -

sul ta dos pal pá ve is.

IHU On-Line – Como se com por tou a ad mi -

nis tra ção pe tis ta de Por to Ve lho di an te dos

acon te ci men tos de Ji rau?

Luis Fer nan do No voa Gar zón – Em Por to Ve -

lho, a ad mi nis tra ção sem pre apo i ou os em pre en -

di men tos de olhos bem fe cha dos, no in tu i to de re -

ce ber con tra par ti das des vin cu la das, sem trans pa -

rên cia na sua in ter me di a ção, e, por isso, fez coro

ao dis cur so das em pre sas e afir mou que eram atos 

de van da lis mo. Como já dis se, essa ex plo são so ci -

al é fru to de uma so ma tó ria de ne gli gên ci as e de

abu sos pro mo vi dos a par tir do iní cio das obras,

em no vem bro de 2008 até ago ra, cri an do um cal -

de i rão de in sa tis fa ção. Os dis tri tos não fo ram pre -

pa ra dos para re ce ber mi lha res de tra ba lha do res; a 

pró pria ci da de não foi apa re lha da em ter mos de

ser vi ços ur ba nos, sa ú de, edu ca ção, trans por te e

mo ra dia para com por tar o au men to po pu la ci o -

nal. Fal tou ain da in for ma ção e diá lo go fran co

com as co mu ni da des afe ta das.

Não se tra ta ape nas de uma re be lião ou de

uma re vol ta tra ba lhis ta. Em Ji rau co lhe-se o re sul -

ta do de um in ten to que caiu de pa ra que das so bre

o ter ri tó rio, sem qual quer res pe i to, sem qual quer

dis po si ção de es ta be le cer pon tes de en ten di men to 

e de re ci pro ci da de com o lo cal. A res pos ta é uma

ex plo são so ci al, uma rup tu ra ter ri to ri al, por con ta

da ar ro gân cia em pre sa ri al e da cum pli ci da de go -

ver na men tal. Uma par ce ria pú bli co-pri va da que,

na ver da de, é absolutamente particularista na sua

forma de implementação e de exercício.

IHU On-Line – Qual é a re a ção da po pu la -

ção de Ron dô nia di an te dos acon te ci men -

tos? Com tan tos imi gran tes no esta do, a po -

pu la ção é so li dá ria aos tra ba lha do res ou as -

si mi lou a ide ia ven di da pe los me i os de

co mu ni ca ção que os acon te ci men tos fo ram

co i sa de vân da los?

Luis Fer nan do No voa Gar zón – Essa acu sa ção 

de van da lis mo só cabe na boca das em pre sas e de

seus por ta-vo zes po lí ti cos. Nes sas par ce ri as pú bli -

co-pri va da, tudo que é pú bli co foi abs tra í do. A po -

pu la ção de Por to Ve lho viu es ses epi só di os com

frus tra ção, com a per cep ção de que o seu ter ri tó -

rio, o seu rio, a sua flo res ta, o seu con jun to de re -

cur sos e ri que zas es tão sen do ins tru men ta li za dos à 

sua re ve lia e em seu pre ju í zo. A pro pa gan da ofi -

ci al das usi nas usou o mote que Ron dô nia es ta ria

con tri bu in do de ci si va men te para ga ran tir o rit mo

de cres ci men to do país, com for ne ci men to ener -

gé ti co adi ci o nal. Mas o que a po pu la ção que está

em Ron dô nia re ce be ria do Bra sil não foi ga ran ti -

do, não foi de ta lha do e não foi acor da do de vi da -

men te. Tudo aqui lo que de ve ria ser pre mis sa para 

a apro va ção e o iní cio das obras. O que vi mos foi

um con lu io en tre as eli tes po lí ti cas do es ta do, go -

ver no fe de ral e con ces si o ná ri as no sen ti do de que

a obra sa ís se o mais rá pi do pos sí vel, a fim de que

o ne gó cio co me ças se a gi rar, fa zen do com que os

re cur sos co me ças sem a cir cu lar nas es fe ras eco nô -

mi cas e po lí ti cas, nas con tra ta ções, sub con tra ta -

ções, e con tri bu i ções ele i to ra is.

So fre mos uma gran de in ter ven ção ter ri to ri al, 

uma gran de in ter ven ção eco nô mi ca, de ca rá ter ir -

re ver sí vel, e nós não te mos até ago ra os ins tru -

men tos para re gu lar, me di ar e po der equa li zar os

efeitos dessa intervenção.

IHU On-Line – Quem hoje, efe ti va men te, do

mo vi men to so ci al em Ron dô nia está acom -

pa nhan do a si tu a ção dos tra ba lha do res nos

can te i ros do com ple xo do Ma de i ra? A Igre ja 

tem acom pa nha do e se pro nun ci a do?

Luis Fer nan do No voa Gar zón – O Mo vi men to

dos Sem Ter ra, além de ou tras or ga ni za ções cam -

po ne sas, sem pre foi mu i to ati vo no es ta do de

Ron dô nia, que é uma área de fron te i ra agrí co la

que co me çou se con so li dar nos anos 1980. Então, 
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o MST, o Mo vi men to Cam po nês Cu rum bi a ra, en -

tre ou tros, fi ze ram-se mu i to pre sen tes a par tir des -

sa dé ca da, es pe ci al men te no in te ri or do es ta do,

na re gião cen tro-sul de Ron dô nia. Por to Ve lho,

por ser ca pi tal ad mi nis tra ti va, nun ca teve di na mis -

mo eco nô mi co pró prio,a ci da de nun ca teve tra di -

ção or ga ni za ti va pela base.

Há zo nas ter ri to ri a is ins tá ve is, com ba i xís si -

mo grau de or ga ni ci da de e de aten di men to pelo

es ta do. Há áre as que aca bam se in ter co mu ni can -

do, o cri me or ga ni za do tem en con tra do ter re no

fér til nes se sen ti do. Exis te uma fra gi li da de ins ti tu -

ci o nal de par te do go ver no, por que não se têm

ins ti tu i ções ma du ras, nos pla nos es ta du al, mu ni ci -

pal e fe de ral, ins ti tu i ções que deem con ta de ad -

mi nis trar um pro je to tão com ple xo, com tan tos

efe i tos en ca de a dos e cru za dos, como tam bém há

um pro ble ma de fra gi li da de or ga ni za ti va dos mo -

vi men tos que têm es cas sa his tó ria na re gião. A

par tir des ses even tos tem-se uma per cep ção dos

mo vi men tos na ci o na is e de suas re des de que é

ne ces sá rio for ta le cer es pa ços de or ga ni za ção que

pos sam ser lo ca is e na ci o na is ao mes mo tem po.

Do pon to de vis ta po lí ti co, há um sal do po si ti vo

ine gá vel da re vol ta de Ji rau que é o fato de ter

mos tra do o ta ma nho do bu ra co do PAC, de ter

des nu da do esse pro gra ma vol ta do para as gran -

des em pre sas e de ter sido for ma ta do para tra zer

re tor no fi nan ce i ro, mas que não ga ran te, em seu

bojo, a meta de am pli a ção da cidadania.
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Com ple xo do rio Ma de i ra:

as con se quên ci as para a po pu la ção e a fa u na aquá ti ca

Entre vis ta com May ron Ré gis

May ron Ré gis é jor na lis ta do Fó rum dos Ca -

ra jás. A cons tru ção do com ple xo hi dre lé tri co do

rio Ma de i ra, em Por to Ve lho, no es ta do de Rôn -

do nia, é o tema da en tre vis ta que con ce deu, por

te le fo ne, à IHU On-Line e que foi pu bli ca da no

sí tio do IHU em 19 de mar ço de 2010.

May ron des ta ca como as hi dre lé tri cas irão

com pro me ter a bi o di ver si da de da fa u na aquá ti ca

da re gião e como isto pode afe tar a po pu la ção

que de pen de do rio onde se rão cons tru í das as

bar ra gens. “Os im pac tos não aca bam quan do a

hi dre lé tri ca for cons tru í da, eles vão per ma ne cer

por um bom tem po. Ima gi ne como vai es tar a po -

pu la ção de ba gres na ba cia do rio Ma de i ra da qui a 

10 ou 20 anos. Como es ta rá a po pu la ção que vive 

da pes ca do ba gre? Te mos que co me çar a cal cu lar 

isso”, apon ta. May ron fala ain da so bre as ini ci a ti -

vas do go ver no para a so lu ção do caso. “O go ver -

no cons trói as bar ra gens, per de a bi o di ver si da de,

mas qual é a com pen sa ção em re la ção a isso? Eles

vão fa zer cri a tó ri os de es pé ci es exó ti cas, mas não

te mos ne nhu ma in for ma ção de que isso irá com -

pen sar os im pac tos com re la ção às es pé ci es”, diz.

IHU On-Line – Qu a is são os cus tos da cons -

tru ção de bar ra gens para a fa u na aquá ti ca?

May ron Ré gis – Acho que não é pos sí vel cal cu -

lar. Des de que o Bra sil co me çou a cons tru ir bar ra -

gens, tan to para o for ne ci men to de ener gia elé tri -

ca como para a re ten ção de água, as em pre sas

não con tem pla ram os im pac tos com re la ção à fa -

u na aquá ti ca. Na ver da de, este tema é meio me -

lin dro so, tan to para o se tor de ener gia elé tri ca

quan to para o de cons tru ção.

IHU On-Line – É pos sí vel sa ber o que se per -

de com a con tru ção da bar ra gem?

May ron Ré gis – Vou fa lar um pou co da ba cia do

rio To can tins, que é a ba cia que pega vá ri os es ta -

dos do Bra sil, como Go iás, To can tins, Mato Gros -

so, Pará, Ma ra nhão, Dis tri to Fe de ral. A pri me i ra

bar ra gem cons tru í da nes ta ba cia foi a de Tu cu ruí.

Até hoje, os im pac tos de Tu cu ruí são sen ti dos,

prin ci pal men te com re la ção à per da da di ver si da -

de e tam bém à per da da quan ti da de da fa u na

aquá ti ca. De po is de Tu cu ruí fo ram cons tru í das

mais tan tas ou tras bar ra gens, como Ser ra da

Mesa, Ca na bra va, Pe i xe Angi cal, e ago ra Estre i to 

e São Sal va dor. Com isso, dá para ima gi nar que

o im pac to na fa u na aquá ti ca, na se gu ran ça ali -

men tar das co mi das ri be i ri nhas e das pes so as

que mo ram na ci da de. O im pac to foi con si de rá -

vel e se fos se fe i ta uma ação con tra o Esta do por

con ta des sas per das, ela iria cus tar mu i to caro

aos co fres pú bli cos.

IHU On-Line – Estes cus tos es tão pre vis tos

no pro je to de cons tru ção do Com ple xo do

rio Ma de i ra?

May ron Ré gis – Não es tão e não vão es tar. No ti -

ci a ram, re cen te men te, que foi fe i to um ter mo de

ajus ta men to de con du ta en tre o Mi nis té rio Pú bli co 

Fe de ral e Esta du al e o con sór cio res pon sá vel pela

hi dre lé tri ca de San to Antô nio. Ao todo, pa re ce

que o con sór cio iria cri ar 150 mil pe i xes e re po vo ar

o rio Ma de i ra por con ta das per das que hou ve ram

na cons tru ção de en se ca de i ra. Ain da as sim, a

ques tão dos cus tos ain da é um as sun to mu i to de li -

ca do e do qual as pes so as têm pou ca in for ma ção.

Hou ve o im pac to, hou ve a mor te dos pe i xes, mas, 

59



nes te tem po que trans cor reu, en tre a per da e ago -

ra, não sa be mos como anda a bi o di ver si da de.

Pro va vel men te quan do es ses pe i xes fo rem

res ti tu í dos ao rio Ma de i ra, eles es ta rão dis pu tan do 

es pa ço com pe i xes bem ma i o res, que já es tão lá

há um bom tem po. Boa par te des ses 150 mil pe i -

xes não irá re sis tir. É pre ci so, e isso já te nho vis to

há tem pos, que fa ça mos uma dis cus são apro fun -

da da so bre os im pac tos das hi dre lé tri cas nos re -

cur sos pes que i ros, por que isso in ci de di re ta men te

na vida das pes so as. O go ver no cons trói as bar ra -

gens, per de a bi o di ver si da de, mas qual é a com -

pen sa ção em re la ção a isso? Eles vão fa zer cri a tó -

ri os de es pé ci es exó ti cas, mas com re la ção ao ba -

gre, ao tu cu na ré, que são os pe i xes que so bem

todo o per cur so do rio para cima, te rão os im pac -

tos mais di re ci o na dos. Não te mos nenhuma

informação do que o governo pode fazer

realmente para compensar os impactos com

relação a essas espécies.

IHU On-Line – No pro je to do rio Ma de i ra

está pre vis to al gum tipo de pre ju í zo?

May ron Ré gis – Cla ro. Há vá ri os ti pos de pre ju í -

zo. Fa la mos da fa u na aquá ti ca, mas tam bém há a

per da das áre as de flo res ta, e, com isso, tam bém

os gran des ma mí fe ros per de rão es pa ço. Há tam -

bém a ques tão do gado. Aliás, po de mos fa zer uma 

re la ção in te res san te en tre o gado e o pe i xe. Ge ral -

men te, com a cons tru ção de gran des bar ra gens,

como a de Tu cu ruí, acon te ce o des ma ta men to

para a pe cuá ria. O go ver no aca ba fa zen do uma

as so ci a ção meio ca na lha. Des ma ta mos, cons tru í -

mos bar ra gens, vem um pe cu a ris ta e des ma ta a

flo res ta para plan tar ca pim para o gado. Essa car -

ne será ex por ta da, mas tam bém irá ali men tar a

po pu la ção. Po rém, boa par te des sa po pu la ção,

vi via do con su mo de pes ca do. A po pu la ção da re -

gião do Vale do Rio To can tins con su mia pes ca do

há até pou co tem po, mas, por con ta des sas cons -

tru ções de bar ra gens, isso está mu dan do. Os há bi -

tos ali men ta res da po pu la ção do cen tro-oes te, do

nor te e de par te do nor des te está mu dan do.

Aí sur gem ou tras dis cu sões. Va mos con ti nu ar 

in ves tin do em gado para des tru ir a flo res ta? Ou

re ve mos isso e in ves ti mos em po lí ti cas vol ta das

para a cri a ção de pe i xes na ti vos? Essa é uma dis -

cus são que está por trás da cons tru ção das bar ra -

gens. Tem algo que nun ca foi dito: há uns dois

anos, a Empre sa de Pes qui sa Ener gé ti ca – EPE fez

uma au diên cia pú bli ca em São Luís so bre a ba cia

do rio To can tins e a ava li a ção am bi en tal in te gra -

da. Essa au diên cia só hou ve por con ta de um pe -

di do que fi ze mos, se não a EPE não vi ria até aqui.

O que fi cou cla ro é que o se tor ener gé ti co quer,

des de o alto To can tins até o ba i xo, en cher de bar -

ra gens os rios To can tins e Ara gua ia e seus aflu en -

tes. Se re al men te esse in ten to da EPE e do go ver -

no fe de ral for con cre ti za do, a bi o di ver si da de do

rio To can tins vai de i xar de exis tir. Com isso, tam -

bém vão de i xar de exis tir o pes ca do e o ex tra ti vis -

mo de fru tas. Irá ha ver uma gran de pres são para

gado e soja e para ou tras mo no cul tu ras. Só que o

go ver no fe de ral não fa lam so bre isso, eles só di -

zem que é im por tan te a ge ra ção de ener gia. O

pro ble ma é que, para ele, é a ge ra ção de ener gia a 

qual quer cus to que está em jogo. O cus to am bi en -

tal, por trás das cons tru ções das bar ra gens, nun ca

é in for ma do.

IHU On-Line – Para quem vive do rio, o que

a cons tru ção das hi dre lé tri cas re pre sen ta?

May ron Ré gis – Acho que re pre sen ta uma in ter -

ven ção qua se ge no ci da, um mas sa cre. Uma pes soa

que sem pre de ve mos re lem brar é Glenn Swit kes.

Ele es cre veu há uns anos um ar ti go em que fa la va

que o que es ta va sen do pro mo vi do na ba cia do

rio To can tins, e isso pode ser co lo ca do em re la ção 

a ou tras ba ci as hi dro grá fi cas no Bra sil, era um

mas sa cre bi o ló gi co. O que es sas bar ra gens re pre -

sen tam para as co mu ni da des é uma in ter ven ção

ge no ci da por par te dos nos sos go ver nos. Atu al -

men te, es tão acon te cen do as au diên ci as pú bli cas

so bre as bar ra gens no rio Par na í ba. São, ao todo,

cer ca de cin co bar ra gens que pe gam tan to Ma ra -

nhão como Pi a uí. As in for ma ções que te mos so -

bre os es tu dos de im pac tos am bi en ta is nes tas bar -

ra gens é que são bas tan te frou xos em re la ção à

ca rac te ri za ção da área de in fluên cia, tan to di re ta

quan to in di re ta.

Cri ti ca mos mu i to isso em re la ção às ba ci as

ama zô ni cas. As ba ci as dos rios do ser ra do, in trin -

se ca men te, tam bém não fo gem à re gra. Qu an do

pega mos os es tu dos so bre a ba cia do rio Parna í ba,
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não con se gui mos dis cer nir, exa ta men te, que ba -

cia é aque la, qual é o bi o ma, de que es pé ci es são

os pe i xes, que ou tros ani ma is vi vem na que la re -

gião e qua is são as ca rac te rís ti cas so ci a is, am bi en -

ta is e eco nô mi cas com as qua is as co mu ni da des

con vi vem. Na ver da de, os es tu dos de im pac to

am bi en tal fa zem o pos sí vel para fa zer uma cor ti na

de fu ma ça em re la ção aos im pac tos am bi en ta is,

so ci a is e eco nô mi cos des sas po pu la ções que vi -

vem ao re dor dos rios. Isso por que, quan to me nos 

pa re cer que exis te gen te vi ven do em tor no des ses

rios, me nos as em pre sas e o go ver no fe de ral se

res pon sa bi li zam por qua is quer im pac tos que vi rão 

mais tarde.

IHU On-Line – Que ti pos de pe i xes se rão

atin gi dos pe las obras?

May ron Ré gis – O prin ci pal pe i xe da ba cia do rio 

Ma de i ra é o ba gre. Como é um pe i xe que per cor re 

qui lô me tros para de so var e para fa zer a pi ra ce ma,

ima gi ne o per cur so que ele faz, des de o ba i xo rio

Ma de i ra, na con fluên cia com o rio Ama zo nas, até

a Bo lí via. Pen se em quan tas pes so as vi vem da

pes ca do Ba gre e de ou tros pe i xes tam bém. Não

po de mos es que cer que, no epi cen tro do li cen ci a -

men to das bar ra gens do rio Ma de i ra, a equi pe res -

pon sá vel pela aná li se do es tu do co lo cou que as

bar ra gens iri am afe tar mu i to a pes ca do ba gre e a

vida da fa u na aquá ti ca.

Com isso, ve mos que esse tema da fa u na

aquá ti ca é um tema de li ca do. Esses im pac tos não

aca bam quan do a hi dre lé tri ca for cons tru í da, eles

vão per ma ne cer por um bom tem po. Ima gi ne

como vai es tar a po pu la ção de ba gres na ba cia do

rio Ma de i ra da qui a 10 ou 20 anos. Como es ta rá a 

po pu la ção que vive da pes ca do ba gre? Te mos

que co me çar a cal cu lar isso. Ain da não co me ça -

mos a fa zer esse cál cu lo dos cus tos.

IHU On-Line – Qual a atu al si tu a ção do bi o -

ma aquá ti co do rio Ma de i ra?

May ron Ré gis – Atu al men te, já exis tem im pac tos 

con si de ra dos ir re ver sí ve is, como se tem a ques tão

do ter mo de ajus ta men to de con du ta en tre o MP

Fe de ral e o con sór cio. O con sór cio é res pon sá vel

pelo mo ni to ra men to du ran te a cons tru ção des sas

po pu la ções de pe i xes. Não sa be mos, no en tan to,

que in for ma ções eles es co lhe ram du ran te esse

tem po de cons tru ção das bar ra gens.

Tam bém não te mos no tí ci as so bre como es -

tão as áre as de flo res ta ao lon go do rio e a pres são

para abrir para a pe cuá ria e para ou tras co i sas,

nem da par te do con sór cio, nem do Iba ma e do

Insti tu to Chi co Men des, ór gãos res pon sá ve is pelo

meio am bi en te. Essa é uma ques tão que de ve mos

co me çar a co brar. A água, como ar ti go fun da -

men tal para nos sa so bre vi vên cia, vai se acen tu ar

ain da mais por con ta das mu dan ças cli má ti cas.

Por isso, de ve mos ter in for ma ções cons tan tes e

ve rí di cas so bre como está a si tu a ção dos re cur sos

hí dri cos. Isso, nos so go ver no e as em pre sas ain da

não fazem, mas terão que começar a fazer. A

sociedade civil terá que cobrar.

IHU On-Line – Como o se nhor de fi ne a si tu -

a ção da re gião que o rio Ma de i ra abran ge?

May ron Ré gis – Esti ve em Alta mi ra, em 2005, e,

em Por to Ve lho, em 2006, para o en con tro do

gru po de tra ba lho de ener gia. A le i tu ra que fiz, em

ter mos ge ra is, é que são duas re giões que es tão

sen do pres si o na das e am bi ci o na das pelo ca pi tal.

Só que, nes sas re giões, há po pu la ções de pes so as

que sa í ram do sul e su des te do nor des te bra si le i ro

para vi ver dos re cur sos na tu ra is. Qu an do co me çar 

a cons tru ção de Belo Mon te, por exem plo, e vi e -

rem mu i tas pes so as de fora, os re cur sos na tu ra is

irão se es go tar, como o pes ca do e as fru tas. Por

isso, de ve ri am ha ver áre as, e isso é a fala do pro -

fes sor Oswal do Sevá, em que só a be le za cê ni ca

va le ria para se tor na rem in to cá ve is para o ca pi tal,

como é o caso da Vol ta Gran de no rio Xin gú. Só o

fato da be le za ser im pres si o nan te, de ve ria va ler

para para que ela não fos se atin gi da pelo ca pi tal.

Isso sa be mos que é pe dir mu i to, o ca pi tal não está

nem aí para nada. Já exis tem pres sões de to dos la -

dos para for ne ci men tos de má qui nas para a cons -

tru ção de Belo Mon te.
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“O con fli to em Ji rau é ape nas o iní cio do fil me”

Entre vis ta com Eli as Do bro vols ki e João Ba tis ta To le do da Sil ve i ra

Eli as Do bro vols ki in te gra a co or de na ção do

Mo vi men to dos Atin gi dos por Bar ra gens – MAB,

em Ron dô nia. João Ba tis ta To le do da Sil ve i ra é

pa dre da Arqui di o ce se de Por to Ve lho, Ron dô nia

e con vi ve com os tra ba lha do res de Ji rau des de

que a obra co me çou.

Um ver da de i ro caos. Assim de fi nem Eli as

Do bro vols ki e João Ba tis ta To le do da Sil ve i ra a si -

tu a ção atu al da re gião onde está sen do cons tru í da 

a usi na hi dre lé tri ca de Ji rau, em Ron dô nia. Em

en tre vis ta à IHU On-Line, re a li za da por te le fo ne

e pu bli ca da em 24 de mar ço de 2011 no sí tio do

IHU, Eli as e Pe. João Ba tis ta fa lam so bre as ma ni -

fes ta ções dos tra ba lha do res após os con fli tos no

can te i ro de obras da usi na e sa li en tam que a dis -

cus são en tre um mo to ris ta de ôni bus e um fun ci o -

ná rio foi ape nas a gota d’á gua para um cli ma ruim 

que já cir cu la va pe las obras há al gum tem po.

“Uma co i sa des sa mag ni tu de não acon te ce sem

um mo ti vo for te. Nin guém se mo bi li za des sa for -

ma ape nas em fun ção de uma bri ga en tre dois

fun ci o ná ri os. His to ri ca men te, sa be mos que onde

a Ca mar go Cor rêa cons trói usi nas hi dre lé tri cas

sem pre ocor rem re vol tas. Assim foi em Cana Bra -

va, em Go iás; Foz do Cha pe có, na di vi sa en tre

San ta Ca ta ri na e Rio Gran de do Sul; e está ocor -

ren do aqui em Por to Ve lho”, re cor da Eli as.

Pe. João Ba tis ta con ta que, além de re zar

mis sas na área dos alo ja men tos e aten der aos tra -

ba lha do res, tam bém re ce bia li ga ções de les em

que con ta vam os pro ble mas vi vi dos na obra e, de -

po is dos con fli tos, che gou a abri gar al guns tra ba -

lha do res que não ti nham para onde ir. “Se gun do

in for ma ções dos tra ba lha do res que con ver sa mos,

eles já es ta vam se or ga ni zan do para ins ta lar uma

gre ve. Só que esta se ria re a li za da de for ma mais

har mô ni ca, mas o con fli to an te ci pou as ma ni fes ta -

ções e tor nou-as mais aca lo ra das. Foi as sim que,

in dig na dos, ate a ram fogo e que bra ram es tru tu -

ras”, contou.

“A Ama zô nia é vis ta como uma es pé cie de

co lô nia do Bra sil, uma vez que só ex plo ram, le -

vam o má xi mo pos sí vel da re gião e de po is fica o 

es tra go como con se quên cia”, cons ta tam o mi li -

tan te do MAB e o pa dre da Arqui di o ce se de Por -

to Ve lho.

IHU On-Line – Qual a si tu a ção da área de

tra ba lho da usi na de Ji rau?

Eli as Do bro vols ki – Ti ve mos con ta tos com al -

guns ope rá ri os que nos con ta ram que fo ram des -

tru í dos seus alo ja men tos e cer ca de 80 ôni bus. O

tra ba lho de cons tru ção da usi na está pa ra do. Os

tra ba lha do res já re to ma ram os tra ba lhos de re -

cons tru ção dos alo ja men tos e tam bém de ou tras

es tru tu ras que fo ram atin gi das.

Os tra ba lha do res re la tam que o con fli to ge -

rou um cli ma de mu i ta ten são. Alguns tra ba lha do -

res ti ve ram que an dar cer ca de 30 qui lô me tros a

pé, com fome, sem água, para che gar até o dis tri to 

mais pró xi mo e dali se guir para suas ca sas. O sen -

ti men to de in se gu ran ça tam bém é alto, os tra ba -

lha do res não sa bem como será da qui para frente.

O medo da demissão é forte.

Nós acre di ta mos que é pre ci so ha ver uma fis -

ca li za ção ma i or em re la ção à vi o la ção dos di re i tos

dos tra ba lha do res. Uma co i sa des sa mag ni tu de

não acon te ce sem um mo ti vo for te. Nin guém se

mo bi li za des sa for ma ape nas em fun ção de uma

bri ga en tre dois fun ci o ná ri os. His to ri ca men te, sa -

be mos que onde a Ca mar go Cor rêa cons trói usi -

nas hi dre lé tri cas sem pre ocor rem re vol tas. Assim
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foi em Cana Bra va, em Go iás; Foz do Cha pe có,

na di vi sa en tre San ta Ca ta ri na e Rio Gran de do

Sul; e está ocor ren do aqui em Por to Ve lho, essa

com ma i or des ta que pelo ta ma nho da obra e

pela gran de quan ti da de de fun ci o ná ri os. Espe ra -

mos que a Ca mar go Cor rêa tome as de vi das pro -

vi dên ci as, as sim como o Mi nis té rio Pú bli co do

Tra ba lho, para que não ve nham ocor rer no vos

atos des se tipo, para que os tra ba lha do res não te -

nham que se ma ni fes tar des sa for ma para exi gir

seus di re i tos.

João Ba tis ta To le do da Sil ve i ra –A si tu a ção é

de li ca da por que os con fli tos que ge ra ram a re be -

lião por par te dos fun ci o ná ri os da Ca mar go Cor -

rêa e ou tras em pre i te i ras au men ta ram a in sa tis fa -

ção em re la ção ao tra ba lho e às em pre sas. Nos

úl ti mos me ses, a ló gi ca do ca pi ta lis mo im pe rou

no can te i ro de obras quan do as em pre sas pas sa -

ram a ado tar re du ção de cus tos para ge rar ma i or

lu cro, sem co lo car no foco no tra ba lha dor, sem

pen sar nas re la ções de tra ba lho, e tudo isso ge -

rou um cli ma mu i to gran de de in sa tis fa ção.

Então, o mo men to da gota d’á gua se deu com

um de sen ten di men to en tre um tra ba lha dor e um

mo to ris ta de ôni bus.

Como a em pre sa não con se guiu de tec tar isso 

– e se de tec tou, não to mou as pro vi dên ci as cor re -

tas para evi tar ta ma nho con fli to – deu mar gem

para es sas con se quên ci as de sas tro sas. No fim, a

meta da em pre sa, que era de re du zir des pe sas,

aca bou mal, por que, com toda essa si tu a ção, as

des pe sas au men ta ram mu i to, uma vez que ela

teve que cri ar uma es tru tu ra toda para li dar com

esse am bi en te, teve que realocar e reacomodar o

pessoal. Foi um caos mesmo.

IHU On-Line – Para onde fo ram os tra ba lha -

do res? Eles que rem vol tar a tra ba lhar nas

obras da usi na?

Eli as Do bro vols ki – Os que eram de fora do es -

ta do vol ta ram para casa e es pe ram um avi so da

Ca mar go Cor rêa para vol ta rem ao tra ba lho. Os

que são de Ron dô nia es tão de so bre a vi so em suas 

ca sas. Os tra ba lha do res da usi na não es tão mais

no can te i ro de obras.

João Ba tis ta To le do da Sil ve i ra – Alguns se

hos pe da ram na nos sa casa, por que nem to dos ti -

nham como vol tar. A ci da de de Por to Ve lho não

es ta va pre pa ra da para aco lher to dos os que re tor -

na ram. Alguns da mar gem di re i ta – onde fica o

ma i or vo lu me de obra – que não en con tra ram re -

si dên cia na ca pi tal ti ve ram que re tor nar aos seus

es ta dos de ori gem. Já os da mar gem es quer da es -

tão, aos pou cos, re tor nan do ao tra ba lho.

A em pre sa de i xou os tra ba lha do res dis po ní -

ve is até que se jam re fe i tas as es tru tu ras da usi na,

os alo ja men tos, e, de po is, eles se rão avi sa dos

para que pos sam vol tar ao tra ba lho. Se gun do a

em pre sa, os fun ci o ná ri os não se rão pre ju di ca dos

no sen ti do em pre ga tí cio. Va mos ver se isso vai se

con cre ti zar mes mo ao lon go do tem po. Os tra ba -

lha do res que rem vol tar, por que de po si ta ram nes -

se tra ba lho seus so nhos e pla nos. Eles es tão con -

tan do com o re tor no. A re a ção vi o len ta como ma -

ni fes ta ção pelos direitos dos funcionários da

empreiteira não era o que eles queriam fazer.

Ago ra, a di re to ria da em pre sa está re ven do a

ro ti na e o Mi nis té rio do Tra ba lho está mo ni to ran -

do. Che gar a esse pon to não foi pla ne ja do. Ain da

é tudo mu i to re cen te. Na úl ti ma se gun da-fe i ra

hou ve a pri me i ra re u nião para di a lo ga rem so bre

como será o re tor no das obras. A ma i or par te dos

fun ci o ná ri os quer vol tar ao tra ba lho. Ou tros não

que rem por que fi ca ram tra u ma ti za dos e não pen -

sam em re tor nar a essa obra.

IHU On-Line – Vo cês ti ve ram con ta to com

al guns des ses tra ba lha do res? Qual é a prin -

ci pal re cla ma ção?

Eli as Do bro vols ki – As prin ci pa is re i vin di ca -

ções es tão re la ci o na das aos maus tra tos por par te

da em pre sa que faz a se gu ran ça pri va da e pa tri -

mo ni al. Há um con tin gen te mu i to gran de de tra -

ba lha do res en vol vi dos nas obras e pou cos ôni bus

para fa zer o trans por te tan to in ter no – den tro do

can te i ro de obras – quan to ex ter no, ou seja, da

área da cons tru ção da usi na para os alo ja men tos e 

para a ci da de de Por to Ve lho. Isso gera mu i to tu -

mul to. Além dis so, há uma gran de re cla ma ção re -

la ci o na da ao car tão que os tra ba lha do res usam

para fa zer com pras de ces ta bá si ca, ali men ta ção,

pro du tos de hi gi e ne. Os fun ci o ná ri os das obras di -

zem que a cons tru to ra está dan do esse car tão com 

o va lor de 110 re a is men sa is. E as em pre sas ter ce i -
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ri za das, que são me no res do que a Ca mar go Cor -

rêa, es tão pa gan do 300 re a is men sa is. Eles que -

rem uma com pen sa ção, por tan to.

IHU On-Line – Então, esse con fli to já era

es pe ra do?

Eli as Do bro vols ki – Pelos bo a tos que cor re ram 

aqui na re gião, ha via in ten ção de re a li zar ma ni -

fes ta ções, mas nada ha via sido pla ne ja do. O es -

to pim se deu quan do um mo to ris ta de ôni bus

agre diu um tra ba lha dor quan do este es ta va sa in -

do do ex pe di en te. Isso ge rou um gran de tu mul to

que só pôde ser con tro la do pela po lí cia que agiu

com mu i ta tru cu lên cia, ba ten do e pren den do

mu i tas pes so as. Eles usa ram bom bas de efe i to

mo ral, gás de pi men ta, ba las de bor ra cha. E não

ti nha ne ces si da de de usar tais fer ra men tas. Aqui

den tro da ci da de de Por to Ve lho, de po is dos con -

fli tos em Ji rau, está ha ven do um po li ci a men to

mu i to os ten si vo.

João Ba tis ta To le do da Sil ve i ra – Sim. Mu i tas

pes so as vi e ram do Nor te e Nor des te com mu i ta

es pe ran ça de me lho rar suas vi das de po is des se

em pre go. Foi pro me ti do a eles um sa lá rio ra zoá -

vel e as ho ras ex tras qua se che ga a do brar o va lor

que eles re ce bi am no fim do mês. Então, os tra ba -

lha do res es ta vam sa tis fe i tos no iní cio. De po is vi e -

ram as ter ce i ri za das com sa lá ri os ma i o res para

seus fun ci o ná ri os; hou ve a com pa ra ção, a em pre -

i te i ra cor tou as ho ras ex tras e isso aca bou cri an do

gran de in sa tis fa ção. As pes so as pen sa vam:

“Poxa, de i xei mi nha ter ra, mi nha fa mí lia, ve nho

para cá fi car re clu so e ain da re ce bo pou co”. Eles

fi ca vam numa es pé cie de con fi na men to lá no can -

te i ro de obras, pois este fica a 130 qui lô me tros da

ca pi tal; es tão lon ge da fa mí lia e ami gos con vi ven -

do com pes so as es tra nhas. Então, todo esse cli ma

agra va do pela si tu a ção de con ten ção de des pe sas

aca bou ge ran do um mal-es tar en tre eles, uma cri -

se mes mo.

Segun do in for ma ções dos tra ba lha do res,

eles já es ta vam se or ga ni zan do para ini ci ar uma

gre ve. Só que esta se ria re a li za da de for ma mais

har mô ni ca. Po rém, o con fli to an te ci pou as ma ni -

fes ta ções e as tor nou mais aca lo ra das. Foi as sim

que, in dig na dos, ate a ram fogo e que bra ram

estru tu ras. E, no fim, to dos sa í ram per den do nes -

sa si tu a ção.

IHU On-Line – Como é a vida em Ji rau hoje? 

Qual a si tu a ção eco nô mi ca da po pu la ção?

Eli as Do bro vols ki – A si tu a ção pi o rou mu i to. As 

usi nas atra em mu i ta gen te que mi gra em bus ca de

me lho res con di ções fi nan ce i ras. No en tan to, as ci -

da des não são pre pa ra das para essa de man da.

Por to Ve lho vive hoje uma si tu a ção caó ti ca; au -

men ta ram os ní ve is de aci den te de trân si to, trá fi co 

de dro gas, pros ti tu i ção... Os dis tri tos ao re dor de

Ji rau tam bém es tão pas san do por pro ble mas mu i -

to sé ri os. No ge ral, es sas ci da des ti nham em mé -

dia dois mil ha bi tan tes. Hoje, cada uma de las abri -

ga em tor no de 20 mil pes so as. Não há es tru tu ra

para com por tar tan ta gen te. Não há es co las, pos -

tos de sa ú de e po li ci a men to su fi ci en tes para po der 

dar su por te a esse povo que veio com as usi nas.

Um pon to po si ti vo – há uma cir cu la ção ma i or de

di nhe i ro no co mér cio. Mas a po pu la ção que sem -

pre vi veu na re gião está numa si tu a ção di fí cil, por -

que a ma i or par te dos em pre ga dos nas usi nas é de 

fora de Ron dô nia. Ago ra, di an te des ses con fli tos,

mais de 12 mil pes so as fo ram em bo ra do es ta do.

IHU On-Line – O con fli to em Ji rau pode ge -

rar uma “re a ção em ca de ia” nos ou tros can -

te i ros de gran des obras?

Eli as Do bro vols ki – Não sei, mas o Mi nis té rio

Pú bli co da qui está pre o cu pa do que isso pos sa re -

al men te acon te cer, prin ci pal men te em San to

Anto nio, que fica 150 qui lô me tros aba i xo de Ji -

rau, mais pró xi mo ain da de Por to Ve lho. Em fun -

ção dis so, o MP pe diu no dia 22 de mar ço para

que a em pre sa San to Anto nio Ener gia dis pen sas -

se seus ope rá ri os com medo des sa re a ção em ca -

de ia. Assim, ago ra tan to as obras da usi na de San -

to Anto nio quan to a cons tru ção de Ji rau es tão

com os tra ba lhos pa ra dos.

João Ba tis ta To le do da Sil ve i ra – Aqui, pelo

me nos, sim, por que San to Anto nio e Ji rau fi cam

pró xi mos e os tra ba lha do res de uma obra têm

con ta tos com os fun ci o ná ri os da ou tra. Isso in -

flu en cia por que faz par te do Com ple xo do Ma de i -

ra, não de i xam de ser uma mes ma obra, de cer ta

for ma. O ope rá rio e as im pli ca ções so ci a is pre ci -

sam ser le va dos mais a sé rio. Caso isso não acon -

te ça, o caos so ci al que em Ji rau ocor reu pode con -

ti nu ar. A Ama zô nia já é vis ta como uma es pé cie

de co lô nia do Bra sil, uma vez que só ex plo ram, le -
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vam o má xi mo pos sí vel da re gião e de po is fica o

es tra go como con se quên cia. Si tu a ções como essa

já ocor re ram na épo ca da bor ra cha, da ma de i ra,

do ga rim po e, ago ra, na épo ca das usi nas hi dre lé -

tri cas. Infe liz men te, a Ama zô nia será mais uma vez 

de vas ta da. O con fli to em Ji rau é ape nas o iní cio

do fil me que vai acon te cer em três anos quan do as 

obras ter mi na rem, o tra ba lho che gar ao fim e os

em pre gos di mi nu í rem ins tan ta ne a men te.
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Hi dre lé tri cas: he ca tom be para o Pan ta nal

Entre vis ta com Tel ma Mon te i ro

Tel ma Mon te i ro é co or de na do ra de Ener gia

e Infra es tru tu ra Ama zô nia da Asso ci a ção de De fe -

sa Etno am bi en tal Ka nin dé.

Parte da água do Pan ta nal é ali men ta da pela

sub-ba cia do Rio Cu i a bá, aflu en te do rio Pa ra guai,

o qual “já so fre al te ra ções sig ni fi ca ti vas que ame a -

çam o equi lí brio do Pan ta nal”, apon ta Tel ma Mon -

te i ro, em en tre vis ta con ce di da por e-mail à jor na lis -

ta Pa tri cia Fa chin e pu bli ca da em 27 de se tem bro

de 2010 na edi ção 345 da IHU On-Line.

Se gun do a am bi en ta lis ta, o pro je to de ins ta -

la ção de mais de cem hi dre lé tri cas na Ba cia do

Alto Pa ra guai “irá al te rar ain da mais as ca rac te rís -

ti cas dos tri bu tá ri os do Rio Cu i a bá, que já tem vá -

ri as bar ra gens”. Se gun do a pes qui sa do ra, a si tu a -

ção do ecos sis te ma já pode ser con si de ra da gra ve

e, em al guns tre chos de rios na di vi sa do Mato

Gros so com Mato Gros so do Sul, “já não é mais

pos sí vel na ve gar com pe que nas em bar ca ções”.

Além de pre ju í zos ao meio am bi en te, Tel ma

Mon te i ro men ci o na que a cons tru ção de Pe que -

nas Cen tra is Hi dre lé tri cas – PCHs nos rios do

ecos sis te ma afe ta rá a vida da po pu la ção lo cal.

Agri cul to res fa mi li a res e aque les que de pen dem

do tu ris mo pes que i ro se rão os mais afe ta dos.

“Exis te um nú me ro ex pres si vo de ri be i ri nhos que 

vi vem da pes ca tu rís ti ca. Há, in clu si ve, um cál cu -

lo apro xi ma do que, so men te em Co rum bá, que é 

uma ci da de de 100 mil ha bi tan tes, 15 mil pes so -

as de pen dem di re ta ou in di re ta men te des sa ati vi -

da de”, men ci o na.

IHU On-Line – Que as pec tos mos tram, na sua 

ava li a ção, que o Pan ta nal está ame a ça do?

Tel ma Mon te i ro – Obser ve que par te da água

do Pan ta nal é ali men ta da pela sub-ba cia do rio

Cu i a bá, aflu en te do rio Pa ra guai. Essa sub-ba cia

da Ba cia do Alto Pa ra guai já so fre al te ra ções sig ni -

fi ca ti vas que ame a çam o equi lí brio do Pan ta nal.

Por tan to, se o go ver no pla ne ja ins ta lar mais de

cem em pre en di men tos hi dre lé tri cos nes ta ba cia,

no nor te do Mato Gros so, irá al te rar ain da mais as

ca rac te rís ti cas dos tri bu tá ri os do rio Cu i a bá, o

qual já pos sui vá ri as bar ra gens. Fica ób vio que

isso vai agra var ain da mais o de se qui lí brio de uma 

área úmi da de mais de 150. 000 km2. A si tu a ção

já é gra ve o su fi ci en te a pon to de ha ver tre chos de

rios na di vi sa de Mato Gros so com Mato Gros so

do Sul, em que já não é mais pos sí vel na ve gar

com pe que nas em bar ca ções e se per ce be que a

quan ti da de de pe i xes está di mi nu in do e os ní ve is

dos rios so frem mu i to mais va ri a ções. As Pe que -

nas Cen tra is Hi dre lé tri cas – PCHs, já em ope ra -

ção, são res pon sá ve is, hoje, por al te ra ções gra vís -

si mas na qua li da de das águas e na re pro du ção

dos pe i xes de vi do aos obs tá cu los à pi ra ce ma.

IHU On-Line – Qu a is são os prin ci pa is ato -

res en vol vi dos na ques tão dos im pac tos am -

bi en ta is da re gião pan ta ne i ra?

Tel ma Mon te i ro – Acre di to que quan do você

fala em ato res, en ten do que quer di zer aque les

que so fre rão di re ta men te os im pac tos da cons tru -

ção des se gran de sis te ma de bar ra gens pla ne ja do. 

Então, po de mos men ci o nar os agri cul to res fa mi li -

a res e aque les que so bre vi vem do tu ris mo pes que -

i ro, prin ci pal men te. É im por tan te di vul gar que

exis te um nú me ro ex pres si vo de ri be i ri nhos que

vi vem da pes ca tu rís ti ca. Há, in clu si ve, um cál cu lo

apro xi ma do que, so men te em Co rum bá, que é

uma ci da de de 100 mil ha bi tan tes, 15 mil pes so as

de pen dem di re ta ou in di re ta men te des sa ati vi da -

de. Toda a eco no mia da re gião será afe ta da uma

vez que é cres cen te o nú me ro de fa mí li as que de -
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pen de da pes ca tu rís ti ca. Ou tra ati vi da de que é ig -

no ra da nes se caso é a dos co le to res de is cas. Aí

tam bém o nú me ro é di fí cil de ser cal cu la do, pois

en vol ve Pa ra guai e Bo lí via, e deve ul tra pas sar 50

mil pes so as. A pes ca tu rís ti ca é a ati vi da de que

mais gera em pre go e ren da na re gião. Po pu la ções 

das ci da des tam bém de pen dem des sa eco no mia

se con si de rar mos ho téis, bar cos, etc.

IHU On-Line – Em que re gião do Pan ta nal a

si tu a ção am bi en tal está mais crí ti ca?

Tel ma Mon te i ro – Um dos pon tos mais crí ti cos é

no rio Cor ren tes lo ca li za do nas di vi sas dos es ta dos

de Mato Gros so e Mato Gros so do Sul. No en tan to, 

hoje, fica pa ten te que os 115 ou 116 bar ra men tos

pla ne ja dos para a Ba cia do Alto Pa ra guai in clu i rá

toda a pla ní cie pan ta ne i ra em área de ris co. Ape sar 

de o Pan ta nal ser pa tri mô nio da hu ma ni da de, não

hou ve pre o cu pa ção por par te do go ver no no sen ti -

do de evi tar uma ca tás tro fe sem pre ce den tes. A

cons tru ção de PCHs é um gran de ne gó cio ren tá vel

que usu frui de isen ção de im pos tos e re cur sos pú -

bli cos com ca rên cia e ju ros sub si di a dos.

IHU On-Line – Qu a is as im pli ca ções da ins -

ta la ção de um com ple xo hi dro e lé tri co no

Pan ta nal, em es pe ci al no es ta do do Mato

Gros so?

Tel ma Mon te i ro – Veja que a Ba cia Hi dro grá fi ca 

do Alto Pa ra guai é trans fron te i ri ça. A Bo lí via, o

Pa ra guai e a Argen ti na tam bém com par ti lham

des sa ri que za na tu ral. As ame a ças da ins ta la ção

de um com ple xo hi dre lé tri co que, na ver da de,

será um ver da de i ro sis te ma la cus tre, uma su ces -

são de la gos, irá al te rar toda a base da eco no mia

re gi o nal, in clu si ve da Bo lí via e das re giões a ju san -

te, per ten cen tes ao Pa ra guai e à Argen ti na. Te rão

con se quên ci as cer tas para o re gi me de flu xo das

águas ca u sa das pela su ces são de bar ra gens. Além

do mais, es que ce ram de con si de rar os im pac tos

mais am pla men te re co nhe ci dos: os que in ci dem

so bre a mi gra ção de or ga nis mos. As bar ra gens im -

pe dem a mi gra ção re pro du ti va de pe i xes ca u san -

do a di mi nu i ção e até a ex tin ção de inú me ras es -

pé ci es. Eu já afir mei isso em ar ti go e re for ço: será

uma ver da de i ra he ca tom be para o bi o ma do Pan -

ta nal. O Mato Gros so já so fre mu i to com a mín gua 

do re gi me de inun da ções dos seus rios. As PCHs

em cons tru ção es tão le van do a con fli tos sé ri os

com os in dí ge nas que de nun ci am, com ra zão, a

es cas sez de pe i xes e a tur bi dez das águas. Exem -

plo dis so é a re vol ta das et ni as na re gião de

Ari pu a nã.

IHU On-Line – Qual é o efe i to cu mu la ti vo

da cons tru ção de PCHs no Pan ta nal?

Tel ma Mon te i ro – Os efe i tos cu mu la ti vos e si -

nér gi cos de PCHs no re gi me flu vi al dos rios de

Mato Gros so têm sido a prin ci pal pre o cu pa ção de

am bi en ta lis tas, mo vi men tos so ci a is e Mi nis té rio

Pú bli co. E não é ape nas com re la ção ao Pan ta nal. 

Estu dos ci en tí fi cos apon tam di ver sos as pec tos que 

não têm sido ana li sa dos pe los ór gãos am bi en ta is

en car re ga dos do li cen ci a men to des ses em pre en -

di men tos e que não me dem de for ma ade qua da

os im pac tos am bi en ta is e so ci a is de cor ren tes da

pu si lâ ni me ex plo ra ção de po ten ci a is ener gé ti cos.

Essa ques tão da cons tru ção in dis cri mi na da de

PCHs sem os ne ces sá ri os es tu dos si nér gi cos é de

gran de re le vân cia dada à am pli tu de ter ri to ri al de

sua lo ca li za ção.

IHU On-Line – Em que con sis te, es pe ci fi ca -

men te, o com ple xo de hi dre lé tri cas Te les

Pi res?40 Como a po pu la ção do Mato Gros so

do Sul está se ma ni fes tan do di an te des se

em pre en di men to?

Tel ma Mon te i ro – Na ver da de, essa ques tão do

Te les Pi res me re ce ria uma en tre vis ta es pe ci al de -

vi do à sua in crí vel com ple xi da de. Mas vou ten tar

dar em pou cas li nhas uma ide ia do que ela con sis -

te. Fo ram in ven ta ri a dos apro ve i ta men tos po ten -

ci a is na ba cia hi dro grá fi ca do rio Te les Pi res. O

go ver no vem com o dis cur so ran ço so de que fa zer

hi dre lé tri cas no Te les Pi res é im por tan te, es tra te gi -

ca men te, para o aten di men to sa tis fa tó rio das ne -

ces si da des de de sen vol vi men to so ci o e co nô mi co

do país. A re gião que es co lhe ram é cons ti tu í da por 
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am bi en tes na tu ra is re la ti va men te pre ser va dos e

por ter ras in dí ge nas. São no tá ve is as pe cu li a ri da -

des dos ecos sis te mas ama zô ni cos e elas são pro -

por ci o na is, tam bém, às res tri ções le ga is afe tas ao

meio am bi en te e à atu a ção das or ga ni za ções em

de fe sa do meio am bi en te e da ma nu ten ção da bi -

o di ver si da de. No en tan to, o Mi nis té rio de Mi nhas

e Ener gia – MME faz ou vi dos mou cos e atua no

sen ti do de apo i ar a vi a bi li za ção des ses pro je tos,

ten tan do ali ci ar re pre sen tan tes de mo vi men tos da 

re gião em bus ca de apo io. As de nún ci as es tão aí,

to dos sa bem dis so. O pla no é fa zer a pri me i ra usi -

na, a UHE Te les Pi res, no ba i xo cur so do rio Te les

Pi res, di vi sa en tre os es ta dos de Mato Gros so e do

Pará, no li mi te a ju san te de uma se quên cia de cor -

re de i ras e ca cho e i ras co nhe ci das como Sete Qu e -

das, na di vi sa dos mu ni cí pi os de Ja ca re a can ga, no 

es ta do do Pará, e Pa ra na í ta, no es ta do de Mato

Gros so. Como se pode pre ver e eu até es cre vi so -

bre isso, mais uma Sete Qu e das po de rá de sa pa re -

cer no Bra sil. Aliás, é uma ben ção que o país te -

nha sido pre sen te a do com duas Sete Qu e das. A

pri me i ra foi des tru í da com Ita i pu e ago ra es ta mos

na imi nên cia de per der a ou tra. Mas, vol tan do ao

nos so pon to, o es tu do de in ven tá rio hi dre lé tri co da

ba cia do rio Te les Pi res in di cou seis apro ve i ta men -

tos, com uma ge ra ção to tal pro vá vel 1.961 Mw mé -

di os e uma po tên cia ins ta la da de 3.697 Mw. Esses

apro ve i ta men tos são os se guin tes: São Ma no el, Te -

les Pi res, Co lí der, Si nop, Ma ges si e Foz do Api a cás.

Pode-se ter ide ia do que isso sig ni fi ca para a ba cia

do Te les Pi res: ou tra he ca tom be. A pro xi mi da de

en tre as usi nas, a dis tân cia en tre os ei xos, é apro xi -

ma da men te 40 km, o que faz com que os im pac tos

se jam mul ti pli ca dos e con cen tra dos.

IHU On-Line – O que es ses em pre en di men -

tos hi dre lé tri cos sig ni fi cam para o país?

Tel ma Mon te i ro – Sig ni fi ca que de fi ni ti va men te

es ta mos abrin do mão do nos so pa tri mô nio na tu -

ral, da bi o di ver si da de, em tro ca da ener gia elé tri -

ca. Se gun do da dos, a eco no mia do Bra sil cres ceu

5,4%, e o con su mo de ener gia elé tri ca au men tou

5,8%. Re cen te men te li que a pro je ção do au men -

to do con su mo po de rá che gar a mais de 7%. Já se

está cri an do uma jus ti fi ca ti va, um am bi en te pro pí -

cio para a in ser ção de ter mo e lé tri cas, tam bém.

Aque las que o go ver no dis se que po de ria dis pen -

sar se fos sem li cen ci a das as hi dre lé tri cas na Ama -

zô nia. Estou com uma apre sen ta ção fe i ta pelo

Ope ra dor Na ci o nal do Sis te ma – ONS em que se

afir ma que as ter mo e lé tri cas se rão, sim, cons tru í -

das. Po rém, em fun ção des ses e de ou tros da dos

(au men to do con su mo), o go ver no tem fe i to pro je -

ções de con su mo de ener gia. Para aten der a isso

que ele cha ma de con su mo, mas que é na ver da de

uma de man da cri a da ar ti fi ci al men te, há ne ces si da -

de de acres cen tar pla nos em cima de pla nos para

ge ra ção de ener gia cal ca da ape nas em usi nas hi -

dre lé tri cas em bi o mas que são ver da de i ros te sou -

ros – pa ra fra se an do o pro fes sor Sevá, so bre o Xin -

gu. O apro ve i ta men to de di ver sas ou tras fon tes fica 

com pro me ti do, pois as me tas dos pla nos do go ver -

no não pri o ri zam in cen ti vos, para o de sen vol vi -

men to em es ca la, ne ces sá ri os para es ti mu lar a in -

dús tria de ou tras tec no lo gi as de ge ra ção.

IHU On-Line – De se ja acres cen tar algo?

Tel ma Mon te i ro – Sim. Vale re fle tir so bre o al -

can ce so ci al e a com ple xi da de téc ni ca des ses cha -

ma dos “po ten ci a is hi dre lé tri cos”. Então, es ta mos

che gan do a um pon to de onde não se tem mais

re tor no e isso pede ur gen te men te uma dis cus são

apro fun da da so bre o mo de lo atu al de de sen vol vi -

men to. Se che gar mos a esse pon to, es ta re mos

con de nan do de fi ni ti va men te os nos sos rios, bi o -

mas, ecos sis te mas, so bre vi vên cia das po pu la ções

tra di ci o na is. Sei que é um dis cur so ba ti do, des gas -

ta do e, para fa lar a ver da de, sin to que as pes so as,

na ma i o ria das ve zes, me acham cha ta por in sis tir

nele. Po rém, não te nha dú vi da, é pre ci so en con -

trar eco na so ci e da de. Não só na so ci e da de como

nos ór gãos di re ta men te re la ci o na dos aos pro ces -

sos de li cen ci a men to des ses em pre en di men tos

como Iba ma, Mi nis té rio do Meio Ambi en te, Mi nis -

té rio de Mi nas e Ener gia, Agên cia Na ci o nal de

Águas, Empre sa de Pes qui sa Ener gé ti ca e da Se -

cre ta ria de Re cur sos Hí dri cos e in clu si ve o Con se -

lho Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos. To dos eles es -

tão tra ba lhan do da mes ma for ma como é fe i to o

pla ne ja men to de com ple xos hi dre lé tri cos nos rios

bra si le i ros: sem si ner gia. Só para con clu ir, foi pro i -

bi da a ven da de car vão para si de rúr gi cas da re -

gião do Pan ta nal. É o ma i or fa tor de des ma ta -

men to. A me di da do car vão foi anun ci a da na se -

ma na pas sa da. Espe re mos que seja res pe i ta da!
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Qu a tro rios uni dos con tra as “mons tro-hi dre lé tri cas”

Entre vis ta com Tel ma Mon te i ro

Tel ma Mon te i ro é co or de na do ra de Ener gia e

Infra es tru tu ra Ama zô nia da Asso ci a ção de De fe sa

Etno am bi en tal Ka nin dé. A am bi en ta lis ta ana li sa o I 

Encon tro dos Po vos e Co mu ni da des Atin gi das e

Ame a ça das por gran des pro je tos de in fra es tru tu ra,

nas ba ci as dos rios da Ama zô nia: Ma de i ra, Ta pa -

jós, Te les Pi res e Xin gu e diz: “pre ten de mos le var

esse en con tro para ou tros lo ca is que tam bém po -

de rão ser afe ta dos com es ses pro je tos”.

Emo ci o nan te, é como Tel ma Mon te i ro de fi -

ne a re a li za ção do I Encon tro dos Po vos e Co mu -

ni da des Atin gi das e Ame a ça das por gran des pro -

je tos de in fra es tru tu ra, nas ba ci as dos rios da

Ama zô nia: Ma de i ra, Ta pa jós, Te les Pi res e Xin gu,

que acon te ceu na ci da de de Ita i tu ba, no Pará.

Mais de 600 pes so as, en tre elas in dí ge nas, qui lom -

bo las, ri be i ri nhas, e tam bém pe que nos agri cul to -

res e re pre sen tan tes de orga ni za ções não go ver na -

men ta is, es ti ve ram pre sen tes no even to, que con se -

guiu cons tru ir o ma ni fes to con tra Belo Mon te e

es ta be le cer “uma ali an ça dos po vos, das et ni as,

das co mu ni da des e po pu la ções tra di ci o na is”. A

am bi en ta lis ta par ti ci pou do en con tro, onde fa lou

so bre as ações ju di ci a is con tra a cons tru ção da Usi -

na de Belo Mon te e, de po is, con ce deu, por te le fo -

ne, a en tre vis ta a se guir à IHU On-Line, pu bli ca da

em 1° de se tem bro de 2010 no sí tio do IHU.

Tel ma diz que o en con tro pro por ci o nou ain -

da que se fir mas se “um com pro mis so de luta e de

re sis tên cia con tra es ses pro je tos que fo ram cons -

tru í dos sem con sul tar a so ci e da de”. Alguns gru pos 

e po vos vi a ja ram até 12 ho ras para po der par ti ci -

par das dis cus sões e de ba tes em tor no das obras

que vão in flu en ci ar a vida de quem de pen de dos

rios Ta pa jós, Xin gu, Te les Pi res e Ma de i ra. Encan -

ta da com a de di ca ção do povo in dí ge na Mun du -

ru ku, ela ex pli ca que o dis cur so de les é de que só

sa i rão de seu es pa ço ori gi nal mor tos. “Esse povo

está fa zen do um es for ço de con cen tra ção que me

sur pre en deu tan to nes ses dias. A dis ci pli na dele

era tão gran de que, quan do você co me ça va a ex -

pli car as co i sas, seus mem bros fi ca vam tão vi dra -

dos para apren der, para ter al gu ma for ma de co -

nhe ci men to, de in for ma ção, e, as sim, po de rem lu -

tar con tra es sas ameaças”, afirma.

IHU On-Line – Qu a is fo ram suas im pres sões 

do en con tro em Ita i tu ba?

Tel ma Mon te i ro – Foi sur pre en den te, emo ci o -

nan te. Esta vam pre sen tes no Par que de Expo si -

ções de Ita i tu ba mais de 600 pes so as, re pre sen -

tan tes das et ni as in dí ge nas de Ron dô nia, do Pará,

do Mato Gros so, dos rios Ma de i ra, Ta pa jó, Te les

Pi res e Xin gu. Esta vam pre sen tes os Mun du ru ku,

a et nia que so fre rá um gran de im pac to com as hi -

dre lé tri cas do rio Ta pa jós, tam bém ti nha re pre -

sen tan tes dos ri be i ri nhos, dos agri cul to res fa mi li a -

res, das co mu ni da des qui lom bo las. O mais in te -

res san te de tudo é que eles es ta vam tão ávi dos por 

in for ma ções, es ta vam aten tos às apre sen ta ções.

No pri me i ro dia (25) do en con tro, hou ve um

ato na be i ra do rio Ta pa jós na ins ta la ção do even -

to; e, no dia se guin te, co me ça ram os tra ba lhos.

Logo cedo nós ti ve mos duas me sas com apre sen -

ta ções de es pe ci a lis tas do Mi nis té rio Pú bli co. Eu

apre sen tei, jun to com o pro cu ra dor Fe lí cio Pon -

tes, so bre as ações ju di ci a is de Belo Mon te e fi ze -

mos um con tra pon to mos tran do as sin gu la ri da des 

das in con sis tên ci as do pro ces so de li cen ci a men to

tan to de Belo Mon te como do Ma de i ra. Con se gui -

mos, as sim, mos trar, in clu si ve, como o go ver no

age de for ma igual para pas sar o ver da de i ro tra tor
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por cima de co mu ni da des, de po vos in dí ge nas, da 

bi o di ver si da de. Os in dí ge nas, prin ci pal men te, fi -

ze ram mu i tas per gun tas de po is das ex po si ções.

Per ce be-se que eles es tão se den tos por in for ma -

ções, para que pos sam cada vez mais con fir mar

re al men te que es tão sen do vi o len ta dos e que seus

di re i tos es tão sendo violados.

Com isso, fi ze mos uma re pre sen ta ção ao Mi -

nis té rio Pú bli co Fe de ral so bre três pon tos im por -

tan tes no pro ces so de li cen ci a men to que vi o lam

as leis am bi en ta is e apro ve i ta mos que es ta vam to -

das as or ga ni za ções e as so ci a ções pre sen tes para

que esse do cu men to fos se as si na do e se tor nas se

mais for te. No dia 27, nós fi ze mos um ma ni fes to

cha ma do de Car ta dos 4 Rios. Após as 14 ho ras,

to dos fo ram para a ci da de de Ita i tu ba e co me ça -

mos uma ca mi nha da em de fe sa da vida a par tir da 

Praça do Povo, e caminhamos cinco quilômetros

e meio pelas ruas da cidade.

E en cer ra mos essa ca mi nha da na be i ra do rio

Ta pa jós com um lin do abra ço sim bó li co. Nós pa ra -

mos a ci da de; as pes so as fi ca ram mu i to aten tas com

o que es ta va sen do fa la do. Assim, mais de 700 pes -

so as par ti ci pa ram da ca mi nha da, foi mu i to bo ni to.

O sol era es cal dan te, o dia es ta va mu i to quen te, mas 

to dos es ta vam lá, os in dí ge nas, os qui lom bo las, os

ri be i ri nhos, os agri cul to res fa mi li a res, os re pre sen -

tan tes das or ga ni za ções não go ver na men ta is.

IHU On-Line – O edi to ri al da Rá dio Ru ral de 

San ta rém diz que a au sên cia dos ha bi tan tes 

de Ita i tu ba no pri me i ro dia do even to foi

algo sur pre en den te. O que acon te ceu?

Tel ma Mon te i ro – Nós, de fora, não per ce be -

mos essa au sên cia, até por que eram tan tos os par -

ti ci pan tes. Ti nha gen te da re gião de Ron dô nia,

Be lém, Alta mi ra... Mas, re al men te, ago ra você

está me cha man do aten ção para este fato e per ce -

bo que hou ve uma au sên cia dos re pre sen tan tes

da so ci e da de de Ita i tu ba. Du ran te a mi nha es ta da

nes ta lo ca li da de, eu con ver sei com al gu mas pes -

so as, com mo to ris tas de táxi, por exem plo, que

me afir ma ram ca te go ri ca men te que são con tra as

hi dre lé tri cas pla ne ja das para Ta pa jós. Con ver sei

com o dono de um su per mer ca do que ti nha re -

cém ina u gu ra do na Tran sa ma zô ni ca e ele quis sa -

ber o que nós es tá va mos fa zen do, que ria sa ber

de ta lhes e di zia que tam bém não con cor da va com 

a cons tru ção das hi dre lé tri cas. Então, é de se es -

tra nhar que as pes so as não te nham ido ao en con -

tro. Eu tive a im pres são que al gu mas par ti ci pa ram 

da ca mi nha da em de fe sa da vida.

IHU On-Line – Deu para con ver sar com o

povo da ci da de?

Tel ma Mon te i ro – Con se gui con ver sar com a

dona do ho tel, com os fun ci o ná ri os, com gen te do 

res ta u ran te e to dos eles que ri am sa ber o que es ta -

va acon te cen do e, no fi nal, to dos ti nham al gu ma

co i sa a di zer con tra as hi dre lé tri cas. Eu até en ten -

do que a ci da de es ta va vi ven do uma pres são mu i -

to gran de por que a nos sa ca mi nha da pas sou por

vá ri os co mi tês de can di da tos. Nós es ta mos em

meio a cam pa nhas ele i to ra is e, tal vez, eles te nham 

se sen ti do pres si o na dos para não par ti ci pa rem

dis to de al gu ma for ma. A pre sen ça mais acin to sa

de al guns po lí ti cos na re gião pode ter ini bi do um

pou co a par ti ci pa ção da so ci e da de de Ita i tu ba.

Algu mas pes so as an da ram de ôni bus por até 12

ho ras para par ti ci par do even to. Foi uma gran de

sur pre sa e uma gran de fe li ci da de per ce ber que es -

ta vam to dos uni dos e dali saiu uma gran de ali an -

ça para o en fren ta men to des tes pro je tos hi dre lé tri -

cos na Ama zô nia. Não so men te dos pro je tos hi -

drelé tri cos como das hi dro vi as, das li nhas de trans -

mis são. Nós fa la mos mu i to so bre isso, des per ta mos 

os par ti ci pan tes para os di re i tos e as fer ra men tas

que eles têm, por exem plo, de re pre sen ta ção no

Mi nis té rio Pú bli co, de ins tân ci as in ter na ci o na is de

di re i tos hu ma nos. De lá sa í mos, in clu si ve, com a

for ma ção de um novo gru po de es pe ci a lis tas para

ana li sar os pro ce di men tos e os pro ces sos de li cen -

ci a men tos de Ta pa jós e Te les Pi res, nos qua is eu

tam bém es ta rei pre sen te.

IHU On-Line – Que po vos in dí ge nas es ta -

vam pre sen tes no en con tro?

Tel ma Mon te i ro – Os Mun du ru ku fo ram os que

ti ve ram uma pre sen ça mais ma ci ça, es ta vam os

Ca ri ti a nas de Ron dô nia, e ti nha po vos in dí ge nas

do Xin gu e do Ta pa jós.

IHU On-Line – Quem são os Mun du ru ku e

qual a im por tân cia de les para esse even to?
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Tel ma Mon te i ro – Eu fi quei mu i to emo ci o na da

de en con trar o povo Mun du ru ku. Eles têm toda

uma re la ção com os rios, prin ci pal men te com os

da Ama zô nia, por que a vida de les gira em tor no

do rio. To dos os even tos, por exem plo, das mu -

lhe res Mun du ru ku, que são mu i to bo ni tas, mu lhe -

res lin das, são li ga dos tra di ci o nal men te ao rio Ta -

pa jós, prin ci pal men te. O pa ra í so no rio Ta pa jós,

com uma sé rie de 99 ca cho e i ras e cor re de i ras, é

como se fos se um pal co sa gra do para can tos e

dan ças das mu lhe res Mun du ru kus. E isso tudo

está sen do ame a ça do. Eles acre di ta vam que o seu 

Deus tão po de ro so trans for ma ria ho mens em ani -

ma is, pro te ge ria os Mun du ru kus da caça, da pes ca 

ou do ata que ao seu rio e te ri am com se gu ran ça a

pre ser va ção da na tu re za e da sua so bre vi vên cia.

Agora, com o pla ne ja men to das hi dre lé tri cas

no rio Ta pa jós, esse ter ri tó rio sa gra do está to tal -

men te ame a ça do. Quem ou sa ria, se gun do os

Mun duru kus, ame a çar aqui lo que o deus de les cri -

ou para sua fe li ci da de? Esse povo está fa zen do um

es for ço de con cen tra ção que me sur pre en deu tan to 

nes ses dias. A dis ci pli na dele era tão gran de que,

quan do você co me ça va a ex pli car as co i sas, eles fi -

ca vam tão vi dra dos para apren der, para ter al gu ma 

for ma de co nhe ci men to, de in for ma ção, e, as sim,

po de rem lu tar con tra es sas ame a ças. O de po i men -

to de les é: “nós só va mos sair da qui mor tos”.

IHU On-Line – Qual é a pre sen ça do go ver no 

na re gião?

Tel ma Mon te i ro – É esse o gran de pro ble ma.

Ita i tu ba não tem sa ne a men to bá si co, não tem

água tra ta da, o es go to cor re a céu aber to. No en -

tan to, a ci da de toda é co ber ta por si nal de in ter -

net. Você sen ta na pra ça, pega um no te bo ok e

está li ga do. Tem si nal wi re less na ci da de in te i ra. Aí 

você vê a dis cre pân cia. O pa pel do es ta do não

está sen do cum pri do por que es sas pes so as têm

um pro ble ma sé rio com re la ção ao sa ne a men to

bá si co. Exis te uma in ver são de fun ções, o pa pel

do go ver no se ria o de cri ar for mas para re sol ver os 

pro ble mas da po pu la ção. No en tan to, o que o go -

ver no faz? Cria for mas de re sol ver o ca i xa de gran -

des em pre i te i ras.

IHU On-Line – Você acha que o en con tro

atin giu seus ob je ti vos prin ci pa is?

Tel ma Mon te i ro – Nós fi ca mos mu i to sa tis fe i tos,

pois foi uma das pou cas ve zes que vi mos algo tão

po si ti vo e tão pro du ti vo. Nós con se gui mos fa zer o

ma ni fes to con tra Belo Mon te, as sim como uma

ali an ça dos po vos, das et ni as, das co mu ni da des e

po pu la ções tra di ci o na is e, as sim, fir mar um com -

pro mis so de luta e de re sis tên cia con tra es ses pro -

je tos que fo ram cons tru í dos sem con sul tar a so ci e -

da de. Ago ra, pre ten de mos le var esse en con tro

para ou tros lo ca is que tam bém po de rão ser afe ta -

dos com es ses pro je tos.
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Hi dre lé tri ca de Man so. “50 mil hec ta res de ter ra de ba i xo d’á gua

para uma pe que na ge ra ção de ener gia”

Entre vis ta com Pa u lo Fer nan des

Pa u lo Fer nan des é co or de na dor do Mo vi -

men to dos Atin gi dos por Bar ra gens – MAB no

Mato Gros so.

Insta la da há nove anos, no mu ni cí pio de

Cha pa da dos Gu i ma rães, Mato Gros so, a Hi dre lé -

tri ca de Man so trou xe con si go di ver sos pro ble mas

para a po pu la ção que ha bi ta a re gião. Des de sua

constru ção, a hi dre lé tri ca atin giu mais de mil fa mí li as

ri be i ri nhas. Na úl ti ma se ma na, can sa dos de es pe -

rar o cum pri men to de um Ter mo de Acor do Glo -

bal, fe i to em 2005, e que ain da não foi cum pri do

pela em pre sa es ta tal Fur nas, cer ca 800 agri cul to res

atin gi dos por bar ra gens ocu pa ram a área da hi dre -

lé tri ca. É so bre esta ação que con ver sa mos com o

co or de na dor do MAB-MT, Pa u lo Fer nan des.

Em en tre vis ta, re a li za da por te le fo ne, à IHU

On-Line, pu bli ca da no sí tio do IHU em 17 de

mar ço de 2010, Fer nan des ex pli ca que, des de o

aban do no do ter mo, a em pre sa de Fur nas com -

prou so men te 40% das ter ras do as sen ta men to,

de i xan do mais de 700 fa mí li as pra ti ca men te na

mi sé ria. “As fa mí li as que fo ram re as sen ta das es -

tão lar ga das há mais de três anos em bar ra cos de

lona. As de ma is ter ras ain da não fo ram com pra -

das, e só exis tem pro mes sas. É aque la his tó ria,

‘de vo, não nego e pago quan do pu der’. Esta mos

le van do des sa ma ne i ra”, la men ta Fer nan des.

A ex pec ta ti va dos atin gi dos, se gun do Fer -

nan des, é que o res to das ter ras se jam com pra das 

ime di a ta men te para a so bre vi vên cia das fa mí li as. 

“Na úl ti ma re u nião, eles dis se ram que uma ONG, 

cha ma da Cân di do Ron don, irá cri ar um pro je to

de as sen ta men to. O pra zo é de oito me ses para

fa zer o pro je to, dar en tra da no Mi nis té rio do

Meio Ambi en te e ver se será apro va do ou não. E

se não apro vam isso, como fi ca rá a si tu a ção das

fa mí li as?”, ques ti o na.

IHU On-Line – Você pode nos con tar um

pou co da his tó ria da hi dre lé tri ca de Man so,

no Mato Gros so?

Pa u lo Fer nan des – Não sa be mos o mo ti vo de

sua cons tru ção. Cer ta men te é para ge rar lu cro.

Acho que to das as em pre sas, ao cons tru í rem uma

bar ra gem, têm a in ten são de ti rar pro ve i to. A hi -

dre lé tri ca de Man so está lo ca li za da no mu ni cí pio

de Cha pa da dos Gu i ma rães, na di vi sa com Ro sá -

rio Oes te, pe gan do tam bém o mu ni cí pio de Nova

Bra si lân dia. Esta hi dre lé tri ca atin giu mais de mil

fa mí li as, mas a em pre sa até ago ra não re co nhe -

ceu cer ca de 912 des tas. Algu mas des sas fa mí li as

já mor re ram, e ou tras ven de ram as pro pri e da des

e fo ram em bo ra. Hoje exis tem 780 fa mí li as na luta 

para re ce be rem seus di re i tos. Na épo ca da cons -

tru ção, 341 fo ram re as sen ta das em uma ter ra de

are ia im pro du ti va. Nes ta área, o pes so al não con -

se gue so bre vi ver, e a ma i o ria quer uma nova área

para po der plan tar. As de ma is ain da se en con tram 

sem re ce ber ne nhu ma re pa ra ção. Não fo ram re -

as sen ta dos, não re ce be ram in de ni za ção e es tão

na es pe ra. E já faz qua se dez anos. A hi dre lé tri ca

de Man so fe chou as com por tas para a ge ra ção em 

30 de no vem bro de 1999.

IHU On-Line – O que di zia o Ter mo de Acor -

do Glo bal, re a li za do em 2005, e que tam -

bém diz res pe i to à hi dre lé tri ca de Man so?

Pa u lo Fer nan des – Cri a mos al guns cri té ri os,

jun ta men te com a em pre sa, para re co nhe cer o di -

re i to dos atin gi dos. Vi mos qua is eram os di re i tos e
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o que cada um de ve ria re ce ber. Di an te dis so, ge -

ra mos um do cu men to di zen do que os fi lhos de

atin gi dos, ou a pes soa que foi atin gi da di re ta men -

te, ti nham tan tos hec ta res para re ce ber, o que esta 

pes soa irá re ce ber de bem fe i to ria den tro des sa

pro pri e da de, qua is são os di re i tos das pes so as

ido sas e etc. Eles não que ri am re co nhe cer os ga -

rim pe i ros, nós ba te mos em cima e fi ze mos eles

re co nhe ce rem.

Esse foi um ter mo de acor do glo bal, cri a do

jun to com o Mo vi men to dos Atin gi dos por Bar ra -

gens – MAB, com o Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia e 

Fur nas. O mi nis tro de Mi nas e Ener gia e o pre si -

den te de Fur nas as si na ram esse acor do. Nós da co -

or de na ção do MAB tam bém as si na mos e re co nhe -

ce mos em car tó rio. Só que a em pre sa ale gou que,

para ela cum prir esse tipo de acor do, te ria de ter

uma au to ri za ção da jus ti ça. Pro cu ra mos a jus ti ça

fe de ral, e o juiz, a pro mo to ria e a ad vo ca cia ge ral

da união as si na ram esse ter mo de acor do. Isso foi

re co nhe ci do e ge ra mos um do cu men to pú bli co.

Po rém, isso foi fe cha do em 2005 e, de po is

dis so, a em pre sa com prou 40% das áre as para as -

sen ta men to das fa mí li as. Lá fo ram co lo ca das 53

fa mí li as que es tão lar ga das há mais de três anos

em bar ra cos de lona. As de ma is ter ras ain da não

fo ram com pra das e só exis tem pro mes sas. É

aque la his tó ria, “devo, não nego e pago quan do

puder”. Estamos levando dessa maneira.

IHU On-Line – Para onde vai a ener gia ge ra -

da pela hi dre lé tri ca de Man so?

Pa u lo Fer nan des – Essa ener gia é in ter li ga da,

liga-se em ou tras re des e se vai. Aqui na re gião

não fica nada. A ener gia que te mos é de uma ou -

tra hi dre lé tri ca mu i to an ti ga, uma Pe que na Cen -

tral Hi dre lé tri ca – PCH, que for ne ce ener gia

para a re gião. Nada da ener gia pro du zi da pela da

Usi na de Man so fica no es ta do.

IHU On-Line – Qual a si tu a ção atu al das fa -

mí li as que ain da não fo ram re as sen ta das?

Pa u lo Fer nan des – A si tu a ção é mu i to pre cá ria,

as fa mí li as es tão em si tu a ção di fí cil. Lu ta mos com

a em pre sa para que ela pu des se dar uma aju da.

Ces tas bá si cas já po de ri am re sol ver um pou co dos 

pro ble mas des sas fa mí li as. Na épo ca, ne go ci a mos 

800 sa lá ri os mí ni mos, mas já faz cin co anos que a

em pre sa não re a jus tou esse di nhe i ro. Hoje, as

pes so as re ce bem ape nas 300 re a is por mês. É cla -

ro que o ban co “come” al gu ma co i sa dis so, pois

fica com a con ta ban cá ria. No fi nal das con tas,

che gam ape nas 240 re a is para as fa mí li as. Isso é o

que elas têm para so bre vi ver. Aque les que fo ram

re as sen ta dos pelo me nos têm a casa, e aque les

que não fo ram es tão vi ven do de fa vor ou acam -

pa dos em bar ra cas de lona.

São 780 fa mí li as, 484 ain da não fo ram re as -

sen ta das e ain da se en con tram sem en de re ço.

Aque las que fo ram re as sen ta das tam bém não es -

tão numa si tu a ção boa, pois es tão vi ven do em

uma ter ra im pro du ti va. A em pre sa dá uma “es -

mo li nha” para eles. O ter mo de acor do diz que a

em pre sa dará essa aju da até que as fa mí li as te -

nham con di ções de so bre vi vên cia. A em pre sa de -

ve ria re as sen tar as fa mí li as que ain da não fo ram e

me lho rar as con di ções des sas que já fo ram, re mo -

vê-las para no vos as sen ta men tos ou criar um

projeto de desenvolvimento para que elas possam 

sobreviver da terra.

IHU On-Line – E qual era a si tu a ção an tes

da hi dre lé tri ca de Man so?

Pa u lo Fer nan des – Antes, as fa mí li as vi vi am em

uma si tu a ção ra zoá vel. Todo mun do vi via tran -

qui lo. A mar gem do rio ti nha uma ter ra que era

agri cul tá vel, en tão eles plan ta vam e co lhi am. Ti -

nha o pe i xe e vá ri os ou tros me i os de so bre vi vên -

cia, como o ga rim po. Não pos so di zer que a vida

des sas pes so as era 100% boa, mas elas ti nham

me i os de so bre vi vên cia. Hoje, elas não têm.

IHU On-Line – De po is que os atin gi dos in va -

di ram a área da hi dre lé tri ca, Fur nas se

ma ni fes tou?

Pa u lo Fer nan des – Fur nas mar cou uma re u nião

na úl ti ma se ma na, e um gru po foi ne go ci ar no Rio

de Ja ne i ro já que eles não qui se ram vir até nós. A

ne go ci a ção não teve avan ço, pois a úni ca co i sa

que eles pro pu se ram, ra zo al men te, foi a re so lu ção 

do pro ble ma dos ido sos, com pran do uma casa

para cada um de les etc. Isso não foi mu i to bom

por que eles de ter mi na ram um cer to va lor para a

com pra da casa, e se a casa for com pra da por me -
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nos, eles não de vol vem o res to do di nhe i ro. É só a

casa e pron to. Os de ma is aguar dam a pró xi ma

re u nião, que acon te ce nos dias 29 e 30 de mar ço,

em Cu i a bá.

IHU On-Line – As fa mí li as vi vi am da agri cul -

tu ra e da pes ca na re gião. Como está a si tu a -

ção da fa u na aquá ti ca?

Pa u lo Fer nan des – Os pe i xes aca ba ram. Na par -

te de cima, no lago, não exis tem mais pe i xes e, na

par te de ba i xo, tam bém, por que o pe i xe de pen de

da água das en chen tes para su bir etc. Os ri be i ri -

nhos da re gião mais ba i xa do rio, que vi vi am da

pes ca, es tão sem con di ções de vida, pois não tem

mais o pe i xe, e, quem vive mais para cima do rio

tam bém pas sa por essa si tu a ção.

IHU On-Line – O que es pe ram os atin gi dos

pela hi dre lé tri ca ago ra?

Pa u lo Fer nan des – A ex pec ta ti va é que Fur nas

com pre o res to das ter ras e re as sen te as fa mí li as

para que elas so bre vi vam. Pe di mos que isso seja

ime di a to. Nes ta úl ti ma re u nião, eles dis se ram que

vão in ves tir em uma ONG cha ma da Cân di do

Ron don, no Mato Gros so do Sul, e essa ONG irá

cri ar um pro je to de as sen ta men to. Para isso, cla ro, 

deve ser com pra do o res to das ter ras. Se gun do

eles, essa ONG quer um pra zo de oito me ses. Isso é 

o que de mo ra para fa zer o pro je to, dar en tra da no

Mi nis té rio do Meio Ambi en te e ver se será apro va -

do ou não. Nós acha mos que é im pos sí vel. Quem

não tem um lu gar para mo rar terá que es pe rar oito 

me ses. E se não apro vam isso, como fi ca rá a si tu a -

ção das fa mí li as?

Ain da es ta mos acam pa dos e, se não hou ver

avan ço, va mos per ma ne cer. Acho que essa hi dre -

lé tri ca foi cri a da mais para pre ju di car as fa mí li as,

pois sua ge ra ção de ener gia é mu i to pou ca. Era

para ge rar 210 me ga watts, mas hoje não gera

nem 100. A usi na tra ba lha com uma ou duas tur -

bi nas, e as fa mí li as são pre ju di ca das por uma co i -

sa que não está ge ran do qua se nada. Não está ha -

ven do re tor no pelo tan to de área que foi ala ga da.

São qua se 50 mil hec ta res de terra debaixo d’água 

para uma pequena geração de energia.
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“Nós, do Pará, não pre ci sa mos de mais hi dre lé tri cas”

Entre vis ta com Edil ber to Sena

Edil ber to Sena é co or de na dor da Rá dio Ru -

ral AM de San ta rém no Pará e mem bro da Fren te

em De fe sa da Ama zô nia – FDA.

Li gar para o Nor te do país exi ge um pou co

de pa ciên cia, prin ci pal men te se o in ter lo cu tor es ti -

ver den tro da Ama zô nia. De po is de nos sa li ga ção

ter ca í do duas ve zes no meio da con ver sa, o pa dre 

Edil ber to Sena faz pi a da: “Deve ser aí, por que

aqui no Pará tudo é mu i to de sen vol vi do”. Sena é

or ga ni za dor do I Encon tro dos Po vos e Co mu ni -

da des Atin gi das e Ame a ça das por gran des pro je -

tos de in fra es tru tu ra, nas ba ci as dos rios da Ama -

zô nia: Ma de i ra, Ta pa jós, Te les Pi res e Xin gu que

acon te ceu en tre os dias 25 e 27 de agos to de

2010, na ci da de de Ita i tu ba, no Pará.

Na en tre vis ta a se guir, con ce di da por te le fo -

ne à IHU On-Line e pu bli ca da no sí tio do IHU em

20 de agos to de 2010, Edil ber to fala do en con tro

e nar ra a atu al si tu a ção dos po vos que se rão atin -

gi dos pela Hi dre lé tri ca no rio Ta pa jós. “O go ver no 

ven de a fa lá cia da ener gia lim pa como se só ti vés -

se mos duas al ter na ti vas: ou a ener gia suja do pe -

tró leo ou a ener gia lim pa dos rios. E como a Ama -

zô nia é ri quís si ma em rios, eles es tão apro ve i tan -

do. São mais de 58 pro je tos de hi dre lé tri cas na

Ama zô nia. Cada bar ra gem in ci de numa inun da -

ção imen sa rio aci ma, pro vo can do um dis túr bio

na ba cia do rio aba i xo, além da ex pul são dos ri be -

i ri nhos”, ex pli ca.

“Para boa par te dos po vos do Sul e de Bra sí -

lia, es pe ci al men te, a Ama zô nia é um Eldo ra do de

ri que zas que pre ci sam ser sa que a das. Quem pen -

sa as sim não sabe que na Ama zô nia vi vem 25 mi -

lhões de se res hu ma nos. É qua se a po pu la ção de

toda a Argen ti na”, afir ma di re tor da Rá dio Ru ral

de San ta rém, PA.

IHU On-Line – O que vo cês es tão pre pa ran do 

para esse pri me i ro Encon tro dos po vos e co -

mu ni da des atin gi das por pro je tos de in fra es -

tru tu ras nas ba ci as dos rios da Ama zô nia?

Edil ber to Sena – O en con tro vai acon te cer en tre 

os dias 25 e 27 de agos to. Ele tem como ob je ti vo

prin ci pal o for ta le ci men to das ali an ças de to dos

aque les que lu tam em de fe sa da dig ni da de dos

po vos da Ama zô nia que vi vem pró xi mo da ba cia

dos rios Ma de i ra, Tel les Pi res, Xin gu e Ta pa jós. Na

quar ta-fe i ra, te re mos um ri tu al ini ci al que será re a li -

za do por cada gru po re pre sen tan te das qua tro ba -

ci as. Eles tra rão cin co li tros de água do seu rio e fa -

rão um ri tu al de en con tro das águas das qua tro ba -

ci as com o rio Ta pa jós. Esse mo men to acon te ce rá

na be i ra do rio e ali vou fa zer um pro nun ci a men to

de po is, os Mun du ru ku fa rão uma es pé cie de “exor -

cis mo” para ex pul sar os de mô ni os que que rem

des tru ir os po vos e os rios da Ama zô nia.

No dia se guin te te re mos me sas re don das e

de po i men tos de com pa nhe i ros e com pa nhe i ras

que vêm das di ver sas ba ci as so bre a nos sa luta em 

de fe sa da dig ni da de. Va mos fa zer um te a tro pe -

que no onde fa re mos uma li ga ção di re ta com a

pla te ia pre sen te. Qu e re mos di vul gar ao má xi mo

nos me i os de co mu ni ca ção de Ita i tu ba, Be lém,

San ta rém e do mun do atra vés da in ter net para

mos trar que o go ver no tem sido men ti ro so por que 

di zem que não vão ca u sar im pac tos so ci a is ou

eco nô mi cos e as con se quên ci as que vi rão se rão

mí ni mas e com pen sa das. Sa be mos que os im pac -

tos ne ga ti vos são am bi en ta is, eco nô mi cos e so ci a is

para nos sa re gião.

Para se ter uma ide ia: o do cu men tá rio que a

Ele tro brás fez na ba cia do rio Ta pa jós diz que cer ca

de 75 mil pes so as che ga rão em bus ca de tra ba lho.
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Os pro je tos vão ab sor ver di re ta men te ape nas 25

mil. Isso sig ni fi ca que 50 mil pes so as fi ca rão zan -

zan do em bus ca de em pre go. Isso fará com que,

por exem plo, o pro ble ma da pros ti tu i ção au men te,

as sim como HIV, con fli tos pes so a is e as sal tos. A ci -

da de de Ita i tu ba não con se gue cap tar a mal da de

des ses pro je tos de hi dre lé tri cas na Ama zô nia.

O go ver no ven de a fa lá cia da ener gia lim pa

como se só ti vés se mos duas al ter na ti vas: ou a

ener gia suja do pe tró leo ou a ener gia lim pa dos

rios. E como a Ama zô nia é ri quís si ma em rios, eles 

es tão apro ve i tan do. São mais de 58 pro je tos de

hi dre lé tri cas na Ama zô nia. Cada bar ra gem in ci de

numa inun da ção imen sa rio aci ma, pro vo can do

um dis túr bio na ba cia do rio aba i xo, além da ex -

pul são dos ri be i ri nhos. Nós va mos de nun ci ar tudo 

isso por que fi ca mos sa ben do que a Ele tro nor te já

se du ziu os ve re a do res de Ita i tu ba e le vou-os até

Ita i pu para mos trar as be le zas des sa hi dre lé tri ca.

Isso por que de pen de tam bém da Câ ma ra de Ve -

re a do res local fazer algum tipo de aprovação do

projeto. Agora, os vereadores estão divididos.

Nós, do Pará, não pre ci sa mos de mais hi dre -

lé tri cas. O povo do Pará pre ci sa da dis tri bu i ção de

ener gia já exis ten te. A hi dre lé tri ca de Tu cu ruí, por

exem plo, já for ne ce luz para Ta pa jós, onde vai ser

cons tru í da uma nova bar ra gem. A ener gia de Tu -

cu ruí já atra ves sou o rio Tapajós e serve Itaituba.

IHU On-Line – Qual é a si tu a ção nes se mo -

men to do pes so al que vive pró xi mo ao Ta -

pa jós e ao rio Ma de i ra?

Edil ber to Sena – Nós es ti ve mos, no fi nal do ano 

pas sa do, em São Luis do Ta pa jós, dis tri bu in do

nos sa car ti lha. O pes so al nos es cu tou, mas de po is

de ir mos em bo ra, che gou gen te – su po mos que

en co men da dos pela Ele tro nor te – que foi cri ar

uma con tra-in for ma ção de for ma que, nes ta lo ca -

li da de, há pes so as que, ago ra, são con tra e ou tras

a fa vor. Na lo ca li da de de Pi men tal isso ge rou até

um con fli to re li gi o so. Os pa dres sen si bi li zam a po -

pu la ção mos tran do a im por tân cia de pro te ger o

rio, e, na mes ma ci da de, tem um pas tor pro tes tan -

te que, por al gum mo ti vo, apóia a hi dre lé tri ca.

Des ta for ma, os pro tes tan tes apói am a cons tru ção

da bar ra gem e os ca tó li cos são con tra. Então, dá

para ima gi nar como o joio está sen do se me a do na 

ca be ça do povo da re gião.

Aqui em San ta rém, que pa re ce mais dis tan te

do pro ble ma, tem gen te in te res sa da em ou vir nos -

sos ar gu men tos. Fiz, re cen te men te, uma pa les tra

lá na Ulbra e ou tra na Uni ver si da de do Esta do do

Pará – UEPA. Há de fato uma cu ri o si da de por par -

te da po pu la ção de San ta rém. Não in te res sa à

Ele tro nor te vir di a lo gar com o povo. As in for ma -

ções so bre a Ama zô nia são tão es cas sas que mu i -

tas pes so as que vi vem no Sul do país não sa bem

quan tas pes so as vi vem aqui na re gião. Para boa

par te dos po vos do Sul e de Bra sí lia, es pe ci al men -

te, a Ama zô nia é um Eldo ra do de ri que zas que

pre ci sam ser sa que a das. Quem pen sa as sim não

sabe que na Ama zô nia vi vem 25 mi lhões de se res

hu ma nos. É qua se a po pu la ção de toda a Argen ti -

na. E não sa bem que aqui se fala mais de 120 lín -

guas e isso sig ni fi ca que há po vos di fe ren ci a dos e

que têm di re i tos cons ti tu ci o na is. No en tan to, o go -

ver no está pas san do o rolo com pres sor, mu dan -

do, in clu si ve, leis am bi en ta is, e está a ser vi ço da

mi ne ra ção aqui no Nor te, da Car gill, da Vale, da

Rio Tin to e ou tras gran des em pre sas que vêm rou -

bar a ri que za da Ama zô nia.

IHU On-Line – Essas em pre sas já es tão ins -

ta la das na re gião?

Edil ber to Sena – A Alcoa está ex plo ran do ba u -

xi ta há mais de dez anos aqui. A Car gil, de for ma

mons tru o sa, ins ta lou um por to aqui em fren te da

ci da de, den tro do rio Ta pa jós e faz dez anos, tam -

bém, que lu ta mos con tra isso. A Vale está pre sen -

te em Ma ra bá. A Rio Tin to ex plo rou um gran de

mi né rio de ba u xi ta no ou tro lado do Ama zo nas e

já está pro cu ran do onde vai ins ta lar seu por to. A

Com pa nhia Indús tria de Mon te Ale gre está ex plo -

ran do ci men to em Ita i tu ba e está vi bran do com os

pro je tos hi dre lé tri cos por que vai for ne cer ci men to

para to das es sas gran des obras aí. A Se ra bi, uma

gran de em pre sa es tran ge i ra que ex plo ra ouro, tra -

ba lha em ba i xo do rio Ta pa jós. Tudo isso fora a

ex pan são do agro ne gó cio.

IHU On-Line – Qu a is são as prin ci pa is ca -

rên ci as que o povo que vive do Ta pa jós

tem?

Edil ber to Sena – Na pri me i ra pá gi na da nos sa

car ti lha tem a car ta que os ín di os Mun du ru ku es -

cre ve ram ao Pre si den te Lula. Eles per gun ta vam
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na car ta: “por que é que vo cês que rem fa zer toda

essa mal da de a nós que de pen de mos do rio e da

mata? Tudo isso ao in vés de vo cês fa ze rem es co la

para nós, es co la de se gun do grau. Por que não

tra zem um hos pi tal para cu i dar dos nos sos ín di os?

Ao in vés de fa ze rem es sas co i sas, vo cês es tão tra -

zen do des gra ça para nós”. É pos sí vel, com isso,

ver a ca rên cia que eles têm na área da sa ú de e

edu ca ção. Eu es ti ve lá re cen te men te e vi como

eles vi vem sem as sis tên cia mé di ca. Ti nha lá uma

co i ta da de uma en fer me i ra sem aces so aos re mé -

di os con tra a ma lá ria.

O ri be i ri nho tam bém não tem as sis tên cia mé -

di ca nem es co las su fi ci en tes. A fa cul da de mais

pró xi ma para aque le povo de lá fica em Ita i tu ba.

Ima gi na ago ra o po bre jo vem que mora lá em Pi -

men tal, São Luis ou em Ja ca re a can ga pre ci sam ir

até Ita tu i ba para po der es tu dar numa fa cul da de,

que é mi xu ru ca, mas exis te. A me lhor uni ver si da -

de que tem fica em San ta rém, aqui tem um pou -

qui nho mais de pro gres so. O go ver no nem está

pre o cu pa do com isso. Eles di zem que ins ta la ram

uma uni ver si da de nova em San ta rém. Sim, fi ze -

ram, mas e para o jo vem que está lá em Ja ca re a -

can ga? E para o ín dio mun du ru ku?

Sa ne a men to bá si co? Meu Deus. Se você vier

aqui em San ta rém verá que o es go to é jo ga do di -

re to no rio. Aqui nós te mos água do céu, do rio,

dos iga ra pés e do aquí fe ro Alter do Chão. Gran de

par te das fa mí li as da ci da de re ce be água ape nas

al gu mas ho ras por dia ou al gu mas ve zes por se -

ma na, por que a com pa nhia de sa ne a men to do

Pará é um de sas tre. Essa é a situação do povo que 

vive aqui.

IHU On-Line – Quem pode im pe dir que es -

sas bar ra gens se jam cons tru í das?

Edil ber to Sena – Olha que eu vou di zer co i sas

que vão me com pli car, mas vou di zer. Nós te mos

que olhar para a his tó ria, e é essa his tó ria que ten -

ta mos pas sar para o nos so povo, mes mo que nós

se ja mos acu sa dos pela Fo lha de São Pa u lo de que 

fa ze mos in ci ta men to ao cri me. Na Áfri ca do Sul

te mos o exem plo de Nel son Man de la, na Índia te -

mos Ghan di, em Cuba está Fi del Cas tro. Olha mos 

para a Bo lí via e ve mos o ín dio Evo Mo ra les as su -

min do o po der – ape sar de suas fra que zas. Então,

es ses exem plos, de vem ser mos tra dos ao povo.

Só tem uma for ma de im pe dir mos um go ver no

pse u do de mo crá ti co a res pe i tar nos sa dig ni da de:

re sis tin do. A for ma de re sis tên cia é algo que te mos 

que apren der a fa zer. Nós so mos con tra a vi o lên -

cia e os cri mes, mas isso está sen do fe i to pelo Esta -

do, a vi o lên cia está sen do fe i ta pela Ele tro nor te.
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O rio Xin gu, uma das pé ro las do pla ne ta,

com Belo Mon te, está per di do

Entre vis ta com Oswal do Sevá

Oswal do Sevá é gra du a do em Enge nha ria

Me câ ni ca de Pro du ção pela Uni ver si da de de São

Pa u lo. É mes tre em Enge nha ria de Pro du ção pelo

Insti tu to Alber to Luiz Co im bra de Pós-Gra du a ção

e Pes qui sa de Enge nha ria, e dou tor pela Uni ver si -

té de Pa ris I. Orga ni zou três li vros: Te no tã-Mõ.

Aler tas so bre as con se quên ci as dos pro je tos hi dre -

lé tri cos no rio Xin gu (São Pa u lo: Inter na ti o nal ri -

vers Net work, 2005); Ris cos Téc ni cos co le ti vos

am bi en ta is na re gião de Cam pi nas, SP (Cam pi -

nas: Ne pam – Uni camp, 1997); e Ris co Ambi en tal

– Ro te i ro para ava li a ção das con di ções de vida e

de tra ba lho em três re giões: ABC/SP, Belo Ho ri -

zon te e Vale do Aço-MG, Re côn ca vo Ba i a no/BA

(São Pa u lo: INSTY – Insti tu to Na ci o nal de Sa ú de

no Tra ba lho/CUT, 1992).

“Os in dí ge nas sa bem que se a usi na hi dre lé -

tri ca de Belo Mon te for cons tru í da, o rio Xin gu

aca ba rá, por que o go ver no vai fa zer as ou tras

qua tro obras que está es con den do”, observa

Oswaldo Sevá.

Uma se ma na em Alta mi ra-PA nes sa épo ca

do ano pode ren der dois pon tos de vis ta. Como é

o pe río do de seca, que o povo cha ma de ve rão, as 

fa mí li as so bem o rio Xin gu pro cu ran do as pra i as

que sur gem com o rio mais ba i xo, acam pam, co -

me mo ram as fé ri as. Se vê uma ci da de mais des -

can sa da e va zia, qua se sem pre o cu pa ções. Dois

out do ors à be i ra do Xin gu anun ci am que ali será

cons tru í da uma das ma i o res hi dre lé tri cas do mun -

do, Belo Mon te. Se an dar pela ci da de, tam bém

será pos sí vel ver pi cha ções con tra a obra e, en tão,

pode-se per ce ber que todo esse cli ma tro pi cal vai

aca bar e que há medo de que isso re al men te

acon te ça. A IHU On-Line em 19 de agos to de

2010 en tre vis tou, via Skype, o pro fes sor Oswal do

Sevá que, re cen te men te, pas sou al guns dias na ci -

da de pa ra en se. A en tre vis ta está pu bli ca da no sí -

tio do IHU. “Pela pri me i ra vez, fui para Alta mi ra

por mi nha con ta e sem ter li ga ção com qual quer

even to pú bli co que es ti ves se acon te cen do lá nes sa 

épo ca. Fui como um ci da dão qual quer du ran te o

pe río do de re ces so es co lar. Apro ve i tei para co -

nhe cer me lhor a re gião”, ex pli ca.

Enquan to Sevá con ta o que viu, é pos sí vel

cri ar a ima gem de um mons tro des tru in do o pou -

co que o povo da re gião tem. “De po is de Belo

Mon te, a água fi ca rá pa ra da e ma i or par te das

pra i as fi ca rão aba i xo da li nha d’á gua. Cla ro que

po dem ser cons tru í das pra i as ar ti fi ci a is, mas a

na ve ga ção será di fe ren te, a água ten de rá a fi car

mu i to suja na re gião de Alta mi ra, por que in fe liz -

men te a ci da de não tem ne nhum tipo de tra ta -

men to de es go to, em al guns lo ca is nem o lixo é

co le ta do”, des cre veu.

IHU On-Line – O se nhor es te ve re cen te men -

te em Alta mi ra. Que no vi da des pode nos

con tar so bre a in fluên cia do pro je to da

cons tru ção da usi na hi dre lé tri ca de Belo

Mon te na re gião?

Oswal do Sevá – Pela pri me i ra vez, fui para Alta -

mi ra por mi nha con ta e sem ter li ga ção com qual -

quer even to pú bli co que es ti ves se acon te cen do lá

nes sa épo ca. Fui como um ci da dão qual quer du -

ran te o pe río do de re ces so es co lar. Apro ve i tei

para co nhe cer me lhor a re gião. Pas sei uma se ma -

na lá du ran te um pe río do que é mu i to im por tan te

para o povo do Pará. Eles cha mam essa épo ca de

ve rão por que é quan do os rios co me çam a ba i xar
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e qua se todo mun do sai em fé ri as e vai para o li to -

ral. É bem pa re ci do com os nos sos me ses de ja ne i -

ro e fe ve re i ro, as pra i as fi cam che i ís si mas, os ho -

téis lo ta dos em re giões tu rís ti cas.

Mas Alta mi ra não é uma re gião tu rís ti ca. O

pe río do é de fé ri as tam bém. A ci da de es ta va com

um mo vi men to bem aba i xo do nor mal, jus ta men -

te por que tem mu i ta gen te vi a jan do. Do pon to de

vis ta do rio, ve mos que ele está mais ba i xo, co me -

çam a apa re cer pra i as, ilhas e pe dra is. Em mu i tos

lo ca is do Xin gu, o le i to não é de bar ro, como es ta -

mos acos tu ma dos, é to tal men te co ber to de la jes

de pe dras. Nos fi na is de se ma na, prin ci pal men te

em ou tu bro, as pes so as saem da ci da de de car ro

ou mo to ci cle ta ou vo a de i ra, que é uma lan chi nha

com mo tor zi nho, e atra ves sam o rio, so bem por

15, 20, 30 mi nu tos rio aci ma onde há qui os ques e

cam pings. Fa mí li as in te i ras vão acampar, levam

as crianças, a barraca, a churrasqueira. Parece

que não há qualquer problema na região.

Brin quei com al guns ami gos, an tes de vi a jar,

que es ta va indo apro ve i tar o rio Xin gu an tes que o 

des tru ís sem. De fato, se a obra for fe i ta, toda a pa i -

sa gem de Alta mi ra mu da rá, as sim como a re la ção

das pes so as com o rio. De po is de Belo Mon te, a

água fi ca rá pa ra da e ma i or par te das pra i as fi ca -

rão aba i xo da li nha d’á gua. Cla ro que po dem ser

cons tru í das pra i as ar ti fi ci a is, mas a na ve ga ção

será di fe ren te; a água ten de rá a fi car mu i to suja na 

re gião de Alta mi ra, por que in fe liz men te a ci da de

não tem ne nhum tipo de tra ta men to de es go to.

Em al guns lo ca is não é nem co le ta do o lixo. Se a

re pre sa for fe i ta, a ci da de será mu i to pre ju di ca da,

será uma es pé cie de Ve ne za equa to ri al. Uma par -

te de Alta mi ra fi ca rá de fren te para o rio e a ou tra

para vá ri os arroios com água parada, recebendo

toda a carga de esgoto, erosão e assoreamento

das estradas e dos desmatamentos.

Con tei tudo isso para que os le i to res per ce -

bam que a trans for ma ção de um tre cho de rio na -

tu ral em re pre sas al te ra de fi ni ti va men te a his tó ria

da ci da de e das pes so as des te lo cal. E isso re pre -

sen ta uma per da mu i to gran de de um po ten ci al

tu rís ti co, pa i sa gís ti co, dos re cur sos pes que i ros e

da ali men ta ção do povo. Não que nas re pre sas

não exis tam pe i xes, mas res trin ge as es pé ci es,

ape nas uma ou duas es pé ci es se pro li fe ram, e isso

tem fortes consequências econômicas que já são

sentidas pelo povo.

Uma das ati vi da des mais im por tan tes que os

po bres fa zem na be i ra do rio é cap tu rar um pe i xi -

nho, do tipo cas cu do, po rém mu i to co lo ri do, às

ve zes é pra te a do, dou ra do, lis tra do. É um pe i xe

or na men tal e que era ex por ta do por pre ços ca rís -

si mos para ou tros pa í ses da Amé ri ca do Nor te, Ja -

pão, Eu ro pa. A re pre sa ex tin gui rá essa prá ti ca

porque esse tipo de pe i xe vive nos pe dra is, em pro -

fun di da des re la ti va men te pe que nas. O am bi en te

na ci da de é mu i to es tra nho, você pode pas sar uma

se ma na lá e não no tar que exis te uma ex pec ta ti va

mu i to gran de a res pe i to da pos si bi li da de de al gum

dia acon te cer uma obra gi gan tes ca. Há um out do -

or lá da épo ca em que o Lula fez uma vi si ta; há

tam bém um ou tro out do or dos co mer ci an tes da ci -

da de di zen do que atri bu í ram a or dem do mé ri to ao 

Lula. Po rém, não há nada que diga exa ta men te o

que é ou faça re fe rên cia a Belo Mon te.

Em com pen sa ção, tive a sa tis fa ção de ver pi -

cha do nos mu ros da ci da de al gu mas fra ses con tra

a obra, como: “Fora Belo Mon te”, “Belo Mons -

tro”. E até uma co i sa que me de i xou mu i to emo ci o -

na do na pa re de do Hos pi tal Re gi o nal de Alta mi ra,

que é uma das ma i o res cons tru ções da ci da de:

uma ga ro ta da que é con tra a obra es cre veu “Belo

Mon te de men ti ras”, que é exa ta men te o tí tu lo de

um ar ti go que eu pu bli quei na in ter net e foi mu i to

di vul ga do no ano pas sa do. A gen te sen te que tem

uma cir cu la ção imo bi liá ria mu i to gran de, mu i tas

pes so as acham que vão en ri que cer com o mo vi -

men to da ci da de. Há mu i tas cons tru ções no vas,

foi aber to mais um ho tel na ci da de. Há uma ex -

pec ta ti va mu i to gran de por par te da clas se do mi -

nan te lo cal que são la ti fun diá ri os, po lí ti cos li ga dos 

a to dos os par ti dos nes sas al tu ras, por que to dos os 

par ti dos de es quer da, com ex ce ção do PSOL,

apói am a obra e es tão apos tan do que vão fi car ri -

cos, que tudo vai me lho rar para o lado de les.

Já a re sis tên cia está mu i to di vi di da. O go ver -

no tem fe i to mu i ta pres são, as sé dio. Ou vi mos his -

tó ri as de gru pos que, his to ri ca men te, eram con trá -

ri os à obra e hoje em dia es tão qui e tos ou pas sa -

ram os ten si va men te para o ou tro lado. Até os

po vos in dí ge nas que vi vem mais pró xi mos da ci -

da de es tão di vi di dos. Se você qui ser fi car uma se -
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ma na em Alta mi ra e não que rer to mar co nhe ci -

men to do pro je to Belo Mon te você con se gue, mas 

se qui ser ir para lá e son dar di re i to o que está

acon te cen do, apu rar, in ves ti gar, con ver sar com as 

pessoas certas para ter uma ideia, você traz uma

ótima reportagem.

IHU On-Line – Alta mi ra tem ca pa ci da de de

re ce ber as pes so as que po dem mi grar para

lá para tra ba lhar nas bar ra gens?

Oswal do Sevá – Ne nhu ma ci da de tem ca pa ci -

da de de re ce ber uma obra des te por te. Se fo rem

fa zer uma obra do por te de Belo Mon te em Por to

Ale gre, a ci da de tam bém não terá ca pa ci da de de

re ce ber o tan to de gen te que pre ci sa para cons tru ir 

uma obra como essa. His to ri ca men te, no Bra sil,

to das as ci da des que fo ram “ca be ça de obra”, ou

seja, base de ope ra ções de uma obra gran de, so -

fre ram mu i to.

Se você for, atu al men te, para Por to Ve lho e

con se guir en tre vis tar al guém da ci da de so bre o

que está acon te cen do em re la ção às obras das usi -

nas no rio Ma de i ra, per ce be rá que a re gião se

trans for mou num pan de mô nio em to dos os pon -

tos de vis ta. Já era uma ci da de com uma si tu a ção

mu i to ruim, mal es tru tu ra da, de fi ci en te em ter mos 

de in fra es tru tu ra viá ria, aten di men to à sa ú de, áre -

as de la zer. É uma ci da de com pou ca ve ge ta ção

(uma con tra di ção, por que se lo ca li za bem no

meio da Ama zô nia), vi ra da de fren te para um rio

enor me (que é o rio Ma de i ra), mas que pou cos

usu fru em por que a re gião da orla flu vi al é mu i to

suja. Por to Ve lho está vi ven do um mo men to qua -

se que de fa ro es te. A obra trou xe pro ble mas so ci a is 

enor mes por con ta da po pu la ção que tem que ser

re ti ra da à for ça dos lo ca is onde mora. Como a obra 

de San to Anto nio fica lo ca li za da a pou cos qui lô me -

tros aci ma da ci da de, ela não atin ge mo ra do res da

área ur ba na. No en tan to, in flu en cia di re ta men te a

vida de vá ri as co mu ni da des e vi la re jos. No caso de

Alta mi ra, a área ur ba na se ria vi o len ta men te atin gi -

da. Mes mo que não ti ves se esse flu xo mu i to gran de 

de tra ba lha do res, a cons tru ção for ça rá a re ti ra da e

a mu dan ça de mais de 20 mil pes so as de uma ci da -

de, ou seja, atin gi rá 20% da ci da de. Se caso a

obra acon te cer, por tan to, Alta mi ra vai vi ver uma

si tu a ção de ca la mi da de e confusão.

IHU On-Line – Nes sa re gião, hoje, como é o

aces so à água e ao sa ne a men to?

Oswal do Sevá – Alta mi ra sem pre foi uma ci da de 

mu i to mal re sol vi da, do pon to de vis ta do sa ne a -

men to bá si co. Isso não tem a ver com Alta mi ra em 

si, tem a ver com o Pará, com o Bra sil, com a de si -

gual da de so ci al e eco nô mi ca que exis te e com o

fato dos re cur sos pú bli cos se rem so ne ga dos. Além 

dis so, mu i tas ati vi da des eco nô mi cas que há no

mu ni cí pio de Alta mi ra, na ver da de, con tri bu em

mu i to mais com os co fres es ta du a is e fe de ra is do

que para com os co fres mu ni ci pa is. Veja bem,

Alta mi ra é um mu ni cí pio que tem mais de du zen -

tos qui lô me tros qua dra dos, ele é do ta ma nho do

Rio Gran de do Sul pra ti ca men te. Ima gi na você

ad mi nis trar um mu ni cí pio des se ta ma nho com

uma úni ca sede ur ba na. Exis tem lo ca li da des em

que o pre fe i to pre ci sa vi a jar três ho ras de avião

pe que no para che gar. Se for fa zer esse mes mo tra -

je to por ter ra, na épo ca de chu vas, não vai che gar

nun ca e na épo ca de seca de mo ra dois dias.

IHU On-Line – Como o se nhor vê a de ci são

dos po vos in dí ge nas da re gião de aban do na -

rem o diá lo go com o go ver no so bre Belo

Mon te?

Oswal do Sevá – Deve ser o go ver no que está di -

zen do isso. Alta mi ra está che ia de ín di os mo ran do 

na ci da de, de uma ma ne i ra po bre, mi se rá vel.

Exis tem duas ou três ter ras in dí ge nas que es tão

mu i to pró xi mas da ci da de, a pou cas ho ras de bar -

co. Mas a ma i o ria das ter ras in dí ge nas fica a dias

de dis tân cia, nos aflu en tes do rio Xin gu com o rio

Ari ri ou rio aci ma no meio do Pará ou até mes mo

em Mato Gros so. Alguns des ses po vos es tão ba -

ten do pé há mais de 20 anos di zen do que não

que rem e que são con tra Belo Mon te.

Em 2008, es ti ve tam bém em Alta mi ra par ti ci -

pan do de uma re u nião dos mo vi men tos or ga ni za -

dos con tra Belo Mon te. Foi con vi da do, in de vi da -

men te, em mi nha opi nião, para esse even to, um

re pre sen tan te da Ele tro brás. Ele foi com ple ta men -

te in con ve ni en te, pois pro vo cou mu i to as pes so as, 

e um dos re pre sen tan tes do gru po de ín di os que

mora per to de São Fé lix do Xin gu quis dar um cas -

ti go no en ge nhe i ro e de i xou uma ci ca triz no bra ço

dele para que nun ca mais es que ces se o que acon -
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te ceu. Isso não quer di zer que te nham rom pi do o

diá lo go. Eles sa bem que se Belo Mon te for cons -

tru í do, o rio Xingu acabará, porque o governo vai

fazer as outras quatro obras que está escondendo.

Os ín di os sa bem, com toda ra zão, que o Xin -

gu está per di do, em bo ra seja uma das pé ro las do

pla ne ta, que ain da tem sua ba cia bas tan te pre ser -

va da ape sar do avan ço da pe cuá ria e do agro ne -

gó cio. O go ver no, des de 1980, está in sis tin do

num pro je to ina de qua do, que ne nhum ban co se

in te res sou em fi nan ci ar, por que sa bem que é um

pla no ruim e que não foi cri a do pelo go ver no

Lula. Este é um pro je to que o go ver no Lula pe gou

de con tra ban do, pois é da tur ma do Fer nan do

Hen ri que que faz a in ter me di a ção com gran des

em pre sas in ter na ci o na is e gran des em pre i te i ras. É 

uma obra mu i ta ar ris ca da em que o go ver no está

co lo can do di nhe i ro pú bli co, que anun ci a da a 19

bi lhões de re a is, vai custar mais de 50 bilhões. Vai

ser um dos maiores rombos que o povo brasileiro

terá que pagar.

IHU On-Line – O go ver no afir ma que a re gião 

da Usi na de Belo Mon te terá um pla no de de -

sen vol vi men to sus ten tá vel. Isto é pos sí vel?

Oswal do Sevá – Esse pla no é uma men ti ra uma

fal ca trua. Na ver da de, eles con tra ta ram pro fes so -

res, pes qui sa do res, es pe ci a lis tas e con sul to res de

Be lém para mon tar um pla no re gi o nal de de sen -

vol vi men to sus ten tá vel, mas sim ples men te com -

pi la ram uma sé rie de ru bri cas or ça men tá ri as que

já exis ti am nos mais va ri a dos mi nis té ri os e se cre -

ta ri as do go ver no do Pará. E trans for ma ram tudo 

isso em um pa co te só, ba ti zan do de Pla no de De -

sen vol vi men to Sus ten tá vel da re gião de Belo

Mon te. Isso aí é uma em pu lha ção, não há di nhe i -

ro novo nem pro je tos no vos que pos sam ca rac te -

ri zar esse pla no.

O go ver no do es ta do do Pará é um go ver no

que ar re ca da pou quís si mo e que tem um vo lu me

de des vio de ver ba pú bli ca enor me. Ele não dá

pri o ri da de ne nhu ma para a re gião de Alta mi ra,

que não é uma ci da de im por tan te den tro do Pará

a não ser do pon to de vis ta das ele i ções. Se re al -

men te hou ves se um pla no, nes sas con di ções atu a is,

não se ria de de sen vol vi men to sus ten tá vel. Se ria,

na ver da de, um pla no para fa zer co i sas que já

eram para es ta rem pron tas há mu i to tem po, por

exem plo, o as fal ta men to da Tran sa ma zô ni ca en tre

ci da de de Tu cu ruí, Novo Re par ti men to e Alta mi ra.

Isto pos si bi li ta ria que Alta mi ra fos se li ga da, por as -

fal to, até Be lém, ou seja, qua se 400 qui lô me tros.

Para você ter uma ide ia: os ôni bus que saem

de Alta mi ra e que vão para Be lém nes sa épo ca do

ve rão, que é uma épo ca seca, de mo ram en tre 18

a 24 ho ras de pen den do do dia e do es ta do da es -

tra da. Na épo ca do in ver no, que é quan do cho ve

mu i to, ja ne i ro, fe ve re i ro e mar ço, ele pode não

che gar ou de mo rar três dias. O go ver no não en -

ten de nada de de sen vol vi men to sus ten tá vel, so -

men te co nhe ce o de sen vol vi men to ca pi ta lis ta

avas sa la dor que ex pro pria pes so as e que agu çam

as con tra di ções so ci a is e eco nô mi cas.
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Hi dre lé tri cas no Ta pa jós: “Nós de pen de mos da Ama zô nia para

so bre vi ver, como é que va mos es tra gar tudo?”

Entre vis ta com Je si e li ta Go mes

Je si e li ta Go mes é co or de na do ra do Mo vi -

men to Ta pa jós Vivo e do Mo vi men to de Mu lhe res 

da re gião. Ela con ta que só sou be do pro je to das

hi dre lé tri cas no rio Ta pa jós por que par ti ci pou de

um even to na ci da de de Alta mi ra e lá co nhe ceu o 

jor na lis ta, e his to ri a dor, Glenn Swit kes, que re -

pre sen ta a Inter na ti o nal Ri vers na Amé ri ca La ti -

na. “O Glenn nos per gun tou se sa bía mos da

cons tru ção das hi dre lé tri cas na ba cia do Ta pa jós. 

Então, fa lei que não sa bía mos de nada. E, quan -

do vol ta mos, fui pes qui sar o as sun to na Inter net e 

des co bri todo o pro je to. Com isso, fi ze mos um

se mi ná rio em ja ne i ro des te ano, cha ma mos as li -

de ran ças co mu ni tá ri as, prin ci pal men te dos lo ca is 

atin gi dos”, con tou.

“O pes so al fala que a Ama zô nia é o pul mão

do mun do. Nós es ta mos no cen tro da flo res ta, en -

tão aqui é o co ra ção. Se nós so mos o co ra ção, será

que as hi dre lé tri cas não vão pre ju di car esse co ra -

ção? Nós de pen de mos da Ama zô nia para so bre vi -

ver, como é que va mos es tra gar tudo?”, pro tes ta a

co or de na do ra do Mo vi men to Ta pa jós Vivo.

Cin co hi dre lé tri cas fa zem par te de um pro je to 

para o rio Ta pa jós na re gião do Pará. Cer ca de

80% da re gião atin gi da pe las obras des se com -

ple xo hi dre lé tri co fa zem par te de uma área de

pre ser va ção am bi en tal. Lá vi vem pes ca do res, ri -

be i ri nhos e po vos in dí ge nas. To dos, cer ta men te,

te rão seu dia-a-dia mu da do para sem pre se a

obra for em pre en di da. Con for me nos con tou Je -

si e li ta Go mes, a Lita, uma das mo ra do ras que

luta con tra a cons tru ção des sas hi dre lé tri cas, os

po vos que vi vem na ci da de de Ita i tu ba não sa -

bem por que não po dem des ma tar, por exem plo. 

“Antes, o go ver no di zia que ele só ti nha cré di to se

des ma tas se, hoje ele não tem cré di to por que des -

ma tou. O go ver no traz o so fri men to por que de -

po is vai em bo ra, e a gen te que fica pa gan do por

isso. Alguém tem que se unir a nós e di zer o que

está cer to e o que está er ra do”, ex pli cou ela du -

ran te a en tre vis ta que con ce deu à IHU On-Line

por te le fo ne e que foi pu bli ca da no sí tio do IHU

em 19 de no vem bro de 2009.

IHU On-Line – Que tipo de in for ma ções es -

tão che gan do para os po vos in dí ge nas que

se rão atin gi dos pe las obras das hi dre lé tri -

cas do rio Ta pa jós?

Je si e li ta Go mes – As in for ma ções que es tão

che gan do so mos nós, dos mo vi men tos so ci a is,

que es ta mos le van do até eles, na me di da do pos -

sí vel. Por que nós não te mos re cur sos para ir além 

do que es ta mos fa zen do hoje. Te mos fe i to ofi ci -

nas onde in for ma mos aos po vos in dí ge nas e po -

pu la ções ri be i ri nhas o que está acon te cen do,

como vai acon te cer.

Nós es ta mos bus can do in for ma ções na Inter -

net, já con vi da mos o pes so al da Ele tro nor te para

vir fa lar co nos co. Há al gum tem po, fi ze mos um

en con tro com o pes so al do Xin gu, em Alta mi ra, e

lá o Glenn Swit kes nos per gun tou se sa bía mos da

cons tru ção das hi dre lé tri cas na ba cia do Ta pa jós.

Então, fa lei que não sa bía mos de nada. E, quan do 

vol ta mos, fui pes qui sar o as sun to na Inter net e

des co bri todo o pro je to. Com isso, fi ze mos um se -

mi ná rio em ja ne i ro des te ano, cha ma mos as li de -

ran ças co mu ni tá ri as, prin ci pal men te dos lo ca is

atin gi dos. Eles vi e ram meio sem von ta de de par ti -
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ci par por que acham um ab sur do esse ne gó cio de

hi dre lé tri cas na ba cia do rio Ta pa jós. Qu an do fi ze -

mos o se gun do se mi ná rio, em abril des te ano,

mais pes so as par ti ci pa ram e nos aju da ram a le var

a in for ma ção para a so ci e da de em ge ral. A par tir

dis so, pas sa mos a par ti ci par de ou tros en con tros,

pro mo vi dos por ou tras co mu ni da des, para bus -

car mos mais informações.

IHU On-Line – E o que está em jogo com a 

cons tru ção des sas hi dre lé tri cas no rio

Ta pa jós?

Je si e li ta Go mes – Para quem não co nhe ce a

nos sa re gião, ex pli co: ela é mu i to com pli ca da.

Aqui, mais de 80% da nos sa área é de pre ser va -

ção. Há al guns anos, es ta mos so fren do com o

pro ble ma de não po der des ma tar, não po der ga -

rim par. Nós não te mos um meio de so bre vi vên cia

como as pes so as que vi vem no sul do país, que

têm in dús tria. Nós so fre mos com essa fal ta de al -

ter na ti vas. Qu an do apa re cem as hi dre lé tri cas,

para o meio am bi en te é mais cru el do que os há bi -

tos da agri cul tu ra fa mi li ar. Já para a eco no mia, os

ca pi ta lis tas acham que a obra vai tra zer mu i tos re -

cur sos para o mu ni cí pio e di zem que to dos vão ter

di nhe i ro. Aque les que pas sam ne ces si da de acham 

que quan do as hi dre lé tri cas vi e rem, vão ter di nhe -

i ro para so bre vi ver. Mas eles não pen sam nos da -

nos am bi en ta is e nas con se quên ci as so ci a is. Nos -

sa ci da de tem uma fa i xa de 150 mil ha bi tan tes, só

que como a ca pi tal fica lon ge – cer ca de três ho ras

e meia de voo de Be lém até Ita i tu ba – as po lí ti cas

pú bli cas de mo ram a che gar. Por isso, so mos con -

si de ra dos um mu ni cí pio atra sa do, te mos uma sa -

ú de e edu ca ção de má qua li da de. Não te mos sa -

ne a men to bá si co, nos sa água não é tra ta da.

O pró prio go ver no fe de ral está apos tan do

mu i to alto nes sa obra. Além dis so, as gran des in -

dús tri as, como de alu mí nio e co bre, de pen dem

des sa ener gia para so bre vi ver. São gran des em -

pre sas que es tão por trás des se pro je to. Nós só as

co nhe ce mos de nome, por que ape nas o re pre sen -

tan te da Ele tro nor te es te ve aqui dan do uma pa les -

tra na se ma na pas sa da. Mas, as in for ma ções que

ele trou xe são li mi ta das, pois são as mes mas que

re ce be mos há três me ses. Para eles, quan to me -

nos in for ma ção fo rem pas sa das, me nos po de re -

mos re cla mar. Só que nós, do mo vi men to so ci al,

es ta mos bus can do mais in for ma ções, com se to res

que en ten dam do tema, e es ta mos re pas san do a

men sa gem do que vai ser o im pac to ambiental,

prin ci pal men te para a nos sa re gião. O pes so al fala 

que a Ama zô nia é o pul mão do mun do. Nós es ta -

mos no cen tro da flo res ta, en tão aqui é o co ra ção.

Se nós so mos o co ra ção, será que as hi dre lé tri cas

não vão pre ju di car esse co ra ção? Nós de pen de -

mos da Ama zô nia para so bre vi ver, como é que

vamos estragar tudo? Quantos anos nós estamos

preservando para de repente o governo vir e em

dias acabar com todo esse trabalho.

O pre fe i to da qui e al guns ve re a do res fo ram

até Ita i pu para olhar e de i xa ram to dos em pol ga -

dos. Na te le vi são, eles fa lam que o em pre en di -

men to aqui do Ta pa jós é mu i to gran de, que é ma -

ra vi lho so e que todo mun do vai se dar bem. Nós

es ta mos mon tan do uma es tra té gia para ten tar

com ba ter es sas in for ma ções que eles es tão di vul -

gan do. Eles acham que pas sar ví de os ma ra vi lho -

sos é in for ma ção su fi ci en te para le var até as co -

mu ni da des. Esses po lí ti cos fo ram para Ita i pu com

as des pe sas pa gas pela Ele tro nor te com o in tu i to

de tra zer es sas in for ma ções e ilu dir a co mu ni da de, 

os ri be i ri nhos, os in dí ge nas, os pes ca do res, que

são os ver da de i ros pre ju di ca dos. Eles não têm

para onde ir. Nós vi ve mos em área de pre ser va -

ção, en tão, para onde esse povo vai? Vai so bre vi -

ver de que, se, aqui na ci da de, não te mos uma

eco no mia sus ten tá vel, uma eco no mia onde pos -

sa mos di zer que hoje te mos e ama nhã tam bém.

Nos sa re a li da de é: hoje eu te nho, mas tal vez ama -

nhã não, por que não te mos donde tirar.

IHU On-Line – As co mu ni da des já con se -

guem vi su a li zar que tipo de con se quên ci as

as bar ra gens vão tra zer aos po vos da re gião?

Je si e li ta Go mes – Mu i tos de les são ri be i ri nhos.

Eles não têm o há bi to de tra ba lho como da ma i o -

ria das pes so as. O dia-a-dia de les é di fe ren te. Eles

le van tam, a es co la é den tro da co mu ni da de, vão

pes car seu pe i xe, vol tam, co mem, dor mem, de

no i te pes cam, de po is co mem e dor mem. Aí eles

vão ser man da dos para a ci da de. Como é que es -

sas pes so as vão vi ver, eles não têm es tu do, eles

vão tra ba lhar de quê? E os fi lhos de les, vão fa zer o 
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quê? Vão rou bar, as fi lhas vão se pros ti tu ir para

sus ten tar os pais na ci da de que es tão pas san do

fome. É isso que vai acon te cer.

IHU On-Line – Quem pode im pe dir que es -

sas bar ra gens se jam cons tru í das?

Je si e li ta Go mes – Eu sem pre falo que te mos

que nos unir com o mun do, por que aqui o pes -

so al foi con ven ci do pelo go ver no fe de ral. As

pes so as que têm cons ciên cia do ta ma nho do pre -

ju í zo são pes so as como você que está no Rio

Gran de do Sul, ou seja, em ou tros lu ga res, que

têm mais aces so à in for ma ção. Essas pes so as po -

dem se unir a nós. Os go ver nos tra zem mu i tos

pre ju í zos, só que eles vão em bo ra, e os pre ju í zos

fi cam. Então, quem vai pa gar o pre ço da hi dre lé -

tri ca? So mos nós!

Quer ver um exem plo dis so? Antes, o go ver -

no di zia que ele só ti nha cré di to para quem des -

ma tas se, hoje ele diz que não tem cré di to para

quem des ma tou. O go ver no traz o so fri men to, de -

po is vai em bo ra, e a gen te que fica pa gan do por

isso. Alguém tem que se unir a nós e di zer o que

está cer to e o que está er ra do. Eu não sou con tra

as hi dre lé tri cas, por que a gen te pre ci sa de ener gia, 

mas tem que ser ener gia para nós, e não para o

pes so al de fora que vem bus car aqui. Essa ener gia 

que vai ser ge ra da no Ta pa jós não é para nós, e

sim para os gran des em pre en di men tos. Eles só di -

zem que o mun do pre ci sa de ener gia por que é

cres ci men to e de sen vol vi men to. Que de sen vol vi -

men to é esse que não traz sus ten ta bi li da de?

Nossa luta vai con ti nu ar, ela é di fí cil, às ve -

zes, dá von ta de de de sis tir. Mas quan do ve mos

cen te nas de pes so as de pen den do da nos sa luta,

a gen te se for ta le ce. Não vai ser fá cil por que es -

ta mos lu tan do con tra o po der, não te mos di nhe -

i ro, de pen de mos de aju da para fa zer mos os se -

mi ná ri os e le var essa in for ma ção mais adi an te.

Te mos que con se guir mais co nhe ci men to téc ni -

co, mas não es ta mos con se guin do isso por que

não te mos como pa gar al guém que faça uma

pes qui sa da ba cia do Ta pa jós e nos dê in for ma -

ções com mais cla re za.
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Belo Mon te: um mons tro fi nan ci a do

Entre vis ta com Ro land Wid mer

Ro land Wid mer é co or de na dor do Pro gra ma 

Eco-Fi nan ças da Ami gos da Ter ra – Ama zô nia

Bra si le i ra.

O pro je to da usi na Hi dre lé tri ca de Belo Mon -

te tem sido cha ma do por al guns crí ti cos de fa raô -

ni co. E isso não é só pelo seu ta ma nho e po ten ci al, 

mas tam bém pe los cus tos que vai ge rar. E quem

vai pa gar essa con ta? Quem são os fi nan ci a do res

e que res pon sa bi li da des eles têm so bre os im pac -

tos que o pro je to vai ge rar? Essas são al gu mas das

gran des ques tões apon ta das por am bi en ta lis tas,

eco no mis tas, in di ge nis tas e ou tros es tu di o sos e

pes qui sa do res. Re cen te men te, en ti da des que lu -

tam con tra a cons tru ção da Hi dre lé tri ca de Belo

Mon te e suas con se quên ci as en tre ga ram uma no -

ti fi ca ção aos fi nan ci a do res da obra apon tan do

que eles tam bém têm res pon sa bi li da des so bre os

da nos que a obra vai ca u sar. Se gun do Ro land

Wid mer, “a no ti fi ca ção in for ma que, no es ta do

atu al, o fi nan ci a dor se tor na rá res pon sá vel so li da -

ri a men te por to dos os da nos am bi en ta is que vi e -

rem a ocor rer, e que ele po de rá ser res pon sa bi li za -

do por to dos os cus tos de cor ren tes dos im pac tos

so bre a fa u na, flo ra e pes so as da re gião”.

Em en tre vis ta por e-mail à IHU On-Line,

pu bli ca da em 26 de ju lho de 2010 no sí tio do IHU,

Wid mer abor da o con te ú do da no ti fi ca ção que,

por en quan to, só foi en vi a da ao BNDES. Os fun -

dos de pen são e os Fun dos de Inves ti men to do

FGTS re ce be rão na pró xi ma se ma na o mes mo do -

cu men to. Wid mer diz que “os ris cos fi nan ce i ros e

so ci o am bi en ta is e os pre vi sí ve is im pac tos so ci o e -

co nô mi cos ne ga ti vos de Belo Mon te apon tam

para um mau ne gó cio”.

IHU On-Line – Como vai fun ci o nar essa no -

ti fi ca ção aos fi nan ci a do res li ga dos ao pro -

je to de Belo Mon te?

Ro land Wid mer – A meta das no ti fi ca ções fe i tas

por mais de vin te or ga ni za ções da so ci e da de ci vil

de Alta mi ra é aler tar os fi nan ci a do res so bre os

ris cos fi nan ce i ros, ju rí di cos, so ci o am bi en ta is e

ris cos na re pu ta ção as so ci a dos ao fi nan ci a men to

e in ves ti men to no apro ve i ta men to hi dre lé tri co

Belo Mon te. As no ti fi ca ções ex pli cam por que o

pro je to da Hi dre lé tri ca de Belo Mon te não está

apto a ser fi nan ciado.

A no ti fi ca ção lem bra que o agen te que fi nan -

cia pro je tos e/ou ati vi da des ca u sa do ras de le sões

ao meio am bi en te es ta rá exer cen do uma ati vi da -

de de co o pe ra ção ou mes mo de co a u to ria e deve

res pon der, en tão, pela de gra da ção am bi en tal pro -

vo ca da pelo res pon sá vel di re to pelo em pre en di -

men to fi nan ci a do. So bre tu do por que, em ma té ria

am bi en tal, a res pon sa bi li da de pelo dano é ob je ti -

va. No mais, res sal ta como os fi nan ci a do res vi o la -

ri am os com pro mis sos que eles as su mi ram na es -

fe ra da au to re gu la ção como os Prin cí pi os de

Inves ti men to Res pon sá vel das Na ções Uni das

(UNPRI, na si gla em in glês) e seus pró pri os nor ma -

ti vos in ter nos (es ta tu tos, có di gos de ética).

Fi nal men te, a no ti fi ca ção in for ma que, no es -

ta do atu al, o financiador se tor na rá res pon sá vel

so li da ri a men te por to dos os da nos am bi en ta is que 

vi e rem a ocor rer, e que ele po de rá ser res pon sa bi -

li za do por to dos os cus tos de cor ren tes dos im pac -

tos sobre a fauna, flora e pessoas da região.

IHU On-Line – Qu a is são os im pac tos so ci o -

e co nô mi cos de Belo Mon te?

Ro land Wid mer – Os pe ri gos e im pac tos so ci o -

am bi en ta is se tor nam em ris cos fi nan ce i ros e per -

das so ci o e co nô mi cas. Cri am-se da nos ir re pa rá ve is. 

Tudo isso é bem fun da do e do cu men ta do, a co -

me çar pelo es tu do fe i to a esse res pe i to pelo pa i nel
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de es pe ci a lis tas da so ci e da de ci vil até um re cen te

es tu do fe i to pelo Con ser va ti on Stra tegy Fund –

CSF e pelo Insti tu to Tec no ló gi co de Ae ro náu ti ca

– ITA, que re ve la uma pro ba bi li da de de ape nas

28% do em pre en di men to ge rar uma taxa po si ti -

va de re tor no ao lon go dos pri me i ros 50 anos de

seu fun ci o na men to. Uma aná li se do ce ná rio de

ris co cal cu lou uma gran de pro ba bi li da de de per -

da para in ves ti do res, que os ci la ria en tre 3 e 8 bi -

lhões de dó la res.

IHU On-Line – O que sig ni fi ca a pre sen ça

dos fun dos de pen são no pro je to de Belo

Mon te?

Ro land Wid mer – Quem pre ten de en trar são os

fun dos de pen são de em pre sas com par ti ci pa ção

do go ver no (Pe tros, Pre vi, Fun cef). Não pode se

ex clu ir que eles te nham so fri do cer ta pres são para

en trar. No mí ni mo, cabe ob ser var que ne nhum

fun do de pen são de em pre sas pri va das en trou –

di re ta ou in di re ta men te – no con sór cio Nor te

Ener gia que pre ten de cons tru ir Belo Mon te.

Será que o in ves ti men to no em pre en di men to 

é no me lhor in te res se dos pre vi den ciá ri os? Em mi -

nha aná li se, os ris cos fi nan ce i ros e so ci o am bi en -

ta is e os pre vi sí ve is im pac tos so ci o e co nô mi cos ne -

ga ti vos de Belo Mon te apon tam para um mau ne -

gó cio. Isso é con fir ma do em múl ti plos es tu dos, a

exem plo da que le que ci tei an te ri or men te.

IHU On-Line – Como você ava lia a res pon -

sa bi li da de das ações ban cá ri as den tro do

bi o ma ama zô ni co?

Ro land Wid mer – Ban cos vi a bi li zam e/ou in vi a -

bi li zam ati vi da des eco nô mi cos. No caso da Ama -

zô nia, o que se sabe hoje é que vá ri as ati vi da des

eco nô mi cas den tro do bi o ma ama zô ni co não “só” 

são in sus ten tá ve is, mas até es tão ir re gu la res/em

des cum pri men to das leis vi gen tes. Po rém, elas

ocor rem, en tão tem fi nan ci a men to. Não há trans -

pa rên cia so bre a alo ca ção de re cur sos, so bre o fi -

nan ci a men to das ati vi da des eco nô mi cas na Ama -

zô nia. Assim sen do, uma ava li a ção sis te má ti ca e

com ple ta não é pos sí vel, mas há exem plos que

ilus tram uma tris te re a li da de.

No caso das usi nas hi dre lé tri cas San to Antô -

nio e Ji rau, no rio Ma de i ra, am pla men te co nhe ci -

dos pe las vi o la ções ocor ri das no seu pla ne ja men -

to e na cons tru ção, BNDES, Fun do Cons ti tu ci o nal

de Fi nan ci a men to do Nor te – BASA e o Fun do

Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do Nor te – FNO, 

Ban co do Nor des te – BNB, Ca i xa Eco nô mi ca Fe -

de ral, Ban co do Bra sil, Bra des co, Itaú Uni ban co,

San tan der e BES Inves ti men tos do Bra sil fi nan ci am 

es tas obras. Como men ci o na mos, a res pon sa bi li -

da de ob je ti va está en ga ja da e no mais, es tas obras 

es tão em des cum pri men to com o Pro to co lo Ver de 

e os Prin cí pi os do Equa dor, ou seja, com ini ci a ti -

vas de auto-re gu la ção que es ses ban cos as su mi -

ram vo lun ta ri a men te.

No caso da pe cuá ria, um es tu do ela bo ra do

pela ONG Ami gos da Ter ra – Ama zô nia Bra si le i ra

e ou tras ins ti tu i ções apon ta que qua se 50% das

emis sões bra si le i ras vêm de ati vi da des li ga das à pe -

cuá ria, pre do mi nan te men te na Ama zô nia. Como

mos tra mos no nos so es tu do “A Hora da Con ta”, o

ma i or fi nan ci a dor da pe cuá ria é o BNDES. Além de 

to das as ir re gu la ri da des li ga das ao se tor que são de

co nhe ci men to pú bli co, não é es tra nho ver que o

BNDES, li ga do ao go ver no, usa di nhe i ro pú bli co

para fi nan ci ar ati vi da des de gran de es ca la que con -

tra ri am as me tas de re du ção de ga ses de efe i to es -

tu fa que o Bra sil as su miu em Co pe nha gue?

IHU On-Line – E como a so ci e da de ci vil deve 

se por tar so bre as ins ti tu i ções fi nan ce i ras?

Ro land Wid mer – As pes so as têm que se sen tir

par ti ci pan tes da cons tru ção da so ci e da de e do

país, seja nas po lí ti cas pú bli cas, seja no acom pa -

nha men to de ato res pri va dos como os ban cos pri -

va dos. Por tan to, quan do os ban cos se di zem sus -

ten tá ve is, cabe ao ci da dão e ao cli en te ban cá rio

per gun tar o que os ban cos fi ze ram para se au to de -

cla ra rem sus ten tá ve is. Qu a is são os pla nos de les,

e, so bre tu do, qual é a atu a ção real de les re fe ren te

aos de sa fi os da sus ten ta bi li da de?

No mais, qua is são as leis e que tipo de fis ca li -

za ção para evi tar que os ban cos fi nan ci em de gra -

da ção am bi en tal e ex clu são so ci al? Se cada vez

mais pes so as e ins ti tu i ções co bram es sas in for ma -

ções, a si tu a ção vai mu dar.
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Belo Mon te: 30 anos de co op ta ção e omis sões

Entre vis ta com André Vil las Boas

André Vil las-Bôas é co or de na dor do Insti tu to 

So ci o am bi en tal – ISA, onde, des de 1995, de sen -

vol ve pro je tos no rio Xin gu. Ele tra ba lha com os

po vos e a ca u sa in dí ge na des de 1978. Pre o cu pa -

do com os im pac tos, so ci a is, cul tu ra is e am bi en ta -

is, das obras em re la ção à usi na hi dre lé tri ca de

Belo Mon te, ele con ce deu a en tre vis ta a se guir,

por te le fo ne, à IHU On-Line, pu bli ca da no sí tio

do IHU em 19 de ju lho de 2010, em que res ga tou

os 30 anos de exis tên cia des te pro je to e ava li ou a

si tu a ção da re gião nes te mo men to. “Belo Mon te é

um ‘ca va lo de tro i a’ de um com ple xo hi dre lé tri co

que está pla ne ja do para o Xin gu há mu i tos anos,

mas é só a pon ta des te pro je to”, re su miu.

So bre o fato de que al guns po vos apo i am as

obras, o pes qui sa dor con ta que, des de que a usi na 

hi dre lé tri ca de Belo Mon te co me çou a ser pen sa -

da, a Ele tro nor te mon tou um es cri tó rio na ci da de

de Alta mi ra e pas sou a co op tar os po vos. “É pre o -

cu pan te o fato de não ha ver uma dis cus são aber ta 

com a so ci e da de e com os ín di os, so bre os im pac -

tos das obras. O go ver no não fez ne nhu ma con -

sul ta pú bli ca, que é o mo men to pro pí cio para es -

cla re ci men tos, para di zer o que é a obra, qual o

sen ti do dela, qua is são os im pac tos, as pre o cu pa -

ções etc.”, re la tou.

“O que está ha ven do na re gião é um as sé dio

em re la ção às et ni as sem que haja uma dis cus são

es cla re ce do ra so bre os im pac tos e as de fi ni ções de 

vá ri os as pec tos da obra. Assim, os po vos es tão se

di vi din do po li ti ca men te”, constata o indigenista.

IHU On-Line – Por que os ín di os que vi vem

fora da área de Belo Mon te tam bém es tão

pre o cu pa dos com a cons tru ção des sa usi na

hi dre lé tri ca?

André Vil las-Bôas – Belo Mon te vai afe tar di re -

ta men te boa par te da ba cia do rio Xin gu, dan do

ou tro rumo ao cur so de água e isso é algo mu i to

gra ve. Belo Mon te vai ter a ca pa ci da de ins ta la da

de ge rar 11 mil me ga watts, mas, na ver da de, a

mé dia de ge ra ção ao lon go do ano vai ser de

4.600 me ga watts, ou seja, a ca pa ci da de ins ta la da

só vai ope rar por um mês du ran te um ano todo.

Para que você pos sa ter a mé dia mais alta de

apro ve i ta men to da ca pa ci da de ins ta la da, te ri am

que ser fe i to ou tros bar ra men tos aci ma que pu -

des sem re ter água para que fos sem li be ra das no

pe río do de seca. A mé dia pas sa ria de qua tro para

9.500 me ga watts. Se ou tras bar ra gens fo rem fe i -

tas, por tan to, ou tras vá ri as áre as in dí ge nas e as

uni da des de con ser va ção se rão atin gi das.

Em 2008, o go ver no afir mou, atra vés de re -

so lu ção do Con se lho Na ci o nal de Ener gia, que

ape nas a bar ra gem de Belo Mon te se ria cons tru í -

da. Po rém, esta é uma re so lu ção que pode ser

mu da da na pró xi ma re u nião do con se lho. Não

há uma se gu ran ça de que não se rão fe i tas as

qua tro bar ra gens rio aci ma. Os po vos da re gião

acham que o go ver no vai mes mo cons tru ir es ses

qua tro bar ra men tos, mais cedo ou mais tar de.

Re su min do: Belo Mon te é um “ca va lo de tro ia”

de um com ple xo hi dre lé tri co que está pla ne ja do

para o Xin gu há mu i tos anos, mas é só a pon ta

des te pro je to.

IHU On-Line – Qual o ar gu men to das tri bos?

André Vil las-Bôas – Os Ca ra pó e os Ca i a pó te -

mem que as ou tras usi nas se jam cons tru í das e que 

Belo Mon te seja o iní cio de um ci clo de des tru i ção

do rio Xin gu. Tem ou tros gru pos que se rão afe ta -

dos in di re ta men te, que é caso dos Ara ra, dos Ara -
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ra té e dos Pa ra ca nã. São gru pos cu jas ter ras ain da 

não fo ram to tal men te de mar ca das. Como são ter -

ras con si de ra das como in va di das, po dem ser ocu -

pa das pelo flu xo mi gra tó rio de apro xi ma da men te

cem mil pes so as para aque la re gião em de cor rên -

cia das obras da bar ra gem.

Então, se a ter ra des sas tri bos não es ti ver pro -

te gi da quan do esse flu xo ocor rer os pro ble mas

pro va vel men te vão se agra var. O pro je to vai des -

vi ar uma par te do rio, algo em tor no de cem qui lô -

me tros, por um ca nal que vai pas sar a re ce ber um

flu xo de água me nor. Esse hi dro gra ma está em

aber to den tro dos es tu dos que fo ram fe i tos pe las

em pre sas e isso é de ter mi nan te para sa ber mos os

im pac tos e con se quên ci as da obra na na ve ga bi li -

da de, nos re cur sos pes que i ros e na so bre vi vên cia

de uma sé rie de am bi en tes flo res ta is lo ca li za dos

na beira do rio, fatores determinantes para os

povos indígenas que vivem na região.

IHU On-Line – Como a obra está afe tan do

es ses po vos?

André Vil las-Bôas – Uma em pre sa que vai in -

ves tir 30 bi lhões numa obra tem in te res se enor me

so bre a cons tru ção des ta obra. O que está ha ven -

do na re gião é um as sé dio em re la ção às et ni as, ou 

seja, está sen do re a li za do um tra ba lho de co op ta -

ção sem que haja de fato uma dis cus são es cla re ce -

do ra so bre os im pac tos e as de fi ni ções de vá ri os

as pec tos da obra. Com isso, os po vos es tão se di -

vi din do po li ti ca men te.

IHU On-Line – Quem tem fe i to esse tra ba lho 

de co op ta ção?

André Vil las-Bôas – Esse tra ba lho tem sido fe i to 

por par te da Ele tro nor te, que é a prin ci pal or ques -

tra do ra da cons tru ção des ta obra. Ela tem uma es -

tru tu ra for te na re gião há 30 anos, quan do co me -

ça ram a pen sar a vi a bi li za ção de Belo Mon te.

IHU On-Line – O que o se nhor, como in di ge -

nis ta, pode fa lar so bre os pro ble mas da

re gião?

André Vil las-Bôas – É pre o cu pan te o fato de

não ha ver uma dis cus são aber ta com a so ci e da de, 

e com os ín di os, so bre os im pac tos das obras. O

go ver no não fez ne nhu ma con sul ta pú bli ca, que é

o mo men to pro pí cio para es cla re ci men tos, para

di zer o que é a obra, qual o sen ti do dela, qua is são 

os im pac tos, as pre o cu pa ções etc. É bas tan te pre -

o cu pan te essa ma ne i ra au to ri tá ria de de fi nir as

pri o ri da des e des con si de rar as po pu la ções lo ca is.

O pro ble ma se tor na ain da ma i or quan do a fal ta

de diá lo go se es ten de para ou tros pro je tos na re -

gião, como o as fal ta men to da BR 136 e 158, que

fica do lado les te da ba cia do rio Xin gu e liga o

Mato Gros so ao Pará. Tem ain da a cons tru ção de

pe que nas hi dre lé tri cas na re gião das ca be ce i ras

do Xin gu.

Não são ape nas as obras que afe tam o povo

do Xin gu que há 30 anos so freu com um pro ces so

de ocu pa ção mu i to vi o len to e de sor de na do e, atu -

al men te, está no cen tro do des ma ta men to da Ama -

zô nia. Além dis so, o qua dro fun diá rio ain da é mu i -

to ins tá vel, o pro ces so de re gu la ção da área é len to, 

há mu i tas áre as que não es tão ti tu la das. A pre sen ça 

do Esta do na re gião é pra ti ca men te nula.

IHU On-Line – E como o se nhor vê a atu a ção 

da Jus ti ça nes sa re gião?

André Vil las-Bôas – Ain da é bas tan te de si gual,

por que há re giões bas tan te iso la das onde você

não tem mu i to a pre sen ça do Esta do, e, por tan to,

a Jus ti ça che ga tar di a men te. Em Alta mi ra exis te o

Mi nis té rio Pú bli co, mas as con di ções de go ver na -

bi li da de são ba i xas, há pou ca ca pa ci da de de mo -

ni to ra men to dos acon te ci men tos, como a or de na -

ção do pro ces so de ocu pa ção re gi o nal ou o con -

tro le do des ma ta men to.

IHU On-Line – O pre si den te da Ele tro nor te

tem dito que a ma i o ria das et ni as in dí ge nas

da re gião é a fa vor da obra e que as úni cas

que são con tra es tão no Alto do Xin gu.

Como o se nhor vê essa ques tão?

André Vil las-Bôas – O pre si den te da Ele tro nor -

te está fa lan do dis to a par tir da vi são de co op ta ção 

que tem. A si tu a ção da sa ú de, das es co las, do

grau de es ta bi li da de fun diá ria é pre cá ria, por isso,

os po vos in dí ge nas não es tão pre pa ra dos para re -

ce ber os im pac tos des sas obras, pois são as par tes

frá ge is des ta his tó ria. O pro ces so de co op ta ção

está dan do mar gem para es sas di vi sões e aná li ses. 

Eu me per gun to por que não abri ram uma dis cus -
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são am pla e for te jun to aos ín di os an tes de co op -

tá-los. Há 30 anos fa lam de Belo Mon te e nun ca

con ver sa ram com os in dí ge nas so bre o que vai mu -

dar, so bre a im por tân cia das obras. A uni ver si da de

lo cal tem um cam pus em Alta mi ra e nun ca re ce beu 

qual quer in cen ti vo para pes qui sas ou le van ta men -

tos so ci o am bi en ta is para que pu des sem com pre en -

der a obra e seus im pac tos na re gião, e, as sim,

cons tru ir pla nos de mi ti ga ção mais con sis ten tes.

Os da dos que ori en ta ram os es tu dos de im -

pac to am bi en tal fo ram fe i tos pe las pró pri as em -

pre sas que ela bo ra ram o pro je to de Belo Mon te.

Veja o ní vel de pro mis cu i da de a que che ga mos!

Eu es pero que Belo Mon te seja um di vi sor de

águas para o fu tu ro das pri o ri da des e da ma ne i ra

como a so ci e da de bra si le i ra pos sa par ti ci par des tas

gran des obras. A so ci e da de quer in for ma ções isen -

tas, quer pro ces sos mais trans pa ren tes, e não es tes

pro ces sos onde os in te res ses se en tre la çam no pon -

to de vis ta da real de man da de ener gia do Bra sil

com os in te res ses das em pre sas e cons tru to ras e

com os in te res ses po lí ti co-par ti dá ri os.
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Belo Mon te. “Pro je to fa raô ni co e ge ra dor de mor te”

Entre vis ta com Dom Erwin Kräu tler

Dom Erwin Kräu tler é bis po de Alta mi ra, mu -

ni cí pio si tu a do em ple na sel va ama zô ni ca do Pará.

“Eu sei quan to suor esse povo der ra mou e

quan to tem po gas tou para cons tru ir suas ca sas.

Digo mais uma vez: são ca sas de al ve na ria e não

bar ra cos ou pa la fi tas! Ago ra esse povo será com -

pul so ri a men te ar ran ca do de seus la res e trans fe ri -

do para onde?”, per gun ta Dom Erwin Kräu tler, na 

en tre vis ta que con ce deu via e-mail à jor na lis ta

Grey ce Var gas e que foi pu bli ca da em 21 de de -

zem bro de 2009 na edi ção 320 da IHU On-Line.

Dom Erwin des cre ve o apo io que a Igre ja

tem dado ao povo que luta con tra a hi dre lé tri ca

de Belo Mon te e tam bém o que ocor reu de po is

do en con tro que teve com Lula em se tem bro des -

te ano. “Não fal tam op ções e não fal tam ci en tis -

tas de re no me que apre sen tam al ter na ti vas. Mas

são si len ci a dos ime di a ta men te e até ri di cu la ri za -

dos quan do fa lam em ener gia so lar ou eó li ca”,

apon tou ele.

Dom Erwin tam bém ana li sou o apa gão que

ocor reu em no vem bro. “Até hoje, não fo ram re ve -

la das as ver da de i ras ca u sas que pro vo ca ram o

apa gão. Mas a ocor rên cia de uma fa lha no sis te -

ma ou até de uma ir res pon sa bi li da de na ma nu -

ten ção não jus ti fi ca nun ca uma cons tru ção gi gan -

tes ca de con se quên ci as im pre vi sí ve is, no ci vas

para os po vos da re gião do Xin gu e para o meio

am bi en te”. Qu an do ques ti o na do so bre como Ma -

ri na Sil va e Lula têm agi do em re la ção à Belo

Mon te, Dom Erwin é ve e men te: “Ma ri na Sil va me

de cep ci o nou. Ja ma is pen sei que ela se sub me tes -

se tão tran qui la men te aos di ta mes de sua can di -

da tu ra à pre si dên cia da República”.

“Peço a Deus que o nos so pre si den te caia na

real e de sis ta da exe cu ção des te pro je to. Caso

con trá rio, en tra rá na his tó ria como o gran de de -

pre da dor da Ama zô nia e o co ve i ro dos po vos in -

dí ge nas e ri be i ri nhos do Xin gu”, afir ma o bispo de

Altamira, Pará.

IHU On-Line – Qual o apo io que o se nhor

tem re ce bi do da Igre ja nes sa luta con tra a

hi dre lé tri ca de Belo Mon te?

Dom Erwin – Sou bis po da Igre ja que está no

Xin gu. A “mi nha” Igre ja (não no sen ti do pos ses si -

vo, mas de per ten ça!) é esta, que se en con tra aqui

e ago ra, na Ama zô nia. Ela não é ape nas par te da

Igre ja es pa lha da pelo mun do, mas nela tam bém

sub sis te a Igre ja com to das as suas ca rac te rís ti cas:

una, san ta, ca tó li ca e apos tó li ca. E esta Igre ja lo cal 

en con tra-se hoje di an te de tre men dos de sa fi os.

Não te nho a me nor dú vi da: es tou re ce ben do o

apo io des ta Igre ja no Xin gu, Povo de Deus que

aqui vive e ca mi nha, luta e reza, se re ú ne e ce le -

bra, se en ga ja por uma so ci e da de jus ta e fra ter na,

acre di ta que “ou tro mun do é pos sí vel”, que co in -

ci de para nós com o so nho de Je sus: o Re i no de

Deus. Sim, sin to que essa Igre ja que está no Xin gu

apo ia o seu bis po quan do as su me a de fe sa dos

po vos que aqui vi vem con tra um pro je to fa raô ni -

co e me ga lo ma nía co que pro me te ge rar ener gia,

mas, na re a li da de, vai ge rar mor te.

A Igre ja no Pará e Ama pá (Re gi o nal Nor te II

da CNBB) ma ni fes tou-se de ma ne i ra ine quí vo ca

por ocasião de sua 32ª Assem ble ia Pas to ral Re -

gi o nal (26 – 28 de agos to de 2009) em uma “Car -

ta Aber ta” onde afir ma tex tu al men te: “Nes te mo -

men to, as sis ti mos com mu i ta pre o cu pa ção aos

trâ mi tes em tor no da pro je ta da cons tru ção da Hi -

dre lé tri ca de Belo Mon te. Mais um gran de em pre -

en di men to que não leva em con ta os ver da de i ros
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an se i os da po pu la ção e ati ça ape nas a am bi ção

da que les que apre go am um de sen vol vi men to que 

cer ta men te será pas sa ge i ro e des tru i dor. (...) Que

de sen vol vi men to é esse que des trói ines cru pu lo -

sa men te o há bi tat de po vos e fa mí li as, a flo ra e a

fa u na ? Esse me ga pro je to, se con cre ti za do, de i xa -

rá mi lha res de “pro je tos de vida” atro pe la dos pelo 

des lo ca men to com pul só rio de inú me ras fa mí li as

de suas ca sas e de suas ter ras. (...) Os po vos in dí -

ge nas e co mu ni da des tra di ci o na is, se cu lar men te

per se gui dos e di zi ma dos, re ce be rão o gol pe fa tal

per den do seus ter ri tó ri os e re cur sos na tu ra is – e

so bre tu do a ter ra que ri da de seus ri tos e mi tos,

onde se pul ta ram os seus an ces tra is. Res soa aos

nos sos ou vi dos o gri to de um ín dio Ka ya pó: “O

que será de nos sas cri an ças!”

Inte res ses

Já o Do cu men to do IX Encon tro de Bis pos da 

Ama zô nia (Ma na us, 11 a 13 de se tem bro de

2007) “Dis cí pu los Mis si o ná ri os na Ama zô nia” re -

cla ma: “Os gran des pro je tos são de ci di dos fora da 

Ama zô nia, vi san do in te res ses que não be ne fi ci am

os ama zô ni das. Há pro je tos do go ver no e de em -

pre sas com ca pi tal trans na ci o nal. Faz-se ne ces sá -

rio ana li sar as con se quên ci as des ses pro je tos: o

de se qui lí brio eco ló gi co e so ci al, o des ma ta men to,

as mu dan ças cli má ti cas etc.” (n. 24)

Sei tam bém que a CNBB, sua pre si dên cia e o

Con se lho Per ma nen te, sem pre apo i ou o meu e

nos so em pe nho em fa vor dos po vos in dí ge nas no

Xin gu, dos ri be i ri nhos e do povo em ge ral que ha -

bi ta a ci da de de Alta mi ra e ou tras ci da des vi zi nhas 

que fa tal men te se rão atin gi dos por esse pro je to.

IHU On-Line – Que re a ções o se nhor teve

de po is do en con tro com Lula que, na épo ca, 

fa lou que nada se ria fe i to “go e la aba i xo”?

Dom Erwin – O pre si den te Lula me con vi dou

para mais uma au diên cia que de ve ria ter acon te -

ci do en tre 25 e 27 de no vem bro pas sa do. Eu

aguar da va di a ri a men te ser cha ma do, mas, no dia

26, por vol ta das 21 ho ras, fui in for ma do de que o

Pre si den te es ta va em vi a gem para a Ve ne zu e la e

la men ta vel men te não fora pos sí vel achar uma ja -

ne li nha na agen da para re ce ber-me. A pro mes sa

de “não em pur rar o pro je to go e la aba i xo de quem 

quer que seja” do Pre si den te não con tou com a

anuên cia de seu se tor ener gé ti co que não al te rou

em nada suas es tra té gi as.

De po is do en con tro com o pre si den te Lula,

em 22 de ju lho de 2009, tive ou tra opor tu ni da de

de con ver sar com re pre sen tan tes do go ver no,

des ta vez, em Alta mi ra, por oca sião das já fa mi ge -

ra das au diên ci as pú bli cas po li ci a das. Mais uma

vez, achei im pres cin dí vel con vi dar re pre sen tan tes

dos mo vi men tos so ci a is de Alta mi ra, mas os dou -

to res vol ta ram a des fi lar a mes ma la da i nha de

van ta gens e be ne fí ci os que já não con ven ce nin -

guém. Expli ca ram que de fen di am a vi a bi li da de de 

Belo Mon te do pon to de vis ta me ra men te téc ni co

e, já um tan to acu a dos, ad mi ti ram que os pro ble -

mas se si tu am na di men são so ci al e am bi en tal.

Quem de nós não sa bia dis so? Mes mo as sim, foi

bom ou vir que eles con cor dam que exis tem tais

pro ble mas. Aí co me ça ram a jor rar per gun tas, ne -

nhu ma de las ob ten do res pos ta con vin cen te. Os

dou to res vêm com pro mes sas vagas ou se calam

quando se entra em detalhes, ou então, afirmam

que tudo terá solução, mas não revelam que tipo

de solução haverá.

Pior, de re pen te, per dem as es tri be i ras e re a -

gem com uma ar ro gân cia e pre po tên cia que nun -

ca es pe rá va mos de mem bros do atu al go ver no e

nos fa zem re cor dar os idos da Di ta du ra Mi li tar. Fa -

lam aber ta men te que nós po de mos fa zer o que

bem en ten de mos: “O pro je to vai sair!”. O ci nis mo

de afir ma ções como es tas pa re ce in su pe rá vel. Os

se nho res Wal ter Car de al e Adhe mar Pa loc ci es tão

con vic tos de seu pro ta go nis mo em re la ção a esse

ne fas to pro je to e que rem pas sar, qual rolo com -

pres sor, por cima de to dos nós. Não sei se o pre si -

den te da Re pú bli ca re al men te se dá con ta des sa

in ves ti da di ta to ri al de seu pri me i ro es ca lão. Peço

a Deus que o nos so pre si den te caia na real e de sis -

ta da exe cu ção des te pro je to. Caso con trá rio, en -

tra rá na his tó ria como o gran de de pre da dor da

Ama zô nia e o co ve i ro dos po vos in dí ge nas e ri be i -

ri nhos do Xingu.
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Pro je to já de ci di do

Per ce be mos com gran de an gús tia que, para

es ses se to res do go ver no, a mi nis tra da Casa Ci vil

e o mi nis tro de Mi nas e Ener gia, o pro je to está de -

ci di do. Por isso, toda essa pres são em cima do

Iba ma que é con si de ra do “cha to” por não che gar

à con clu são de seus es tu dos para emi tir a es pe ra -

da li cen ça pré via para a cons tru ção da Hi dre lé tri -

ca Belo Mon te. Tem-se a ní ti da im pres são de que

a es ses mi nis té ri os e se to res do go ver no não in te -

res sa uma ava li a ção por me no ri za da, cri te ri o sa e

res pon sá vel pelo ór gão com pe ten te. Pres são em

cima do Iba ma é a or dem do dia. Che ga de “en -

tra ves e pen du ri ca lhos”! Tem pos atrás, num ban -

que te ofe re ci do pelo Go ver na dor do Mato Gros -

so, Bla i ro Mag gi, ma i or plan ta dor in di vi du al de

soja do país e ga nha dor do tro féu “mo tos ser ra de

ouro”, por sua contribuição ao desmatamento do

país, o próprio presidente Lula se deixou levar a

uma declaração comprometedora.

Iden ti fi cou os ín di os, os qui lom bo las, os am -

bi en ta lis tas e até o Mi nis té rio Pú bli co como “en -

tra ves” para o pro gres so. Con si de rou ain da “pen -

du ri ca lhos” os ar ti gos da le gis la ção am bi en tal,

pois, es tes pa râ me tros le ga is es ta ri am tra van do o

de sen vol vi men to do país. Por isso, a or dem é de

des con si de rar ou, pelo me nos, não dar tan ta im -

por tân cia a im pac tos so ci a is e am bi en ta is. Caso

con trá rio, o país es ta ria con de na do à es tag na ção.

Pode até ser que o pre si den te pos te ri or men te se

ar re pen deu do que fa lou de im pro vi so, mas a mí -

dia já ha via di vul ga do a gafe e se to res do go ver no

se apo de ra ram des se enun ci a do pre si den ci al fa -

zen do coro ao que de cla rou a má xi ma au to ri da de

no país.

Con tu do, nós não pa ra mos e con ti nu a mos a

cha mar a aten ção da so ci e da de para os efe i tos so -

ci a is e am bi en ta is ir re ver sí ve is que o pro je to, se for 

exe cu ta do, vai ca u sar. Dou-me con ta de que, em

Alta mi ra e nos mu ni cí pi os cir cun vi zi nhos, ape nas

uma par te de em pre sá ri os e co mer ci an tes de fen -

dem o pro je to por pen sa rem em rios de di nhe i ro

que vão inun dar a pra ça, es que cen do-se, no en -

tan to, que um ter ço de Alta mi ra vai para o fun do,

e Vi tó ria do Xin gu tor nar-se-á ci da de fan tas ma

por que per de rá o por to que abas te ce Alta mi ra e

toda a re gião da Tran sa ma zô ni ca. Os aflu en tes do 

Xin gu nos mu ni cí pi os Se na dor José Por fí rio e Por -

to de Moz se ca rão ou se rão re du zi dos a me ros fios

d’á gua, impossibilitando a navegação e a pesca

que sustenta aquele povo e a agricultura familiar à 

beira daqueles rios.

Alta mi ra está hoje be i ran do os 100 mil ha bi -

tan tes. Mais de trin ta mil pes so as vão ser com pul -

so ri a men te re ti ra das de seus la res que fi ca rão de -

ba i xo d’á gua, em tro ca de pro mes sas de uma vida 

me lhor. Os téc ni cos da Ele tro brás, no en tan to,

não sa bem onde irão alo jar to das es sas fa mí li as. E

as ex pe riên ci as de ou tros em pre en di men tos me -

no res que Belo Mon te nos en si nam que as pro -

mes sas não se con cre ti zam. O pró prio pre si den te

Lula fa lou-me, na au diên cia que tive com ele, no

dia 22 de ju lho de 2009, “da gran de dí vi da do

Bra sil em re la ção aos atin gi dos por bar ra gens, até

hoje não sal da da”. Será que, da qui para fren te,

tudo vai mu dar? Será que, de re pen te, to das as

pro mes sas se rão hon ra das, e as fa mí li as ar ran ca -

das de suas mo ra di as se rão trans fe ri das para man -

sões cons tru í das para elas em lu gar apra zí vel. O

go ver no até hoje nem sabe para onde será re mo -

vi do todo esse povo. Além do mais, su bes ti ma tre -

men da men te a po pu la ção que será di re ta men te

atin gi da por essa desgraça.

Dias con ta dos

Há pou cos dias, em en tre vis ta con ce di da ao

Jor nal do Bra sil (13.12.09), o pre si den te do Iba -

ma, Ro ber to Mes si as Fran co, cita meu nome e

con cor da co mi go: “ele tem uma pre o cu pa ção le -

gí ti ma: e se vier mais gen te, peões, com a cons tru -

ção? Tem ra zão em que rer um pla no de as sis tên -

cia so ci al para es sas pes so as”. Em se gui da, afir -

ma: “as apro xi ma da men te 12 mil pes so as que

mo ram lá, em pa la fi tas, be i ras de iga ra pés, sem

sa ne a men to bá si co, de vem ser re as sen ta das em

con di ções me lho res que as de hoje. O pre si den te

Lula faz ques tão de di zer que as pes so as não po -

dem ser ar ran ca das do lu gar, mas re co lo ca das

onde a vida pode ser me lhor. Vai exi gir no vos

ba ir ros, no vas ci da des, com as sistên cia, ca sas,

es tru tu ra”. Ora, o pre si den te do Iba ma está ter ri -
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vel men te equi vo ca do quan do fala em “pa la fi tas”.

Exis tem “al gu mas” mo ra di as des te tipo à be i ra do

Iga ra pé Alta mi ra e ao lon go da Estra da Ernes to

Aci oly, mas as ruas (só se fala em ruas, não em

mo ra di as!) na área que será inun da da, se gun do

os es tu dos fe i tos pelo pró prio go ver no (EIA/RIMA), 

são mar ge a das por ca sas, em sua imen sa ma i o ria,

de al ve naria, ca sas até de dois an da res. Sen ti um

aper to no co ra ção du ran te a pro cis são da Ima cu la -

da Con ce i ção re a li za da no úl ti mo dia 8 de de zem -

bro. Pas sa mos exa ta men te pe las ruas cu jos dias se -

rão con ta dos se o pro je to tor nar-se re a li da de.

Os cães la dram e a ca ra va na pas sa

Não são ape nas 12 mil pes so as. Peço ao pre -

si den te do Iba ma que en vie seu pes so al para atu a -

li zar o cen so dos di re ta men te atin gi dos. Eu sei

quan to suor esse povo der ra mou e quan to tem po

gas tou para cons tru ir suas ca sas. Digo mais uma

vez: são ca sas de al ve na ria e não bar ra cos ou pa -

la fi tas! Ago ra esse povo será com pul so ri a men te

ar ran ca do de seus la res e trans fe ri do para onde?

O pre si den te Lula não ex pli ca “onde a vida pode

ser me lhor”, só pro me te “no vos ba ir ros, no vas ci -

da des, com as sis tên cia, ca sas, es tru tu ra”. Será

que Lula so nha com um Shan gri-La tro pi cal para

esse povo que será atin gi do pela des gra ça de Belo 

Mon te, será que ele quer re cu pe rar o pa ra í so per -

di do ou fa zer emer gir das águas re pre sa das do

Xin gu uma Atlân ti da sub mer sa. Déjà vu! Esse fil -

me já co nhe ce mos des de Ita i pu, e ain da mais des -

de Tu cu ruí e a de sas tro sa Bal bi na! Quem dá a ga -

ran tia para as pro mes sas pre si den ci a is se con cre ti -

za rem? Qu an do o lago sub mer gir um ter ço da

ci da de de Alta mi ra, o pre si den te Lula e seu staff já

ob te rão suas pol pu das apo sen ta do ri as e irão la var 

suas mãos, pois não te rão que pres tar ho me na -

gem ou sa tis fa ção a quem, na que la al tu ra, go ver -

na rá o Bra sil. E será que um fu tu ro go ver no vai

hon rar o com pro mis so as su mi do por Lula de re -

co lo car esse povo “onde a vida pode ser me lhor”? 

A fu tu ra ge ra ção ama zô ni ca irá con de nar ao in fer -

no a quem ca u sou toda essa des gra ça e ar ra sou ir -

re ver si vel men te essa re gião mag ní fi ca. Mas, o

arrogante setor energético do governo não se

dispõe a ouvir o brado do povo. Dane-se quem

for contra a hidrelétrica! Bem de acordo com

aquele antigo provérbio árabe: Os cães ladram e a 

caravana passa!

IHU On-Line – Algu mas crí ti cas têm sido fe -

i to no sen ti do de que os am bi en ta lis tas ape -

nas são con tra, mas não apre sen tam al ter -

na ti vas para pro du ção de ener gia no país.

Que op ções te mos para ge rar ener gia, sem

ser a par tir da cons tru ção de hi dre lé tri cas

na Ama zô nia?

Dom Erwin – Não fal tam op ções e não fal tam

ci en tis tas de re no me que apre sen tam al ter na ti vas. 

Mas são si len ci a dos ime di a ta men te e até ri di cu la -

ri za dos quan do fa lam em ener gia so lar ou eó li ca.

Há pou cos dias, o Fan tás ti co, da Rede Glo bo,

apre sen tou no vas téc ni cas que os ja po ne ses in -

ven ta ram de trans for mar, em gran de es ca la, os ra -

i os so la res em ener gia elé tri ca. O pro ble ma é que

qua is quer al ter na ti vas não in te res sam às fir mas

cons tru to ras que es tão ávi das de apli car seu

know-how e fa zer fun ci o nar todo o seu ma qui ná -

rio exa ta men te na cons tru ção de hi dre lé tri cas,

mo de lo tra di ci o nal, com bar ra men tos, imen sos

pa re dões de ci men to, di ques e ca na is de de ri va -

ção. É só isso que sa bem fa zer e traz lu cros as tro -

nô mi cos. Nada se im por tam com as con se quên -

ci as para os po vos da re gião e o meio am bi en te. É

por isso que pres si o nam de sa ver go nha da men te o

Iba ma para li be rar logo a li ci ta ção. Têm mu i ta

pres sa de fa tu rar.

IHU On-Line – Hou ve re per cus sões do apa -

gão, ocor ri do na se ma na pas sa da, nas ar gu -

men ta ções fa vo rá ve is à cons tru ção da Usi -

na de Belo Mon te? O apa gão re for ça as mo -

ti va ções do go ver no?

Dom Erwin – Na tu ral men te, para os de fen so res

do pro je to, o apa gão era bem-vin do. Eles se de le i -

ta ram quan do a mí dia ve i cu lou a no tí cia de que

al guns es ta dos do sul e su des te fi ca ram por ho ras

sem ener gia. Até hoje não fo ram re ve la das as ver -

da de i ras ca u sas que pro vo ca ram o apa gão. Mas a

ocor rên cia de uma fa lha no sis te ma ou até de uma 

ir res pon sa bi li da de na ma nu ten ção não jus ti fi ca

nun ca uma cons tru ção gi gan tes ca de con se quên -

93

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO



ci as im pre vi sí ve is, no ci vas para os po vos da re -

gião do Xin gu e para o meio am bi en te.

IHU On-Line – Ma ri na Sil va afir mou que

“não há como fu gir do apro ve i ta men to ener -

gé ti co do rio Xin gu”. Ana li san do tam bém a

po si ção de Lula so bre o em pre en di men to,

como o se nhor per ce be es sas for mas de

olhar os rios da Ama zô nia?

Dom Erwin – Ma ri na Sil va me de cep ci o nou. Ja -

ma is pen sei que ela se sub me tes se tão tran qui la -

men te aos di ta mes de sua can di da tu ra à pre si dên -

cia da Re pú bli ca. Nun ca pen sei que ela abris se

mão de sua con vic ção de de fen der o meio am bi en -

te con tra pro je tos in sa nos e im per do a vel men te

omis sos nos seus es tu dos de vi a bi li da de. Ma ri na

fala como can di da ta do Par ti do Ver de e, como tal, 

de ve ria exa ta men te as su mir a de fe sa do “Ver de

das Flo res tas”! A afir ma ção “não há como fu gir

do apro ve i ta men to ener gé ti co do rio Xin gu” é a

mes ma can ti le na que es ta mos can sa dos de ou vir

da boca dos in tran si gen tes tec no cra tas do go ver -

no. Pior, ao re pe tir esse re frão, Ma ri na ca pi tu la

di an te dos ide a is que fi ze ram dela uma voz res pe i -

ta da e uma re fe rên cia em ní vel na ci o nal e in ter -

na ci o nal em se tra tar da de fe sa da Ama zô nia. Não 

é mais a Ma ri na que eu co nhe ci e hos pe dei em

Alta mi ra no dia em que ma ta ram a Irmã Do rothy!

Ma ri na tra iu sua mis são de van guar da dos po vos

da flo res ta. O que ela es pe ra al can çar com essa

mu dan ça de seu vi su al? Alguns vo tos dos que até

ago ra fi ze ram opo si ção a ela?

IHU On-Line – Qual a for ça e os li mi tes da

pres são so ci al con tra Belo Mon te? A de ci -

são, em sua opi nião, so bre a cons tru ção

ain da pode ser re ver ti da?

Dom Erwin – Cla ro que pode ser re ver ti da! E é

isso que es pe ra mos! Que fi nal men te todo esse dis -

cur so se du tor do go ver no e das em pre sas bar ra ge -

i ras e mi ne ra do ras seja des mis ti fi ca do. A es pa da

de Da mo cles pa i ra so bre o Xin gu e seus po vos,

pen du ra do por um fio mu i to del ga do. Mas, como

a len da con ta da pelo es cri tor ro ma no Ho rá cio não 

ter mi na em tra gé dia, pois, o fio tê nue re sis tiu, as -

sim es pe ra mos que a sen sa tez ven ça a in sa ni da de, 

e o Xin gu con ti nue “vivo para sem pre”.

IHU On-Line – Qual é o pro ta go nis mo dos

po vos in dí ge nas na luta con tra Belo Mon te?

Dom Erwin – De uma co i sa te nho cer te za: os ín -

di os não vão de sis tir. Po dem até ser der ro ta dos

para a ver go nha do atu al go ver no, mas não de sis -

ti rão nun ca. Eles têm ou tros pa râ me tros para ava -

li ar os pro je tos. Para eles, o rio é sa gra do, e o su je i -

to da his tó ria é o povo, e não um pro je to in ven ta -

do por “bran cos” que con si de ram a ter ra, a sel va

e o rio ma té ria-pri ma para fa zer ne gó ci os. A pa la -

vra de or dem des te sis te ma ca pi ta lis ta ne o li be ral é

“ne nhu ma ter ra, ne nhu ma flo res ta, ne nhum rio

fora do mer ca do!” en quan to os ín di os, da al tu ra

se sua sa be do ria mi le nar, gri tam: “Toda a ter ra, a

sel va e o rio a fa vor da Vida e da Paz”. São dois

pro je tos em con fron to: um a fa vor da Vida, ou tro

a fa vor do ne gó cio a qual quer pre ço.

Dou-me con ta que, no con tex to des se Pro -

gra ma de Ace le ra ção de Cres ci men to – PAC, os

po vos in dí ge nas es tão so fren do mais uma fase de

anti-in di ge nis mo, par tin do, des ta vez, dos mais al -

tos es ca lões do go ver no. Lem bro ape nas dois epi -

só di os al ta men te ver go nho sos. O mi nis tro de Mi -

nas e Ener gia Edi son Lo bão se re fe re aos ín di os

com um ter mo tão dis cri mi na tó rio que ca u sa in ve -

ja ao re gi me na zis ta em re la ção ao povo ju deu. O

mi nis tro su jou in ter na ci o nal men te a ima gem do

Bra sil. Cha ma os ín di os e seus ali a dos de “for ças

de mo nía cas”! Qu an do no “es cân da lo da pa ra bó -

li ca” o res pe i ta do ju ris ta e di plo ma ta Ru bens Ri cu -

pe ro, Mi nis tro da Fa zen da em 1994, inad ver ti da -

men te re ve lou em off al guns de ta lhes nada com -

pro me te do res do Pla no Real, teve que re nun ci ar

ao car go. O mi nis tro Lo bão não fa lou “em off”,

mas em bom e alto som para o Bra sil e todo mun -

do ou vir e sa ber o que pen sa dos po vos in dí ge nas. 

Mes mo as sim con ti nua in có lu me em sua fun ção.

Enten do que, se gun do a Cons ti tu i ção Ci da dã de

1988, esse mi nis tro de ve ria ser pro ces sa do por

dis cri mi na ção racial.

O ou tro caso foi per pe tra do pela Fu nai, que

de ve ria de fen der os in te res ses e an se i os in dí ge -

nas. Pre fe riu as su mir o pa pel de Ju das na ques tão

de Belo Mon te. Entra rá na his tó ria como tra i do ra

dos po vos in dí ge nas do Xin gu! A Fu nai é su ces so -

ra do Ser vi ço de Pro te ção ao Índio – SPI, ide a li za -

do e cri a do, em 1910, pelo gran de de fen sor dos
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po vos in dí ge nas, Ma re chal Cân di do Ma ri a no da

Sil va Ron don. Foi ex tin to, em 1967, de vi do a ve e -

men tes pro tes tos in ter na ci o na is por ca u sa das car -

ni fi ci nas pro mo vi das em al de i as in dí ge nas às bar -

bas do SPI e sob seus be né vo los olha res. A Fu nai,

atu al ór gão in di ge nis ta do go ver no, su ces so ra do

SPI, tam bém fe cha os olhos ante um de sas tre pro -

je ta do. Como o SPI ta pou os ou vi dos aos gri tos

dos ín di os tor tu ra dos do sé cu lo pas sa do e, por

isso, foi ex tin to, a Fu nai do sé cu lo XXI tam bém

não quer im por tu nar-se com o cla mor des tes po -

vos. Antes aten de aos in te res ses de em pre sas bar -

ra ge i ras e mi ne ra do ras que ja ma is se im por ta rão

nem com in dí ge nas, nem com ri be i ri nhos, nem

com as fa mí li as das ba i xa das de Alta mi ra que se -

rão com pul so ri a men te ex pul sas de seus la res,

nem com a flo ra ou fa u na do Xin gu. Sem o me nor

es crú pu lo re pe tem com o rei Lou is XV da Fran ça

(1710-1774): Aprés moi le de lu ge [De po is de mim 

o di lú vio].

Indig na ção e re vol ta

Mais um ca pí tu lo da re sis tên cia ao pro je to

Belo Mon te foi es cri to no dia 1º de de zem bro pas -

sa do. A Pro cu ra do ria Ge ral da Re pú bli ca con vi -

dou para um de ba te en tre o go ver no Fe de ral e as

po pu la ções que se rão mais atin gi das, caso o pro -

je to se tor ne re a li da de. De ze nas de in dí ge nas, ri -

be i ri nhos e re pre sen tan tes dos mo vi men tos so ci a -

is de Alta mi ra en fren ta ram uma lon ga e can sa ti va

vi a gem até a ca pi tal fe de ral no in tu i to de par ti ci -

par dos de ba tes, co or de na dos pela Dra. Dé bo ra

Du prat, Vice-Pro cu ra do ra Ge ral da Re pú bli ca. E

qual não foi a sur pre sa dos que vi e ram de tão lon -

ge: os re pre sen tan tes de im por tan tes ór gãos do

go ver no Fe de ral sim ples men te não com pa re ce -

ram à au diên cia pú bli ca. Nem a Fun da ção Na ci o -

nal do Índio (Fu nai), nem a Agên cia Na ci o nal de

Ener gia Elé tri ca (Ane el), e, pior ain da, nem a pró -

pria Cen tra is Elé tri cas Bra si le i ras S.A. (Ele tro brás)

acha ram ne ces sá rio fa ze rem-se pre sen te. Antô nia

Melo, re cém-con de co ra da pela OAB-Pará com o

prê mio José Car los Cas tro, em re co nhe ci men to

de sua de fe sa da dig ni da de hu ma na e do meio

am bi en te na Ama zô nia, la men tou em nome de to -

dos: “Hoje, mais uma vez, eles não qui se ram ou -

vir o povo. Não qui se ram de ba ter com o povo. É

uma ver go nha a ar bi tra ri e da de com que es tão tra -

tan do nos sa gen te!” Mes mo as sim, as li de ran ças

en tre ga ram do cu men tos em que, mais uma vez,

re pu di am a cons tru ção da bar ra gem e da hi dre lé -

tri ca de Belo Mon te e afir mam que não vão de sis -

tir da luta, ace nan do – Deus que i ra que não acon -

te ça! – até com a pos si bi li da de de ha ver der ra ma -

men to de san gue na de fe sa do rio. O que me

as sus ta nes te epi só dio todo é a bru tal de ter mi na -

ção dos ór gãos go ver na men ta is de sim ples men te

ig no rar essa gen te que não foi a pas se io para Bra -

sí lia e pôr “no gelo” os re pre sen tan tes dos po vos

in dí ge nas, dos ri be i ri nhos, do povo de Alta mi ra.

Atra vés de uma ati tu de an ti de mo crá ti ca como

esta, tor na-se pa ten te que es tão que ren do ma -

tar-nos pelo can sa ço. Mas não con se gui rão!

E os ín di os se ma ni fes ta ram numa car ta, da -

ta da de 1º de de zem bro de 2009 que im pres si o na

por ca u sa de sua men sa gem con tun den te. É um

der ra de i ro bra do in dí ge na a um go ver no apa ren -

te men te in sen sí vel. Quem lê o úl ti mo pa rá gra fo

des ta car ta fica tris te por ca u sa da ir ri tan te fri e za

do go ver no, mas a tris te za se trans for ma e in dig -

na ção e re vol ta con tra os res pon sá ve is por um

pro je to in sa no que que rem to car sem dó e pi e da -

de, cus te o que cus tar: “Nós, po vos Indí ge nas, não 

va mos sen tar mais com ne nhum re pre sen tan te do

go ver no para fa lar so bre UHE Belo Mon te; pois já

fa la mos tem po de ma is, e isso cus tou 20 anos de

nos sa his tó ria. Se o go ver no bra si le i ro qui ser

cons tru ir Belo Mon te da for ma ar bi trá ria de como

está sen do pro pos to, que seja de to tal res pon sa bi -

li da de des te go ver no e de seus re pre sen tan tes

como tam bém da jus ti ça o que virá a acon te cer

com os exe cu to res des sa obra; com os tra ba lha do -

res; com os po vos in dí ge nas. O rio Xin gu pode vi -

rar um rio de san gue. É esta a nos sa men sa gem.

Que o Bra sil e o mundo tenham conhecimento do

que pode acontecer no futuro se os governantes

brasileiros não respeitarem os nossos direitos

como povos indígenas do Brasil”.
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Belo Mon te: uma mons tru o si da de apo ca líp ti ca

Dom Erwin Kräu tler

Dom Erwin Kräu tler é bis po de Alta mi ra,

Pará e pre si den te do Con se lho Indi ge nis ta Mis si o -

ne i ro – CIMI. Se gun do ele, o pro je to de Belo Mon -

te sa cri fi ca rá o rio Xin gu em toda a sua ex ten são

de mais de 2000 qui lô me tros.

O pro je to da Usi na Hi dre lé tri ca de Belo Mon -

te, no Xin gu, em Alta mi ra, já se cha mou ka ra raô,

gri to de guer ra do povo in dí ge na Ka ya pó. O nome 

foi al te ra do, de acor do com Dom Erwin Kräu tler,

“para que o povo do Xin gu não lem bras se mais o

fa cão da Tu í ra e os ros tos pin ta dos de uru cum dos 

Ka ya pó con trá ri os à hi dre lé tri ca”. Des de os anos

70, quan do Belo Mon te foi pen sa da, os in dí ge nas

da re gião se ma ni fes ta ram con tra o em pre en di -

men to e a foto em ble má ti ca da ín dia Tu í ra es fre -

gan do um fa cão no ros to de José Antô nio Mu niz

Lo pes, en tão di re tor de en ge nha ria da Ele tro nor -

te, fi cou co nhe ci da no mun do in te i ro como sím -

bo lo de re sis tên cia à iniciativa.

Após pro tes tar pu bli ca men te con tra o em pre -

en di men to, Dom Erwin Kräu tler re ce beu di ver sas

ame a ças de mor te, e há qua tro anos vive com es -

col ta po li ci al 24 ho ras por dia. Afe i ço a do pelo

Xin gu des de cri an ça, e co nhe ce dor da re gião há

mais de 30 anos, ele de fen de que Belo Mon te

“nada tem a ver com ener gia em casa de po bre”.

Em en tre vis ta con ce di da por e-mail à jor na lis ta

Pa tri cia Fa chin e pu bli ca da em 2 de agos to de

2010 na edi ção 345 da IHU On-Line, o bis po do

Xin gu con ta que o pro je to tem suas ra í zes na Di ta -

du ra Mi li tar e men ci o na que caso ele saia do pa -

pel, os sa cri fí ci os se rão “exi gi dos di re ta men te dos

atin gi dos, em tor no de 30 mil pes so as, e do meio

am bi en te ir re cu pe ra vel men te destruído”.

Ele en fa ti za: “O que com Belo Mon te se quer

é fa vo re cer as in dús tri as mi ne ro-me ta lúr gi cas: fer -

ro e ba u xi ta e sua trans for ma ção em lin go tes de

alu mí nio, pro ces so ex tre ma men te intensivo em

energia elétrica”.

Dom Erwin tam bém crí ti ca os es tu dos am -

bi en ta is re a li za dos acer ca de Belo Mon te. Eles são 

“tão sé ri os”, iro ni za, “que o ta ma nho do lago já

foi al te ra do por duas ve zes. No pro je to ori gi nal

abran gia 400 km². Na li cen ça pré via do Iba ma já

al can çou 516 km² e ago ra o edi tal do le i lão anun -

cia sem ne nhum cons tran gi men to que a área

inun da da cor res pon de rá a 668 km²”.

IHU On-Line – Belo Mon te é um pro je to que

se es ten de des de a épo ca da di ta du ra. O se -

nhor pode nos ex pli car como, por que e em

que con tex to sur ge o pro je to de Belo Mon te?

Erwin Kräu tler – No iní cio da dé ca da de 70, a

“Inte gra ção Na ci o nal” de se ja da pela Di ta du ra Mi -

li tar atra vés da cons tru ção da Ro do via Tran sa ma -

zô ni ca (BR 230) foi uma das mais vi o len tas agres -

sões à Ama zô nia. Não exis tia pla no que vi sas se o

de sen vol vi men to des ta ma cro-re gião pro te gen -

do-a e res pe i tan do-a den tro de suas ca rac te rís ti cas 

pe cu li a res. A cons tru ção da Tran sa ma zô ni ca e os

ou tros pro je tos da que le tem po im pos tos aos po -

vos da Ama zo nia já es ta vam a ser vi ço do gran de

ca pi tal. Em 9 de ou tu bro de 1970, o Pre si den te

Mé di ci deu so le ne men te iní cio ao pro gra ma go -

ver na men tal de der ru bar a flo res ta ama zô ni ca,

apla u din do com a co mi ti va re cru ta da dos quar téis 

da di ta du ra ao tom bo de uma gran de cas ta nhe i ra. 

Não me re fi ro aqui a ar ti gos de jor na is da épo ca.

Como Pa dre novo no Xin gu – che guei em 1965 –

es ti ve pre sen te de cor po e alma na que le even to

que ex tre ma men te me cho cou. Os bis pos, Dom

Eu ri co do Xin gu e Dom Estê vão de Ma ra bá, não
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fo ram con vi da dos a su bir ao pa lan que para apla u -

dir a que da es tron do sa da cas ta nhe i ra. Vi si vel -

men te con tra ri a dos fi ca ram no meio do povo, eles 

ves ti dos a ri gor, de ba ti na epis co pal e so li déu, o

povo em man gas de ca mi sa. Con fes so hoje, que

gos tei da que la des fe i ta que os bis pos ti ve ram que

en go lir, para ca í rem na real. Vol tan do para a casa

da Pre la zia e es cu tan do o co men tá rio fu ri o so de

Dom Estê vão, dei-me con ta de que a in de li ca de za 

pre si den ci al sur tiu o efe i to que eu de se ja va. Afi -

nal, a Igre ja não pre ci sa va ren der ho me na gem ao

res pon sá vel pe los mais vi o len tos atos con tra os di -

re i tos hu ma nos de toda a di ta du ra mi li tar e a

quem ago ra de ci diu a gra da ti va de vas ta ção da

Ama zô nia. A pla ca de bron ze, até o dia em que foi

rou ba da, in crus ta da no tron co da cas ta nhe i ra, fa -

lou de uma “ar ran ca da his tó ri ca para a con quis ta

des te gi gan tes co mun do ver de”. Impul si o nou-se

uma mi gra ção iné di ta den tro do Bra sil para re sol -

ver pro ble mas fun diá ri os nos es ta dos do cen tro,

su des te e sul do país, en vi an do agri cul to res sem

ter ra e po ten ci a is in va so res de la ti fún di os na que -

les es ta dos para a Ama zô nia, além de atra ir fa mí li -

as do Nor des te cas ti ga do pe las se cas pe rió di cas.

Mas, em bu ti do no Pro je to de Inte gra ção Na -

ci o nal já se en con tra va ou tro pla no. As ro do vi as

que san gra vam as flo res tas cor ta vam tam bém os

gran des rios ama zô ni cos, exa ta men te nas pro xi -

mi da des das prin ci pa is que das d’á gua, pre ven do

a cons tru ção de bar ra gens para ge ra ção de ener -

gia. A Ro do via Tran sa ma zô ni ca foi ina u gu ra da

em se tem bro de 1972. Já em 1975, a Ele tro nor te

con tra tou a fir ma Con sór cio Na ci o nal de Enge -

nhe i ros Con sul to res – CNEC para pes qui sar e in di -

car o lo cal exa to de uma fu tu ra hi dre lé tri ca. Em

1979 o CNEC ter mi nou os es tu dos e de cla rou a

vi a bi li dade de cons tru ção de cin co hi dre lé tri cas

no Xin gu e uma no rio Iri ri, aflu en te do Xin gu. A

pri me i ra le vou como nome o gri to de guer ra do

povo Ka ya pó: Ka ra raô. À po pu la ção lo cal fo ram

ne ga das as in for ma ções ne ces sá ri as para ava li ar o 

pro je to. A trans pa rên cia no for ne ci men to de da -

dos não fez par te do es que ma da Di ta du ra Mi li tar.

Mas a es tra té gia de Lula não deve ab so lu ta men te

nada à Di ta du ra Mi li tar que em tem pos idos tan to

com ba teu. O go ver no Lula nega in for ma ções, al -

te ra ar bi tra ri a men te da dos, im põe nor mas e re -

gras con trá ri as à pró pria Cons ti tu i ção Fe de ral,

man da em fren te quem não reza pela car ti lha do

PAC, faz pro fis si o na is do Iba ma, ao apre sen ta rem 

sé ri as ob je ções a Belo Mon te, pe dir as con tas e os 

des pe de. Insis te que Belo Mon te tem que sair “de 

qual quer je i to”. Até o tão co me di do se na dor Pe -

dro Si mon, do Rio Gran de do Sul, pe diu ex pli ca -

ções ao pre si den te da Re pú bli ca e cen su rou “a

de cla ra ção do pre si den te Lula de que vai cons -

tru ir a obra ‘de qual quer je i to’. Não está sen do fe -

liz o pre si den te da Re pú bli ca na sua ma ne i ra de

se ex pres sar.”

Pro je to de Belo Mon te

Mas vol te mos à his tó ria des se pro je to. De 20

a 25 de fe ve re i ro de 1989, re a li zou-se em Alta mi ra 

o I Encon tro das Na ções Indí ge nas do Xin gu. O

even to re u nia em tor no de 600 ín di os, pin ta dos

para guer ra, e teve enor me re per cus são em todo o 

Bra sil e no ex te ri or. A foto que re tra tou a cena em

que a ín dia Tu í ra es fre gou um fa cão no ros to de

José Antô nio Mu niz Lo pes, en tão di re tor de en ge -

nha ria da Ele tro nor te, hoje pre si den te da Ele tro -

brás, per cor reu o mun do, tor nan do-se sím bo lo e

uma es pé cie de lo go mar ca da re je i ção to tal dos

ín di os ao bar ra men to do Xingu.

Pou co de po is des ta as sem ble ia dos ín di os

em Alta mi ra, en con trei-me em Ber na, na Su í ça,

com re pre sen tan tes do Ban co Mun di al. Afir ma -

ram-me que ja ma is iri am fi nan ci ar um em pre en di -

men to des te tipo sem te rem ab so lu ta cer te za da

mais es tri ta ob ser va ção das cláu su las am bi en ta is e 

in dí ge nas. Pronto. Kararaô foi arquivado! Assim

pensávamos.

No fim da dé ca da de 90, o pro je to res sur giu.

O gri to de guer ra “Ka ra raô” foi subs ti tu í do por

“Belo Mon te” para que o povo do Xin gu não lem -

bras se mais o fa cão da Tu í ra e os ros tos pin ta dos

de uru cum dos Ka ya pó con trá ri os à hidrelétrica.

Qu an do, em 27 de ou tu bro de 2002, Luís

Iná cio Lula da Sil va foi ele i to pre si den te da Re pú -

bli ca res pi ra mos ali vi a dos, pois, du ran te a cam pa -

nha ele i to ral ma ni fes tou-se con tra Belo Mon te

como tam bém o fi ze ram vá ri os can di da tos à Câ -

ma ra dos De pu ta dos e ao Se na do. De po is de ele i -
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tos pas sa ram por uma sur pre en den te me ta mor fo se 

ca ma leô ni ca. O que an tes con de na ram como in -

sul to ao Bra sil e agres são à Ama zô nia co me ça ram

a de fen der como úni ca sa í da para sal var a Pá tria

do apa gão e de um co lap so de sua eco no mia.

O go ver no Lula con si de ra Belo Mon te pri o ri -

da de do PAC e para “tran qui li zar” os po vos do

Xin gu se de cre ta com gran de alar de que será

cons tru í da “ape nas” uma hi dre lé tri ca. É, sem dú -

vi da, uma das ma i o res men ti ras da his tó ria do

Bra sil, pois quem, em sã cons ciên cia, vai in ves tir

30 bi lhões de Re a is para uma Usi na Hi dre lé tri ca

que só por al guns me ses du ran te o ano con se gue

fun ci o nar com ple no ren di men to e cuja po tên cia

cai nos res tan tes me ses até aba i xo de um quin to

do pre vis to, por ca u sa da di mi nu i ção do vo lu me

d’á gua du ran te o ve rão tro pi cal? Ou tras bar ra gens 

se rão ne ces sá ri as e um de cre to se pode re vo gar

com a mes ma fa ci li da de como é pro mul ga do.

“Re vo guem-se as dis po si ções em con trá rio” e fim

de papo.

O rio Xin gu será sa cri fi ca do. “Não exis te pro -

gres so sem sa cri fí ci os” pre gam os po lí ti cos e os

em pre sá ri os. Po rém, os sa cri fí ci os são exi gi dos

dos di re ta men te atin gi dos, em tor no de 30 mil

pes so as, e do meio-am bi en te ir re cu pe ra vel men te

des tru í do. Sim, ou tras bar ra gens são pro gra ma -

das. Nin guém se ilu da! A Ele tro brás há tem po

adi an tou a elabo ra ção dos pla nos para de po is da

con clu são de Belo Mon te e já dis põe de todo o

“in ven tá rio” do Xin gu com mapa e tudo até aci ma 

da ci da de de São Fé lix do Xin gu.

IHU On-Line – Por que esse pro je to foi ar -

qui va do e por que é re to ma do ago ra?

Erwin Kräu tler – O que há de mais re pug nan te

em tor no do pro je to Belo Mon te são as men ti ras

des ca ra da men te es pa lha das pelo go ver no que

quer ga nhar a sim pa tia do povo bra si le i ro para

esse em pre en di men to. Assim pre ga que só com

Belo Mon te pode ser evi ta do o apa gão que pa i ra

como fan tas ma em cima da so ci e da de. Diz com

to das as le tras que Belo Mon te for ne ce rá luz e

ener gia para a casa dos po bres. Ace na com o es -

pec tro de o Bra sil todo de re pen te ser en vol to por

den sas tre vas, ca u san do inú me ras des gra ças. Usa

até ar gu men tos ri dí cu los afir man do que sem Belo

Mon te o povo de re pen te não tem mais como as -

sis tir as no ve las da Glo bo e to mar ba nho com

água quen te, já que nem te le vi são nem o chu ve i ro 

elé tri co fun ci o nam sem energia.

Na re a li da de, Belo Mon te, se for cons tru í do,

nada tem a ver com ener gia em casa de po bre.

Belo Mon te tem como fi na li da de ex plo rar in ten si -

va men te to das as ri que zas na tu ra is do solo e sub -

so lo que Ama zô nia ofe re ce, re cur sos flo res ta is,

mi ne ra is e hí dri cos para aten der às de man das in -

ter na ci o na is. O go ver no não in sis te em Belo Mon -

te gui a do por um es pí ri to al tru ís ta ou fi lan tró pi co,

ins pi ra do e mo ti va do por um en tra nha do amor

para com quem está na mi sé ria. Belo Mon te é

con ce bi do a par tir dos in te res ses do mer ca do in ter -

na ci o nal e ain da da ex pan são do agro ne gó cio,

tam bém este para aten der a exi gên ci as in ter na ci o -

na is. O que com Belo Mon te se quer é fa vo re cer as

in dús tri as mi ne ro-me ta lúr gi cas: fer ro e ba u xi ta e

sua trans for ma ção em lin go tes de alu mí nio, pro -

ces so ex tre ma men te in ten si vo em ener gia elé tri ca.

Belo Mon te es ta rá a ser vi ço dos “grin gos”

con tra os qua is Lula em seu dis cur so de cu nho na -

ci o na lis ta e xe nó fo bo pro fe ri do em Alta mi ra no

dia 22 de ju nho de 2010 pro tes tou: “Nós pre ci sa -

mos mos trar ao mun do que nin guém mais do que

nós quer cu i dar da nos sa flo res ta. Mas ela é nos sa.

E que grin go ne nhum meta o na riz onde não é

cha ma do, que nós sa be re mos cu i dar da nos sa flo -

res ta e sa be re mos cu i dar do nos so de sen vol vi -

men to”. Que fa lá cia! Como Lula quer cu i dar da

flo res ta se os pro je tos do PAC a agri dem sem es -

crú pu los para aten der in te res ses es tran ge i ros?

Que de sen vol vi men to é esse que, para aten der o

mer ca do in ter na ci o nal, ex ter mi na de li be ra da -

men te o ma i or acer vo de bi o di ver si da de ain da

nem se quer ple na men te pes qui sa do e ca ta lo ga -

do? Como ele vai sa ber “cu i dar de nos so de sen -

vol vi men to” se está nada pre o cu pa do com as 30

mil pes so as que se rão com pul so ri a men te ar ran ca -

das de seus la res ou de seus sítios e roças?

Até essa data não exis te um pal mo de chão

des ti na do ao re as sen ta men to des sas mi lha res de

fa mí li as di re ta men te atin gi das por essa mons tru o -

si da de apo ca líp ti ca pre vis ta no PAC. Como ele sa -

be rá “cu i dar do nos so de sen vol vi men to” se des -

res pe i ta os po vos in dí ge nas, as co mu ni da des ri be -

98

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO



i ri nhas e qui lom bo las? Como ele sa be rá “cu i dar

de nos so de sen vol vi men to” se con cor da que um

ter ço da ci da de de Alta mi ra vai para o fun do e os

res tan tes dois ter ços se rão ba nha dos por um lago

po dre e mor to, vi ve i ro pro pí cio para todo tipo de

pra gas e ge ra dor de do en ças en dê mi cas?

IHU On-Line – Por que a mi nis tra, na oca -

sião Dil ma Rous seff, que lu tou con tra a di -

ta du ra, re a bre a pos si bi li da de de re to mar

um pro je to pla ne ja do na di ta du ra e in cluí-lo 

no PAC? Como en ten der?

Erwin Kräu tler – Quem vai en ten der?! Dil ma

Rous seff, em sua ju ven tu de fer re nha an ta go nis ta

da di ta du ra e mi li tan te in tran si gen te con tra tudo o

que esse re gi me in ven tou, de re pen te se afe i çoa a

um pro je to des ta mes ma di ta du ra. De po is que o

Iba ma, pres si o na do ha via me ses, con ce deu, em

1º de fe ve re i ro de 2010, li cen ça pré via para a Usi -

na Hi dre lé tri ca Belo Mon te, a mi nis tra da Casa Ci -

vil brin dou os me i os de co mu ni ca ção com um im -

pres si o nan te pa re cer: “É um pro je to que tem um

as pec to am bi en tal im por tan te para o go ver no,

que é pro var que é pos sí vel fa zer um pro je to de

ener gia elé tri ca res pe i tan do o meio am bi en te.”

Como ela pode pro var que esse pro je to res pe i ta o

meio am bi en te? Per gun to a ela, se é res pe i to ao

meio am bi en te quan do 668 qui lô me tros qua dra -

dos são inun da dos in clu in do um ter ço da ci da de

de Alta mi ra, hoje com apro xi ma da men te 100 mil

habitan tes? Os es tu dos am bi en ta is são tão “sé -

ri os” que o ta ma nho do lago já foi al te ra do por

duas ve zes. No pro je to ori gi nal abran gia 400 km2.

Na li cen ça pré via do Iba ma já al can çou 516 km² e

ago ra o edi tal do le i lão anun cia sem ne nhum

cons tran gi men to que a área inun da da cor res pon -

de rá a 668 km².

Qu e ria que Dona Dil ma me ex pli cas se o que

en ten de por res pe i to ao meio am bi en te quan do

além de um lago mor to de 668 qui lô me tros qua -

dra dos mais de 1000 ou tros qui lô me tros qua dra -

dos se rão ir re ver si vel men te ar ra sa dos pe las obras

de cons tru ção de imen sos pa re dões de ci men to,

di ques e ca na is de de ri va ção. Qu e ria que Dona

Dil ma me ex pli cas se o “as pec to am bi en tal im por -

tan te para o go ver no” quan do, ao lon go de cer ca

de 100 km, a Vol ta Gran de do Xin gu so fre rá uma

tre men da re du ção da va zão e re ba i xa men to do

len çol freá ti co com im pre vi sí ve is im pac tos bi o ló gi -

cos e so ci a is. A per da de re cur sos na tu ra is e hí dri -

cos pre ju di ca rá di re ta men te os po vos in dí ge nas.

Aos in dí ge nas será cor ta da a água! É isso que se

cha ma res pe i to ao meio am bi en te? Como vi ver

no seco? De que os ín di os se ali men ta rão, já que

lhes fal ta rá o pe i xe? Será que Dona Dil ma vai pro -

vi den ci ar ces tas bá si cas se ma na is para as fa mí li as

in dí ge nas so bre vi ve rem naquela região?

IHU On-Line – Qu a is os ar gu men tos de

quem é con tra e a fa vor des sa ini ci a ti va?

Erwin Kräu tler – Quem é a fa vor da usi na ale ga

que ela vai cri ar mi lha res de em pre gos e tra zer

“pro gres so”. Os em pre gos se rão em sua imen sa

ma i o ria pas sa ge i ros. E a ar gu men ta ção de que

Belo Mon te vai tra zer o so nha do pro gres so para a

re gião já co nhe ço da épo ca da cons tru ção da

Tran sa ma zô ni ca. Na que le tem po, al guns en ri que -

ce ram de fato, mas o pro gres so que se es pe ra va

até hoje não che gou. Pro mes sas nun ca fal ta ram,

in clu si ve do as fal ta men to da ro do via e lá se fo ram

qua se qua ren ta anos des de a sua ina u gu ra ção.

A si tu a ção de nos sos hos pi ta is e de nos sas es -

co las pú bli cas é sim ples men te ca la mi to sa. Em ne -

nhu ma ci da de da re gião do Xin gu exis te sa ne a -

men to bá si co me re ce dor des te nome. Esgo to a

céu aber to ou en tão ca na li za do para o mes mo rio

em que a pou ca dis tân cia do lu gar do des pe jo dos

de je tos é cap ta da a água “po tá vel” para a po pu la -

ção ur ba na.

A ci da de é tão vi o len ta que a po lí cia não dá

con ta. Vi a jar em ôni bus para ou tra ci da de é mu i to 

ar ris ca do. Há ca sos em que um ôni bus é as sal ta do 

duas vezes na mesma viagem.

E ago ra, por ca u sa de Belo Mon te tudo vai

mu dar? Pre ci sa-se re al men te cri ar um pro je to tão

mons tru o so para que fi nal men te se jam res pe i ta dos

a dig ni da de e os di re i tos cons ti tu ci o na is de bra si le i -

ras e bra si le i ros e le va das em con ta as ne ces si da de

bá si cas da po pu la ção? Pro mes sas de mi ga lhas que

caem da mesa de um gran de pro je to após be ne fi ci ar 

as em pre sas e os po lí ti cos de plan tão?

Os em pre sá ri os e co mer ci an tes apos tam na

hi dre lé tri ca por que pen sam que vão fa tu rar em

cima dela e so nham com uma Alta mi ra inun da da,
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não por água, mas por di nhe i ro. A in ge nu i da de de

uns é ta ma nha que che ga ao pon to de pen sa rem

que seus es ta be le ci men tos se rão be ne fi ci a dos por

com pras ma ci ças de in su mos e ma te ri a is ne ces sá -

ri os para a cons tru ção dos pa re dões e ca na is.

Mais es pan to so ain da é que os po de res mu -

ni ci pal, es ta du al e fe de ral nem se quer se pre o cu -

pam com a vin da ao Xin gu de mi lha res de pes so as 

e fa mí li as em bus ca de opor tu ni da des de em pre -

go, tão logo que seja dado o tiro de lar ga da para a

cons tru ção. Alta mi ra não tem a mí ni ma in fra es tru -

tu ra para aco lher tan tas pes so as. Pior, nin guém

tem ide ia onde es sas fa mí li as vão mo rar. Sem dú -

vi da vão in char as pe ri fe ri as da ci da de, aliás aque -

las mes mas ba i xa das que de po is da bar ra gem fe i -

ta se rão to ma das pelo lago ar ti fi ci al. Não há pla -

ne ja men to, não há pers pec ti va, não há po lí ti cas

pú bli cas para es sas fa mí li as. Da par te do go ver no,

de modo es pe ci al de seu se tor ener gé ti co, o que

há são va gas pro mes sas de “so lu ção”, mas ne -

nhum des ses tec no cra tas se dá o luxo de for ne cer 

de ta lhes, pois na ver da de, eles mes mos nem sa -

bem o que vai acon te cer e nem se quer se afli gem

com isso, pois não está em jogo o fu tu ro de suas

pró pri as fa mí li as, de seus fi lhos e ne tos. Como

tan tas ve zes ocor reu com pro je tos si mi la res, vai

se im pro vi sar al gu mas me di das e de po is se en tre -

ga rá o povo à sua pró pria sor te. Per gun to, se

exis te um exem plo pelo Bra sil afo ra que re al men -

te pro ve o con trá rio?

Os es tu dos de im pac tos fe i tos pelo go ver no

fa lam em “ruas“ que vão para o fun do. Não se re -

fe rem às “mo ra di as” ao lon go des sas ruas e mu i to

me nos às pes so as que re si dem nes sas ca sas. Ba ir -

ros in te i ros se rão to ma dos pe las águas do re ser va -

tó rio. O povo que lá re si de fez suas ca sas em al ve -

na ria ou ma de i ra ao lon go dos anos pas sa dos

com mu i to suor e sa cri fí cio. No en tan to, a maioria

não dispõe de Título de Registro de Propriedade.

IHU On-Line – O se nhor se afe i ço ou ao Xin -

gu des de pe que no, quan do re ce bia car tas

de seu tio que mo ra va no Bra sil. Que ou tros

as pec tos con tri bu í ram para que o se nhor ti -

ves se tan to ca ri nho por esta re gião e seus

ha bi tan tes?

Erwin Kräu tler – É ver da de que des de a mi nha

in fân cia so nhei com o Xin gu sem ter ide ia onde fi -

ca va. Qu an do na ge o gra fia es tu dá va mos a Amé ri -

ca do Sul, achei o Xin gu e iden ti fi quei-o como

aflu en te do Ama zo nas. Meu tio fa lou com ca ri nho

dos po vos do Xin gu, dos se rin gue i ros, dos pes ca -

do res, mas de modo es pe ci al dos ín di os. Vir para

a Ama zô nia tal vez te nha sido o meu des ti no, mi -

nha sina. Mes mo as sim não acre di to em “des ti no” 

como uma es pé cie de for ça cega. Eu acre di to an -

tes em vo ca ção no sen ti do mais pro fun do de um

“cha ma do”, na li nha do que diz o pro fe ta Eze qui el: 

“A mão do Se nhor veio so bre mim e me con du -

ziu...” (Ez 37,1).

Fato é que não fui “man da do” para o Bra sil e 

o Xin gu. Foi es co lha mi nha, de ci são que eu mes -

mo to mei. So men te a co mu ni quei aos meus su pe -

ri o res de con gre ga ção que con cor da ram e as sim

em bar quei pou cos me ses após mi nha or de na ção

sa cer do tal para o Bra sil. O Xin gu tor nou-se mi nha 

nova pá tria. Nun ca vivi o meu mi nis té rio de Pa dre 

em ou tro can to do mun do ou em ou tra re gião do

Bra sil. Qu an do fui no me a do bis po co me çou uma

nova eta pa em mi nha vida. Tor nei-me res pon sá -

vel por toda a Pre la zia do Xin gu, com seus 365 mil 

qui lô me tros qua dra dos a ma i or cir cuns cri ção

ecle siás ti ca do Bra sil, qua se o equi va len te aos es -

ta dos do Rio Gran de do Sul e San ta Ca ta ri na jun -

tos. Logo após a mi nha sa gra ção co me cei a cum -

prir o que le i gas e le i gos pe di ram ao bis po novo:

vi si tar as co mu ni da des dis per sas nes te vas to ter ri -

tó rio e “sen tir na pele o que elas e eles es tão sen -

tin do há tan to tempo”.

Ten do con ta to di re to com o povo e ex pe ri -

men tan do pes so al men te a re a li da de em que vive,

me afe i ço ei ain da mais a essa gen te que se tor nou

“meu povo” e me ace i tou como seu bis po-ir mão.

Nun ca me es que ço do gri to des te povo quan do,

em 1983, fui pre so pela Po lí cia Mi li tar por so li da ri -

zar-me com ca na vi e i ros da Tran sa ma zô ni ca, ex -

plo ra dos e mal tra ta dos. Espe ran do há nove me ses 

o pa ga men to da sa fra, blo que a ram em pro tes to a

es tra da. Ao ser jo ga do no chão, ma ni e ta do e pre -

so por um bru ta mon tes de po li ci al, o povo gri tou:

“Lar ga ele! Ele é nos so bis po!” Sem pre en ten di

mi nha mis são tam bém como de fen sor in tran si -

gen te da dig ni da de e dos di re i tos hu ma nos, es pe -

ci al men te das pes so as que o sis te ma ne o li be ral vi -

gen te con si de ra como “su pér flu as” ou “des car tá -

ve is”. Assu mi, de modo par ti cu lar, a de fe sa das
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cri an ças, das mu lhe res e dos po vos in dí ge nas, se -

cu lar men te des pre za dos e dis cri mi na dos até os

dias de hoje. Tam bém os co lo nos ame a ça dos de

ex pul são de suas ter ras ou sem aces so a um lote

em que pu des sem plan tar e co lher para sus ten tar

suas fa mí li as, sem pre po dem con tar com meu en -

ga ja men to em seu fa vor.

Com esse em pe nho na tu ral men te não ga -

nhei ape nas ami gos. Há gen te que se sen te pre ju -

di ca da em seus in te res ses e am bi ções e re a ge

pron ta men te com ame a ças e di fa ma ções. Há

qua tro anos es tou sob pro te ção po li ci al 24 ho ras.

Qu a tro PMs se re ve zam em dois tur nos, mo ram

em mi nha casa e me acom pa nham sem pre onde

quer que es te ja, tam bém nas vi a gens às co mu ni -

da des do in te ri or, nas ce le bra ções, re u niões, vi si -

tas e en con tros.

IHU On-Line – Em en tre vis ta ao jor nal Va -

lor, o pre si den te da Ele tro brás, José Anto -

nio Mu niz Lo pes, diz que em Alta mi ra exis -

tem onze et ni as in dí ge nas e, des sas, qua -

tro são con tra e sete são a fa vor de Belo

Mon te. Men ci o nou ain da que as et ni as

con trá ri as ao pro je to per ten cem ao Alto

Xin gu, onde a obra não tem ne nhu ma in ter -

fe rên cia. Como o se nhor se po si ci o na di an -

te das de cla ra ções?

Erwin Kräu tler – O pre si den te da Ele tro brás,

José Antô nio Mu niz Lo pes, sem pre des de nhou da

luta in dí ge na con tra Belo Mon te e com a afir ma -

ção de que nas et ni as do Alto Xin gu o pro je to não

te nha ne nhu ma in ter fe rên cia ele mais uma vez es -

con de as car tas. Ele sabe per fe i ta men te que o pro -

je to do apro ve i ta men to do Xin gu para ge rar ener -

gia não se li mi ta ao Belo Mon te, mas sa cri fi ca rá o

rio Xin gu em toda a sua ex ten são de mais de 2000 

qui lô me tros. É mero ci nis mo do pre si den te da

Ele tro brás que, da al tu ra do car go que lhe foi ou -

tor ga do pelo pre si den te Lula, não vê ne nhu ma

ne ces si da de de dar sa tis fa ção a quem quer que

seja e mu i to me nos de dis cu tir os prós e con tras do 

pro je to. Ja ma is en go liu o fato de uma ín dia ter es -

fre ga do um fa cão no seu ros to e suas re a ções des -

de nho sas cer ta men te são con se quên cia des te in ci -

den te que o hu mi lhou di an te das câ me ras de TV

do mun do in te i ro. Não me cons ta que ele te nha

vi si ta do as al de i as in dí ge nas do Xin gu e por isso

está de sa u to ri za do a afir mar quan tas et ni as es tão a

fa vor e quan tas con tra Belo Mon te. É bem ver da de

que al guns in dí ge nas fo ram co op ta dos pela Ele tro -

nor te que usa de to dos os me i os para con ven cer os

ín di os de que Belo Mon te vai be ne fi ci ar as al de i as.

No en tan to, afir mar ca te go ri ca men te que uma

“et nia” é a fa vor e ou tra con tra é mera con je tu ra.

IHU On-Line – Qual a in fluên cia da Ele tro -

brás em Alta mi ra?

Erwin Kräu tler – A Ele tro brás ado tou, des de

que abriu seu es cri tó rio em Alta mi ra, a es tra té gia

de co op ta ção dos di ver sos seg men tos da so ci e da -

de e dos po vos in dí ge nas para os seus in te res ses.

Foge, po rém, de qual quer dis cus são pú bli ca onde

te ria que res pon der a ques tões e ar gu men tos dos

que são con trá ri os ao pro je to. Eu mes mo pos so

pro var essa ati tu de pou co de mo crá ti ca. Tem pos

atrás a ju ven tu de es tu dan til de Alta mi ra pro mo -

veu um even to em que de fen so res e opo si to res de

Belo Mon te pu des sem apre sen tar sua po si ção a

fa vor ou con tra. A Ele tro nor te, sem jus ti fi car-se,

bri lhou pela au sên cia ou, em ou tras pa la vras, ma -

ni fes tou mais uma vez a sua co var dia.

Aliás, quem ain da con fia na Ele tro nor te? Ela

foi res pon sá vel por ou tra usi na hi dre lé tri ca, a de

Bal bi na, o pior pro je to de ge ra ção de ener gia no

Bra sil, no rio Ua tu mã, AM, que o pró prio pre si -

den te da Re pú bli ca na oca sião em que me re ce -

beu em au diên cia (22 de ju lho de 2009) clas si fi -

cou de “mo nu men to da in sa ni da de”.

IHU On-Line – O rio Xin gu tem épo cas de

che i as e se cas? Acon te ce de, em pe río dos

de che i as, ala gar al guns pon tos da ci da de?

Como isso in ter fe re na vida da po pu la ção?

Erwin Kräu tler – É ver da de que o vo lu me d’á -

gua do Xin gu os ci la de pen den do da épo ca. A di -

fe ren ça en tre o in ver no e o ve rão é bas tan te acen -

tu a da. O ve rão se ca rac te ri za por ex ten sas pra i as

dou ra das e ba i xo ní vel de água no le i to prin ci pal

do rio. As pra i as são sem pre pro cu ra das e fre -

quen ta das nos fins de se ma na pelo povo de Alta -

mi ra que ja ma is pode ima gi nar que irão de sa pa re -

cer para sem pre. No in ver no, na es ta ção das chu -

vas, al gu mas áre as no pe rí me tro ur ba no são
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alaga das to dos os anos e por isso ofi ci al men te in -

ter di ta das para ha bi ta ção hu ma na. Mes mo as -

sim, fa mí li as sem re cur sos mon ta ram seus bar ra -

cos aí e to dos os anos tem que ser re mo vi das

para es co las pú bli cas ou para o par que de ex po -

si ção até o rio ba i xar.

A inun da ção pre vis ta em con se quên cia do

pro je to Belo Mon te nada tem a ver com as “che i as” 

anu a is, mas ala ga rá áre as ha bi ta das que nun ca ou 

ra ras ve zes fo ram atin gi das pelo Xin gu. Nos 45

anos que vivo no Xin gu vi ven ci ei duas en chen tes

ma i o res que, de fato, atin gi ram qua se toda a ba i -

xa da de Alta mi ra. Mas fo ram re al men te ex ce ções.

O lago ar ti fi ci al, no en tan to, ul tra pas sa rá – e mu i to 

– as ma i o res en chen tes já ve ri fi ca das, fa zen do de

Alta mi ra uma pe nín su la em meio a águas es tag na -

das e isso não ape nas por al gu mas se ma nas mas

para sem pre, de modo ir re ver sí vel.

IHU On-Line – O úl ti mo re la tó rio do Cimi

re ve la que mais de 60 ín di os fo ram mor tos

no ano pas sa do. A que o se nhor atri bui tan -

ta vi o lên cia con tra os po vos in dí ge nas?

Essas mor tes têm al gu ma re la ção en tre si?

Erwin Kräu tler – O Con se lho Indi ge nis ta Mis si o -

ná rio – CIMI pu bli ca, des de 1993, anu al men te um

re la tó rio so bre as mais va ri a das for mas de vi o lên -

cia per pe tra das no Bra sil con tra os po vos in dí ge -

nas. Esses cri mes vi o lam fron tal men te a Cons ti tu i -

ção Fe de ral e a Con ven ção 169 da Orga ni za ção

Inter na ci o nal do Tra ba lho – OIT. Vá ri as ve zes fui

per gun ta do, até quan do o CIMI es ta ria dis pos to a

ir a pú bli co com tais da dos es tar re ce do res. Sem -

pre res pon do que, en quan to exis tir uma úni ca

mor te vi o len ta de uma ín dia ou um ín dio, o CIMI

não se ca la rá. Se nós nos ca lar mos o san gue der -

ra ma do gri ta rá do solo bra si le i ro ao céu. É uma

cha ga aber ta que atra ves sa todo o país. E exis te

um de ta lhe. Os da dos de que dis po mos são for ne -

ci dos por nos sos mis si o ná ri os que vi vem jun to aos 

po vos in dí ge nas e por ma té ri as pu bli ca das em jor -

na is. Não se tra ta de uma exa us ti va es ta tís ti ca

anu al que re ve la to dos os cri mes. Re la ta mos so -

men te aque les de que ti ve mos no tí cia. O nú me ro

de mor tes e agres sões vi o len tas, por tan to, não se

res trin ge ao re la tó rio por nós di vul ga do. Ultra pas -

sa-o. Há, sem dú vi da mu i to mais mor tes de ín di os

e vi o lên ci as con tra es ses po vos.

A ma i or par te des tes cri mes está re la ci o na da

às ter ras, de que os ín di os fo ram ex pul sos ou que

lhes fo ram rou ba das. Os con fli tos ocor re ram por

ca u sa da in va são de ter ras in dí ge nas por par te dos 

di ver sos gru pos eco nô mi cos, de modo es pe ci al fa -

zen de i ros, usi ne i ros, ma de i re i ros e em pre sas de

ener gia elé tri ca. Há ain da in dí ge nas que es tão vi -

ven do en cur ra la dos em áre as tão di mi nu tas que

sua vida se tor na um in fer no nes ta ter ra e por isso

op tam, an tes do tem po, pela vida no céu, no

além, onde acre di tam po der vi ver sos se ga dos e

como Gu a ra ni de ver da de. Com esta fé e es pe ran -

ça es co lhem o su i cí dio. É ma ca bro, mas a mais

pura verdade.
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Le i lão de Belo Mon te: uma ar ma ção

Entre vis ta com Tel ma Mon te i ro

Tel ma Mon te i ro é co or de na do ra de Ener gia

e Infra es tru tu ra Ama zô nia da Asso ci a ção de De fe -

sa Etno am bi en tal Ka nin dé.

Na sua ava li a ção, “o go ver no au to ri tá rio” e

as “em pre i te i ras que não fi ca ram com o ônus

como acon te ceu no caso do Ma de i ra” se be ne fi ci -

a ram com o le i lão de Belo Mon te.

“Belo Mon te po de ria ja ma is ter sa í do do pa -

pel, não fos se a men ti ra”, afir mou Tel ma Mon te i -

ro, em en tre vis ta con ce di da por e-mail à jor na lis ta

Pa tri cia Fa chin e pu bli ca da em 26 de abril de

2010 na edi ção 326 da IHU On-Line. Ela ex pli ca 

como acon te ceu o po lê mi co le i lão de Belo Mon te, 

ocor ri do no dia 20 de abril de 2010, e in for ma que 

a li mi nar para can ce lar o le i lão de ven da de ener -

gia de Belo Mon te, so li ci ta da pe las or ga ni za ções

Asso ci a ção de De fe sa Etno am bi en tal Ka nin dé e

Ami gos da Ter ra Ama zô nia Bra si le i ra, e apro va da

pelo juiz Anto nio Car los Cam pe lo, foi ig no ra da

pela Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca – Ane el.

“Acon te ceu que to dos na Ane el fin gi ram que não

re ce be ram a ter ce i ra li mi nar e ar gu men ta ram que

ela só che gou às 13h30min, de po is que o le i lão

ha via ter mi na do”, menciona.

Além da rá pi da con cre ti za ção do le i lão, ou -

tros as pec tos cha mam a aten ção, como o fato de

duas gran des em pre i te i ras, Ode brecht e Ca mar go

Cor rêa, te rem de sis ti do da ne go ci a ção. Para Tel -

ma, essa é uma ques tão que tem vá ri as res pos tas.

“Ge rar ener gia atra vés de Belo Mon te se ria um

mau ne gó cio para as em pre i te i ras” é uma das hi -

pó te ses. Tal vez as em pre sas se “re ser va ram para

ape nas fa zer a obra, já que não con se gui ri am ven -

der para o go ver no a ener gia pelo pre ço que que -

ri am; fa zer a obra des sa for ma, sem a res pon sa bi li -

da de dos cus tos am bi en ta is e so ci a is, além das

batalhas na justiça que já são realidade, seria a

hipótese mais coerente”, menciona.

Com a de sis tên cia das duas em pre i te i ras,

dois gru pos con cor re ram ao le i lão. Um de les li de -

ra do pela Andra de Gu ti er rez e ou tro li de ra do pela

es ta tal Chesf. “Estra nha men te, o con sór cio li de ra -

do pela Andra de Gu ti er rez que, pela ló gi ca, se ria

o ven ce dor, no qual to dos apos ta vam, aca bou

per den do. Mas não per deu por que o ou tro con -

sór cio que ga nhou foi mais es per to. Per deu por -

que ti nham de ci di do per der”, en fa ti za. Me nos de

uma se ma na de po is da ne go ci a ção, Tel ma in for -

ma que duas das em pre sas do con sór cio ven ce -

dor, Qu e i roz Gal vão e J. Ma lu cel li, já ame a çam

de sis tir do pro je to “por que não es tão sa tis fe i tas

com algo não mu i to bem ex pli ca do. (...) Sem

cons tru to ras no gru po, quem iria cons tru ir Belo

Mon te? A res pos ta é sim ples”, iro ni za. Na ava li a -

ção de Tel ma, “es per ta men te, Ode brecht, Ca mar -

go Cor rêa e Andra de Gu ti er rez de ram um je i to de

o le i lão ser con cre ti za do sem elas”.

IHU On-Line – Na ma nhã do dia 20-4-2010,

a im pren sa anun ci a va que o le i lão de Belo

Mon te es ta va sus pen so. Mas, no mes mo

dia, a li mi nar que sus pen dia o le i lão foi cas -

sa da. Em sua opi nião, o que acon te ceu?

Tel ma Mon te i ro – Va mos fa zer uma pe que na

vol ta no tem po para en ten der os de ta lhes do dia

do le i lão. Co me çou quan do o Mi nis té rio Pú bli co

Fe de ral – MPF do Pará aju i zou duas Ações Ci vis

Pú bli cas – ACPs com pe di do de li mi nar para can -

ce lar o le i lão de ven da de ener gia de Belo Mon te,

mar ca do para o dia 20 de abril. O juiz Anto nio

Car los Cam pe lo, da Sub se ção Ju di ciá ria de Alta -

mi ra-PA, jul gou que os pe di dos re que ri am ur gên -
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cia de vi do à imi nên cia do le i lão e con ce deu a li mi -

nar da pri me i ra ação do MPF. Esta foi cas sa da

me nos 24 ho ras de po is, na se ma na an te ri or ao

le i lão. No fi nal do dia 19-4-2010, vés pe ra do le i -

lão, o mes mo juiz de Alta mi ra apre ci ou a ou tra

ação e tam bém con ce deu, de vi do ao ca rá ter de

ur gên cia, a se gun da li mi nar pe di da pelo MPF,

para sus pen der o le i lão. Então, no fi nal do dia

19-4-2010, ele es ta va sus pen so pela jus ti ça atra -

vés de me di da li mi nar.

Na tar de do dia 19-4-2010, as or ga ni za ções

Asso ci a ção de De fe sa Etno am bi en tal Ka nin dé e

Ami gos da Ter ra Ama zô nia Bra si le i ra tam bém

aju i za ram uma ACP na Se ção Ju di ciá ria de Alta -

mi ra com pe di do de li mi nar para sus pen der o le i -

lão de Belo Mon te. A ini ci al de mons trou ao juiz

Anto nio Car los Cam pe lo que o edi tal do Le i lão da 

Ane el es ta va vi ci a do, pois a área do re ser va tó rio

de Belo Mon te cons ta va como ten do 516 km² em

al guns do cu men tos, e, em ou tro, ane xo e in te -

gran te do edi tal, apre sen ta va uma ou tra área:

668,10 km². Di fe ren ça ex pres si va de mais de 29% 

ou qua se um ter ço a mais na área a ser ala ga da

pre vis ta nos es tu dos am bi en ta is. Às 11h45min do

dia 20-4-2010 (dia do le i lão), o juiz de Alta mi ra

con ce deu a li mi nar pe di da na ACP das or ga ni za -

ções, a 3ª, sus pen den do de novo o le i lão e in clu si -

ve anu lan do o Estu do de Impac to Ambi en tal (EIA) 

de Belo Mon te. Às 12h25min, a se cre ta ria da Se -

ção Ju di ciá ria de Alta mi ra en vi ou essa de ci são

por e-mail41 para a Ane el em Bra sí lia, Ele tro bras e

EPE no Rio, por fax.

Já no dia 19-4-2010, de po is de re ce bi da a

se gun da li mi nar do MPF, a Advo ca cia Ge ral da

União – AGU, en tão, por de ver de ofí cio, ti nha

dado en tra da, às 18h57min, no pe di do de Sus -

pen são de Li mi nar no Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral

da Pri me i ra Re gião. É im por tan te men ci o nar aqui

que es sas in for ma ções são pú bli cas, que todo o ci -

da dão pode acom pa nhar a tra mi ta ção de um pro -

ces so de cas sa ção da li mi nar atra vés do sí tio do

Tri bu nal. Bas ta ter o nú me ro do pro ces so ou o

nome das par tes ou do ad vo ga do.

O le i lão es ta va mar ca do para as 12h do dia

20-4-2010, e, até aque le ho rá rio, a se gun da li mi -

nar do MPF que o sus pen dia ain da não ti nha sido

cas sa da. A Ane el en tão re sol veu mu dar o ho rá rio

do le i lão para as 13h20min para es pe rar que o

De sem bar ga dor Fe de ral Pre si den te do Tri bu nal

jul gas se o pe di do de cas sa ção da li mi nar do MPF.

Enquan to isso acon te cia, às 12h25min, os fun ci o -

ná ri os da Ane el re ce be ram a in ti ma ção da nos sa

li mi nar – a 3ª – con ce di da pelo Juiz de Alta mi ra

aten den do ao pe di do das or ga ni za ções. O le i lão

es ta va sus pen so, aguar dan do a de ci são do De -

sem bar ga dor quan do che gou a nos sa li mi nar. Aí

acon te ceu que to dos na Ane el fin gi ram que não

re ce be ram a ter ce i ra li mi nar e ar gu men ta ram que

ela só che gou às 13h30min, de po is que o le i lão

ha via ter mi na do. O le i lão du ra ra ape nas 7 mi nu -

tos – das 13h20min até as 13h27min – nes sa pri -

me i ra fase, o re sul ta do não foi di vul ga do por for ça 

da li mi nar. Só en tão a AGU en trou com pe di do de

sus pen são da nos sa li mi nar, e a Ane el fi cou aguar -

dan do a de ci são do de sem bar ga dor para di vul gar

o re sul ta do, o que acon te ceu qua se duas ho ras

de po is. Ou seja, a li mi nar que de ve ria sus pen der o 

le i lão só ser viu na prá ti ca para re tar dar a di vul ga -

ção do re sul ta do. A men ti ra so bre o ho rá rio em

que foi re ce bi da a or dem ju di ci al de Alta mi ra, a

qual se pre ten de pro var para anu lar o le i lão, fez a

di fe ren ça. Belo Mon te po de ria ja ma is ter sa í do do

pa pel, não fos se a men ti ra. Se hou ver a con fir ma -

ção de que a Ane el to mou co nhe ci men to da li mi -

nar an tes do iní cio do le i lão e de so be de ceu a or -

dem ju di ci al, o le i lão po de rá ser anu la do.

IHU On-Line – Como ex pli car a po si ção da

jus ti ça nes se caso?

Tel ma Mon te i ro – Pa re ce que aí é o caso de ter -

mos duas jus ti ças. Uma a do Juiz Anto nio Car los

Cam pe lo que deu as li mi na res, em ba sa do em

fun da men tos que cor ro bo ra ram os ar gu men tos

do MPF e o das or ga ni za ções. Então, ao sus pen -

der o le i lão, o juiz es ta va evi tan do que ele acon -

te ces se an tes que os ar gu men tos das ações aju i -

za das fos sem jul ga dos em seu mé ri to. A ou tra jus -

ti ça é a do Tri bu nal Fe de ral da Pri me i ra Re gião

que, no aço da men to para sa tis fa zer a ur gên cia

po lí ti ca do go ver no de fa zer o le i lão de Belo Mon -
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te, cas sou as li mi na res sem apre ci ar com a de vi da

ca u te la e aten ção to dos os ar gu men tos apre sen ta -

dos e que com pro vam a in vi a bi li da de am bi en tal e

so ci al do em pre en di men to.

IHU On-Line – Per ce beu al gum equí vo co no

le i lão de Belo Mon te?

Tel ma Mon te i ro – O le i lão de Belo Mon te foi um 

equí vo co. Para esse le i lão, es ta va ini ci al men te

pre vis ta a par ti ci pa ção de três gran des em pre i te i -

ras: Ode brecht, Ca mar go Cor rêa e Andra de Gu -

ti er rez. As três são as res pon sá ve is, jun to com a

Ele tro bras, pela ela bo ra ção de to dos os es tu dos

per ti nen tes a Belo Mon te. Estu dos de vi a bi li da de

téc ni co-eco nô mi ca e am bi en ta is. Esses es tu dos

lhes con fe ri ram todo o co nhe ci men to téc ni co ne -

ces sá rio para cons tru ção des se mons tro num lo cal 

tão es pe ci al como esse no rio Xin gu.

O TCU, no seu re la tó rio pre li mi nar do fi nal de 

2009, ques ti o nou a vi a bi li da de eco nô mi ca do em -

pre en di men to e fez vá ri as re co men da ções à

Empre sa de Pes qui sa Ener gé ti ca – EPE; en tre elas, 

a de re vi sar os cus tos apre sen ta dos, for ne cer pla -

ni lhas de ta lha das so bre os cus tos am bi en ta is e so -

ci a is. Cha mou aten ção, in clu si ve, para as dis cre -

pân ci as em re la ção aos cus tos das usi nas de San to 

Antô nio e Ji rau, no rio Ma de i ra. A EPE, en tão, foi

fa zer a re vi são pe di da, e, em fe ve re i ro, man dou

de vol ta as con tas para a aná li se fi nal do TCU, com 

al te ra ções im pres si o nan tes. Os cus tos fo ram re vi -

sa dos, sim. Entre elas, a do pró prio pre ço teto do

Mw/h para o le i lão, que pas sou de R$ 68 para R$

83, ba se a do no fato de que os em pre en de do res

ou de sen vol ve do res como são cha ma dos ago ra,

“es que ce ram” de com pu tar os cus tos com can te i -

ros de obras de Belo Mon te. Estou res ga tan do

essa par te da his tó ria para todo o mun do en ten der 

como o po der das em pre i te i ras de ci de os des ti nos

do Bra sil. Então foi aí que a obra pas sou dos R$ 16 

bi lhões para os R$ 19 bi lhões. Cres ci men to bár ba -

ro que foi atri bu í do aos cus tos am bi en ta is, dis cur -

so da EPE para jus ti fi car ta ma nho au men to, mas

não foi su fi ci en te para atra ir as três gran des em -

pre i te i ras. No en tan to, o que se pas sou foi que a

Ode brecht e a Ca mar go Cor rêa já ha vi am ame a -

ça do sair do ne gó cio, se o in ves ti men to cal cu la do

não fos se da or dem de R$ 30 bi lhões. Então, as

duas ma i o res em pre i te i ras, quan do per ce be ram

que a EPE te ria con fir ma do jun to ao TCU o va lor

de R$ 19 bi lhões, aca ba ram de sis tin do do con sór -

cio que ha vi am for ma do para dis pu tar o le i lão de

Belo Mon te, para for çar a bar ra e ob ter o que que -

ri am. Mas a Andra de Gu ti er rez con ti nu ou li de ran -

do ou tro con sór cio. Para o go ver no, não era pos -

sí vel fa zer o le i lão com ape nas um con sór cio, e

par tiu no en cal ço de ou tras em pre sas para for mar

um se gun do con sór cio e, as sim, le gi ti mar o le i lão.

Só que as em pre sas la ça das pelo go ver no, li -

de ra das pela es ta tal Chesf, sub si diá ria da Ele tro -

bras, além de te rem al guns pro ble mas de ca i xa,

não têm ex pe riên cia ne nhu ma em cons tru ção de

me ga hi dre lé tri cas. Tam bém não têm co nhe ci -

men to téc ni co so bre a re gião, so bre os im pac tos

am bi en ta is, so bre os con fli tos com os po vos in dí -

ge nas e po pu la ções tra di ci o na is que acom pa -

nham a his tó ria de Belo Mon te des de o fi nal dos

anos 1980. Ao con trá rio das três gi gan tes das me -

ga o bras do novo Bra sil gran de, in ven ta do pelo

go ver no Lula, elas não te ri am ca ci fe téc ni co. Fo -

ram mes mo para perder o leilão, porém não de

graça e não se sabe o que lhes foi prometido. Foi

uma armação.

IHU On-Line – Pode nos ex pli car como foi

or ga ni za do o le i lão para a con ces são do

apro ve i ta men to hi dre lé tri co de Belo Mon -

te? Quem são as em pre sas que es ta vam no

le i lão?

Tel ma Mon te i ro – Dois gru pos con cor re ram ao

le i lão. Um de les li de ra do pela Andra de Gu ti er rez,

que no meu en ten der foi uma es pé cie de cha ma riz 

para que as de ma is in te gras sem o ou tro gru po

com nove em pre sas la ça das na úl ti ma hora. Estra -

nha men te, o con sór cio li de ra do pela Andra de

Gu ti er rez que, pela ló gi ca, se ria o ven ce dor, no

qual to dos apos ta vam, aca bou per den do. Mas

não per deu por que o ou tro con sór cio que ga nhou 

foi mais es per to. Per deu por que ti nham de ci di do

per der. O lan ce des se con sór cio para o me ga -

watt/hora não dava mar gem para ga nhar o le i lão.

O aza rão, gru po para ta par o bu ra co e dar uma

fal sa ide ia de con cor rên cia, que de ve ria per der,

aca bou sen do o ven ce dor.

IHU On-Line – Por que a Ode brecht e a Ca -

mar go Cor rêa não par ti ci pa ram do le i lão?
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Tel ma Mon te i ro – Essa é uma res pos ta que

pode ter vá ri as ver sões. Ge rar ener gia atra vés de

Belo Mon te se ria um mau ne gó cio para as em pre i -

te i ras, é uma de las. Eles se as sus ta ram com o ta -

ma nho da en cren ca que vi su a li za ram pela fren te

com a ex po si ção das ques tões am bi en ta is e so ci a is

e a luta in crí vel dos mo vi men tos so ci a is e da re sis -

tên cia dos po vos in dí ge nas do Xin gu; ou tra pode

ser uma es tra té gia usa da para for çar o go ver no a

su bir de R$ 19 bi lhões para R$ 30 bi lhões, mas que 

aca bou não dan do cer to, tal vez aí fos se um bom

ne gó cio; ou tra ain da pode ser que se re ser va ram

para ape nas fa zer a obra, já que não con se gui ri am 

ven der para o go ver no a ener gia pelo pre ço que

que ri am; fa zer a obra des sa for ma, sem a res pon -

sa bi li da de dos cus tos am bi en ta is e so ci a is, além

das ba ta lhas na jus ti ça que já são re a li da de, se ria,

em mi nha opi nião, a hi pó te se mais co e ren te. Ma -

ma ta. Essas em pre i te i ras que ide a li za ram, com a

Ele tro bras, esse mons tro no rio Xin gu, sem pre ti -

ve ram como úni co in te res se o de fa zer a obra e fa -

tu rar na fren te, não que ri am cum prir con di ci o nan -

tes am bi en ta is, pro gra mas de mi ti ga ções ou de -

fen der ações na jus ti ça. Dá para per ce ber que,

es per ta men te, Ode brecht, Ca mar go Cor rêa e

Andra de Gu ti er rez de ram um je i to de o le i lão ser

con cre ti za do sem elas. Se a usi na vai ge rar pou ca

ener gia ou mu i ta ener gia, pou co lhes im por ta. Já

é sa bi do que o pró prio pre si den te Lula dis se que

há lu gar para to das as em pre i te i ras nes se bolo.

Elas já es tão se ar ti cu lan do para “di vi dir o tre cho”.

Duas em pre sas do con sór cio ven ce dor já

ame a çam sair por que não es tão sa tis fe i tas com

algo não mu i to bem ex pli ca do. Qu e i roz Gal vão e

J. Ma lu cel li. Sem cons tru to ras no gru po, quem iria 

cons tru ir Belo Monte? A resposta é simples.

IHU On-Line – Como a se nho ra in ter pre ta a

“de sis tên cia” des sas em pre sas na par ti ci -

pa ção do le i lão de Belo Mon te? Que mo ti -

vos as le va ram a de sis ti rem?

Tel ma Mon te i ro – Te nho a im pres são que a im -

pren sa tem fe i to mu i tas con jec tu ras a res pe i to dis -

so. Ouvi uma en tre vis ta do pre si den te da Ger dau,

por exem plo, a quem in te res sa ria par ti ci par como

au to pro du tor, que a in vi a bi li da de eco nô mi ca foi

de ter mi nan te para de sis ti rem. Essa in vi a bi li da de

eco nô mi ca foi o ar gu men to das em pre i te i ras

quan do for ça ram o au men to de R bi lhões para R$

30 bi lhões. O ne gó cio de R$ 19 bi lhões já é uma

ma ma ta, se pen sar mos bem: o BNDES vai fi nan ci ar 

80% du ran te 30 anos com ju ros de 4% ao ano.

Além dis so, o go ver no pro pi ci ou um gran de pa co -

te de be nes ses para os ven ce do res que vai des de

des con to de 75% no im pos to de Ren da por 10

anos até isen ção de PIS e Co fins da obra. Mas a

per gun ta que não quer ca lar é: por que, mes mo

com tudo isso, fal ta ram par ti ci pan tes es pon tâ ne -

os? A res pos ta pode es tar nas in cóg ni tas do pro je -

to quan to às es ca va ções dos ca na is, quan to ao

ver da de i ro cus to am bi en tal e so ci al que não foi

com ple ta men te fe cha do ou ain da e, prin ci pal -

men te, na ques tão da ener gia a ser ge ra da pela

cha ma da “hi dre lé tri ca sa zo nal” que, na ver da de,

não é ne nhu ma “Bras temp”, como quer fa zer crer

o go ver no. Belo Mon te pa re ce ser um bom ne gó -

cio só para o go ver no.

Mais uma vez está cla ro que às gran des em -

pre i te i ras só in te res sa ria par ti ci par como in ves ti -

do ras se o re tor no fos se su pe ri or aos ga nhos que

te rão fa zen do ape nas a obra. Se o bolo va les se a

pena nin guém se im por ta ria se ela pro du zi ria a

ener gia pro gra ma da. Sei que é um ra ci o cí nio sim -

plis ta, mas é uma for ma de mos trar como na ver -

da de só o que in te res sa para as em pre i te i ras é a

obra em si. E, como ge rar ener gia em Belo Mon te

con ti nua sen do uma con ta que não fe cha, não in -

te res sa para em pre i te i ras. Se ria mu i to ris co. E

aque les que pre ci sam da ener gia como in su mo

prin ci pal, como a Vale, a Ger dau, a Alcoa etc., po -

dem com prar no am bi en te li vre, de po is, e de i xam

para o go ver no o mau ne gó cio – ago ra que a

Chesf é ma jo ri tá ria –, de in ves tir e ar car com to dos 

os cus tos das ex ter na li da des ain da não com pu ta -

das e que vão so brar para o nos so bol so. As em -

pre sas privadas, que teriam porte para tocar

tecnicamente essa encrenca, resolveram ficar de

fora. Por isso são o que são.

IHU On-Line – Por que, em sua opi nião, o

con sór cio li de ra do pela Andra de Gu ti er rez

en trou no le i lão para per der?

Tel ma Mon te i ro – O con sór cio li de ra do pela

Andra de Gu ti er rez já es ta va for ma do des de o iní -
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cio do pro ces so. Eles se man ti ve ram para ga ran -

tir, pen so eu, a cer te za da re a li za ção do le i lão,

pen san do na obra, ló gi co. Se ria tal vez a isca para

atra ir em pre sas para o ou tro gru po que le gi ti ma ria 

o le i lão.

IHU On-Line – O pre si den te da Ca mar go

Cor rêa con ce deu uma en tre vis ta ao jor nal

Va lor e dis se que, caso a Ele tro bras con vi -

de, a em pre sa pode par ti ci par da cons tru -

ção de Belo Mon te. A sa í da da em pre sa do

le i lão foi es tra té gi ca?

Tel ma Mon te i ro – Eu en ten do que a es sas em -

pre sas só in te res sa fa zer a obra. Inte res sa as es ca -

va ções em ro cha, o con cre to para re ves tir os ca -

na is. É nis so que se re su me e jus ti fi ca sua exis tên -

cia. Cons tru ir me ga o bras. Lem brei ago ra de um

ar ti fí cio de cons tru to ras para ob ter obras. Elas iam 

– não sei se é as sim ain da – em pe que nos mu ni cí -

pi os do in te ri or do Bra sil e pes qui sa vam uma pon -

te, ou um vi a du to ou uma ro do viá ria, ou hos pi tal,

qual quer obra de in fra es tru tu ra ne ces sá ria ao lo -

cal. Apre sen ta vam o pro je to para o pre fe i to jun to

com o ca mi nho para ob ter o re cur so pú bli co ne -

ces sá rio para a cons tru ção. Isso, se me lhan te,

acon te ceu no caso do Ma de i ra. Em 2001, foi a

Ode brecht quem le vou o pro je to das usi nas para o 

go ver no. Fur nas só en trou de po is e fez par ce ria.

Nes se caso de Belo Mon te, le vou bem mais tem -

po, mas o lobby é o mes mo. O dis cur so do apa gão 

tem aju da do, e a ne ces si da de de Lula de de i xar

sua mar ca me ga lô ma na, tam bém. Tem tam bém o 

ca i xa de cam pa nha que pre ci sa mu i to de do a do -

res, e nin guém me lhor que em pre i te i ras para isso.

Ló gi co que o pre si den te da Ca mar go Cor rêa vai

que rer cons tru ir Belo Mon te, só os can te i ros de

obras têm um cus to pre vis to de R$ 2,85 bi lhões.

IHU On-Line – Ha ve rá re a de qua ção eco nô -

mi co-fi nan ce i ra da con tro la do ra de Belo

Mon te? As em pre sas que não par ti ci pa ram

do le i lão po dem par ti ci par da obra num ou -

tro mo men to?

Tel ma Mon te i ro – O con sór cio ga nha dor tem

que se man ter as sim até 23 de se tem bro quan do

te o ri ca men te será as si na do o con tra to de con ces -

são. De po is dis so, pode tudo. A ten dên cia é que o

gru po seja mais es ta ti za do ain da. Chesf já tem os

qua se 50%. As ca de i ras fi ca rão dis po ní ve is para

fun dos de pen são, por exem plo, numa nova So ci e -

da de de Pro pó si to Espe cí fi co. Lula dis se que a

Chesf pode per fe i ta men te cons tru ir Belo Mon te.

IHU On-Line – Na mí dia, as in for ma ções es -

tão mu i to obs cu ras. Quem, afi nal, ga nhou o 

con sór cio de Belo Mon te?

Tel ma Mon te i ro – Foi o go ver no au to ri tá rio. Foi

a cam pa nha da Dil ma, que vai usar Belo Mon te

no dis cur so do tipo não vai mais ha ver apa gão ou

in sis tir na te o ria de que será a ter ce i ra ma i or hi dre -

lé tri ca do mun do. Tal vez pos sa mos ter uma si tu a -

ção de até o fi nal do ano, se for con ce di da a li cen -

ça de ins ta la ção, Lula ina u gu rar o can te i ro de

obras como fez com Ji rau no rio Ma de i ra. E, tam -

bém, ga nha ram as em pre i te i ras que não fi ca ram

com o ônus como acon te ceu no caso do Ma de i ra

que con ti nua sub ju di ce. Elas pre ten dem fa zer a

obra com con tra tos bi li o ná ri os sem li ci ta ção e que

na cer ta te rão adi ti vos au men tan do o pre ço.

Tam bém se ria in te res san te com ple men tar a

per gun ta: quem per deu? Nós to dos, bra si le i ros

que con se gui mos en xer gar a for ça ta re fa for ma da

pe las ins ti tu i ções do go ver no com o úni co pro pó -

si to de cons tru ir uma hi dre lé tri ca na Ama zô nia

que para fun ci o nar vai pre ci sar de ma ni ve la na

épo ca da seca. Uma usi na nos mol des do sé cu lo

XIX que vai cus tar os olhos da cara e co lo car em

ris co a vida na Ama zô nia.

Já fi cou pa ten te que Belo Mon te só po de ria

fun ci o nar se as de ma is usi nas a mon tan te tam bém 

fos sem cons tru í das. Então é puro autoritarismo.

IHU On-Line – Pode-se di zer que Belo Mon -

te será uma usi na es ta tal, uma vez que será

fi nan ci a da com re cur sos pú bli cos?

Tel ma Mon te i ro – Ela ain da não se ria es ta tal.

Veja que a Chesf é es ta tal, mas tem me nos de

50% de par ti ci pa ção no con sór cio, por en quan to.

Mas po de mos usar ou tro ra ci o cí nio, tam bém, já

que o BNDES deve in je tar cer ca de 80% dos re cur -

sos – a ma i or par te vin da do Te sou ro Na ci o nal –

para vi a bi li zar o pro je to, e, além dis so, tem o pa -

co te de be nes ses, en tão, ape sar de le gal men te não 

ser es ta tal, fi nan ce i ra men te é es ta tal.
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IHU On-Line – Qual será a par ti ci pa ção dos

fun dos de pen são no con sór cio?

Tel ma Mon te i ro – Por en quan to, ne nhu ma. Já

hou ve si na li za ção de par ti ci pa rem, mas ques tões

ju rí di cas à épo ca im pe di ram.

IHU On-Line – Como, na sua ava li a ção, a

gran de im pren sa tra tou o le i lão de Belo

Mon te? A im pren sa de i xou algo obs cu ro

nes sa co ber tu ra?

Tel ma Mon te i ro – Foi mu i to es tra nho. Ela deu

cober tu ra ao fato de ha ver li mi na res que im pe di -

ri am o le i lão, mas não dis cor reu so bre os mo ti vos,

que po de ri am es cla re cer as dú vi das da so ci e da de. 

Di zer que não vai ha ver le i lão por que o juiz con fir -

mou que pre ci sa de uma lei es pe cí fi ca para apro -

ve i tar re cur sos hí dri cos em ter ras in dí ge nas ou que 

a le gis la ção am bi en tal foi fe ri da de mor te é fun da -

men tal para es cla re cer a opi nião pú bli ca e levá-la

a ade rir à cam pa nha con tra Belo Mon te. Foi uma

in jus ti ça in clu si ve com o MPF, que fez duas pe ças

ma ra vi lho sas, apon tan do to das as ir re gu la ri da des

dos es tu dos am bi en ta is e do pro ces so de li cen ci a -

men to. O es pa ço dado aos ar gu men tos usa dos

nas ações e a aná li se do juiz foi ín fi mo se com pa -

ra do ao dos co men ta ris tas eco nô mi cos das emis -

so ras de te le vi são ou dos jor na is. Ve jam que nos -

sas or ga ni za ções des co bri ram uma fa lha gi gan tes -

ca nos do cu men tos so bre o re ser va tó rio de Belo

Mon te. No en tan to, não hou ve um úni co jor na lis -

ta que qui ses se sa ber os de ta lhes des sa fa lha, e

nem um que te nha se in te res sa do pelo des pa cho

da li mi nar que, in clu si ve, anu lou o EIA do pro je to.

IHU On-Line – Em sua opi nião, qua is se rão

os pró xi mos ca pí tu los de Belo Mon te? Qual

será o fu tu ro da obra?

Tel ma Mon te i ro – A ba ta lha ju rí di ca vai con ti -

nu ar. Acre di ta mos que o le i lão de ve rá ser anu la do 

quan do for pro va do que a Ane el foi, sim, in ti ma da 

em tem po para sus pen der o le i lão. E o MPF não

vai pa rar a luta tam bém. O pro je to de Belo Mon te

está ago ni zan do há mu i to tem po. Acho que ago ra

ele che gou ao es ter tor fi nal. A jus ti ça tem que pre -

va le cer di an te de tan tas ile ga li da des.

IHU On-Line – O can di da to José Ser ra tem

cri ti ca do o le i lão de Belo Mon te. Tra ta-se

de uma crí ti ca opor tu nis ta?

Tel ma Mon te i ro – Não te nho dú vi da de que é

uma crí ti ca opor tu nis ta. Assim como as de mu i tas

emis so ras e jor na is que es tão se es co ran do no

caso de Belo Mon te para de san car a Dil ma e o go -

ver no Lula, que na ver da de bem o me re cem. Mas

se ria pre fe rí vel que isso fos se fe i to com base nas

dis tor ções des se pro je to e nas in su fi ciên ci as dos

es tu dos, nas ir re gu la ri da des do pro ces so de li cen -

ci a men to já apon ta das por es pe ci a lis tas, ONGs,

mo vi men tos so ci a is e li de ran ças in dí ge nas.

Não te nho ne nhu ma ilu são de que se fos se o

Ser ra no lu gar do Lula ou da Dil ma se ria a mes ma

co i sa, um rolo com pres sor para ti rar Belo Mon te,

Ta pa jós e ou tras do pa pel, sob os mes mos pre tex -

tos, com o mes mo dis cur so. Indí ci os dis so nós te -

mos com Ser ra em São Pa u lo e o seu Xico Gra zi a -

no, Se cre tá rio do Meio Ambi en te. E mais, é pre o -

cu pan te tam bém a ati tu de de Ma ri na Sil va que

de via ter se ma ni fes ta do com al gu ma ve e mên cia

con tra Belo Mon te e já ter se re u ni do com os mo -

vi men tos so ci a is do Xingu e os povos indígenas.

Ela deveria incorporar essa luta.

IHU On-Line – De se ja acres cen tar mais al -

gu ma co i sa?

Tel ma Mon te i ro – Mu i tas das li ções que es ta mos 

ti ran do no caso das usi nas do Ma de i ra es tão ser -

vin do para en fren tar Belo Mon te. Alguém me dis -

se que o Ma de i ra é Belo Mon te ama nhã. Achei

mu i to tris te, mas tem um fun do de ver da de. Ope -

rá ri os da usi na San to Antô nio fi ze ram um pro tes to 

pela mor te de um com pa nhe i ro no alo ja men to da

obra. A de nún cia é mu i to sé ria – des de ex cre men -

tos no piso do alo ja men to até si tu a ção de do en ças 

e co mi da ruim. São con di ções aná lo gas à es cra vi -

dão. Esse é mais um exem plo do de sas tre a que

es ta mos su je i tos com me ga o bras. É isso que mu i -

tos in sis tem em cha mar de de sen vol vi men to?

Tam bém que ria men ci o nar uma no tí cia ve i -

cu la da so bre o go ver no que rer pro ces sar quem

en trou com pe di do de li mi nar para sus pen der o le i -

lão de Belo Mon te. Essa é uma ati tu de tí pi ca de
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go ver nos au to ri tá ri os. Na mes ma ma té ria, Gil mar

Men des dis se que o MPF é in flu en ci a do por ONGs,

mas a úni ca in fluên cia que mo ti va a atu a ção do

mi nis té rio pú bli co é o des cum pri men to da lei. Te -

mos, tam bém, que des mis ti fi car essa men ti ra que

dis se o pre si den te Lula de que, se nin guém qui ser

cons tru ir Belo Mon te, o go ver no o fará. O go ver no 

não é uma cons tru to ra, e para fa zer Belo Mon te

terá que con tra tar uma ou as três que têm a ex pe -

riên cia ne ces sá ria. Elas es tão ape nas aguar dan do. 

Não é pre ci so es tar no con sór cio ven ce dor do le i -

lão para fa zer a obra. Qual se ria o mo ti vo que leva 

o go ver no a que rer com tan ta avi dez cons tru ir

Belo Mon te, ape sar de tudo o que já foi apon ta do

e ape sar de ser um mau ne gó cio?
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Belo Mon te: “É men ti ra cha mar isso de ‘de sen vol vi men to’”

Entre vis ta com Ro dol fo Salm

Ro dol fo Salm é PhD em Ciên ci as Ambi en ta is 

pela Uni ver si da de de East Anglia e for mou-se em

Bi o lo gia pelo Insti tu to de Bi o ciên ci as da Uni ver si -

da de de São Pa u lo. Atu al men te, é pro fes sor da

Uni ver si da de Fe de ral do Pará, onde de sen vol ve o 

pro je to Eco lo gia e Apro ve i ta men to Eco nô mi co de 

Pal me i ras. Tem ex pe riên cia na área de Eco lo gia,

com ên fa se em Eco lo gia de Ecos sis te mas, atu an -

do prin ci pal men te no es tu do da di nâ mi ca na tu ral

e da con ser va ção das flo res tas tropicais.

Hi dre lé tri ca de Belo Mon te, Con ven ção do

Cli ma em Co pe nha gue, po lí ti ca e meio am bi en te.

Estes fo ram os te mas da en tre vis ta con ce di da por

e-mail à jor na lis ta Gra zi e la Wol fart e pu bli ca da em 

14 de de zem bro de 2010 na edi ção 319 da IHU

On-Line, com Ro dol fo Salm. Ele acre di ta que “o

efe i to mais de vas ta dor des tas gran des bar ra gens

pro je ta das para a Ama zô nia é que elas es tão de -

sen ca de an do uma for tís si ma onda de imi gra ção

hu ma na para esta re gião, mo vi da pe las fal sas pro -

mes sas de de sen vol vi men to, das de ze nas de mi -

lha res de em pre gos tem po rá ri os cri a dos, e do

apri mo ra men to da in fra es tru tu ra”. Salm fala so -

bre a cons tru ção da hi dre lé tri ca de Belo Mon te e

con si de ra que são in fi ni tas as men ti ras en vol vi das

na obra. “É men ti ra que o país pre ci sa des ta ener -

gia para evi tar apa gões e mo ver ven ti la do res pelo

país”. E con ti nua: “Tam bém é men ti ra que a ener -

gia das hi dre lé tri cas é lim pa, por que, além dos

des ma ta men tos, o pró prio lago po dre gera uma

quan ti da de imen sa de ga ses ul tra po de ro sos sob o

pon to de vis ta do aque ci men to glo bal, ca u san do

um efe i to com pa rá vel ou até pior do que ter me lé -

tri cas de potência equivalente”.

Ao re la ci o nar Belo Mon te com a di ta du ra mi -

li tar, Ro dol fo Salm ar gu men ta que “a de mo cra cia

che gou às gran des ci da des onde se fala e se es cre -

ve o que qui ser sem pro ble mas. Mas nós do Xin gu

ain da vi ve mos o pe río do to ta li tá rio, já que quan -

do se re sol ve trans for mar com ple ta men te toda

esta re gião com a cons tru ção des sa hi dre lé tri ca,

são re a li za das au diên ci as pú bli cas por aqui, como

man da a cons ti tu i ção, mas elas são to tal men te ig -

no ra das. Inde pen den te de tudo o que fa la mos, es -

tão ten tan do em pur rar esta obra mal di ta gar gan ta

aba i xo, con tra ri an do a pro mes sa fe i ta pelo pre si -

den te Lula aos mo vi men tos sociais”.

“É men ti ra que a ener gia das hi dre lé tri cas é

lim pa, por que, além dos des ma ta men tos, o pró -

prio lago po dre gera uma quan ti da de imen sa de

ga ses ul tra po de ro sos sob o pon to de vis ta do

aque ci men to glo bal, ca u san do um efe i to com pa -

rá vel ou até pior do que ter me lé tri cas de po tên cia

equivalente”, afirma ainda o biólogo.

IHU On-Line – Qu a is os efe i tos mais de vas -

ta do res das bar ra gens dos rios ama zô ni cos,

tan to do pon to de vis ta am bi en tal quan to

para as po pu la ções ri be i ri nhas e os po vos

in dí ge nas?

Ro dol fo Salm – Os efe i tos são os mais di ver sos.

Mas sob o pon to de vis ta glo bal, da hu ma ni da de

como um todo, acre di to que o efe i to mais de vas -

ta dor des tas gran des bar ra gens pro je ta das para a

Ama zô nia é que elas es tão de sen ca de an do uma

for tís si ma onda de imi gra ção hu ma na para esta

re gião, mo vi da pe las fal sas pro mes sas de de sen -

vol vi men to, das de ze nas de mi lha res de em pre gos 

tem po rá ri os cri a dos, e do apri mo ra men to da in -

fra es tru tu ra. Esta onda mi gra tó ria, que tam bém

vai sen do aban do na da pela in dús tria tam bém mi -

gra tó ria de cons tru ção de gran des hi dre lé tri cas,
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uma vez de sam pa ra da, inevi ta vel men te re cor re rá

à es po li a ção da mata. Como os co lo ni za do res sem -

pre fi ze ram por aqui. O que ter mi na rá por re du zir a

úl ti ma gran de flo res ta tro pi cal do pla ne ta em um

pu nha do de frag men tos de flo res tas de gra da das.

É cla ro que há uma sé rie de ou tros efe i tos,

que são mais ra pi da men te sen ti dos pe los que mo -

ram na re gião das bar ra gens como con ta mi na ção

da água, o ex ter mí nio de co mu ni da des de pe i xes,

o au men to da cri mi na li da de e vá ri os ou tros pro -

ble mas so ci a is. Num dos vá ri os en con tros que ti -

ve mos este ano com os atin gi dos por bar ra gens,

co nhe ci um pai que viu seu fi lho mor rer em pou -

cas ho ras jun to com ou tras vá ri as cri an ças das

pro xi mi da des do lago de Tu cu ruí, de vi do a uma

pes te que se alas trou na épo ca da for ma ção do

lago, trans mi ti da por mosquitos – o que fez com

que ele se engajasse na luta contra as barragens.

Então, sob o seu pon to de vis ta, o mais de -

vas ta dor foi a mul ti pli ca ção de pra gas e do en ças

que ine vi ta vel men te apa re cem aos mon tes com a

de gra da ção am bi en tal ge ne ra li za da. Sob o pon to

de vis ta da bi o di ver si da de glo bal, no caso de Belo

Mon te, se ria a ex tin ção na na tu re za do aca ri-ze -

bra, uma be lís si ma es pé cie de pe i xe or na men tal,

lis tra da de bran co e pre to como o seu nome su ge -

re, en con tra da ape nas nas cor re de i ras da Vol ta

Gran de do Xin gu, e em ne nhum ou tro lu gar do

mun do, e que se ri am to tal men te des tru í das no

caso da cons tru ção da bar ra gem. Seja por fi ca rem 

per ma nen te men te inun da das ou sem pre se cas,

de pen den do de sua po si ção em re la ção ao bar ra -

men to prin ci pal do rio. Então esta ques tão de

qua is os efe i tos mais de vas ta do res, de pen de to tal -

men te do pon to de vis ta considerado.

IHU On-Line – Qu a is as prin ci pa is “men ti -

ras” que en vol vem a cons tru ção da hi dre lé -

tri ca de Belo Mon te?

Ro dol fo Salm – São in fi ni tas men ti ras. Cla ro,

como acon te ce com qual quer es tó ria men ti ro sa

em que uma puxa a ou tra. É men ti ra que o país

pre ci sa des ta ener gia para evi tar apa gões e mo ver

ven ti la do res pelo país. Ape sar do povo bra si le i ro

como um todo as su mir o ris co e pa gar a con ta da

cons tru ção da bar ra gem atra vés do com por ta -

men to in sa no do BNDES, a ener gia ge ra da fi ca rá

no es ta do do Pará, para o uso da in dús tria mi ne -

ra do ra ex por ta do ra, que avan ça por todo o ter ri -

tó rio ama zô ni co, que em pre ga pou co e des trói

mu i to, ex tra in do ma te ri a is que se rão con ver ti dos

em bu gi gan gas e lixo em vá ri as par tes do mun do.

Esta pi lha gem é per fe i ta men te aná lo ga àque la já

fe i ta em tem pos his tó ri cos, com o pau-bra sil, o

ouro, as pe les de ani ma is etc. Então é men ti ra cha -

mar isso de “de sen vol vi men to”. Hoje, na Ama zô -

nia, vi ve mos mais do que nun ca a ve lha eco no mia

co lo ni al ba se a da na ex plo ra ção da mão de obra

(semi) es cra va (quan do não es cra va de fato), o la ti -

fún dio e a mo no cul tu ra, seja de car ne bo vi na, ma -

de i ra rou ba da da flo res ta pri má ria ou de ener gia

elé tri ca, apon ta da como a úni ca op ção para o de -

sen vol vi men to de Alta mi ra. Tam bém é men ti ra

que a ener gia das hi dre lé tri cas é lim pa, por que,

além dos des ma ta men tos, o pró prio lago po dre

gera uma quan ti da de imen sa de ga ses ul tra po de -

ro sos sob o pon to de vis ta do aque ci men to glo bal,

ca u san do um efe i to com pa rá vel ou até pior do

que ter me lé tri cas de po tên cia equi va len te.

IHU On-Line – Que re la ção pode ser es ta be -

le ci da en tre o pro je to de Belo Mon te e a di -

ta du ra mi li tar no Bra sil? Qual a im por tân -

cia po lí ti ca de lu tar con tra Belo Mon te?

Ro dol fo Salm – Como bem dis se o pro fes sor

Oswal do Sevá, Belo Mon te é um pro je to da di ta -

du ra mi li tar, que ain da não aca bou. É “a ma i or de 

to das as rou ba lhe i ras do gru po che fi a do pelo úl ti -

mo pre si den te ele i to pelo Co lé gio Ele i to ral”. Algu -

mas das gran des em pre i te i ras que, atra vés de

todo tipo de pro pi nas e ile ga li da des pre ten dem

hoje vi a bi li zar a cons tru ção des ta bar ra gem, são

as mes mas que aju da ram a fi nan ci ar a re pres são

po li ci al mi li tar no Bra sil nos anos da di ta du ra. É o

gru po de José Sar ney, com seus ten tá cu los den tro 

do go ver no como o Mi nis tro das Mi nas e Ener gia,

Edson Lo bão, e que tam bém ban ca a cam pa nha

da Dil ma Rous seff. É como se o fim da di ta du ra

não ti ves se acon te ci do de fato em todo o país. A

de mo cra cia che gou às gran des ci da des onde se

fala e se es cre ve o que qui ser sem pro ble mas. Mas

nós do Xin gu ain da vi ve mos o pe río do to ta li tá rio,

já que quan do se re sol ve trans for mar com ple ta -

men te toda esta re gião com a cons tru ção des sa hi -
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dre lé tri ca, são re a li za das au diên ci as pú bli cas por

aqui, como man da a cons ti tu i ção, mas elas são to -

tal men te ig no ra das. Inde pen den te de tudo o que

fa la mos, es tão ten tan do em pur rar esta obra mal -

di ta gar gan ta aba i xo, con tra ri an do a pro mes sa fe -

i ta pelo pre si den te Lula aos mo vi men tos so ci a is.

Exa ta men te da mes ma for ma como pro va vel -

men te acon te ceu com a hi dre lé tri ca de Três Gar -

gan tas, no Rio Yang tzé, na Chi na, onde a fal ta de

de mo cra cia é tão criticada por aqui.

IHU On-Line – Como o se nhor ava lia a pos -

tu ra do go ver no fe de ral e do mi nis tro Car los 

Minc na con du ção das de man das am bi en ta -

is de for ma ge ral em nos so país?

Ro dol fo Salm – Des de o co me ço do pri me i ro

man da to de Lula, o seu go ver no foi uma de cep -

ção sob o pon to de vis ta do meio am bi en te. Não

que te nha sido pior que o go ver no an te ri or, do

PSDB, que tam bém foi um de sas tre com ple to.

Mas, em 2003, tí nha mos al gu ma es pe ran ça de

mu dan ça, no meu caso, ba se a da no pro je to de

pro gra ma de go ver no para a área am bi en tal cri a -

do pela equi pe da en tão se na do ra Ma ri na Sil va.

Di zi am que se ria fe i to um mu ti rão de re flo res ta -

men to da Ama zô nia, trans for man do o arco-do-

des ma ta men to em um “arco-do-re flo res ta men -

to”. A ide ia é fan tás ti ca. Além de sim ples, viá vel,

ge ra ria ri que zas e mi lhões de em pre gos. Mas nun -

ca mais ouvi fa lar dis so de po is da pos se. E a Ma ri -

na se per deu em uma sé rie de ques tões me no res

como a in fru tí fe ra ba ta lha con tra os trans gê ni cos.

A ques tão dos des ma ta men tos, ca in do nas mãos

dos tec no cra tas de sem pre, que acre di tam que a

úni ca sal va ção para a flo res ta tro pi cal é fa zer com

que ela se pague eco no mi ca men te. E isso não é

pos sí vel. Acho o Minc uma fi gu ra des pre zí vel. Um

fan to che, co lo ca do na po si ção de mi nis tro com a

ta re fa pré-de ter mi na da de con ce der o li cen ci a men -

to de Belo Mon te. A con clu são é ine vi tá vel di an te

da sua ati tu de co var de de se quer dar as ca ras nos

de ba tes em que es ta mos ten tan do fa zer so bre esta

bar ra gem de pro por ções ca tas tró fi cas. Já está

pré-de ter mi na do que ele con ce de rá a li cen ça de

Belo Mon te. Tudo o mais que ele faz é bo ba gem,

ou café-pe que no, ele se en vol ve na de fe sa de ca u -

sas po lê mi cas para tirá-lo do foco prin ci pal, que é

a con ces são da li cen ça. Então não vale a pena es -

pe rar nada dele ou con si de rar o que fala.

IHU On-Line – Qual a im por tân cia da re a li -

za ção da Con fe rên cia do Cli ma em Co pe -

nha gue? Qual a no vi da de que essa edi ção

do even to traz em re la ção às an te ri o res?

Como ava lia as dis cus sões até o mo men to?

Ro dol fo Salm – Em prin cí pio, eu di ria que ne -

nhu ma. Por que não adi an ta se de ter aos de ta lhes

da par ti ci pa ção do Bra sil ou de qual quer um dos

ou tros pa í ses em en con tros so bre o cli ma en quan -

to não se re co nhe cer que este sis te ma de pro du -

ção e con su mo em que vi ve mos e lou va mos como 

se fos se algo fun da men tal para a vida, na ver da de

é im pra ti cá vel sob o pon to de vis ta da so bre vi vên -

cia da nos sa es pé cie. E não há qual quer si nal, por

exem plo, de que al gum dos par ti ci pan tes des tas

con ven ções fa la ria con tra a cons tru ção de gran -

des bar ra gens na Ama zô nia de vi do a sua gran de

con tri bu i ção po ten ci al para o efe i to es tu fa – con -

ve ni en te men te con ven ci dos que es tão de que esta 

se ria uma “ener gia lim pa”. Então, sin ce ra men te

não pres to mu i ta aten ção a en con tros como este.

Mes mo por que esta meta de man ter o aque ci men -

to glo bal em “ape nas” 2 gra us Cel si us du ran te

este sé cu lo me pa re ce ri dí cu la. Isso pro va vel men te 

se ria su fi ci en te para de vas tar o que res tar de ve ge -

ta ção aqui na da nos sa região do Xingu.

Por ou tro lado, vale a pena co men tar o rou -

bo de e-ma ils da Uni da de de Pes qui sas Cli má ti cas 

da Uni ver si da de de East Anglia, e a di vul ga ção de

frag men tos des tas men sa gens rou ba das em con -

tex tos dis tor ci dos, por cé ti cos quan to à im por tân -

cia da con tri bu i ção hu ma na para o efe i to es tu fa,

para su ge rir que o aque ci men to glo bal é uma fra u -

de ci en tí fi ca – que che ga ram a ser am pla men te di -

vul ga dos no Bra sil. O ato de re cor rer a rou bo e

fra u de a pou cos dias da Con fe rên cia do Cli ma na

ten ta ti va de des mo ra li zar a ide ia do aque ci men to

glo bal pa re ce uma ati tu de de ses pe ra da, de quem

está pre o cu pa do com os seus re sul ta dos. Então

pode ser que re al men te seja re le van te. Aliás,

quan to à su pos ta fra u de nos da dos cli má ti cos, que 

nin guém se ilu da com isso. São vá ri as as li nhas de

pes qui sa, to tal men te in de pen den tes, que apon -

tam para o impacto das nossas atividades sobre o

112

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO



clima do planeta. Apesar de disputas sobre os

detalhes, o aquecimento global é inquestionável.

IHU On-Line – Qu a is suas ex pec ta ti vas em

re la ção à can di da tu ra de Ma ri na Sil va à pre -

si dên cia do Bra sil nas ele i ções de 2010?

Ro dol fo Salm – Ne nhu ma. No prin cí pio, achei

in te res san te quan do ela se des li gou do PT de cla -

ran do a in com pa ti bi li da de das suas ide i as com a

pos tu ra do par ti do di an te da ques tão am bi en tal, e

saiu can di da ta a pre si den te. Mas logo me de cep -

ci o nei com as suas de cla ra ções am bí guas quan to

à cons tru ção das hi dre lé tri cas na Ama zô nia.

Como es cre vi re cen te men te, é re vol tan te que Ma -

ri na Sil va siga de fen den do es tas gran des obras

“des de que pre ve jam pro gra ma de de sen vol vi -

men to sus ten tá vel”, se os pro gra mas de de sen vol -

vi men to sus ten tá vel que ela ten tou im ple men tar,

to dos fra cas sa ram. Com esta pos tu ra en tre guis ta,

pode-se di zer que ela tra iu os ín di os e ri be i ri nhos

que su pos ta men te re pre sen ta ria. Algu mas pes so -

as li ga das a ela me es cre ve ram cha man do aten -

ção ao fato de que Ma ri na de fen deu as hi dre lé tri -

cas exa ta men te da for ma como suas pa la vras fo -

ram di vul ga das pela jor na lis ta do sí tio Ama zô nia.

É ver da de. Mas quan do per gun ta da so bre Belo

Mon te, ela ga gue jou, tro pe çou e se ma ni fes tou de

for ma tão am bí gua e ti tu be an te que se ria até di fí cil 

trans cre ver pre ci sa men te o que ela dis se. De toda

for ma, o erro não está nas pa la vras es pe cí fi cas di -

tas ou não por ela, mas na ati tu de de não con de -

nar aber ta men te este pro je to cri mi no so. Tal vez

não pu des se ser di fe ren te, todo o seu dis cur so de

de sen vol vi men to sus ten tá vel é fu ra do e para con -

cor rer à pre si dên cia, ela teve que se fi li ar ao Par ti -

do Ver de, do fi lho de José Sar ney, que, como já

dito, é res pon sá vel pela ar ti cu la ção po lí ti ca para

vi a bi li zar a bar ra gem.
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Ama zô nia. 2015, des ma ta men to zero

Entre vis ta com João Ta loc chi

João Ta loc chi é co or de na dor da cam pa nha

do cli ma do Gre en pe a ce. Está pre vis ta, para o fi -

nal des te ano, a pró xi ma Cú pu la do cli ma. Can -

cun, no Mé xi co, re ce be rá pes qui sa do res, go ver -

nan tes e to dos aque les in te res sa dos no tema para

dis cu tir o fu tu ro do pla ne ta. O ob je ti vo é que ago -

ra se con si ga pro du zir um acor do glo bal com

ações efe ti vas para com ba ter as mu dan ças cli má -

ti cas, di fe ren te do que acon te ceu em Co pe nha -

gue, cujo re sul ta do foi con si de ra do um de sas tre

com um acor do que não muda nada. “O Bra sil,

por exem plo, dis se que só sa i ria de Co pe nha gue

com um pro to co lo am bi ci o so, com con ti nu i da de

de Kyo to, com um novo pro to co lo de com pro mis -

sos de lon go pra zo, e foi um dos pa í ses que, no

mo men to fi nal, fe chou o tal do acor do de Co pe -

nha gue que é mu i to fra co”, apon tou João Ta loc chi 

du ran te a en tre vis ta con ce di da por te le fo ne à IHU

On-Line e pu bli ca da em 15 de abril de 2010 no

sí tio do IHU.

Ta loc chi pon tua fa tos que pre ci sam acon te -

cer para que a pró xi ma cú pu la te nha re sul ta dos

me lho res do que a de Co pe nha gue. “Os pa í ses

pre ci sam cri ar con fi an ça uns nos ou tros”, in di cou.

Assim como au men tar a am bi ção em re la ção às

me tas atu a is. “É pre ci so ob ser var as me tas co lo ca -

das por cada país e me lho rar”, dis se. Ele ain da fez

um aler ta para a po pu la ção bra si le i ra: “Eu acho

im por tan te que, num ano de ele i ção, as pes so as

sa i bam pro cu rar can di da tos que te nham pro pos -

tas re le van tes na ques tão do meio ambiente, não

só mudanças do clima em geral, mas em várias

outras questões”.

“Há o in cen ti vo de bi lhões de re a is para

gran des usi nas hi dre lé tri cas, que têm um im pac to

so ci o am bi en tal gi gan tes co e há um in cen ti vo mu i -

to pe que no às ener gi as re no vá ve is e aos pe que -

nos apro ve i ta men tos hidrelétricos”, constata o

ambientalista.

IHU On-Line – O que pre ci sa acon te cer na

pró xi ma cú pu la do Cli ma em Can cun, no

Mé xi co?

João Ta loc chi – Em Co pe nha gue, a gen te pre ci -

sa va de um acor do de cli ma que fos se am bi ci o so e 

que fos se jus to para to dos os pa í ses. Não con se -

gui mos isso. O cli ma con ti nua so fren do os im pac -

tos das emis sões de ga ses de efe i to es tu fa, e a tem -

pe ra tu ra con ti nua su bin do. Isso só sig ni fi ca que a

ur gên cia que a gen te tem para li dar com o tema

ago ra é mu i to ma i or. Nós pre ci sa mos que esse

acor do acon te ça o mais rá pi do pos sí vel, e pa ra le -

la men te às ne go ci a ções pre ci sa mos que os pa í ses

co me cem re al men te a ado tar me di das que re du -

zam as emis sões. Então, não é só con ti nu ar a ne -

go ci ar um acor do du ran te esse ano, mas sim co -

me çar a fa zer acon te cer, a ze rar o des ma ta men to,

mu dar a ma triz ener gé ti ca. Nós já es ta mos no

tem po re ser va, o acor do de ve ria ter acon te ci do no 

fi nal do ano pas sa do. Então, quan to mais tem po

nós de mo rar mos para re sol ver essa ques tão, mais

di fí cil vai fi car de se evi tar as mu dan ças do cli ma

mais ca tas tró fi cas. Ago ra, o que vai acon te cer em

Can cun de pen de da von ta de po lí ti ca dos nos sos

go ver nan tes. Espe ra mos que eles che guem lá com 

a ma i or von ta de po lí ti ca do mun do para que pos -

sam fa zer um acor do fa bu lo so. Nós va mos tra ba -

lhar para isso, só que, até aí, é me lhor nós per gun -

tar mos para eles.

IHU On-Line – E o que é pre ci so fa zer ou dis -

cu tir para que o acor do seja fe i to?
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João Ta loc chi – Pri me i ro, os pa í ses pre ci sam

cri ar con fi an ça uns nos ou tros. Em Co pe nha gue,

uma das prin ci pa is co i sas que se viu foi que nin -

guém con fia em nin guém. O país tem uma po si -

ção, chega na hora ele muda, ele faz uma co i sa e

faz ou tra. E sem con fi an ça em um pro ces so onde

você pre ci sa da par ti ci pa ção de to dos para pro -

var al gu ma co i sa, você não con se gue tra ba lhar.

A úni ca co i sa que ain da não está de ci di da, mas

vai ser dis cu ti da numa re u nião de três dias na

Ale manha, é a agen da de ne go ci a ção. Os ne go -

ci a do res pre ci sam se en con trar mais de duas ve -

zes an tes do even to.

Ou tra co i sa que pre ci sa acon te cer é unir as

par tes onde já exis te con sen so e con so li dá-las.

Então, já exis te con sen so de cem bi lhões de dó la -

res para fi nan ci a men to. Esse nú me ro pre ci sa cres -

cer? Pre ci sa. Pre ci sa au men tar o ní vel de am bi -

ção? Com cer te za, e isso deve es tar nos tex tos de

ne go ci a ção. É pre ci so ob ser var as me tas co lo ca -

das por cada país e me lho rar, au men tar a am bi -

ção desses países, e isso só vai vir com confiança

entre eles.

Ou tra co i sa que pre ci sa acon te cer é que se

crie um me ca nis mo de pro te ção para as flo res tas

que con si ga, a par tir de ago ra, re du zir o des ma ta -

men to ao ní vel zero. Uma das de man das do Gre -

en pe a ce é o des ma ta men to zero na Ama zô nia, já

em 2015, por que ela é a ma i or flo res ta tro pi cal do

mun do e uma fon te enor me de emissões de gases

de efeito estufa.

IHU On-Line – Mas essa des con fi an ça gira

em tor no da ques tão eco nô mi ca?

João Ta loc chi – A ne go ci a ção de cli ma não é

mais uma ne go ci a ção de meio am bi en te, ela já vi -

rou uma ne go ci a ção de de sen vol vi men to. Você

vai para uma des sas cú pu las in ter na ci o na is e lá

você tem gen te do se tor de avi a ção, do se tor ma rí -

ti mo, se tor agrí co la, se tor ener gé ti co, do trans por -

te, flo res tal. Você já vê ali in te res ses mu i to ma i o -

res. As re u niões que acon te cem aqui no Bra sil en -

vol vem vá ri os mi nis té ri os por que ten tar fa zer uma

mu dan ça en vol ve vá ri os se to res. Então, é uma

dis cus são eco nô mi ca com dis pu tas en tre quem

vai cres cer mais, quem terá a eco no mia afe ta da,

se vai ge rar em pre go ou de sem pre go, se vai afe tar

o de sen vol vi men to tec no ló gi co. Exis te tam bém a

ques tão se o país vai cum prir ou não o acor do fir -

ma do. Os Esta dos Uni dos se re cu sam a as si nar al -

gu ma co i sa que te nha peso de lei, o que mos tra

que eles não es tão sen do sé ri os em re la ção a isso.

Então, essa con fi an ça gira em tor no de to das es sas 

co i sas e até mes mo da pos tu ra que os ne go ci a do -

res apre sen tam nas re u niões. O Bra sil, por exem -

plo, dis se que só sa i ria de Co pe nha gue com um

pro to co lo am bi ci o so, com con ti nu i da de de Kyo to, 

com um novo pro to co lo de com pro mis sos de lon -

go pra zo, e foi um dos pa í ses que, no mo men to fi -

nal, fe chou o tal do acor do de Co pe nha gue que é

mu i to fra co e não tem am bi ção ne nhu ma e, por -

tan to, não ser ve para aju dar o pla ne ta.

IHU On-Line – Qu a is são os as pec tos po si ti -

vos e os li mi tes da pro pos ta bra si le i ra de re -

du ção de emis são de ga ses?

João Ta loc chi – O Bra sil co lo cou uma meta de

re du ção de ga ses ba se a da numa pro je ção fu tu ra.

O re gis tro das emis sões to ta is bra si le i ras é de

1994, ou seja, não leva em con ta nem o pla no

real, é uma pro pos ta que tem al guns pon tos for tes, 

mas pre ci sa ser mais am bi ci o sa. O des ma ta men to, 

por exem plo, ela pre vê a re du ção de 80% na

Ama zô nia, em 2020. Isso com pa ra do com a meta

do Gre en pe a ce, com o des ma ta men to zero na

Ama zô nia em 2015, sig ni fi ca que a meta do go -

ver no pre ten de der ru bar um bi lhão de ár vo res na

flo res ta e de po is con ti nu ar des ma tan do, por que a

meta do go ver no nun ca che ga a zero. A meta zero

não sig ni fi ca que você não vai po der usar a flo res -

ta de ma ne i ra sus ten tá vel, sig ni fi ca que não te re -

mos mais des ma ta men to pre da tó rio.

Na área ener gé ti ca, te mos o in cen ti vo de bi -

lhões de re a is para gran des usi nas hi dre lé tri cas,

que têm um im pac to so ci o am bi en tal gi gan tes co e, 

às ve zes, tam bém gera emis sões de ga ses de efe i to 

es tu fa de vi do à de gra da ção da ma té ria or gâ ni ca

no re ser va tó rio, e te mos um in cen ti vo mu i to pe -

que no às ener gi as re no vá ve is e aos pe que nos

apro ve i ta men tos hi dre lé tri cos. Então, pre ci sa mos

ter po lí ti cas muito mais sérias e implementá-las.

Hoje, o que temos é uma lei voluntária.

IHU On-Line – Então, como você dis se, a

COP-15 foi con si de ra da um de sas tre. Um

acor do con ti nua sen do di fí cil?
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João Ta loc chi – A gen te vai ca mi nhan do para

um acor do, mas essa ca mi nha da só vai acon te cer

se a po pu la ção mos trar in te res se e ti ver von ta de

de in clu ir, no seu voto e na sua de ci são po lí ti ca, a

ques tão do cli ma. Pre ci sa mos dis so pri o ri za do,

pre ci sa mos dis cu tir isso não só nos fó runs de cli -

ma, mas tam bém nos fó runs eco nô mi cos, de de -

sen vol vi men to etc. Se isso co me çar a acon te cer e

a po pu la ção co me çar a pres si o nar os go ver nan -

tes, po de mos ca mi nhar mais rá pi do na di re ção de

um acor do glo bal.

IHU On-Line – E o que está tra van do a evo -

lu ção de um acor do so bre o cli ma?

João Ta loc chi – É a des con fi an ça e os gran des

in te res ses pri va dos. Den tre os ma i o res emis so res,

Eu ro pa, EUA, Chi na, você tem um lobby con trá rio 

à re du ção de emis sões fe i ta pe las em pre sas que

po lu em, que ge ram emis sões. Nos EUA, há vá ri as

em pre sas in ves tin do em pes qui sas ci en tí fi cas fra u -

du len tas, que ten tam des tru ir a cre di bi li da de da

ciên cia do cli ma. O Gre en pe a ce lan çou re cen te -

men te um re la tó rio que fala exa ta men te dis so, so -

bre em pre sas que pro du zem ener gia a par tir da

que i ma de car vão mi ne ral, que é a ma i or fon te de

emis sões glo bal, e to das es sas em pre sas tra ba -

lham den tro do Con gres so com um lobby pe sa do

para evi tar que os EUA te nham uma le gis la ção do

cli ma. Com isso, eles evi tam que o país as si ne

qual quer com pro mis so in ter na ci o nal. A mes ma

co i sa acon te ce na Eu ro pa onde esse lobby tam -

bém exis te. Na Chi na, na Índia, no Bra sil, esse

mo vi men to con trá rio, fo ca do no in te res se de so -

men te al guns se to res, tam bém exis te.

Ao mes mo tem po, você vê es tu dos mos tran -

do que in ves ti men tos em ener gi as re no vá ve is e re -

du ção de emis são e des ma ta men to são cada vez

mais im por tan tes e mais ren tá ve is. O mer ca do de

ener gi as re no vá ve is na Chi na e nos EUA cres ce a

ní ve is ab sur dos. Você hoje tem ins ta la ções eó li cas

e so la res sen do fe i tas pelo mun do, e isso está em -

pre gan do mu i ta gen te e dan do mu i to re tor no. O

Bra sil está fi can do para trás por que não tem uma

po lí ti ca que in cen ti ve as ener gi as re no vá ve is, e a

ques tão da re du ção do des ma ta men to ain da

anda em passo muito lento com ações que não

resultam numa economia realmente sustentável.

IHU On-Line – Nas úl ti mas se ma nas, as te -

ses dos que ne gam ou re la ti vi zam o aque ci -

men to glo bal têm re ce bi do um es pa ço ma i or 

na mí dia. A que você atri bui a ex po si ção

ma i or des sas ide i as?

João Ta loc chi – Essas ide i as co me ça ram a re ce -

ber ma i or ex po si ção de vi do ao fato de que a ques -

tão do cli ma tam bém pas sou a ter ma i or ex po si -

ção. Entre tan to, é mu i to pe ri go so olhar para es sas

ide i as quan do elas apa re cem num de ba te como

se fos sem de fen di das por gru pos de igual ta ma -

nho. Os cé ti cos são um gru po mu i to pe que no, só

que, quan do a mí dia dá es pa ço para es sas po si -

ções, ela fala com o cé ti co e com ci en tis ta de cli ma 

e aí pa re ce que a co i sa é de um para um. O IPCC é

for ma do por pes qui sa do res de to dos os pa í ses que 

fa zem par te da con ven ção de cli ma, tem um tra -

ba lho vo lun tá rio re vi san do todo o co nhe ci men to

ci en tí fi co so bre o tema e pro duz um re la tó rio que

pas sa por mu i tas pes so as, re ce be co men tá ri os,

tem mais de três mil pá gi nas, cita mais de 18 mil

ar ti gos ci en tí fi cos, e a po pu la ção não sabe dis so. E 

aí, elas ou vem os cé ti cos que es tão ali, às ve zes,

re ce ben do di nhe i ro do lobby das em pre sas su jas

para fa zer o seu tra ba lho sujo para fa lar con tra as

pes qui sas. Só pre ci sa mos que a mí dia dê a aten -

ção cer ta e mos tre as opi niões nas de vi das pro por -

ções que de ve ri am re ce ber.

IHU On-Line – Qual é o peso que a his tó ria

dos e-ma ils rou ba dos de cli ma to lo gis tas da

Uni ver si da de de East Anglia tem nes se

con tex to?

João Ta loc chi – Isso jo gou con tra os cé ti cos,

por que eles ‘hac ke a ram’ e-ma ils, di vul ga ram os

con te ú dos, brin ca ram com al guns ter mos. Entre

mi lha res de e-ma ils, eles acha ram dois ou três que

po de ri am ter al gu ma co i sa, mas, no fi nal, as in ves -

ti ga ções que fo ram con du zi das na Ingla ter ra pro -

va ram que de ma ne i ra al gu ma es ses e-ma ils po -

dem di mi nu ir a cre di bi li da de que se tem nos ci en -

tis tas. E os ci en tis tas que es cre ve ram os e-ma ils

que ca u sa ram po lê mi cas fo ram ino cen ta dos por -

que, na ver da de, quem es ta va ex pon do o con te ú -

do e pen san do em cri ar uma con ver sa em cima

de les fa zia mau uso dos ter mos que es ta vam ali

co lo ca dos para ten tar ca u sar um mal-es tar du ran -
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te a cú pu la do cli ma, em Co pe nha gue. Eu es ta va

lá, e um dos pa í ses que mais blo que ia as ne go ci a -

ções, por mo ti vos ób vi os, é a Ará bia Sa u di ta, que

é um gran de pro du tor de pe tró leo, e, logo no pri -

me i ro dia, fa la ram que tí nha mos que re ver tudo

em fun ção des ses e-ma ils, e ne nhum país deu

bola. Foi um tiro pela cu la tra essa ten ta ti va dos cé -

ti cos di ze rem que os e-ma ils po dem fa lar que exis -

te um com plô para fa lar do cli ma.

Quem me dera a ciên cia es ti ves se er ra da, e

não es ti ves se acon te cen do mu dan ça no cli ma al -

gu ma, pre fe ria tra ba lhar com essa pos si bi li da de,

mas não é o que acontece.

IHU On-Line – Mas o que de fato acon te ceu?

João Ta loc chi – Nin guém sabe de fato quem

‘hac ke ou’. Só se sabe que es ses e-ma ils apa re ce -

ram e que fo ram usa dos para ten tar di mi nu ir a

cre di bi li da de dos pes qui sa do res. Pro va vel men te,

te mos a in fluên cia do lobby das em pre sas po lu i -

do ras por trás dis so, mas isso não foi com pro va do.

IHU On-Line – Re cen te men te, o Gre en pe a -

ce di vul gou um es tu do em que re ve la que os 

eco cé ti cos são fi nan ci a dos por gran des cor -

po ra ções em pre sa ri a is. Quem são os fi nan -

ci a do res dos eco cé ti cos e que es tra té gia

uti li zam?

João Ta loc chi – Esses fi nan ci a do res são as gran -

des em pre sas que emi tem ga ses de efe i to es tu fa

no seu pro ces so pro du ti vo: em pre sas de pe tró leo,

de car vão, de trans por te e de des ma ta men to.

Fora do Bra sil são, prin ci pal men te, em pre sas que

tra ba lham com com bus tí ve is fós se is.

IHU On-Line – No Bra sil, há gru pos que fi -

nan ci am pes so as ou ins ti tu i ções para de sa -

cre di tar o aque ci men to glo bal?

João Ta loc chi – Aqui, no Bra sil, eu não sei se

isso acon te ce. Te mos fi li a is de em pre sas que fi -

nan ci am es ses gru pos mun do afo ra, mas ain da

não exis te ne nhu ma li ga ção en tre es sas em pre sas

e os pou quís si mos con tes ta do res das mu dan ças

do cli ma no país. Esses con tes ta do res bra si le i ros

são um gru po mu i to pe que no de pes so as.

IHU On-Line – Esta mos em ano de ele i ções

aqui no Bra sil. Como você acha que a ques -

tão do cli ma deve en trar nes se de ba te?

João Ta loc chi – Eu acho im por tan te que, num

ano de ele i ção, as pes so as sa i bam pro cu rar can di -

da tos que te nham pro pos tas re le van tes na ques -

tão do meio am bi en te, não só mu dan ças do cli ma

em ge ral, mas em vá ri as ou tras ques tões. Te mos

pro ble mas na Ama zô nia, nas áre as ma ri nhas, pre -

ci sa mos dar mais aten ção ao oce a no no Bra sil,

que é uma ques tão que ain da não é tra ta da com a

de vi da im por tân cia. Pre ci sa mos pro te ger os bi o -

mas do cer ra do, ca a tin ga, Mata Atlân ti ca, os pam -

pas no sul do Bra sil. E, com isso, pre ci sa mos cri ar

uma eco no mia que seja sus ten tá vel, ou seja, um

novo mo de lo eco nô mi co não só com ener gi as

lim pas e com re du ção do des ma ta men to, mas que 

se mude a ma ne i ra de pro du zir e con su mir. Tudo

isso tem que ser le va do na hora de vo tar. Po pu la -

ção: olhos aber tos!
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Mu dan ça na ma triz ener gé ti ca re quer trans for ma ções nos

pa drões atu a is de pro du ção e con su mo

Entre vis ta com He i tor Sca lam bri ni Cos ta

He i tor Sca lam bri ni Cos ta é gra du a do em Fí -

si ca pelo Insti tu to de Fí si ca Gleb Wat tag hin da

Uni ver si da de Esta du al de Cam pi nas – Uni camp,

mes tre em Ener gia So lar, pelo Insti tu to de Ener gia 

Nu cle ar da Uni ver si da de Fe de ral de Per nam bu co

– UFPE e dou tor em Ener gia, pela Com mis sa ri at à

I’Ener gie Ato mi que-CEA, Cen tre d’Estu des de Ca -

da ra che et La bo ra to rie de Pho to e lec tri ci té Fa cul te

Sa int-Je rô me/Aix-Mar se il le III, Fran ça. Atu al men -

te, co or de na os pro je tos da ONG Cen tro de Estu -

dos e Pro je tos Na per So lar e o Nú cleo de Apo io a

Pro je tos de Ener gi as Re no vá ve is – Na per da Uni -

ver si da de Fe de ral de Per nam bu co – UFPE.

O sis te ma ener gé ti co com base em hi dre lé tri -

cas é in sus ten tá vel e pre ju di ci al às po pu la ções ri -

be i ri nhas, afir ma o pro fes sor He i tor Sca lam bri ni

Cos ta, da Uni ver si da de Fe de ral do Per nam bu co – 

UFPE, em en tre vis ta con ce di da por e-mail e pu bli -

ca da em 17 de se tem bro de 2007 na edi ção 236

da IHU On-Line.

De acor do com o pro fes sor, as hi dre lé tri cas

pre vis tas no rio Ma de i ra e Xin gu são des ne ces sá -

ri as para aten der às ne ces si da des elé tri cas do país. 

Em sua per cep ção, elas fo ram pro je ta das com o

ob je ti vo de “be ne fi ci ar as in dús tri as do se tor ele -

tro in ten si vo, como as em pre sas pro du to ras de fer -

ro, ce lu lo se e alu mí nio pri má rio, que são gran des

con su mi do ras (e des per di ça do ras) de ener gia”.

Cos ta en fa ti za que, para cons tru ir um mo de -

lo ener gé ti co sus ten tá vel, é ne ces sá rio mu dar os

mo dos de pro du ção e con su mo da so ci e da de.

Para ele, mu dan ças na ma triz ener gé ti ca, que con -

du zam ao bem-es tar das pes so as, “de vem le var

em con ta uma pro fun da trans for ma ção nos pa -

drões atu a is de pro du ção/con su mo, no es ti lo de

vida” da po pu la ção. Nes se sen ti do, ele pro põe

mu dan ças no con ce i to de cres ci men to eco nô mi -

co, e res sal ta que as fon tes de ener gia re no vá ve is,

além de aju da rem a com ba ter os im pac tos

ambientais, ajudariam a diminuir a pobreza e os

problemas socioeconômicos do país.

IHU On-Line – Como o se nhor ava lia a ma -

triz ener gé ti ca na ci o nal?

He i tor Sca lam bri ni Cos ta – O Bra sil tem 45%

da sua ma triz ener gé ti ca ba se a da em fon tes re no -

vá ve is, par ti cu lar men te para a ge ra ção de ener -

gia elé tri ca e po ten ci al men te nos com bus tí ve is lí -

qui dos para trans por te, a par tir de agro com bus tí -

ve is. Por ou tro lado, há uma ab sur da e bru tal

emis são de car bo no no uso da ter ra. Ba si ca men -

te, em fun ção das trans for ma ções no uso da ter ra 

na re gião ama zô ni ca, onde o des ma ta men to e

que i ma das são usa dos para abrir cam pos agri cul -

tu rá ve is e pas ta gens.

Sem dú vi da, nos en ca mi nha mos para o fim

da era do pe tró leo, e nos de fron ta mos com o

gran de de sa fio, que é com ba ter as ca u sas das mu -

dan ças cli má ti cas, prin ci pal men te subs ti tu in do os

de ri va dos do pe tró leo por com bus tí ve is re no vá -

ve is. Esta mos em um pe río do de tran si ção e de in -

cor po ra ção de no vas fon tes ener gé ti cas na vida

das pes so as e das na ções. Dis cu tir, por tan to, uma

mu dan ça na ma triz ener gé ti ca que re al men te bus -

que pre ser var a vida e o bem-es tar dos in di ví du os

no pla ne ta pre ci sa le var em con ta uma pro fun da

trans for ma ção nos pa drões atu a is de pro du ção/

con su mo, no es ti lo de vida, no con ce i to de de sen -

vol vi men to vi gen te e na pró pria or ga ni za ção de

nos sa so ci e da de. Enten do que, para con cre ti zar
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uma es tra té gia em ba ses sus ten tá ve is, se ria ne ces -

sá rio in ves tir na di ver si da de e na com ple men ta ri -

da de das fon tes ener gé ti cas, por tan to nas al ter -

na ti vas re no vá ve is como a ener gia eó li ca, so lar

tér mi ca, fo to vol ta i ca, ma rés, on das, bi o mas sa,

pe que nas que das de água (PCHs). Por tan to, dis -

cu tir a ma triz ener gé ti ca im pli ca, em pri me i ro lu -

gar, re fle tir a ser vi ço de quem es ta rá esta nova

ma triz e le var em con ta quem se be ne fi ci a rá ou

qual pro pó si to ser vi rá, ou seja: ener gia para quê e

para quem?

IHU On-Line – Inves tin do na cons tru ção de

no vas hi dre lé tri cas, o Bra sil es ta rá pro du -

zin do ener gia para quem?

Hei tor Sca lam bri ni Cos ta – O Pla no De ce nal de 

Expan são de Ener gia Elé tri ca – PDEE 2006-2015,

di vul ga do pelo go ver no federal, tem pou co apre ço 

pela bus ca da efi ciên cia ener gé ti ca e do uso ra ci o -

nal de ener gia. Foi ela bo ra do para be ne fi ci ar as

in dús tri as do se tor ele tro-in ten si vo, como as em -

pre sas pro du to ras de fer ro, pas ta de ce lu lo se e alu -

mí nio pri má rio, que são gran des con su mi do ras (e

des per di ça do ras) de ener gia, con cen tran do em

três me ga pro je tos (as usi nas hi dre lé tri cas de Ji rau

e San to Anto nio – no rio Ma de i ra, em Ron dô nia, a 

de Belo Mon te, no rio Xin gu, no Pará e a usi na nu -

cle ar de Angra III), que ca u sa rão gran des im pac tos 

so ci a is e am bi en ta is e têm uma chan ce ra zoá vel

de dar er ra do. Empre en di men tos es tes re cha ça -

dos pe los mo vi men tos so ci a is e pela so ci e da de

bra si le i ra há anos, de vi do aos im pac tos am bi en ta is 

que pro vo ca rão.

O go ver no não deu mu i ta im por tân cia à ado -

ção de no vas ma tri zes de ener gia re no vá vel no

país. As ener gi as re no vá ve is são re le ga das no

PDEE, en quan to de ve ri am ser en ca ra das como a

gran de so lu ção para a ques tão ener gé ti ca. O Bra -

sil já é ca paz de pro du zir em quan ti da de ener gia

so lar tér mi ca, so lar fo to vol ta i ca, eó li ca ou bi o -

mas sa, en tre ou tras, e só não o faz por fal ta de

von ta de po lí ti ca do go ver no. O go ver no se gue

des con si de ran do essa ten dên cia in ter na ci o nal

ape sar do país pos su ir po ten ci al para su prir to tal -

men te a de man da na ci o nal atu al e tam bém para

for ne cer ele tri ci da de a lo ca is re mo tos que não a

pos su em ou que uti li zam ou tras fon tes, como a

ge ra ção a di e sel ou a gás.

Ao des pre zar as fon tes re no vá ve is, o país

aca ba de i xan do de eco no mi zar ener gia. Essas

fon tes po de riam tam bém re sol ver pro ble mas

atu a is do se tor, como o pico de con su mo ca u sa do 

por chu ve i ros elé tri cos e que pode ser re du zi do

uti li zan do a ener gia so lar tér mi ca, be ne fi ci an do a

to dos, in clu si ve às con ces si o ná ri as. Assim a de -

man da po de ria ser mais ba lan ce a da e o fa tor de

car ga ele va do.

IHU On-Line – Num mo men to em que tan to

se dis cu te a ques tão am bi en tal e o aque ci -

men to glo bal, por que vi a bi li zar gran di o sos

pro je tos de usi nas hi dre lé tri cas no rio Ma -

de i ra e no Xin gu, por exem plo, se já está

com pro va do que gran des hi dre lé tri cas ge -

ram im pac tos am bi en ta is?

He i tor Sca lam bri ni Cos ta – Os pla nos e es tra -

té gi as de ex pan são da ofer ta de ener gia elé tri ca

fe i to pela Empre sa de Pes qui sa Ener gé ti ca – EPE

pres su põe a con ti nu i da de de cons tru ção de gran -

des bar ra gens e a pre va lên cia da op ção hi dre lé tri -

ca para as se gu rar 4/5 da ofer ta, de i xan do a ter me -

le tri ci da de (gás na tu ral, car vão mi ne ral, de ri va dos 

de pe tró leo e nu cle ar) os 20% res tan tes.

Para a ela bo ra ção des te ce ná rio, é con si de -

ra da a cons tru ção de gran des hi dre lé tri cas na re -

gião Nor te do país, a con clu são de Angra III e a

cons tru ção de ou tras no vas nu cle o e lé tri cas, en -

quan to que a in ser ção da ener gia so lar e eó li ca na

ma triz ener gé ti ca na ci o nal se man tém de for ma

in ci pi en te. A ener gia elé tri ca ob ti da a par tir do po -

ten ci al hi dráu li co de um rio, atra vés da cons tru ção 

de uma bar ra gem, com a con se quen te for ma ção

de um re ser va tó rio, tem se re ve la do no ce ná rio

na ci o nal e in ter na ci o nal in sus ten tá vel. São iden ti -

fi ca dos pro ble mas fí si co-quí mi co-bi o ló gi cos de -

cor ren tes da im plan ta ção e ope ra ção de uma usi -

na hi dre lé tri ca e de sua in te ra ção com as ca rac te -

rís ti cas am bi en ta is do lo cal de cons tru ção (por

exem plo, al te ra ção do re gi me hi dro ló gi co, as so -

re a men to, emis sões de ga ses es tu fa a par tir da de -

com po si ção or gâ ni ca no re ser va tó rio, en tre ou -

tros), além dos as pec tos so ci a is, par ti cu lar men te

com re la ção às po pu la ções ri be i ri nhas atin gi das

pe las obras (for ma ção do re ser va tó rio), in va ri a -

vel men te des con si de ra das, di an te dos des lo ca -

men tos des tas po pu la ções.
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Hi dre lé tri cas des ne ces sá ri as

As hi dre létri cas pre vis tas nos rios Ma de i ra e

Xin gu são des ne ces sá ri as para aten der as ne ces -

si da des elé tri cas do país. Fo ram pro je ta das para

be ne fi ci ar as in dús tri as do se tor ele tro-in ten si vo,

como as em pre sas pro du to ras de fer ro, ce lu lo se e 

alu mí nio pri má rio, que são gran des con su mi do -

ras (e des per di ça do ras) de ener gia, além de ob vi -

a men te as gran des em pre i te i ras (fon te de “eter -

na” cor rup ção).

Exis tem ou tras al ter na ti vas de ofer ta de ener -

gia elé tri ca sem a ne ces si da de des tas obras tão re -

ne ga das pela so ci e da de ci vil bra si le i ra. Alter na ti -

vas como a re po ten ci a ção (mo der ni za ção) das hi -

dre lé tri cas já exis ten tes, me lho rar a efi ciên cia e

con ser va ção de ener gia, uti li zar o aque ci men to de 

água com ener gia so lar para subs ti tu i ção dos chu -

ve i ros elé tri cos, den tre ou tras me di das, se ri am su -

fi ci en tes para ofer tar a ener gia elé tri ca ne ces sá ria

ao país, sem a ne ces si da de de re a li zar es tas gran -

des obras. Por tan to, o Bra sil não tem ne ces si da de

de cons tru ir as usi nas hi dre lé tri cas no rio Ma de i ra

e no Xin gu para atin gir as me tas do PAC. Estas de -

ci sões, re fe ren tes à cons tru ção de usi nas de ge ra -

ção de ele tri ci da de, têm sido ex pos tas di an te de

um su pos to au men to dos ris cos de dé fi cit de ener -

gia, ali men ta das pela sín dro me do apa gão. Pa re -

ce-me mais in te li gen te bus car for mas de au men tar

a efi ciên cia e a con ser va ção de ener gia e de en con -

trar, na di ver si da de das fon tes re no vá ve is, as múl ti -

plas sa í das para os pro ble mas ener gé ti cos do país.

IHU On-Line – O se nhor afir ma que o tra ta -

men to dado à ques tão ener gé ti ca no PAC foi 

de cep ci o nan te. Por quê? De que ma ne i ra o

PAC po de ria con tri bu ir para o efe ti vo de sen -

vol vi men to do país, no que se re fe re à ener -

gia elé tri ca?

He i tor Sca lam bri ni Cos ta – Pode se afir mar

que o tra ta men to dado à ques tão ener gé ti ca no

PAC foi de cep ci o nan te e frus tran te para aque les

que al me jam um de sen vol vi men to em nos so país

mais igua li tá rio, me nos ex clu den te e sus ten tá vel

am bi en tal men te. Esta mos na con tra mão da his tó -

ria, pois os mais re cen tes es tu dos do Pa i nel Inter -

go ver na men tal so bre Mu dan ça Cli má ti ca da

Orga ni za ção das Na ções Uni das têm apon ta do

como o pior vi lão das mu dan ças cli má ti cas o uso

dos com bus tí ve is fós se is (pe tró leo, gás na tu ral e

car vão mi ne ral) ca u sa do res do efe i to es tu fa. E, la -

men ta vel men te, são es tes com bus tí ve is que re ce -

be ram os ma i o res re cur sos des ti na dos pelo PAC.

Com uma pre vi são de apor te de re cur sos da

or dem de R$ 274,8 bi lhões até 2010, a área de in -

fra es tru tu ra ener gé ti ca teve a ma i or fa tia do bolo

de in ves ti men tos. O pla no mos tra o viés con ser va -

dor do go ver no por in ves tir em com bus tí ve is fós -

se is (ma i o res ca u sa do res do aque ci men to glo bal).

A ru bri ca pe tró leo e gás le vou R$ 179 bi lhões, en -

quan to para o de sen vol vi men to de fon tes re no vá -

ve is de ener gia se rão des ti na das “mi ga lhas” da or -

dem de R$ 17,4 bi lhões. O se tor elé tri co, por sua

vez, re ce be rá R$ 65,9 bi lhões para in ves ti men to

em ge ra ção de ener gia e R$ 12,5 bi lhões para in -

ves ti men tos em trans mis são e dis tri bu i ção.

Ape sar do se tor elé tri co re ce ber me nos re cur -

sos que o se tor pe tró leo e gás, o PAC aten deu às

re i vin di ca ções dos em pre sá ri os do se tor elé tri co

(leia-se as gran des em pre sas trans na ci o na is), be -

ne fi ci an do-as com mu dan ças nas re gras de em -

prés ti mos con ce di dos pelo BNDES, que au men ta -

ram as fa ci li da des para os em pre sá ri os do se tor.

Os pra zos de pa ga men to fo ram es ten di dos de 14

para 20 anos e os pra zos de ca rên cia au men ta dos

de seis me ses para um ano. Além dis so, o fi nan ci a -

men to pode che gar a até 80% do va lor to tal do

em pre en di men to. Tam bém há ou tras fa ci li da des,

como a re du ção do va lor das ga ran ti as dos pro je -

tos de cons tru ção de usi nas hi dre lé tri cas e a di mi -

nu i ção das exi gên ci as de pre vi são de flu xo de ca i -

xa para fi nan ci a men tos no se tor de ener gia. O go -

ver no, com es sas “fa ci li da des”, es pe ra vi a bi li zar

pro je tos de usi nas hi dre lé tri cas de Ji rau (3.300

Mw) e San to Anto nio (3.150 Mw), no rio Ma de i ra

(bar ra gem de 217 km), em Ron dô nia e de Belo

Mon te (5.500 Mw), e no rio Xin gu, no Pará (bar ra -

gem de 440 km).

Antes que o Bra sil se ren da ao ape lo da ener -

gia nu cle ar (am bi en tal men te in cor re ta por ca u sa

dos ris cos de aci den tes e da pro du ção de re sí du os

ra di o a ti vos), ou con ti nue lu tan do con tra a so ci e -

da de ci vil para apro var a cons tru ção de no vas hi -

dre lé tri cas e ter me lé tri cas, pa re ce mais in te li gen te
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bus car for mas de au men tar a efi ciên cia e a con ser -

va ção de ener gia, e de en con trar, na di ver si da de

das fon tes renováveis, as múltiplas saídas para os

problemas energéticos do país.

IHU On-Line – Dis cu tir as mu dan ças na ma -

triz ener gé ti ca bra si le i ra im pli ca em dis cu -

tir tam bém mu dan ças no sis te ma de pro du -

ção e con su mo? Como o se nhor re la ci o na

es ses as pec tos?

He i tor Sca lam bri ni Cos ta – Um mo de lo sus -

ten tá vel só será pos sí vel a par tir da mu dan ça dos

mo dos de pro du ção e de con su mo da so ci e da de.

É a ra zão ca pi ta lis ta com base no con su mis mo, no 

mi li ta ris mo, e na da ló gi ca de acu mu la ção do ca -

pi tal que está le van do o nos so pla ne ta – e os se res

vi vos que o ha bi tam – a uma si tu a ção ca tas tró fi ca

do pon to de vis ta do meio am bi en te, das con di -

ções de so bre vi vên cia da vida hu ma na e da vida

em ge ral.

O pa ra dig ma do cres ci men to eco nô mi co

deve e pre ci sa ser pro fun da men te al te ra do. Pre ci -

sa mos nos ade quar à ve lo ci da de dos acon te ci -

men tos, pois o caos cli má ti co e suas con se quên -

ci as se trans for ma rão, em pou cos anos, num fa tor

de con tes ta ção glo bal do ca pi ta lis mo como ja ma is 

hou ve na his tó ria. Para es tar à al tu ra dos acon te ci -

men tos, uma boa ide ia é co me çar a de i xar de lado 

um con ce i to de cres ci men to eco nô mi co que nos

foi im pos to pelo pró prio ca pi ta lis mo.

A ques tão cen tral é como va mos mu dar o sis -

te ma de pro du ção. Na me di da em que se muda a

pro du ção, se mu da rá o con su mo. A pro du ção co -

man da e obri ga o con su mo. Se há pre o cu pa ção

em mu dar a ques tão am bi en tal, é pre ci so se pen sar 

em mu dar o sis te ma de pro du ção, o mo de lo atu al

da ci vi li za ção oci den tal in dus tri a li za da. Te mos que

com ba ter aque les que pa re cem obe de cer a uma

men ta li da de de sen vol vi men tis ta ain da cal ca da na

vi são do “mais e ma i or” e que ig no ra as di men sões

so ci o am bi en ta is do “cres ci men to in fi ni to”.

O fato é que ja ma is ha ve rá, sob o sig no do

ca pi ta lis mo, a “sal va ção am bi en tal”. Por isso, a

luta so ci o am bi en tal é hoje o ins tru men to mais im -

por tan te para a su pe ra ção do ca pi ta lis mo an tes

que o ca pi ta lis mo aca be com as con di ções para

que a humanidade exista nesse Planeta.

IHU On-Line – Como o se nhor per ce be a

cri a ção das Pe que nas Cen tra is Hi dre lé tri -

cas en quan to al ter na ti va para o fun ci o na -

men to efe ti vo da ener gia elé tri ca no país?

He i tor Sca lam bri ni Cos ta – O Bra sil tem ca -

rac te rís ti cas ge o grá fi cas e hi dro ló gi cas que fa vo re -

cem o em pre go da ener gia hi dro e lé tri ca. No país,

exis te um im por tan te po ten ci al, iden ti fi ca do atra -

vés das PCHs, es ti ma do em 9.800 Mw, con si de -

ran do usi nas com até 30 Mw de po tên cia ins ta la da 

e com o re ser va tó rio de até 3 km2.

Uma PCH não é uma cen tral em ta ma nho re -

du zi do, e sim uma con cep ção di fe ren te e mais

sim ples de uma cen tral hi dre lé tri ca. A agres são à

na tu re za des te tipo de em pre en di men to é mu i to

me nor que o ca u sa do pe las gran des hi dro e lé tri -

cas. Sem dú vi da, as PCHs se cons ti tu em em uma

fon te de ener gia elé tri ca que de ve mos apo i ar,

para a cons tru ção de uma ma triz ener gé ti ca mais

re no vá vel e di ver si fi ca da.

IHU On-Line – Como o se nhor re la ci o na a

ques tão ener gé ti ca e o de sen vol vi men to

sus ten tá vel?

He i tor Sca lam bri ni Cos ta – Mu i tos acre di tam

e ma ni fes tam a cren ça de que o mer ca do pode ser 

o res pon sá vel pela im plan ta ção da fi lo so fia do de -

sen vol vi men to sus ten tá vel. Acre di tam que com o

de cor rer do tem po, e com o sur gi men to de no vas

tec no lo gi as, os pro ble mas am bi en ta is po dem ser

sa na dos e su pe ra dos, re sul tan do uma me lho ria

no bem-es tar so ci al ou mes mo a di mi nu i ção das

de si gual da des so ci a is.

O fato é que o de sen vol vi men to sus ten tá vel

não pode ser tra ta do ape nas como uma ques tão

res tri ta a po lí ti cas am bi en ta is e tec no ló gi cas. Os

pro ble mas da de si gual da de so ci al e do modo de

pro du ção atu al são os obs tá cu los para se al can çar

uma for ma de de sen vol vi men to ca paz de pre ser -

var o meio am bi en te e, ain da as sim, pro por ci o nar

me lho res con di ções de vida as pes so as ex clu í das

do sis te ma de tra ba lho. Um mo de lo sus ten tá vel só 

será pos sí vel a partir da mudança dos modos de

produção e de consumo da sociedade.

Como po de mos ob ser var em nos so país, a

te má ti ca da ofer ta da ener gia traz ques tões de or -

dem po lí ti ca de cor ren te da for ma como as di fe -
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ren tes op ções ener gé ti cas são im pos tas à so ci e da -

de. O tra ta men to da ques tão ener gé ti ca con ti nua

a re ve lar a pre va lên cia da vi são li be ral-mer can ti -

lis ta, que con ce be o se tor ener gé ti co como um

cam po de re la ções de tro ca de mercadorias, com

vistas à ampliação da acumulação de capital.

IHU On-Line – Qual é o pa pel das fon tes re -

no vá ve is de ener gia na ma triz ener gé ti ca

bra si le i ra?

He i tor Sca lam bri ni Cos ta – As fon tes re no vá -

ve is de ener gia, como bi o mas sa, PCHs, eó li ca e

ener gia so lar, in clu in do a fo to vol ta i ca, têm e te rão

um pa pel fun da men tal a cum prir, pois au men tam

a di ver si da de da ofer ta de ener gia; as se gu ram a

sus ten ta bi li da de da ge ra ção de ener gia a lon go

pra zo; re du zem as emis sões at mos fé ri cas de po lu -

en tes; cri am no vas opor tu ni da des de em pre gos

nas re giões ru ra is, ofe re cen do opor tu ni da des para 

fa bri ca ção lo cal de tec no lo gia de ener gia; e for ta -

le cem a ga ran tia de for ne ci men to por que, di fe ren -

te men te do se tor de pen den te de com bus tí ve is fós -

se is, não re que rem im por ta ção.

Além de so lu ci o nar gran des pro ble mas am bi en -

ta is, como o efe i to es tu fa, as no vas re no vá ve is aju -

dam a com ba ter a po bre za, e tam bém po dem au -

men tar o aces so à água po tá vel pro ve ni en te de

po ços. Água lim pa e ali men ta ção co zi da re du zem

a fome (95% dos ali men tos pre ci sam ser co zi dos

an tes de se rem in ge ri dos). Pode ha ver a re du ção

de tem po que mu lhe res e cri an ças gas tam nas ati -

vi da des bá si cas de so bre vi vên cia (bus can do to ras, 

co le tan do água, co zi nhan do). Além dis so, ener gia 

em casa fa ci li ta o aces so à edu ca ção, au men ta a

se gu ran ça e per mi te o uso de mí dia e co mu ni ca -

ção na es co la; di mi nu ir o des ma ta men to.

Os es tu dos re a li za dos pelo World Wa ter Fo -

rum – WWF [Fó rum Mun di al da Água] mos tram

que, num ce ná rio elé tri co sus ten tá vel, as fon tes

como so lar, eó li ca, bi o mas sa e PCHs po dem for -

ne cer até 20% da ge ra ção to tal de ele tri ci da de,

em pre gan do oito mi lhões de pes so as e re du zin do

as emis sões dos ga ses de efe i to es tu fa. Bas ta para

isso que se re to me a fase 2 do Pro in fa (Pro gra ma

de Incen ti vo às Fon tes Alter na ti vas de Ener gia

Elé tri ca), que foi aban do na do pelo go ver no.

IHU On-Line – Como o se nhor se po si ci o na

em re la ção ao de ba te so bre ener gia no

país? E a ques tão dos agro com bus tí ve is?

He i tor Sca lam bri ni Cos ta – Em toda a dis cus -

são atu al so bre ener gia no Bra sil, se fala sem pre

na ame a ça dos apa gões fren te ao cres ci men to

eco nô mi co anun ci a do. Nem o go ver no, nem as

au to ri da des do se tor ener gé ti co, nem os res pon sá -

ve is pela ad mi nis tra ção do se tor elé tri co bra si le i ro, 

nem os dis tri bu i do res fa lam uma só pa la vra so bre

eco no mia de ener gia, ra ci o na li za ção do gas to de

ener gia, efi ciên cia, ma nu ten ção, mo der ni za ção.

Só a obra nova pa re ce in te res sar e ser ca paz

de ge rar ener gia no Bra sil. Cada vez é mais cons -

tan te ou vir de cla ra ções go ver na men ta is e de “téc -

ni cos” de em pre sas es ta ta is e pri va das, de mons -

tran do des pre zo pe las ener gi as re no vá ve is e gran -

de dose de ig no rân cia so bre o de ba te ener gé ti co

con tem po râ neo. Di fe ren te men te des tas de cla ra -

ções pre con ce i tu o sas so bre as ener gi as al ter na ti -

vas como so lu ção para o pro ble ma ener gé ti co do

Bra sil, elas po dem, sim, aten der às ne ces si da des e

de man das fu tu ras, di ver si fi can do e com ple men -

tan do a ma triz elé tri ca. Ao es ta bi li zar em tor no de

70% de ener gia hí dri ca, os ou tros 30% po dem ser

per fe i ta men te adi ci o na dos por fon tes re no vá ve is,

es pe ci al men te bi o mas sa, PCHs, eó li ca e so lar –

que nem foi in clu í da no Proinfa.

O Pro in fa foi cri a do para es ti mu lar as fon tes

al ter na ti vas de ener gia, e que em cin co anos não

re a li zou nem 40% das suas me tas ori gi na is, re la ti -

va men te ba na is, diga-se de pas sa gem, de con se -

guir ge rar 3.300 Mw de ele tri ci da de a par tir de

bi o mas sa, eó li ca e hí dri ca com base em PCHs.

Bi o com bus tí ve is

Ve ja mos o que está ocor ren do com re la ção à 

pro du ção do eta nol e do bi o di e sel. Com base no

mo de lo do agro ne gó cio, que des ti na gran des ex -

ten sões de ter ra para a mo no cul tu ra, pro cu ra-se

trans for mar o Bra sil em gran de ex por ta dor de

com bus tí ve is lí qui dos com o apo io e ga nân cia de

gran des gru pos eco nô mi cos e fun dos de in ves ti -

men tos. Este mo de lo ca u sa im pac tos ne ga ti vos
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em co mu ni da des cam po ne sas, ri be i ri nhas, in dí ge -

nas e qui lom bo las, que têm seus ter ri tó ri os ame a -

ça dos pela ex pan são do capital.

O que se ve ri fi ca hoje é a com pra de ter ras

por es tran ge i ros (ja po ne ses, chi ne ses, ame ri ca -

nos, fran ce ses, ho lan de ses e in gle ses), que es tão

apor tan do no país, com pran do usi nas e for man do 

um es to que de ter ras que ren de uma va lo ri za ção

ace le ra da, na li nha da es pe cu la ção tí pi ca das zo -

nas ur ba nas. O Bra sil en tra com a ter ra, a água e o 

sol, e mão-de-obra ba ra ta. Já eles co lhem, ex por -

tam e ven dem o pro du to, apli can do os lu cros lá

fora. Fi cam com o ver de da cana e dos dó la res e,

nós, com o ama re lo da fome. Sem aban do nar es -

tas fon tes de ri que za para o país, o mo de lo agrí co -

la a ser ado ta do de ve ria es tar ba se a do na agro e -

co lo gia, no zo ne a men to agrí co la e na di ver si fi ca -

ção da pro du ção. Ele deve ser ori en ta do por um

sen ti do de de sen vol vi men to, que for ta le ça a agri -

cul tu ra fa mi li ar e o de sen vol vi men to re gi o nal, e

não pela ló gi ca de que rer, aci ma de tudo, trans for -

mar o Bra sil em um gran de ex por ta dor de com -

bus tí ve is. Tem se afir ma do com in sis tên cia, ao

lon go dos anos, que não exis te so lu ção para os

pro ble mas ur ba nos do Bra sil, sem me lho rar a

qua li da de de vida no cam po. Assim, a ques tão

cru ci al não deve ser plan tar isto ou aqui lo, mas

sim “plan tar para quê e para quem”? Essas ques -

tões, por sua vez, de vem es tar su bor di na das a

uma per gun ta mais ge ral: qual pa drão de de sen -

vol vi men to e de con su mo a so ci e da de bra si le i ra

de se ja? A pro du ção de agro-com bus tí ve is como

eta nol e bi o di e sel só faz sen ti do se me lho rar a

qualidade de vida do povo.

IHU On-Line – Qual é o in te res se do Bra sil

em uti li zar ener gia nu cle ar como fon te

ener gé ti ca? Essa op ção pode ser con si de ra -

da um re gres so?

He i tor Sca lam bri ni Cos ta – O Bra sil não tem

necessi da de de cons tru ir mais usi nas nu cle a res

para atin gir a meta do PAC de au men tar a ofer ta

de ener gia elé tri ca. Fon te de ener gia elé tri ca am -

bi en tal men te in cor re ta por ca u sa dos ris cos de

aci den tes e pela pro du ção de re sí du os ra di o a ti -

vos, o uso da nu cle o e le tri ci da de pelo Bra sil é es -

tra te gi ca men te in cor re to, e de ve ria ser de fi ni ti va -

men te des car ta da.

Os de fen so res da tec no lo gia nu cle ar in sis tem

que a ener gia nu cle ar não emi te dió xi do de car bo -

no (CO2) e, por isso, é uma boa op ção para en -

fren tar o aque ci men to glo bal. Os lo bis tas des ta

tec no lo gia não in cor po ram em seus cál cu los o

pro ces so com ple to da ener gia nu cle ar, por que

con si de ra mos a mi ne ra ção do urâ nio (com bus tí -

vel nu cle ar), o trans por te, o en ri que ci men to do

urâ nio, a pos te ri or des mon ta gem da cen tral e o

pro ces sa men to e con fi na men to dos re sí du os ra di -

o a ti vos. Esta op ção pro duz en tre 30 e 60 gra mas

de CO2 por qui lo watt-hora ge ra do. Estes da dos

são da Agên cia Inter na ci o nal de Ener gia Atô mi ca,

e é im por tan te não omi ti-los no de ba te so bre as

so lu ções ao de sa fio ener gé ti co do país. Ain da

mais, por que o cál cu lo que faz hoje o Oxford Re -

se arch Group che ga até 113 gra mas de CO2 por

qui lo watt/hora. Isso é apro xi ma da men te a emis -

são de uma ter mo e lé tri ca a gás. Por tan to, aqui

tam bém há um mito, um afã de des car tar, cor tar e

mos trar uma par ci a li da de da re a li da de des ta fon te 

de ener gia. Tam bém, o uso de água na tec no lo gia

nu cle ar é alto e im pli ca de je tos só li dos.
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