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Apresentação 

Este texto foi elaborado conforme solicitação das organizações não-governamentais 
Amigos da Terra - Amazônia Brasileira (AdT) e Bank Information Center (BIC), com o 
objetivo de apresentar uma avaliação das principais questões de ordem sócio-ambiental 
que envolvem as usinas hidrelétricas construídas e planejadas na Região Amazônica 
continental, abrangendo não apenas o território brasileiro como também todos os países 
transfronteiriços. Para tanto, foram considerados os nove países da região: Bolívia, 
Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela –, 
onde usinas hidrelétricas foram construídas ou estão sendo planejadas no atual contexto 
de integração energética latino-americana. 

Este documento está sendo apresentado primeiramente, como texto de referência para o 
debate durante o Seminário ”Políticas públicas e obras de infra-estrutura na Amazônia: 
Cenários e desafios para o fortalecimento da governança socioambiental”, em Brasília 
nos dias 19 e 20 de maio de 2010. A versão final deste documento irá incorporar os 
elementos levantados durante o debate no seminário. 

A definição da área de estudo partiu da noção de bacia hidrográfica, mas não se 
restringiu a ela. A Bacia hidrográfica Amazônica é constituída pelo maior sistema 
hidrográfico do mundo, com aproximadamente 6.400.000 km2, sendo a maior reserva de 
água doce do planeta. O principal sistema do Rio Amazonas, o eixo Ucayali-Solimões-
Amazonas chega a 6.762 km de comprimento. Ademais, são mais de 1.000 afluentes 
principais que drenam a bacia desde as vertentes orientais dos Andes, o maciço das 
Guianas e o planalto brasileiro (ver a figura 1). 
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Figura 1: A Região Amazônica considerada neste estudo 
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É neste território, constituído por cinco sub-bacias, que as usinas hidrelétricas estão 
sendo construídas ou planejadas: Alto Amazonas: formada pelos rios Japurá 
(Colômbia, Brasil), Putumayo (Colômbia, Equador, Peru, Brasil), Marañon e Ucayali 
(Peru), Purus (Peru, Brasil), Madre de Dios (Bolívia, Brasil), Guaporé (Bolívia, Brasil) 
e Solimões (Peru, Brasil); Baixo Amazonas: compreende o Rio Amazonas e seus 
afluentes - baixo dos rios Branco, Negro, Madeira, Tapajós e Xingu(Brasil); Orinoco-
Alto do Rio Negro: compreende a porção norte da bacia e os afluentes da margem 
esquerda do Amazonas - alto do rio Negro (Colômbia, Venezuela, Brasil), cabeceira do 
rio Branco (Brasil), rio Orinoco (Venezuela); Tocantins-Xingu: compreende a porção 
sul da bacia e os afluentes da margem direita do Amazonas - rios Juruena, Teles Pires, 
parte do Tapajós, Xingu, Araguaia, Tocantins (Brasil); e Guiana: compreende os rios 
Essequibo e Courantjin (Guiana), Suriname e Maracaibo (Suriname), Mana, Sinnamary, 
Apuruaque e Oiapoque (Guiana Francesa).  

Todavia, não é somente a referência físico-territorial que serve para demarcar a área de 
estudo. Ao monopolizar os recursos hídricos para a geração de eletricidade, o processo 
de acumulação do capital desconhece as fronteiras políticas e transforma os rios 
amazônicos em jazidas de megawatts, promovendo a exclusão social e a degradação 
ambiental.   

O trabalho está distribuído em cinco partes. As três primeiras trazem uma retrospectiva 
histórica das usinas hidrelétricas construídas, em construção e planejadas na região 
amazônica. Na quarta parte, é destacado o acordo entre o Peru e o Brasil para a 
construção de seis usinas, como elemento definidor do que se pode denominar uma 
tendência no planejamento e execução de usinas hidrelétricas na região amazônica, no 
contexto da integração energética regional. Por último, na quinta parte são apontadas as 
questões para reflexão, com respeito aos desafios e às possibilidades de reorientação 
desta política energética em desenvolvimento nos países amazônicos.       

 

Parte I: O quê a história nos conta: as usinas hidrelétricas construídas na Amazônia 
               

A primeira usina de porte construída na região amazônica foi a de Brokopondo no 
Suriname (início de operação em 1964 e potência de 189 MW). No território brasileiro, 
atualmente são 16 usinas hidrelétricas em operação: Coaracy Nunes (1975-78MW); 
Curuá-Una (1977-30,3MW); Isamu Ikeda (1982-29MW); Tucuruí (1984-8.370MW); 
Balbina (1989-250MW); Samuel (1996-216MW); Juba I e I I  (1996-84MW); Serra da 
Mesa (1998-1.275MW); Pitinga (1999-25MW); Manso (2000-210MW); Lajeado 
(2001-902MW); Guaporé (2003-120MW); Jauru (2003-122MW); São Salvador 
(2005-243MW); Cana Brava (2006-456MW); Peixe Angelical (2006-452MW). Na 
Venezuela, nas proximidades do Parque Nacional Canaima (Amazônia), encontram-se 
em operação no rio Caroni 3 usinas hidrelétricas: Guri (1978-10.300MW); Macagua 
(1997-3.140MW); Caruachi (2003-2.160MW). No Equador, no maciço rochoso do 
vale do rio Pastaza, encontram-se em operação 3 usinas: Pisayambo-Pucará (1977-
73MW); Agoyán (1987-156MW); San Francisco (2007-230MW). Na Guaiana 
Francesa encontra-se em operação a usina Petit-Saut (1994-155MW). Nos demais 
países da região, nenhuma usina hidrelétrica encontra-se em operação embora existam 
diversos projetos (ver a Parte III).  
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A seguir, são indicadas as principais questões que envolvem as hidrelétricas construídas 
na região. 

1. Por que usinas hidrelétricas são construídas na Amazônia? A inserção do 
    território amazônico na divisão internacional da produção eletro-intensiva  

Foi no período do pós 2ª. Guerra mundial que ficou definido o papel que os países do 3º. 
Mundo teriam no cenário econômico internacional. Organismos financeiros 
internacionais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional foram criados 
para fomentar um novo padrão de acumulação do capitalismo em escala mundial, 
baseado em investimentos em infra-estrutura para viabilizar a ampliação da produção 
industrial de base. No continente latino americano, este processo ficou conhecido como 
“substituição de importação” e foi saudado como indicador do progresso e do 
desenvolvimento econômico. Os governos de cada país foram identificados como 
agentes deste processo, recebendo os recursos do capital financeiro internacional 
avalizados pelos organismos multilaterais. 

A partir dos anos 50 do século passado, o território amazônico passou a receber 
investimentos para consolidar este processo, caracterizado pela apropriação dos recursos 
naturais - bens minerais - para exportação. 

Minérios como a bauxita foram identificados no Brasil, no Suriname, na Venezuela; 
ferro no Brasil e na Venezuela; manganês, níquel e silício no Brasil; cobre, zinco, 
tungstênio e molibdênio no Peru; gipsita na Colômbia. Além, é claro, dos metais 
preciosos como ouro no Peru, Colômbia, Suriname, Guiana, Venezuela e Brasil, e prata 
no Peru. 

Por sua vez, a Bacia hidrográfica Amazônica já referenciada passou a ser identificada 
única e exclusivamente pelo seu potencial hidrelétrico. Estavam dadas as pré-condições 
para a apropriação dos recursos naturais na Amazônia: por um lado, a disponibilidade 
de minérios, e por outro, os recursos hídricos monopolizados para a produção de energia 
elétrica.   

Dessa forma, a região se insere no sistema de produção internacional como fornecedora 
de bens primários de origem mineral (notadamente minério de ferro, bauxita, manganês, 
zinco, cobre, chumbo), exportados na forma bruta ou transformados em metais 
primários (lingotes de alumínio, ligas de ferro, aço) de alto conteúdo energético, baixo 
valor agregado e degradadores do meio ambiente. 

1.1. A usina Brokopondo (Suriname) 

A usina de Brokopondo foi a primeira hidrelétrica construída na região. Com uma 
capacidade instalada de 189 MW, das quais apenas 120 MW no máximo estão 
disponíveis (ELS, 2008), a usina foi construída para a produção de alumina (etapa 
intermediária da produção de alumínio a partir da bauxita) pela empresa Suralco 
(Surinam Aluminium Co.), subsidiária da Alcoa, localizada na cidade de Paranam. Sua 
construção no período 1960-1964 resultou na formação de um reservatório de 1.560 
km2, e na expulsão de cerca de 6.000 assim denominados “negros da floresta”, 
envolvendo 34 vilas das populações tradicionais Saramaca e Njyuka que foram 
removidas para “vilas de transmigração”. O contrato de concessão firmado pelo governo 



 

!

$!

do Suriname com a Suralco tem a duração de 75 anos e, embora previsse que parte da 
energia produzida devesse ser garantida para suprir os serviços públicos, somente 34 
anos depois as vilas de transmigração receberam a rede de eletrificação rural. O 
reservatório de Brokopondo também foi o primeiro a indicar os efeitos da não retirada 
da cobertura vegetal nas florestas tropicais. Durante os primeiros dois anos os 
operadores da usina utilizaram máscaras de proteção ao gás sulfídrico resultante do 
processo de decomposição orgânica. 

1.2. A usina Coaracy Nunes (Amapá-Brasil) 

A segunda usina foi Coaracy Nunes com 40 MW, que entrou em operação em 1975 para 
suprir a empresa de mineração de manganês ICOMI - Indústria e Comércio de Minérios 
S.A., localizada na cidade de Santana, na Serra do Navio (estado do Amapá). Esta 
empresa era controlada pela Companhia Auxiliar de Empresas de Mineração (CAEMI), 
holding criada na década de 50 pelo empresário Augusto Trajano de Azevedo Antunes 
que se associou à Bethlehem Steel Company - naquela época uma das gigantescas 
corporações norte-americanas produtoras de aço, que passou a participar com 49% do 
capital da empresa. Nos anos 80 a Bethelehm se afastou da ICOMI e, em 2002, esta 
empresa decretou concordata.   

Por sua vez, a Icomi encerrou suas atividades em 1997, ficando seu espólio em disputa 
até 2003 quando foi sucedida pela Tocantins Mineração S.A. (negócio de R$ 1,00) que 
"assumiu" o passivo da antecessora. 

Os processos de valorização do manganês da Serra do Navio estenderam-se por mais de 
quatro décadas, período no qual foram comercializadas mais de 34 milhões de toneladas 
do minério. Estima-se que para a mercantilização desta quantia, e de cerca de 900 mil 
toneladas de carbonato, foi necessária a movimentação de mais de 123 milhões de 
toneladas de material estéril, o beneficiamento de mais de 61 milhões de toneladas de 
minério e a geração de mais de 26 milhões de toneladas de rejeitos. 

A extinta Icomi recebeu em 2000 da SEMA (órgão ambiental do estado do Amapá) 
duas multas ambientais, no valor total de cinqüenta e dois milhões de reais por 
transporte e depósito de material contaminado. Até hoje, esse passivo ambiental não foi 
pago enquanto 80% da população ainda vive com menos de dois salários mínimos. 

A usina foi construída no rio Araguari com um reservatório de 23,1 km2. Desde o ano de 
2000, a capacidade instalada foi ampliada para 78 MW.  

Ainda, cabe assinalar a segunda usina hidrelétrica na região amazônica brasileira Curuá-
Una, cuja construção iniciou-se em 1968 no rio Curuá-Una, localizado no município de 
Santarém no estado do Pará, tendo a sua nascente na serra do Cachimbo e sua foz na 
margem direita do rio Amazonas. Com uma capacidade instalada prevista de 40 MW e 
um reservatório de 78 km2, a primeira etapa com 20 MW entrou em operação em 1977. 
A assinalar que atualmente a usina opera com apenas 30,3 MW instalados. 
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1.3. A usina Guri (Venezuela) 

Nesta mesma época foi construída no rio Caroni, Venezuela, há 100 km da foz do rio 
Orinoco, a Usina Hidrelétrica Guri. A construção começou em 1963. A primeira fase foi 
concluída em 1978, com uma capacidade instalada de 2.065 MW. O lago artificial que 
se formou é o segundo maior na Venezuela (depois do Lago de Maracaibo), com uma 
área de 3.919 km2, maior do que o estado de Carabobo. Em 1986 foi concluída a 
segunda fase, definindo a capacidade instalada atual de 10.300 MW. 

Sua produção de energia elétrica encontra como consumidores preferenciais o complexo 
minero-metalúrgico localizado na cidade de Puerto Ordaz (Ciudad Guayana, Estado de 
Bolívar). Esta cidade é a sede de empresas que formam a C.V.G. (Corporación 
Venezolana de Guayana) como Alcasa, Venalum, Alunasa, Tecmin (produtoras de 
alumínio primário, alumina e carvão para ânodos de indústria de alumínio, 
respectivamente), Ferrominera (extração, transformação e comercialização de ferro). 
Também é a sede da SIDOR - Siderurgia del Orinoco. 
 
A Alcasa - Alumínio del Caroni S.A., foi estabelecida em dezembro de 1960, com o 
objetivo de produção de alumínio primário e seus derivados. Em outubro de 1967, a 
empresa começou a operação, tornando-se a primeira planta de redução de alumínio no 
país, com uma capacidade inicial na sua primeira fase de 10.000 toneladas por ano de 
alumínio primário. Atualmente, possui uma capacidade instalada da ordem de 450 mil 
toneladas/ano de produção de alumínio.  
 
Por sua vez, a empresa Venezuelana de Alumínio - Venalum foi formada em 1973 com 
o objetivo de produzir alumínio primário em diversas formas para fins de exportação. 
Trata-se de uma empresa com 80% de capital venezuelana, representado pela 
Corporación Venezolana de Guayana (CVG) e 20% de capital estrangeiro constituído 
pelo consórcio japonês formado pela Showa Denko K.K., Kobe Steel Ltd., Sumitomo 
Chemical Company Ltd, Mitsubishi Aluminium Company Ltd e Marubeni Corporation. 
Iniciou a produção em junho de 1978, com uma capacidade instalada de 430,000 
toneladas de alumínio por ano., sendo que 75% da produção é destinada para os 
mercados dos Estados Unidos, Europa e Japão, colocando os restantes 25% no mercado 
nacional venezuelano. 
 
A empresa SIDOR - Siderurgia del Orinoco entrou em operação em 1963 e em 1967 
alcançou a produção de 2 milhões de toneladas de aço/ano. Em 1997 a empresa foi 
privatizada pelo governo Rafael Caldera, assumindo seu controle a empresa argentina 
Techint, subsidiária da multinacional Ternium, com 59% da participação acionária. 
Além dela, participou da privatização a empresa brasileira Usiminas, com 14,2%. Em 
2008 a SIDOR foi renacionalizada pelo governo Hugo Chaves. Atualmente ela opera 
com uma capacidade atual de produção de 4,2 milhões de toneladas de aço/ano. 
 
1.4. A usina Tucuruí (Pará-Brasil) 
 
Em 1973 foram realizados os primeiros contatos entre o governo brasileiro, através da 
CVRD-Companhia Vale do Rio Doce, e um grupo japonês de produtores de alumínio, 
organizados em consórcio - a LMSA-Light Metals Smelters Association. 
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Em 1975, o estudo de viabilidade foi elaborado pelas empresas Rio Doce Engenharia e 
Planejamento - RDEP (subsidiária da CVRD, hoje extinta) em associação com a 
Montreal Engenharia e a participação da Mitsui e da Nippon Light Metal, e definiu os 
principais parâmetros técnico-econômicos que até hoje orientam o projeto, notadamente 
no que diz respeito ao suprimento em energia, assegurado através de uma tarifa 
indexada ao preço internacional do alumínio.  

A planta de fundição do alumínio, denominada ALBRÁS-Alumínio Brasileiro S.A., 
localizada no município de Barcarena (PA), iniciou sua produção em outubro de 1985 
com 160 mil toneladas/ano, alcançando após sucessivas ampliações a atual capacidade 
instalada de 460 mil toneladas, tendo inicialmente a distribuição da sua composição 
acionária assim constituída: 

 - 51%: CVRD - Companhia Vale do Rio Doce 

 - 49%: NALCO - Nippon Amazon Aluminium Company, consórcio  japones que 
reune a participação das seguintes  empresas: Mitsui Alum. Co. (6,5%); Nippon Light 
Metal (6,0%); Sumitomo Alum. Smelting Co. (5,0%); Mitsubishi Light  Metal (5,0%); 
Showa Alum. Ind. (5,0%) - formando a  Light Metal Smelters Association, com um 
total de 27,5%. Ainda participaram o Fundo de Cooperação Economica  Ultramarina  
(OECF-Governo do Japão), com 40%; 9 trading-companies, com 16%; 8 empresas 
japonesas de transformação do alumínio com 7,0%; 7 empresas japonesas consumidoras 
do  metal, com 8,5%; e o The Industrial Bank of  Japan, com os 1,0% restantes. 

Outra conseqüência do acordo entre o governo brasileiro e o consórcio japonês foi a 
criação da empresa Alunorte para a atividade de refino da bauxita para a produção da 
alumina. Também localizada em Barcarena (Pará), a Alunorte iniciou operação em 
1995, com uma capacidade de 800 mil toneladas/ano. Após sucessivas ampliações, 
atualmente a planta possui a capacidade de 6,26 milhões de toneladas de alumina por 
ano. O controle acionário da Alunorte está distribuído entre a Vale (57%), a CBA-Cia. 
Brasileira de Alumínio (3,6%), a norueguesa Norsk Hydro (34%), e as japonesas Mitsui 
(2,2%), NAAC-Nippon Amazon Aluminium (2,5%) e JAIC-Japan Alunorte Investment 
(0,6%). São frequentes os problemas ambientais na planta de refino, com graves 
consequências para a saúde pública da população vizinha.     
 
Cabe assinalar que recentemente (maio de 2010) foi anunciada a transferêrencia de 
todos os ativos da Vale nas empresas Albrás e Alunorte para a empresa norueguesa 
Norsk Hydro.  
 
Por sua vez, em 1981 foi criado o consórcio ALUMAR-Alumínio de Maranhão S.A., 
com a participação acionária da Alcoa (55%), da Shell-Billiton (35%) e da Camargo 
Corrêa Metais (10%), para a construção de uma planta de refino de alumina com a 
capacidade inicial de 500 mil toneladas/ano que iniciou a produção em 1984. 
Atualmente, a planta de refino tem o controle da Alcoa (35%), BHP Billiton (36%), Rio 
Tinto Alcan (10%) e Abalco, subsidiária da Alcoa (19%), com uma capacidade de 3,5 
milhões de toneladas/ano. Ainda, a planta de fundição de alumínio com capacidade 
inicial de 100 mil toneladas/ano entrou em operação em 1984, e também sofreu 
sucessivas ampliações, até atingir a atual capacidade de 443 mil toneladas anuais de 
alumínio primário. A planta de fundição é controlada pela Alcoa (54%) e BHP Billiton 
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(46%). Ambas plantas estão localizadas na ilha de São Luís (MA) e são frequentes os 
problemas ambientais nas instalações. 
 
No que diz respeito ao fornecimento de energia elétrica, o governo brasileiro constituiu 
a Eletronorte-Centrais Elétricas do Norte do Brasil, subsidiária regional da Eletrobrás, 
para gerir o aproveitamento hidrelétrico de Tucuruí.  

A construção da usina foi iniciada em 1976, época em que não havia exigência de 
estudos de impacto ambiental, sendo prevista em duas etapas. A usina começou a 
operação em 1984, e a primeira etapa foi finalizada em 1992, com capacidade de 
geração de 4.245 MW e reservatório de 2.430 km2. A segunda etapa foi iniciada em 
1998 e concluída em 2007, com a capacidade final instalada de 8.370 MW, com o 
reservatório atingindo 2.785 km2. 

De acordo com a WCD (2000), o orçamento inicial para a primeira etapa era de US$ 2 
bilhões, mas saltou para US$ 10,5 bilhões, considerando os juros durante a construção. 
Ainda, contratos de fornecimento de energia elétrica com um prazo de 30 anos foram 
celebrados entre a Eletronorte e as empresas Albrás, Alumar e Alunorte, com cláusulas 
especiais definindo limites tarifários correspondentes a 20% do preço internacional do 
alumínio. Estes contratos representaram prejuízos estimados em US$ 200 milhões por 
ano para a Eletronorte. Em 2004, estes contratos foram renovados, com um relativo 
aumento das tarifas (p.ex. a tarifa da Albrás passou de US$ 12/MWh para US$ 22/MWh 
enquanto que o custo de geração é estimado em US$ 40,5 por MWh), mas insuficiente 
para acabar com os subsídios tarifários necessários para viabilizar a “competitividade” 
da produção.  

2. Os desastres ambientais das usinas hidrelétricas na Amazônia 

Hidrelétricas da Amazônia não podem ser consideradas limpas; isto pode ser afirmado 
pelo acúmulo de conhecimento das conseqüências ambientais e sociais das grandes 
obras do passado. Especificamente no caso das usinas hidrelétricas tropicais, a 
contabilização dos gases de efeito estufa - GEEs, notadamente o metano dissolvido mais 
ao fundo do reservatório, muito concentrado que é liberado por alta diferença de pressão 
nos vertedouros e na vazão turbinada, principalmente nas máquinas com capacidade de 
engolimento de grandes vazões. Os estudos de Philip Fearnside (INPA), mesmo 
sistematicamente negligenciados por engenheiros da Eletronorte, Eletrobrás e mesmo 
parcelas da comunidade científica brasileira, são reconhecidos como importante 
contribuição a este tipo de conseqüência ambiental das usinas hidrelétricas nos trópicos. 

Reservatórios em áreas tropicais, como a Amazônia, freqüentemente têm grandes áreas 
de deplecionamento, onde a vegetação herbácea, de fácil decomposição, cresce 
rapidamente. Esta vegetação se decompõe a cada ano no fundo do reservatório quando o 
nível d’água sobe, produzindo metano. O metano oriundo da vegetação da zona de 
deplecionamento representa uma fonte permanente deste gás de efeito estufa, diferente 
do grande pulso de emissão oriundo da decomposição dos estoques iniciais de carbono 
no solo, nas folhas e liteira (serapilheira ou folhiço) da floresta original. As turbinas e 
vertedouros puxam água de níveis abaixo da termoclina, isto é, da barreira de 
estratificação por temperatura que isola a água do fundo do reservatório, rica em 
metano, da camada superficial que está em contato com o ar. Quando a água do fundo 
emerge das turbinas e dos vertedouros, grande parte da sua carga de metano dissolvido é 
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liberada para a atmosfera. O gás carbônico oriundo da decomposição da parte superior 
das árvores da floresta inundada, que fica acima da lâmina d’água, representa outra 
fonte significativa de emissão de gás de efeito estufa nos primeiros anos depois da 
formação do reservatório (Fearnside, 2008). 

Ainda, a ausência de oxigênio aumenta a produção de plantas macrófitas, cuja 
decomposição orgânica também contribui para as emissões de GEEs, além de 
produzirem o gás sulfídrico. 

São apresentados, a seguir, exemplos de ocorrência da emissão de GEEs pelos 
reservatórios em áreas de floresta tropical, e outras evidências de degradação ambiental.  

2.1 A usina Balbina (Amazonas-Brasil) 

A UHE Balbina foi construída no rio Uatumã, no município de Presidente Figueiredo, 
estado do Amazonas. A usina foi inaugurada em 1989, com custo estimado em US$ 1,0 
bilhão. Possui 250 MW de capacidade geradora de eletricidade, mas sua energia média 
anual é da ordem de 112 MW. É criticada por seu baixo rendimento, alto custo, e ter 
causado grande prejuízo ambiental (Fearnside, 1990). 

A UHE Balbina teve início de construção em 1985 e término em 1989. O início da 
formação do lago se deu a partir de 1987, vindo a formar cerca de 3.300 ilhas. Resultou 
em margens dendríticas, em função do relevo, e em grande quantidade de “paliteiros” 
(árvores afogadas) em função de somente cerca de 8 a 10% da mata nativa ter sido 
previamente retirada. Foram alagados 2.360 km2 de área. 

Ficaram submersos cerca de 59 milhões de metros cúbicos de cedro, angelim, andiroba, 
castanheira, jatobá e maçaranduba, dos quais pelo menos 9,3 milhões de metros cúbicos 
com aproveitamento para serraria, segundo inventário feito na época pelo Instituto 
Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA). 

Wittmann (2010) estimou as emissões de GEEs da UHE Balbina em 2,83 milhões t/ano, 
como média de um período de 100 anos. É importante salientar que em termos de 
emissão específica o valor corresponde a 1,5 103 g/kWh, enquanto a emissão média 
gerada a partir de óleo combustível pode ser considerada em 8,1 102 g/kWh. Confirma-
se daí que Balbina emite valores médios de GEEs cerca de 85% mais elevados que uma 
usina térmica convencional de mesma potência. 

O índice de emissão de Balbina é dez vezes maior que o de uma termelétrica a carvão. 
Ela emite 3 toneladas de carbono por megawatt-hora; em uma térmica esse índice é de 
0,3 tonelada de carbono por megawatt-hora”, compara Alexandre Kemenes, pesquisador 
do INPA. Os valores de carbono consideram tanto o dióxido de carbono (CO2) quanto o 
metano (CH4). 

2.2. A usina Samuel (Rondonia-Brasil) 

A UHE Samuel foi construída no Rio Jamari, na Cachoeira de Samuel, a 52 km da 
cidade de Porto Velho, Rondônia. O início da construção se deu em 1982 e a usina 
entrou em operação em 1996 com potência instalada de 216 MW, com um custo de US$ 
836 milhões. 
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A área do reservatório, composta por floresta tropical densa, alagou uma área de 540 
km2. Assim como em Balbina e em Tucuruí, cláusulas de sigilo no contrato permitiram 
à Eletronorte vetar a apresentação pública de resultados inconvenientes (Fearnside, 
1989). 

Na Hidrelétrica de Samuel, foram perdidos 420 km2 de floresta, depois de deduzir dos 

540 km2 de área total do reservatório os 29 km2 de leito fluvial e os 91 km2 previamente 

desmatados (Fearnside, 1995). Como o reservatório está localizado em uma área 

relativamente plana, foram construídos 57 km de diques para limitar a expansão lateral 

do reservatório e assim aumentar o desnível de elevação que poderia ser criada sem 

inundar uma área ainda maior. 

Os ecossistemas aquáticos no trecho do rio ocupado pelo reservatório foram 

completamente alterados. A conversão de um sistema de água corrente (lótico) para um 

de água parada (léntico) envolveu a perda de muitas espécies de peixes e outros 

organismos, e aumentos relativos na abundância de espécies predadoras.  

Fearnside (2004) avaliou que a UHE Samuel teria emitido no ano de 1990 uma 

quantidade de 1,13 milhões de toneladas de carbono pela decomposição acima da água. 

No total, foi estimada a emissão de 1,37 milhões de toneladas de carbono. 

A UHE Samuel ilustra uma variedade de aspectos do processo de tomada de decisão 

que impediu a escolha de opções de desenvolvimento baseado em uma avaliação 
anterior das relações de custos e de benefícios, incluindo conseqüências ambientais e 
sociais, especialmente nos casos de emissões de gases de efeito estufa e contaminação 
por mercúrio. 

2.3. A usina Tucuruí (Pará-Brasil) 

De acordo com Fearnside (2001), de um reservatório com área inicial de 2.430 km2, 
somente 10% da mata alagada foi previamente retirada, representando a quantidade de 
474,9 t/ha de biomassa exposta a eutrofização, responsáveis pela emissão de GEEs. A 

qualidade da água também foi alterada em função do processo de acidificação. 

O Relatório da Comissão Mundial de Barragens (2000) verificou que na área do 

reservatório da usina de Tucuruí desapareceram 11 espécies de peixes, como tambaquis, 

pirarucus, douradas e filhotes. Apenas os peixes predadores, como piranhas e tucunarés, 

aumentaram em quantidade. 

Cabe finalmente assinalar o aumento da população de mosquitos dos gêneros Mansonia 

e Anopheles nas margens do reservatório, com o consequente aumento de doenças 

endêmicas na região. 

2.4. A usina Petit-Saut (Guiana Francesa)  

A usina Petit-Saut foi construída no rio Sinnamary, na Guiana Francesa, pela empresa 

EDF-Electricité de France, para o suprimento de energia para a base aeroespacial de 

Kourou e a capital Cayenne. A construção foi iniciada em 1989 e concluída em 1994, 

com a potência instalada de 155 MW e um reservatório de 360 km2. 
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O período decorrido entre o fechamento das comportas e a formação do lago foi muito 

maior que o inicialmente previsto, em função dos efeitos provocados pela morte de uma 

grande quantidade de árvores por afogamento. Verificou-se uma supressão do processo 

de evapotranspiração que reduziu a quantidade de água disponível para a formação do 

reservatório, além de determinar também alterações no micro-clima da região. Os 

efeitos da não retirada da mata levaram a empresa EDF a alterar o projeto, reduzindo a 

altura da queda em 4 metros, o que acarretou uma queda de rendimento de 15% em 

relação à concepção inicial do projeto. 

Os problemas ambientais da usina Petit-Saut suscitaram vários trabalhos acadêmicos 

para a definição de metodologias para avaliação das emissões de GEEs e de gases 

sulfídricos em usinas hidrelétricas localizadas na floresta tropical, e são hoje referências 

internacionais sobre o assunto (cf. Galy-Lacaux et al., 1997, 1999).  

3. A desconsideração das populações tradicionais, indígenas e ribeirinhas como regra    

O art. 6º da Convenção 169 sobre Povos Indígenas e Tribais da Organização 

Internacional do Trabalho - OIT, determina que os governos deverão, com boa–fé e de 

maneira apropriada às circunstâncias: “a) consultar os povos interessados, mediante 

procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas instituições 

representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas 

suscetíveis de afetá-los diretamente; (...) b) estabelecer os meios através dos quais os 

povos interessados possam participar livremente, pelo menos na mesma medida que 

outros setores da população e em todos os níveis, na adoção de decisões em instituições 

efetivas ou organismos administrativos e de outra natureza responsáveis pelas políticas 

e programas que lhes sejam concernentes”. 

Entretanto, em todas as usinas hidrelétricas construídas na região amazônica tais 

procedimentos não se verificaram, como indicam os exemplos que se seguem. 

3.1. A usina Tucuruí (Pará-Brasil) 

Em maio de 1984 procedeu-se ao início da etapa de enchimento do reservatório que se 
estendeu até setembro daquele ano, submergindo 14 povoados, duas reservas indígenas, 
160 km de rodovias, e provocando o deslocamento compulsório de cerca de 5.000 
famílias, ou cerca de 23.900 pessoas (Palmier et al., 2007). Após 26 anos do início de 
operação, uma parcela significativa da população deslocada compulsóriamente pelo 
reservatório ainda aguarda o ressarcimento pelas suas perdas não reconhecidas pela 
empresa Eletronorte. 

O reservatório da usina de Tucuruí inundou 10.500 hectares da reserva dos Parakanãs, 
causando a remoção da população indígena para outra área dentro da própria reserva. 
Ainda, a construção da usina e da rede de transmissão de energia elétrica atingiu as 
áreas dos grupos indígenas Parkatêgê, causando prejuízos para suas atividades de 
exploração de castanha e para a agricultura de subsistência, Gavião e Guajará. As terras 
desses grupos indígenas passaram a ser invadidas com freqüência, principalmente por 
madeireiros que realizam a retirada ilegal de madeira e provocam queimadas nas 
florestas. 
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3.2. A usina Balbina (Amazonas-Brasil) 

Com respeito à população atingida, afora os núcleos populacionais das comunidades de 
Balbina, Presidente Figueiredo, São Sebastião do Uatumã e Urucarã, a região do 
entorno do sistema hidrográfico é constituída pela existência de uma série de 
aldeamentos de origem indígena nativa (Waimiri-Altroari, Trombetas, Mapuera, 
Nhamumbá, Moroaga, Urubu, e Uatumã). Estima-se que cerca de 1.100 pessoas, como 
número de indivíduos afetados, por forma direta mais indireta, pela implantação da 
UHE Balbina.    

Com relação à atividade pesqueira, estima-se cerca de 200 famílias diretamente 
dependentes da atividade da pesca no lago formado por Balbina. O obstáculo 
intransponível representado pela barragem, ao processo de desova, e migração 
ascendente dos peixes (22 diferentes espécies inventariadas), tanto é comprometedor às 
populações humanas, a montante, restritas a um pequeno segmento do rio, como 
também é causador de extinção de espécies.  

3.3. A usina Samuel (Rondonia-Brasil) 

De uma população total estimada em cerca de 1.800 pessoas atingidas pela UHE 

Samuel, apenas 238 famílias foram reassentadas da área de inundação. O reservatório 

formado invadiu 50 km da Rodovia BR- 364, isolando uma área de assentamento. A 

Eletronorte apenas forneceu um serviço de balsa, cujo serviço era incerto e representou 

um ponto de tensão entre a empresa e a população circunvizinha (Fearnside, 2004). 

Além disso, 20 famílias de Cachoeira de Samuel (o local da barragem, que era um lugar 

de banho para visitantes de Porto Velho nos finais de semana) foram transferidas em 

1984 para Vila Candeias, na margem da Rodovia BR-364, a 20 km de Porto Velho. Seis 

anos mais tarde estas famílias ou tinham desaparecido, ou não eram mais distinguíveis 

como uma comunidade (Fearnside, 2004). 

Nenhum povo indígena foi atingido de forma direta pela UHE Samuel. No entanto, a 

represa pode ter produzido impactos na tribo Uru-Eu-Uau-Uau que habita as cabeceiras 

do Rio Jamari, cortando a migração de peixes e contribuindo para atração de população 

adicional a Rondônia, levando à pressão crescente em áreas indígenas. Ainda, a 

proximidade da área indígena Karitiána foi considerada como uma ameaça à tribo 

Karipúna, que tinha uma população de apenas 175 indivíduos (Fearnside, 2004). 

3.4. A interconexão Guri-Macágua (Venezuela) - Boa Vista (Roraima-Brasil)  

O projeto foi o resultado de um acordo assinado em 1997 pelos governos de ambos os 
países. A interconexão elétrica, com capacidade de 200 MW e período de vigência de 
20 anos, foi estabelecida em agosto de 2001 e consiste num sistema de transmissão de 
676 quilômetros (485 quilômetros em solo venezuelano e 191 quilômetros em território 
brasileiro) entre o complexo hidrelétrico de Guri/Macágua (Venezuela) e a capital de 
Roraima. Na Venezuela, a interconexão vai até Santa Elena de Uairén, na fronteira com 
o Brasil, e daí até a subestação de Boa Vista. De um ponto a outro, o Linhão atravessa a 
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Terra Indígena São Marcos, no Brasil, e mais de 50 comunidades indígenas no país 
vizinho. 

Conforme noticiário da época (cf. AER-Alerta em Rede, 18/nov/98) em julho de 1998, 
cerca de 600 indígenas venezuelanos bloquearam a rodovia El Dorado-Santa Elena, que 
liga a Venezuela ao Brasil (BR 174), em protesto contra a construção da linha de 
transmissão da hidrelétrica de Guri que traria eletricidade ao Estado de Roraima. A 
razão alegada para o protesto foi que as linhas de transmissão passam por terras de 
índios Karina, Arawako, Akawalo e Pemon sem as devidas "compensações" do governo 
venezuelano. Por outro lado, ano passado, a Organização das Nações Unidas fez chegar 
ao governo venezuelano sua preocupação porque as linhas de transmissão iriam ser 
construídas sem a realização de competentes estudos de impactos ambientais. Estes e 
outros protestos similares, aliados a dificuldades de fornecimento e construção 
enfrentadas pela Edelca, estatal venezuelana responsável pelo empreendimento, 
determinaram o adiamento da inauguração da linha de Guri, originalmente prevista para 
o final de 1998.  

No entanto, o governo Rafael Caldera desconsiderou os protestos da população 
indígena, utilizando a presença do exército venezuelano para garantir o prosseguimento 
das obras. Seu sucessor Hugo Chaves assumiu o governo venezuelano em 1999 e 
manteve o projeto.  

 

Parte II: O  quê  a  realidade  está  nos  mostrando:  as   usinas    hidrelétricas    em 
               construção na Amazônia 

4. As usinas no Rio Madeira 

As duas usinas em construção no complexo do rio Madeira - Santo Antonio e Jirau - 
foram responsáveis pela condenação simbólica do Brasil, em 2009, pelo Fórum Mundial 
da Água realizado em Istambul, devido aos prejuízos para a vida de populações 
indígenas, alteração de ciclos fluviais e da biodiversidade. Estas preocupações foram 
também levantadas pela Bolívia, país vizinho cuja fronteira dista cerca de 100 km da 
primeira usina e 200 km da segunda.   

As usinas do rio Madeira são hidrelétricas que fazem parte do complexo do Rio Madeira 
que é o projeto mais caro da Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul 
Americana - IIRSA com orçamento superior a U$ 20 bilhões, valor próximo ao PIB da 
Bolívia para o ano de 2007. Os projetos se originaram de um estudo mais amplo de 
integração da exploração hídrica da região amazônica, entre o Brasil e os países 
vizinhos que compartilham a região, inclusas tanto a geração como o transporte de 
energia. O estudo englobou, além destas e outras UHEs, um gasoduto, uma ferrovia e 
uma malha hidroviária de cerca de 4.200 km navegáveis para integração entre Brasil, 
Bolívia e Peru, com possíveis desdobramentos em direção ao oceano Pacífico. 

Ambas também fazem parte do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento e são 
consideradas fundamentais pelos órgãos governamentais brasileiros para o suprimento 
de energia elétrica a partir de 2013. 
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Pelas dimensões das conseqüências das duas obras hidrelétricas hoje em execução, o 
licenciamento ambiental esteve a cargo do IBAMA que desmembrou nas análises o 
impacto da hidrovia que faz parte do chamado complexo, inseriu o sistema de 
transmissão associado, mas que não foi incorporado no licenciamento ambiental. Este 
processo teve forte oposição de entidades e populações da Bolívia e do Brasil e em 
outubro de 2007 as eclusas novamente aparecem como obras complementares. Apesar 
de documentos de analistas ambientais do IBAMA atestando a inviabilidade ambiental 
da obra, a licença prévia (LP) é concedida  ao passo que uma reestruturação no 
Ministério do Meio Ambiente e IBAMA também é verificada no processo. Especialistas 
apontam um sub-dimensionamento da área de alagamento o que caracteriza 
conseqüências ambientais transfronteiriças do projeto da Usina de Jirau. Houve conflito 
diplomático, atenuado por reuniões governamentais de cúpula, o que em nada 
modificou o licenciamento ambiental unilateral  de um conjunto hidrelétrico de 
conseqüências transfronteiriças. 

Um conjunto de estudos críticos sobre os empreendimentos foi produzido. Algum grau 
de debate ocorreu, mas o que prevaleceu foi a decisão política ao invés de um resultado 
de debate público sobre fazer ou não uma obra. Estudiosos bolivianos se debruçaram 
sobre as consequências em território boliviano (FOBOMADE . 2009) caracterizando as 
consequências transfronteiriças.  

4.1. A usina Santo Antonio (Rondônia-Brasil) 

A construção da usina está situada no rio Madeira, a cerca de 10 km da cidade de Porto 
Velho, a 1.063 km da foz do rio, em Rondônia. Terá 3.150 MW de potência instalada, 
com energia firme de 2.140 MW médios, e previsão inicial de conclusão para 2015; 
contudo existe uma expectativa do governo brasileiro de que a UHE Santo Antonio 
inicie geração de eletricidade no final de 2011.  

O rio Madeira nasce com o nome de rio Beni, na cordilheira dos Andes, na Bolívia. É 
formado com a junção do rio Beni com o rio Mamoré, com desague no rio Amazonas, 
banhando os estados de Rondônia e do Amazonas.  Há elevada variação entre a estação 
chuvosa e a seca. De acordo com o projeto, o reservatório da UHE Santo Antônio terá 
uma área de 271 km2. 

A concessão da licença de instalação, pelo Ibama, ocorreu em 2008. Foi determinada a 
redução da área a ser inundada, tornando a usina a "fio de água", com a adoção de 
turbinas bulbo. No total serão 44 turbinas de 72 MW cada. Nesse sistema, as turbinas 
ficam deitadas e são movidas não por uma queda de água, mas pela correnteza, o que 
mantém constante a vazão e a velocidade do rio. Cabe assinalar que trata-se da primeira 
usina no mundo que utilizará em grande número este tipo de turbina, desconhecendo-se 
estudos de simulação que garantam que as condições de operação serão adequadas.  

O EIA/Rima da UHE Santo Antonio indicou uma população atingida de 1.762 pessoas, 
e a inundação parcial da vila Jaci-Paraná. Apesar de diversos impactos terem sido sub-
dimensionados ou desconsiderados, a mídia (cf. Revista Exame, 13.04.2010) tem se 
referido à obra como exemplo de como “a exploração energética da Amazônia pode ser 
feita com impacto reduzido sobre a natureza”, destacando o investimento de R$ 900 
milhões em programas de redução de impacto e de compensação, que vão da construção 
de moradias, escolas, hospitais e reflorestamento.  
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O consórcio vencedor do leilão, realizado em dezembro de 2007, foi o MESA - 
Madeiras Energias S/A, composto pelas seguintes empresas, com suas respectivas cotas 
de participação na construção e exploração da obra: FURNAS (39%), Odebrecht 
Investimentos (17,6%), Andrade Gutierrez Participações (12,4%), Cemig (10%), 
Construtora Norberto Odebrecht (1%) e Fundo de Investimentos e Participações 
Amazônia Energia, dos bancos Banif e Santander (20%). Em janeiro de 2010, o banco 
Santander abandonou sua participação no consórcio, transferindo-a para a Caixa 
Econômica Federal. O preço final foi R$ 78,90 pelo megawatt/hora, a ser destinado para 
o mercado cativo brasileiro, sendo os restantes 30% destinados aos clientes livres. 

Após iniciadas as obras da UHE Santo Antonio, diligências do MPF-Ministério Público 
Federal e do Ministério do Trabalho identificaram diversas irregularidades em termos 
de número de acidentes de trabalho e precarização das condições de trabalho nos 
canteiros. Em dezembro de 2008 a Superintendência do Ibama de Rondônia multou a 
empresa Mesa em R$ 7,7 milhões por conta da morte de 11 toneladas de peixes em 
decorrência da primeira etapa da construção da hidrelétrica. Multa essa que até hoje não 
foi paga. 

4.2. A usina Jirau (Rondônia-Brasil) 

A construção da usina está situada no rio Madeira, a 130 km rio abaixo da cidade de 
Porto Velho, a cerca de 900 km da foz do rio, no estado de Rondônia. A conclusão está 
prevista para 2015, com estimativa para início de geração entre 2012 e 2013.  

Operando a jusante da UHE Santo Antonio, a UHE Jirau está projetada para 3.450 MW 
de potência instalada, com um custo de US$ 8,7 bilhões. De acordo com o projeto, o 
reservatório de Jirau inundará uma área de 258 km2. 

O consórcio vencedor do leilão, realizado em maio de 2008, foi o Energia Sustentável 
do Brasil, formado pelas empresas Suez Energy (50.1%), Eletrosul/Tractebel (20%), 
Chesf (20%) e Camargo Corrêa (9,9%). O preço final foi de R$ 71,40/MWh. Logo após 
o leilão, o Consórcio vencedor anunciou a mudança do eixo da barragem para 9 km a 
jusante, alegando custos menores de investimento e a possibilidade de antecipação da 
entrada em operação da usina. 

Tratava-se pois, de um novo projeto, com nova área de inundação em função das 
alterações em relação ao projeto do edital. No entanto, o Ibama manteve a licença prévia 
que tinha sido concedida considerando o projeto inicial.  

O EIA/Rima da UHE Jirau havia identificado o número de 1.087 pessoas a serem 
deslocadas compulsoriamente, e a inundação da vila de Mutum-Paraná. Segundo Moret 
& Ferreira (2009),! também deverão ser deslocadas as comunidades ribeirinhas de 
Teotônio e Amazonas. Mas outras comunidades existentes nas áreas impactadas não 
foram citadas, entre elas Porto Seguro, Engenho Velho e três assentamentos do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Joana D’Arc I, II e III), com cerca de 
1.070 famílias, o que demonstra as falhas do levantamento. O documento também não 
contém dados consistentes sobre os povos indígenas da região. O povo indígena 
Kaxarari, na área de influência da hidrelétrica de Jirau, sequer foi mencionado, e grupos 
isolados foram desconsiderados, motivando protesto de entidades socioambientais e 
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indigenistas e dos próprios índios, que exigiram uma manifestação da Fundação 
Nacional do Índio (Funai), após a liberação das licenças para a construção pelo Ibama. 

Estudos sobre as conseqüências dos barramentos e o acompanhamento do processo de 
licenciamento ambiental do rio Madeira evidenciam a pressão sobre analistas 
ambientais e lacunas nos aspectos de avaliação de área alagada, níveis de água, erosão a 
jusante, perdas econômicas na pesca e na diversidade da ictiofauna (Switkes, 2008). 

Os termos de referência para os estudos de Impacto Ambiental ficaram restritos ao 
território brasileiro, não obstante a possibilidade apontada por especialistas de que a 
velocidade do rio e os níveis de água afetariam o trecho bi-nacional Bolívia-Brasil, 
acima da cidade de Abunã. 

 

Parte III: O quê está por vir (ou a que resistir): as usinas  hidrelétricas  planejadas 
                 na Amazônia 

O rios amazônicos (Madeira, Tocantins, Araguaia, Xingu e Tapajós) detém 50,2% da 
capacidade de produção de hidreletricidade no País, mais da metade do assim chamado 
“potencial hidrelétrico” brasileiro (260.000 MW). 

O Plano Decenal 2008-2017 (EPE, 2008) indica a intenção da construção de 28 usinas, 
sendo 15 na bacia Amazônica (18.525,5 MW), e 13 na bacia Araguaia-Tocantins 
(4.353,3 MW), resultando numa potência de 22.878,8 MW, que representa 79,1% do 
total que o governo pretende instalar no país até 2017. (Nota: O Plano Decenal 2010-
2019, recém elaborado e que se encontra em consulta pública, não fornece maiores 
detalhes dos empreendimentos que estão sendo planejados). Por sua vez, o Plano 
Nacional de Energia 2030 (EPE, 2007) indica um total de 14.000 MW nestas duas 
bacias com a pretensão de serem instalados até 2015, e mais 66.000 MW até 2030, 
quando o governo planeja atingir uma potência total instalada de 174.000 MW. 

Verifica-se que é efetivamente o território amazônico que vai sofrer a pressão do capital 
internacional para transformar seus rios em jazidas de megawatts. E, como veremos 
nesta parte do trabalho, essa pressão não está restrita à Amazônia brasileira. Pelo 
contrário, o processo em curso ultrapassa as fronteiras, envolvendo o conjunto de países 
da região. 

5.1. A usina Belo Monte (Pará-Brasil) 

Maior obra do PAC - Programa de Aceleração do Crescimento, a implantação da UHE 
Belo Monte vem sendo objeto de polêmica a mais de 25 anos, a partir do inventário 
hidroelétrico do rio Xingu, em 1975. Os debates se intensificaram na atualidade, ao 
nível do poder judiciário. Houve a concessão de licença ambiental prévia para 
construção, pelo MMA – Ministério do Meio Ambiente, em 2009, permitindo a 
licitação da usina, a qual ocorreu em abril de 2010 (ano de eleição presidencial). Os 
entraves dividem a própria classe governista, ambientalistas, associações não 
governamentais, empresários, lideranças indígenas e a própria sociedade. No debate está 
em jogo o direcionamento da política energética do país, bem como o próprio futuro da 
ocupação amazônica. A repercussão é internacional.    
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A usina está projetada para ser construída no rio Xingu, a 40 km, rio abaixo após a 
cidade de Altamira, com canais estendendo-se por mais 10 km, na localidade designada 
como sítio Pimentel, no sudoeste do estado do Pará, a 1.000 km da capital Belém. A 
potência instalada será de 11.233 MW, tendo sido estimada, operacionalmente, média 
assegurada de apenas 39%. O lago da usina abrangerá uma área de 668 km! (conforme o 
edital de licitação) embora o EIA/Rima indicasse 516 km!. 

O custo total orçado é de R$ 19 bilhões. Contudo, há estimativas que o investimento 
total possa alcançar R$ 30 bilhões. O BNDES se dispõe a financiar 80% dos custos. Ao 
mesmo tempo, o banco espera uma nova capitalização do Tesouro Nacional para 
assegurar esta participação. Assiste-se a um exercício de engenharia financeira para 
viabilizar a obra com toda sorte de renúncia fiscal e isenções que trarão um aumento 
desproporcional da dívida pública. 

Até 1998, Altamira era alimentada por geração térmica, com problemas no 
fornecimento de eletricidade. Passou, desde então, a ser suprida pelo linhão de Tucuruí. 

Socialmente a região representa anacronismo estrutural, com um processo de atrofia 
econômica e consequentemente social, desprovida de infra estrutura e investimentos 
necessários. Conflitos relacionados com posse de terra, assistência básica, saúde e 
violência são históricos e permanentes.  

Uma análise independente sobre o Estudo e o Relatório de Impacto Ambiental de Belo 
Monte, elaborada por um grupo de cientistas reconhecido em nível nacional e 
internacional (Magalhães e Hernandez, 2009), demonstra que os impactos de Belo 
Monte são muito maiores do que aqueles levantados pelo EIA e em muitos aspectos 
irreversíveis e não passíveis de serem compensados pelos programas e medidas 
condicionantes propostas. 

Eis alguns dos problemas destacados pelo corpo científico independente: a) Subdimen-
sionamento da população atingida e área afetada; b) Risco de proliferação de doenças 
endêmicas; c) Ausência de estudo sobre índios isolados; d) Hidrograma ecológico não-
baseado nas necessidades dos ecossistemas; e) Subdimensionamento das emissões de 
metano; f) Ameaça de extinção de Espécies endêmicas no Trecho de Vazão Reduzida; 
g) Ausência de análise de impacto de eclusas; h) Perda irreversível de biodiversidade; i) 
Ausência de análise de impactos a jusante da usina; j) Análise insuficiente sobre 
impacto da migração sobre desmatamento e terras indígenas; k) Ausência de análise 
sobre impactos associados ao assoreamento no reservatório principal (cf. Plataforma 
Dhesca Brasil, 2010). 

O consórcio vencedor do leilão Norte Energia é formado pelas seguintes empresas: 
Chesf (49,98%), Queiroz Galvão (10,02%), Galvão Eng. (3,75%), Mendes Jr. (3,75%), 
Serveng-Civilsan (3,75%), J. Malucelli (9,98%), Contem Const. (3,75%), Cetenco (5%) 
e Gaia Energia (10,02%). 

Entretanto, estas empresas não deverão reunir condições de executar a obra sozinhas. A 
falta de conhecimento de detalhes de bastidores não nos permite saber a razão do outro 
consórcio, que reunia melhores condições de sagrar-se vencedor e que combinava 
construtoras de renome (Camargo Correa e Odebrecht) e grupos eletrointensivos de 
energia (Vale e CBA), não tivesse êxito. O fato é que os participantes derrotados no 
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leilão já sinalizam participação nas obras civis e montagem eletromecânica, já que não 
há impeditivo legal nisso, e será onde estas empresas vão obter maior rendimento.  

5.2. A usina Inambari (Peru)  

O Acordo para o Fornecimento de Eletricidade ao Peru e Exportação de Excedentes ao 
Brasil já está pronto e prestes a ser assinado (ver a respeito a Parte IV deste trabalho). 
Inambari será a primeira das seis hidrelétricas previstas. Com uma potência instalada de 
2.000 MW, no rio Inambari, e localizada a 300 km da fronteira com o Brasil, nos limites 
dos departamentos peruanos de Puno, Cusco e Madre de Dios, seu reservatório terá uma 
área de 410 km2, inundando 27 povoados, deslocando 3.500 pessoas e afetando 
indiretamente outros 4.600 habitantes (Nascimento & Ladeira, 2010).  

A potência da usina representa atualmente a terça parte de toda a demanda energética do 
Peru. Embora não haja ainda uma definição do montante de energia que será exportada 
para o Brasil, deverão ser construídos 1.500 km de linhas de transmissão, que 
conectarão as redes elétricas de ambos os países. Inambari deverá custar US$ 4,0 
bilhões e o início das obras está previsto ainda este ano e início de operação em 2014. 
Sua construção será feita por um consórcio integrado pelas empresas brasileiras OAS, 
Eletrobrás e Furnas. Grande parte dos recursos, ainda não definida, virá do BNDES.  

Ainda, estão previstas as seguintes usinas: Sumabeni (1.074 MW) e Paquitzapango 
(1.379 MW), no rio Ene; Urubamba (942 MW), no rio Urubamba; Vizcatan (800 MW) 
e Chuquipampa (750 MW), no rio Mantaro, todas com previsão de início de obra para 
2011 e previsão de início de operação em 2015. 

5.3. A usina Cachuela Esperanza (Bolívia) 

Em agosto de 2008, o governo boliviano contratou a empresa canadense Tecsult para 
estudos de navegabilidade e exploração hidroeléctrica nas bacias do Mamoré, Madeira e 
Beni, incluindo a proposta de concepção final da barragem de Cachoeira Esperança. 

O resultado dos estudos foi anunciado por Carlos Vilhegas, ex-Ministro e atual 
Presidente da YPFB, indicando como um projeto boliviano a construção de uma usina 
com capacidade instalada de 800 MW para dar energia à região e gerar royalties com os 
excedentes para exportação ao Brasil, algo que está muito longe de ser verdade. 

Na Bolívia, o sistema interligado nacional (SIN) conecta apenas as cidades de 
Cochabamba, La Paz, Oruro, Sucre e Potosí, Santa Cruz e de forma muito reduzida com 
o restante das populações destes departamentos.  

Por sua vez, sistemas isolados fornecem energia para Tarija, Echandi, Riberalta, 
Guayaramerín, Cobija, Yacuiba Villamontes, cidades que estão localizadas na região do 
projeto proposto. Estes sistemas operam com óleo diesel importado, o que a torna muito 
cara. Estes sistemas também são mal regulamentados, e as condições para a geração e 
distribuição da eletricidade ficam condicionadas aos interesses de grupos locais. 

Considerando que em 1996, o Governo encomendou a expansão do sistema interligado 
nacional com três novas linhas: Caranavi-Trinidad, Punutuma-Tarija e Ituba, a energia 
da usina para o atendimento da região se restringiria apenas às de Riberalta e 
Guayaramerín, cuja demanda é da ordem de apenas 5 MW. Dificilmente serão 
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instalados transformadores de alto custo para atender apenas 5 MW. Conforme aponta 
Molina (2009), é mais provável que não fique nenhum MW na Bolívia.  

Ainda, como o Brasil aparece como sendo o provedor do crédito para a construção, 
estimada em 1,5 bilhão de dólares, é de se esperar que irá impor as condições de 
funcionamento da usina, que poderão incluir desde o recrutamento de empresas 
brasileiras para a realização das obras de construção civil e provisão dos equipamentos 
eletromecânicos, definição do preço de venda da energia e os aspectos referentes ao 
pagamento da dívida a ser contraída pelo governo boliviano. 

5.4. As usinas no Equador 

O principal projeto é o da usina Coca Codo Sinclair, com potência de 1.500 MW na 
bacia do rio Napo, vertente oriental dos Andes. O custo previsto é de US$ 2 bilhões, 
com a participação de 70% da empresa Termopichincha e de 30% da empresa argentina 
Enarsa. Ainda, o projeto prevê a participação da empresa chinesa Sinohydro Corp. na 
construção das obras civis e instalação dos equipamentos eletromecânicos.  

O projeto corresponde a 62% da demanda de energia do Equador prevista para 2013, 
estando também prevista a exportação da energia excedente para o Peru e Colômbia. 

Outro projeto é o da usina Sopladora, com potência de 487 MW, localizada no rio 
Paute. A considerar ainda o projeto da usina La Unión, no rio Jubones, na bacia do rio 
Zamora, localizada na vertente oriental dos Andes. 

5.4. As usinas na Colômbia 

O Plano de expansão 2009-2023 para a geração e a transmissão de energia elétrica na 
Colômbia prevê a construção de oito usinas hidrelétricas com potência total instalada de 
3.753 MW, definidas até 2017. Estas usinas, ainda que não se situem especificamente 
dentro da delimitação do território amazônico, fazem parte de um processo de 
exploração e beneficiamento de jazidas minerais, cujos impactos relacionados com 
alteração do uso do solo, atrações populacionais, podem significar alterações para toda a 
região. 

As usinas planejadas são: Porce III (660 MW), Amoya (78 MW), Cucuana (60 MW), 
com entrada em operação prevista para 2011; Miel 2 (135 MW) para 2012; El Quimbo 
(420 MW), Sogamoso (800 MW) para 2013; Porce IV (400 MW) para 2015 e 
Pescadero-Ituango (1200 MW) para 2017.  

Com relação a usina Pescadero-Ituango, o projeto completo prevê uma capacidade 
instalada de 2.400 MW. O projeto é de interesse de várias empresas de mineração como 
a transnacional Rio Tinto (UK/Austrália), que pretende garantir o suprimento de 1.070 
MW para suas atividades na Colômbia, além de outras como a Vale e a Alcoa. 

5.5. As usinas na Venezuela 

Em 2003, o BNDES aprovou o financiamento de projetos dentro da IIRSA, no valor de 
US$ 125 milhões destinados para a construção da Usina La Vultosa, com potência de 
514 MW; US$ 12,5 milhões para a hidrelétrica Gal. Jose Antonio Paez, de 80 MW e 
US$ 7,5 milhões para a hidrelétrica San Agatón de 300 MW. É interessante destacar 
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que, para estes empreendimentos, a fornecedora dos equipamentos será a Alston do 
Brasil. 

5.6. As usinas no Suriname 

Com a proximidade de exaustão das reservas de bauxita da Suralco no nordeste do 
Suriname, as reservas situadas à oeste, em Bakhuys, passaram a ser objeto de estudos 
para viabilizar a produção de alumínio. A Alcoa pretende construir na região uma nova 
planta de fundição de 300.000 toneladas/ano, com o suprimento de energia elétrica do 
rio Kabalebo. A empresa de consultoria CNEC, da Camargo Correa, realizou estudos de 
viabilidade de duas usinas, Tijger e Avananero, com capacidade de 650 MW e uma área 
agregada dos reservatórios de 2.460 km2, com um custo inicialmente estimado em US$ 
650 milhões. Para o suprimento de sua planta, a Alcoa definiu a necessidade de 450 
MW de energia firme. Ainda não houve uma definição a respeito de qual projeto será 
executado. 

5.7. As usinas na Guyana     

Os estudos para o aproveitamento hidrelétrico do rio Mazarumi, na região fronteiriça 
com a Venezuela, foram iniciados em 1976, quando a empresa transnacional Alusuisse 
declarou a sua intenção de construir em Linden, uma planta de fundição de alumínio 
com a capacidade de 140-280 mil toneladas/ano. Um primeiro projeto de usina, 
denominado Upper Mazaruni, foi desenvolvido indicando uma capacidade instalada de 
3.000 MW, com um reservatório de 500 km2 que ocasionaria a expulsão de 4.000 
pessoas, constituída pela população tradicional dos Akawaros. À resistência desta 
população se somou o conflito fronteiriço que envolve a Guyana com a Venezuela.  

O projeto foi abandonado, mas em 2009 a empresa brasileira Andrade Gutierrez 
desenvolveu os estudos de viabilidade de um projeto de uma nova usina, agora 
denominada Middle Mazaruni, com a potência de 800 MW. Segundo comunicado do 
governo da Guiana (Office of the President - Republic of Guyana, de 07/09/2009) “parte 
da energia será integrada ao sistema elétrico da Guiana e o restante exportado para o 
território de Roraima”. Segundo os entendimentos, a previsão para o início das obras é 
em 2010 e conclusão em 2015. A Andrade Gutierrez está ainda envolvida com outro 
projeto, denominado Amaila Falls, de 140 MW no rio Kuribrong.           

Ainda, existe um projeto apresentado em 2002 pela empresa brasileira InvesteBrasil,  de 
construção da usina Turtruba, com 600 MW e custo de US$ 1,25 bilhão, associado com 
uma linha de transmissão de 680 km para levar energia até Boa Vista, com um custo 
estimado em US$ 540 milhões. 

 

Parte IV: Avaliação do acordo  Peru – Brasil  como  tendência  no  planejamento  e 
                 execução de usinas hidrelétricas na  região  amazônica,  no  contexto   da 
                 integração energética regional  
 

As tendências recentes na implantação de empreendimentos hidrelétricos na região 
amazônica têm deixado de ser apenas uma questão nacional e vem adquirindo um 
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caráter regional, já que diversos projetos estão sendo conduzidos por mais de um país 
conjuntamente. 

Por isso, uma avaliação da cooperação estabelecida entre esses países para o 
desenvolvimento de uma infra-estrutura energética é necessária para que possam ser 
identificadas suas principais questões e problemas. 

Nesse sentido, um caso atual e bastante emblemático é o das centrais hidrelétricas 
planejadas em território peruano – dentre elas a de Inambari (2.000 MW) –, com 
participação de capital brasileiro, que vêm causando questionamentos de ordem 
ambiental, econômica, social e política.  

Neste caso, as negociações já culminaram na redação de um acordo, que será 
possivelmente assinado em breve por Brasil e Peru para consumar tanto a construção 
das usinas, como a venda de parte da energia gerada para o mercado brasileiro. 

O processo de negociação entre os dois países teve início formal em 2006, quando seus 
Ministérios de Minas e Energia instituíram por meio de um Memorando de 
Entendimento uma “Comissão Mista Permanente” para estabelecer um programa de 
cooperação nas áreas energética, geológica e de mineração.  

Após a instituição dessa Comissão, ocorreram sucessivos encontros entres os Chefes-
de-Estado dos dois países, resultando na assinatura de alguns comunicados conjuntos 
em maio de 2008, em abril de 2009 e em dezembro de 2009, estabelecendo diversas 
áreas de interesse comum com vistas a fortalecer a relação bilateral. Apenas o último 
comunicado fez menção direta à construção das centrais hidrelétricas, mas de maneira 
ainda bastante genérica. 

Na ocasião desses encontros, os respectivos Ministérios de Minas e Energia deram 
prosseguimento aos entendimentos relativos à integração energética dos dois países. 
Assim, em maio de 2008, assinaram um “Convênio de Integração Energética” para 
avaliar o potencial da integração, incluindo a avaliação dos projetos hidrelétricos; em 
abril de 2009 assinaram um “Memorando de Entendimento para o Apoio a Estudos 
de Interconexão Elétrica entre Peru e Brasil”; e em dezembro de 2009, foram 
instruídos a preparar um acordo relativo à construção das usinas para abastecimento dos 
mercados peruano e brasileiro. 

Em 17 de fevereiro de 2010, a Embaixada do Peru encaminhou ao Ministério de 
Relações Exteriores do Brasil uma proposta de acordo para ser analisada e 
eventualmente assinada pelos dois países.  

O conteúdo do “Acuerdo para El Suministro de Electricidad al Perú y Exportación 
de Excedentes al Brasil”, ainda que seja específico ao projeto de construção das 
centrais hidrelétricas, é bastante genérico, pois não define questões de suma importância 
em projetos desta natureza. Dentre essas questões, destacamos as seguintes: 

• O acordo faz apenas uma breve e genérica menção à questão sócio-ambiental da 
área de implantação das usinas (Artigo 9) e coloca apenas que os governos irão se 
esforçar para acelerar todos os processos de estudos de impacto ambientais e 
licenças necessárias (Artigo 4); 
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• Não é definido o número de centrais hidrelétricas que serão construídas, mas apenas 
a capacidade acumulada de todas as centrais (6.000 MW) (Artigo 3); 

• Os percentuais da energia destinados ao mercado peruano e ao mercado brasileiro 
ainda não estão definidos. Coloca-se apenas que a prioridade é atender o mercado 
interno peruano e que serão elaboradas as estimativas desse consumo (Artigo 3);  

• Ainda nesse sentido, é apontado que o Estado peruano manterá uma margem de 
reserva de 30% com relação a sua capacidade de geração para atender sua demanda 
interna (Artigo 8) e poderá diminuir ou suspender as exportações de energia ao 
Brasil em situações de emergência (Artigo 7). 

Verifica-se que os sucessivos acordos bilaterais assinados recentemente são muito 
genéricos, não sendo possível identificar o real escopo dos projetos pretendidos, 
dificultando sua avaliação. Nesse sentido, por conta da generalidade dos termos, não é 
conferida a devida atenção aos aspectos ambientais e sociais. 

No caso da elaboração do referido acordo, enviado ao Brasil em 17 de fevereiro de 
2010, o governo peruano recebeu em 3 de fevereiro de 2010, um documento em nome 
de diversas entidades civis peruanas com considerações pertinentes acerca dos critérios 
para a construção das centrais hidrelétricas, bem como sobre as ações para mitigar seus 
impactos sócio-ambientais. Dentre essas considerações, mencionam, por exemplo, a 
necessidade da adoção de padrões ambientais exigentes; de haver uma gestão integrada 
das bacias afetadas pelos projetos; de explicar a distribuição dos riscos e custos de cada 
projeto; de informar sobre os termos de compra e venda de energia; e de estabelecer 
mecanismos transparentes de planejamento e difusão dos processos, promovendo um 
debate amplo sobre os projetos. No entanto, essas considerações não foram 
incorporadas no escopo do acordo elaborado. 

As negociações e os entendimentos mais substanciais não estão disponíveis à sociedade, 
tornando-os pouco transparentes e de difícil avaliação. Alguns documentos não são 
sequer disponibilizados. Assim, o acordo final, ainda que incorpore algumas 
modificações, provavelmente também será realizado em termos genéricos e não 
permitirá a identificação dos entendimentos que foram realizados ao longo das 
negociações por ambos os governos e que não foram tornados públicos. 

Essa falta de transparência e imprecisão nas informações acaba conferindo aspecto 
negativo a acordos de suma importância para a integração regional, retirando-lhes o 
caráter democrático e podendo torná-los instrumentos de potencial conflito em âmbito 
nacional e regional. 

Sobre esse aspecto, vale mencionar a falta de transparência com relação à definição dos 
atores participantes dos projetos, abrindo espaço para o questionamento das empresas, 
estatais ou privadas, que estão envolvidas. No documento em questão não consta quem 
será o responsável pela construção e não são indicados custos das centrais 
hidroelétricas. Entretanto, de acordo com artigos veiculados na mídia, a maior parte do 
financiamento seria concedida pelo BNDES.  

Cabe discutir qual seria o papel desempenhado pelo BNDES nos empreendimentos. 
Caso o banco realize investimentos dessa ordem, por conta da alegada importância do 
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suprimento de energia ao mercado brasileiro, provavelmente alguns termos do acordo 
final com relação às porcentagens da energia destinadas ao Brasil e à margem de reserva 
prevista pelo Estado peruano (de 30%) devam ser objetos de conflito, pois nesse caso, 
seria de interesse de quem financia a segurança de recebimento de um mínimo de 
energia para financiar a obra. Ainda, outro ponto é se haverá também o envolvimento de 
empresas brasileiras na construção das obras, já que isso não está formalmente claro e, 
juridicamente, deveriam ser analisadas as regras de licitações públicas no Peru, que não 
deverão ser aceitas por estas empresas.  

A generalidade dos acordos, e a falta de transparência do processo, não tornam possível 
estabelecer uma relação de evolução entre os acordos assinados no início das 
negociações entre Brasil e Peru com o acordo que se encontra agora em fase de 
avaliação. Todos os acordos assinados e disponíveis praticamente não fazem menção à 
construção das centrais hidrelétricas, apenas apontam interesses na integração 
energética de maneira geral. Ou seja, por meio do acompanhamento desses acordos não 
seria possível sequer ter uma vaga idéia do que seria colocado no acordo final, agora em 
avaliação. 

A partir dessas observações, outros aspectos importantes no âmbito da cooperação 
regional para o desenvolvimento de infra-estrutura energética na Amazônia podem ser 
apontados. 

Um aspecto a ser considerado é que ainda que sejam identificadas algumas 
problemáticas no processo atual de negociação, deve-se considerar que a integração 
regional pode contribuir para o desenvolvimento dos países envolvidos, uma vez que 
cria condições para que explorem suas complementaridades. 

Contudo, esse processo se dá com o objetivo de estreitar laços entre nações que 
perseguem objetivos comuns e que vêem em si oportunidades de gerar benefícios 
mútuos, que possam refletir em melhorias às suas sociedades. A partir do momento em 
que essa complementaridade passa a gerar frutos excessivamente assimétricos, deixa de 
configurar uma relação de integração e passa a revelar uma relação de exploração. 

Nesses casos, é comum que surjam sentimentos negativos que podem levar seus 
governos a reivindicar a revisão dos entendimentos estabelecidos, podendo gerar 
contendas diplomáticas. 

Isso pode ser percebido no documento elaborado pelas entidades civis e enviado ao 
governo peruano, ao inferir que, a partir das poucas informações disponíveis sobre o 
projeto, a negociação está ocorrendo em condições muito desiguais, com o Peru 
assumindo a maior parte dos custos, riscos e incertezas econômicas, ambientais e 
sociais. 

Ainda sobre esse aspecto, vale mencionar que a estabilidade das relações entre esses 
países vizinhos é importante para que conquistem a colaboração necessária para a 
continuidade de seus planos de desenvolvimento. Por isso, considerando as assimetrias 
existentes no processo de integração regional, deve haver instrumentos que possam 
conduzir tais assimetrias, criando benefícios a todas as partes envolvidas de maneira 
eqüitativa. 
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Outro aspecto é que os instrumentos bilaterais utilizados são de suma importância para 
operacionalizar os entendimentos, principalmente quando se tratam de 
empreendimentos que envolvem a soberania das partes. No entanto, quando conduzidos 
apenas no âmbito bilateral e não inseridos em um processo mais amplo, tendem a entrar 
em desacordo com os objetivos de integração e desenvolvimento regional. 

Além disso, considerando que tratam de aspectos comuns a diversos Estados, podem 
fazer com que seja diminuída a importância conferida ao espaço amazônico integrado e 
único e acabar excluindo atores que fazem parte desse espaço. 

Levando em consideração os aspectos apontados, é necessário que os acordos para o 
aproveitamento dos recursos naturais amazônicos para a geração de energia incluam 
alguns pontos relevantes. 

Um dos pontos-chave é que as disposições sócio-ambientais possam ser tratadas de 
maneira clara e objetiva, estipulando limites e ações a serem conduzidas, já que essa é 
uma demanda das sociedades envolvidas. Além disso, o detalhamento dessas questões 
poderia diminuir a generalidade dos acordos e, portanto, seu caráter permissivo, já que, 
ao não definir nem tratar dessas questões, acabam permitindo ações danosas no futuro, 
bem como a inobservância dos aspectos em questão. 

Os acordos devem ser detalhados na medida do interesse entre as partes. Inclusive, em 
acordos relativos à energia assinados por outros países, como, por exemplo, entre 
Estados Unidos, Canadá e México, percebe-se que há um maior detalhamento das 
questões consideradas relevantes.  

Outro ponto que deveria ser avaliado é a necessidade de criar um ambiente 
institucionalizado, que permita às sociedades envolvidas cobrar sua representação, em 
um fórum comum, já que hoje as mesmas encontram-se pouco articuladas, levando 
demandas comuns a foros separados. 

Ainda, outro aspecto seria levar em consideração negociações em foros mais amplos, 
para que questões de importância estratégica e que envolvem uma mesma região 
possam ser tratadas de maneira integrada e não de forma isolada. Nesse sentido, vale 
mencionar alguns acordos já existentes, que poderiam ser avaliados com essa finalidade.  

Um dos instrumentos existentes é o Tratado de Cooperação Amazônica, assinado em 
1978, reunindo Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e 
Venezuela. Esse Tratado estabelece alguns daqueles que seriam os interesses comuns 
dos povos amazônicos, como, por exemplo, reunir esforços para promover o 
desenvolvimento harmônico da Amazônia, visando uma distribuição eqüitativa do 
desenvolvimento entre os países; manter o equilíbrio entre crescimento econômico e 
preservação do meio ambiente; facilitar a preservação do meio ambiente, ampliando os 
esforços conjuntos em matéria de conservação ecológica e da cooperação técnico-
científica; utilizar racionalmente os recursos hídricos, tendo em vista a importância dos 
rios amazônicos; entre outros. Além disso, em 1998, uma emenda a esse Tratado criou a 
Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), encarregada de 
implementar os objetivos do Tratado e capaz de celebrar acordos entre os países 
amazônicos e também com outros Estados e Organizações Internacionais. 
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No entanto, vale destacar que, apesar de prever a necessidade de preservação das 
condições sociais e ambientais da região amazônica, o Tratado não define nenhuma 
forma de participação da sociedade civil na operacionalização de seus objetivos. 
Haveria um espaço para que interesses contrários ao que está sendo operacionalizado 
pudessem ser explicitados? 

Um segundo instrumento que poderia ser avaliado é a União das Nações Sul-
Americanas (UNASUL), que é uma organização mais ampla, formalizada em 2008 e 
que agrupa Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, Guiana, Paraguai, 
Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. 

Nos objetivos da UNASUL (Artigos 2 e 3) encontra-se explicitamente definida a área 
de integração energética como um dos pilares do bloco, além de também ser 
mencionada a questão ambiental e a participação civil. Sobre esse último ponto, o 
Tratado Constitutivo da UNASUL já prevê que existam mecanismos de interação entre 
a organização e os diversos atores sociais na formulação de políticas de integração sul-
americana (Artigos 3 e 18).  

Conclusivamente, verificamos que ainda existem vários desafios a serem superados com 
relação aos entendimentos recentes conduzidos entre os países amazônicos para o 
desenvolvimento de uma infra-estrutura energética com justiça social. 

 

Parte V: Questões para o debate sobre os desafios e possibilidades de reorientação 
                da atual política energética em implantação nos países amazônicos  
 

A seguir, são apontadas oito questões para alimentar o debate: 

• As razões e contradições da “segurança energética” proporcionada pelas usinas 
amazônicas 

A tendência crescente de anúncios de construção de usinas hidrelétricas geralmente se 
ampara na idéia sempre iminente de uma crise de suprimento anunciada para um futuro 
próximo. Também se menciona a existência de um “problema” devido à sazonalidade 
da oferta de energia: A “energia afluente” não é suficiente para atender a demanda e 
carga projetada futura, mesmo com os intercâmbios de energia entre bacias que o 
sistema elétrico interligado brasileiro proporciona – uma espécie de transposição de 
bacias hidrográficas através de grandes linhões de transporte de energia elétrica. Se, por 
um lado, a demanda é mais ou menos constante em um dado ano, a capacidade de 
armazenamento nos reservatórios não a segue. 

Notemos que a sazonalidade em si NÃO é um problema. Deve ser entendida como 
característica e desdobramento da maneira como foi pensada e operacionalizada a 
geração de energia elétrica que se cristalizou com a formação de grandes represas, 
barrando importantes rios e transportando essa energia convertida a longas distâncias, 
uma vez que, em geral, os grandes centros consumidores se situam distantes das usinas 
hidrelétricas. A partir dessa realidade operacional e de atendimento a grandes cargas de 
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centos urbanos e de grandes empresas do setor minero-metalúrgico, siderúrgico, 
celulose e papel - corretamente apelidadas indústrias eletrointensivas -, é que surgem 
“problemas” que devem ser resolvidos, demandas a serem atendidas. Utilizando o 
jargão dos planejadores, isto poderia ser chamado de “planejamento” do lado da oferta, 
mas que na realidade é o atendimento das cargas futuras projetadas. Qualquer ação de 
planejamento e de proposição política seja ela de natureza industrial, energética, de 
conservação ou de regulação, deveria se pautar de maneira reflexiva e crítica, tendo 
como condições de contorno esta sazonalidade como decorrência “natural” de ter se 
utilizado assim da natureza dos rios. Olhando em outra perspectiva o “problema” nada 
mais é do que decorrência das próprias escolhas. Escolhas estas que nos são impostas. 

O entendimento da sazonalidade como problema é originário da maneira como o Brasil, 
sob influência internacional, e sob influência da Dam Industry, decidiu construir seu 
sistema elétrico, gerenciar seus reservatórios, posicionar os centros de conversão 
hidrelétrica (usinas de grande porte com imensos reservatórios), estimular sub-setores 
industriais e atender o suprimento a determinados setores em detrimento de outros.  

Por este desenvolvimento histórico criou-se um emaranhado de interesses que não nos 
permite afirmar que possa existir uma capacidade previsível de planejamento. Pelo 
contrário, apenas um atendimento de cargas futuras, multiplicando o cenário presente 
para o futuro, muito incerto diante da complexidade do arranjo de interesses que estão 
em jogo (dentro do campo estão empreiteiras, indústrias de equipamentos, geradoras, 
comercializadoras, agências reguladoras, grupos políticos e econômicos que conflitam 
entre si, disputas com governos, a utilização do discurso da energia para angariar votos. 
O atendimento ao suprimento ocorrerá, ou não, até onde a limitação material permitir, 
se a natureza permitir, não nos esqueçamos disso. Assim se desenha cada Plano Decenal 
de Energia, como uma tentativa de costura no atendimento desse mosaico de interesses 
em que a oferta corre atrás das cargas projetadas: alguns querem vender energia e outros 
tantos irão comprar, em um arranjo no qual a Dam Industry aperfeiçoa métodos de sua 
influência política sobre espaços de poder do Estado, atua sobre os processos de 
licenciamento ambiental, sobre os mecanismos de financiamento e de maneira 
ramificada influencia propostas de reforma do Estado, alterações de papeis 
institucionais no Ministério Público. 

Assim se cria um quadro no qual pouco se ouve falar na otimização do gerenciamento 
dos reservatórios, reforço, otimização e manutenção do que já existe na geração e 
transmissão. Algo que jamais é mencionado é a possibilidade de interrupções 
programadas de eletrointensivos em períodos críticos da “sazonalidade”, pouco se fala 
reavaliação de critérios de energia firme, da adequação de critérios para aproveitar 
efetivamente a co-geração de energia elétrica na indústria sucro-alcooleira, da discussão 
do custo do risco de déficit e mesmo de racionamentos preventivos. 

Estas possibilidades estão presentes em reflexões da academia e algumas delas são 
aplicadas em outros países. Deveriam ser reais mecanismos acessórios do planejamento 
da geração, transmissão e regulação. O que em geral se discute é sempre o aumento 
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futuro da oferta presente, em geral acompanhando de maneira combinada as projeções 
de aumento do PIB brasileiro. Baseando-se nos números apresentados como projeções 
no Plano Decenal 2008-2017, não há espaço significativo para fontes alternativas 
resolverem o “problema energético” (entendido aqui como o atendimento do suprimento 
face a uma expansão das cargas) que apenas se desloca no eixo do tempo e aparecendo 
de tempos em tempos como ameaça, fictícia ou não, que impele a produzir mais, 
relegando processualmente e cumulativamente as conseqüências  sociais e ambientais 
dessa expansão a um segundo plano. 

O atendimento da demanda através da fonte hídrica é apregoado como uma vantagem 
comparativa brasileira que, em tese, poderia ser estendida através de conexões físicas a 
outros países, por intercâmbios nos quais os sentidos de transmissão de energia 
poderiam se alternar. No entanto, em estudo recente do GESEL (Castro et alli., 2009), 
observa-se que a instalação de hidrelétricas através da expansão da fronteira hidrelétrica 
na Amazônia, ao contrário do que se imagina, agrava o “problema da sazonalidade”, 
acentuando a oscilação chuva - estiagem da energia afluente ao longo do ano, já que a 
maioria dos projetos hidrelétricos propostos envolveriam usinas a fio d’água com pouca 
capacidade de armazenamento em reservatório. (Ver gráfico que se segue). 
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Energia Afluente de origem hidrelétrica. Em 
vermelho o existente, em amarelo a contribuição 

de novos projetos na Amazônia 

                            Fonte: Castro et alli, 2009, p.9. 

Onde se posiciona o discurso genérico que tenta legitimar a expansão? Nesta idéia de 
que a projeção de aumento da carga não tem sido acompanhada por um aumento 
correspondente na capacidade de armazenamento do SIN. Ao mesmo tempo, a garantia 
fisica de energia dos projetos propostos envolveria mega construções com capacidade 

instalada alta, mesmo que com energia firme baixa. O exemplo mais gritante deste gap 
entre a potência e o que os rios efetivamente podem oferecer é o projeto de Belo Monte 
no qual a energia firme corresponde a 39% da capacidade máxima.  

Belo Monte, obra gigantesca, custos enormes, consequências ambientais e sociais 
seríssimas, ao lado de Jirau e Santo Antonio no rio Madeira são exemplos desta 
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obsessão pelo gigantismo e, claro, em detrimento de preocupações ambientais e sociais. 
São os três exemplos de plantão da opção hidrelétrica na Amazônia como panacéia do 
progresso, da distribuição de renda, do crescer o bolo para depois distribuir, da 
universalização do acesso e da redenção das comunidades “pouco desenvolvidas” 
moradoras de longa data ao longo destes rios. 

• O licenciamento ambiental como um obstáculo 

Selecionamos um trecho de documento do Banco Mundial (2008), apenas para compor 
raciocínios auxiliares no debate no qual capturamos este choque de velocidades entre o 
plano sempre em expansão de ofertar mais energia e o processo de licenciamento 
ambiental que tem um ritmo e complexidade próprias. Logo nas mensagens principais 
do documento um dos problemas centrais sobre o qual recai e estudo do banco aparece 
com destaque, qual seja a morosidade do processo de licenciamento ambiental: 

“O licenciamento ambiental de projetos hidrelétricos no Brasil é considerado um 
grande obstáculo para que a expansão da capacidade de geração de energia 
elétrica ocorra de forma previsível e dentro de prazos razoáveis. A não-
expansão, por sua vez, representaria séria ameaça ao crescimento econômico”. 
(BM, 2008, vol.1, p.6) 

“O processo de licenciamento ambiental tem representado uma dificuldade 
adicional para o Brasil aproveitar completamente o potencial hidrelétrico da 
Região Amazônica. Planos que previam a construção de plantas hidrelétricas na 
região têm sido fortemente apoiados por muitos, mas encontram forte oposição 
por parte de certos segmentos da sociedade civil. Na Região Amazônica, a 
percepção do setor foi prejudicada por diferentes experiências com plantas 
geradoras. Algumas funcionaram bem, mas outras, particularmente Balbina, mas 
também Samuel, resultaram em grandes prejuízos ambientais e sociais”. (BM, 
2008, vol.1, p.12) 

“Considerando que os aspectos sociais relativos a empreendimentos hidrelétricos 
têm grande relevância para os custos e prazos implicados no processo de 
licenciamento ambiental, isso sugere haver necessidade de reforço da equipe da 
Diretoria de Licenciamento do IBAMA na área social. (BM, 2008, vol.1, p.21) 

O licenciamento ambiental é considerado um grande obstáculo por quem? Certamente 
não por aqueles que batalharam para obter uma legislação de proteção ambiental 
adequada. Neste sentido caminharíamos na contramão das preocupações ambientais. Os 
órgãos ambientais e as instituições partícipes do processo de licenciamento não têm a 
velocidade adequada para compatibilizar obras com prazos razoáveis segundo o 
documento do banco, mesmo que reconheça que o licenciamento ambiental não é o 
único vilão da história, já que é recorrente a existência de estudos de impacto ambiental 
mal elaborados, constantemente questionados. O terceiro trecho selecionado nos remete 
à contradição entre intenção e o gesto, se lembramos dos episódios mais que recentes 
que envolveram o licenciamento ambiental da Usina de Belo Monte, no qual tivemos 
sérios exemplos do enfraquecimento da idéia de “governança ambiental” associada a 
empreendimentos hidrelétricos quando a própria diretoria do IBAMA e analistas 
ambientais do órgão Federal sofreram assédio de Ministérios interessados na célere 
aprovação do remendado projeto Kararaô-Belo Monte proposta na volta Grande do 
Xingu 
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As usinas hidrelétricas do complexo do Madeira (Santo Antonio e Jirau) e o projeto de 
Belo Monte são exemplos de desfiguração de um processo de licenciamento ambiental, 
apesar de um discurso sempre em alta de sustentabilidade ambiental. Porém são 
tributários de tristes constatações: 

-  Audiências públicas não efetivas 

-  Pressão sobre analistas ambientais  

-  EIAs insuficientes e mal elaborados  

- Ausência dos proponentes dos projetos em Audiências públicas no Senado Federal, 
Câmara dos Deputados e Ministério Público Federal. 

Os conceitos de área diretamente afetada, áreas de influência e conceitos de atingido 
fazem parte de acepções mais próximas do Manual da Eletrobrás. O exemplo mais 
oportuno para evidenciar essa conexão é o caso recente de Belo Monte, no qual as 
regiões ribeirinhas e suas populações ameaçadas pelo trecho de vazão reduzida não 
foram consideradas como diretamente afetadas, não obstante a constatação de profundas 
alterações futuras em seus modos de vida e mesmo sem  evidências da garantia de 
segurança hídrica. A desconsideração de pareceres dos próprios técnicos do IBAMA e 
pesquisadores de equipes independentes mostra, associado à ausência de debates reais, 
um distanciamento do que poderia ser chamado de qualquer política de governança 
sócio ambiental. 

Mencione-se ainda, que por muito tempo as usinas do Madeira tiveram o “status” de 
único projeto energético tido como essencial para afastar o risco de “apagão”. Cada uma 
das obras é propagandeada como mais estruturante que a anterior. Belo Monte, por 
exemplo, é a terceira redenção dos povos que lá vivem. Primeiro foi o ciclo da borracha, 
seguido do ciclo da grande estrada Transamazônica agora é a vez da grande usina 
redentora. A história da hidreletricidade brasileira não foi rica em fornecer evidências 
dessa redenção para as populações próximas a elas. 

• Obras de  infraestrutura x comunidades tradicionais: desafios para a idéia 
            de governança sócio ambiental transfronteiriça 

Conforme indica Magalhães (2009), “Os processos de decisão relativos a obras de 
infraestrutura suscitam o debate sobre as condições nas quais as sociedades 

democráticas enfrentam vários desafios interligados: 

- o primeiro diz respeito à utilização das ciências e das técnicas e da interrelação 

entre ciência e poder – experts e governo;  

- o segundo diz respeito à redefinição e/ou construção de um espaço público, 

constituído não apenas de técnicos mas também de homens e mulheres; grupos 
sociais, comunidades e povos com histórias e conhecimentos diversos; 

 -  o terceiro de confrontar-se com o aparato legal que rege a tomada de decisão; 

 -  quarto, especialmente no caso brasileiro, o desafio de se interrogar sobre a 

fidelidade dos governantes aos princípios democráticos e os mecanismos que a 
sociedade dispõe de fiscalização e controle.  



 

!

")!

Trata-se, portanto, de por em debate o processo de tomada de decisão 
caracterizado pela submissão ao herói governante e ao monopólio das elites 

técnicas e econômicas, colocando em pauta possibilidades de confrontação, seja 
entre saberes das elites científicas, seja entre estes e outros saberes, seja entre 

poder dos governantes e poderes da sociedade, seja entre risco e incerteza e 
história e futuro. Enfim, colocando em pauta os mecanismos para construção de um 

espaço público de confrontação entre especialistas e leigos, políticos e cidadãos”.  

Trata-se de incluir a discussão específica da existência de grandes extensões territoriais 
cobertas de florestas, populações tradicionais e indígenas vivendo sobre terras, se 
servindo de rios e florestas que são cobiçadas para outros fins tais como a infraestrutura 
necessária para gerar energia, extração de minerais e extração de hidrocarbonetos; e de 
manter, mais além do mero discurso e intenção, a pluralidade de manifestações 
culturais, modos de vida, organização social 

Os fatos recentes da condução política e dos processos de licenciamento e construção de 
obras de infraestrutura, por exemplo no chamado período de redemocratização aos dias 
e hoje, não nos oferece elementos de evidência de que os desafios políticos 
anteriormente mencionados estejam no trilho seguro de sua superação. Por que isso não 
se realiza?  Eis o desafio da discussão que este texto procura estimular. 

Agrava-se o desafio quando se constata que para o segundo item elencado por 
Magalhães, os desdobramentos da realidade nos mostram uma retração do espaço 
público de discussão e de circulação das idéias e mais, um constrangimento e 
intimidação daqueles que se posicionam contrários a projetos governamentais, sejam 
eles cientistas, ativistas, ribeirinhos, analistas ambientais, indígenas, procuradores, 
juízes. Os recentes posicionamentos da Advocacia Geral da União, que diz que tomará a 
iniciativa de processar quem dispara ações civis públicas e concede liminares contra 
projetos e processos governamentais, deve ser entendido como elemento decisivo para 
essa retração do espaço público. 

Ao colocar a crise de suprimento como ameaça permanente, o que falar do 
planejamento, e se é tecnocracia governamental quem planeja, há governança 
democrática possível? Não se pode falar mais de um planejamento centralizado, mas 
sim atendimentos a metas de crescimento de determinados setores, ou mesmo agregados 
em estimativas de crescimento do PIB influenciados por uma complexa rede de 
interesses. 

Os planos decenais dos últimos tempos acabam criando um “ambiente” no qual não há 
escapatória: quem planeja se coloca como vítima e avalista de seu próprio plano que é o 
de acompanhar a expectativa de demanda sem tentar refletir e gerenciar sobre ela, 
fortalecendo a visão de que o mercado é o encontro e balizador das relações sociais que 
estabelecem o que deve ou não ser produzido, que sub-setores devem ser atendidos e 
que chancelas devem ser operacionalizadas sob a égide um “Plano Nacional”. 

O chamado debate público sobre o Plano Decenal não passou de encaminhamentos ao 
sítio governamental na web, de comentários e as contribuições encaminhadas não foram 
disponibilizadas para debate e consulta pública. Infere-se que o planejamento se paute 
em acordos setoriais não necessariamente fruto de uma compilação e mediação de 
interesses mais amplos da sociedade. Explica-se com mais um exemplo: o Plano 
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Decenal de Expansão Elétrica procura em documento evidenciar a racionalidade do 
processo de adequação de um plano de política de governo às necessidades da 
sociedade. O documento é um exemplo discursivo da racionalidade, neutra com 
conseqüente amparo, (também neutro) da tecnologia e da ciência. Teria objetivo de 
orientar por uma correta sinalização de todos os agentes e interessados de futuras ações 
para alocação de investimentos. Ao espaço governamental caberia a tarefa de “buscar a 
utilização adequada, racional e otimizada dos recursos naturais nacionais, em especial o 
hídrico, como previsto na Constituição Brasileira. Isto exige um cuidadoso 
planejamento da expansão do parque gerador de energia elétrica, o qual deve considerar 
não apenas as diversas opções de fontes geradoras disponíveis, mas também, as 
interligações elétricas existentes e potenciais entre as diferentes bacias hidrográficas sul-
americanas, visando o aproveitamento da diversidade hidrológica existente”. 
(Gonçalves, 2007). 

• É possível resistir? 

A reflexão sobre a existência ou inexistência de formas de resistência às obras 
hidrelétricas e sua efetividade deve ser conduzida em paralelo com a caracterização das 
forças políticas, econômicas e financeiras que dão sustentação aos investimentos 
industriais de grande porte que, de maneira mais acelerada na atualidade, é de natureza 
internacional e localizam as possibilidades de expansão e acumulação no território 
internacional, mesmo que este tenha a presença de governos locais e fronteiras mais ou 
menos permeáveis à sua influência. 

É imensa a quantidade de registros dos conflitos que surgem no processo de 
implantação de obras de infraestrutura e mobilizações de populações ameaçadas e 
atingidas, ações de movimentos sociais com organização nacional e regional. Os 
números notáveis dos atingidos por barragens que, segundo dados do Movimento do 
Atingidos por Barragens e da Comissão Pastoral da Terra, totalizam um número que 
excede 1 milhão de pessoas deslocadas evidencia a dimensão do problema social. Os 
exemplos de Itaparica, de Tucurui, a grande mobilização de entidades em defesa do rio 
Madeira, a luta de décadas contra os barramentos propostos no Xingu, a luta anti 
barrageira no sul do país, por si só evidenciam um espalhamento geográfico continental 
dos projetos, o surgimento de grupos de resistência, que se faz acompanhar no período 
de mais de cem anos do aumento substancial do porte dos empreendimentos e do poder 
político dos grupos constituintes da Dam Industry.  

As formas de resistência são muito variadas, desde invasão de canteiros de obras, 
acampamentos, bloqueio de estradas, ocupação de escritórios de engenharia, Fundações, 
Institutos, Ministérios. Na grande parte das vezes as formas de resistência se dão no 
sentido de forçar negociações, na tentativa de ocupação da cena política. Outra forma de 
resistência se manifesta pela possibilidade de lançar mão da ação do Ministério Público 
para formular Ações Civis Públicas na defesa das leis vigentes e dos direitos das 
populações ameaçadas.  

Os ciclos de protestos representam uma importante forma de mobilização e meios de 
chamar à atenção pública para a existência de problemas não resolvidos e violação de 
direitos das populações. As sucessivas manifestações das populações atingidas em 
Tucurui, por exemplo, já duram mais de décadas. Na recente inauguração de nova 
motorização na usina do Pará (novembro de 2008), atingidos por Tucurui ainda 
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identificaram a oportunidade de endereçar ao Presidente da República suas queixas 
sobre o processo inadequado de indenizações e reassentamento de uma usina que 
também opera há mais de duas décadas. Este exemplo de paciência e persistência 
mostra a perenidade do “passivo social” e a morosidade da vontade política daqueles 
que detém mais recursos políticos à mão: os próprios proponentes da obra, grupos 
econômicos e políticos que lhe dão respaldo e dela se beneficiam e se beneficiaram 
concentradamente.  

Os ciclos de protesto, no mais das vezes, não são considerados como ações políticas 
anti-sistema. Ganham uma certa legitimidade no processo de redemocratização 
brasileira, particularmente,  nos anos 1980 e décadas seguintes, mas à concomitante 
medida que tem potencial de evidenciar a vulnerabilidade de elites políticas em atender 
suas demandas, ou mesmo da incapacidade delas de se ater à legislação ambiental, 
indígena e de populações tradicionais, entra em vigor o discurso e o processo de 
criminalização dos movimentos toma corpo. Estas constatações nos conduzem à 
identificação do processo de redemocratização como inconcluso. Esta criminalização se 
exemplifica e toma corpo pela própria ação policial em repressão das ações de 
movimentos, ao indiciamento e processos de justiça direcionados às lideranças e, de 
maneira mais diluída, através de um processo de deslegitimação dos posicionamentos 
antagônicos. Nos tempos atuais, são comuns a associação aos opositores às obras 
hidrelétricas dos seguintes adjetivos: “defensores da industria do apagão”, “porta vozes 
do atraso”, “ambientalistas radicais a serviço do imperialismo estrangeiro”, “pequena 
minoria contrária ao progresso e ao desenvolvimento”, entre outros. 

• Os futuros empreendimentos não se referem somente a um país 

Sob a ótica do caráter internacional que adquirem esses projetos, vale mencionar os 
processos de planejamento das centrais hidrelétricas nos países limítrofes ao Brasil e os 
movimentos de resistência que também vem sendo verificados nesses países ao passo 
que esses empreendimentos se proliferam. Tanto no Peru, como na Bolívia e na 
Venezuela há uma forte resistência local às obras de infra-estrutura que vêm sendo 
conduzidas. 

A tabela que se segue, apresenta alguns dos movimentos peruanos e bolivianos 
envolvidos nessa região: 

Entidade Departamento/País 
Representación de Nueva Esperanza Pando – Bolívia 
Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Guayara 
Merin – CSUTCG 

 Beni – Bolívia 

Casa de La Mujer de GuayaraMerin Beni – Bolívia 
Grupo Nacional de Trabajo para La Participación – GNTP Guayaramerim - Beni - Bolívia 
Herencia – Lidema Cobija - Pando - Bolívia 
Organización Indígena del Pueblo Takana Cobija - Pando - Bolívia 
Federación Departamental de Mujeres Campesinas de Pando 
“Bortolina Sisa” – FDMCP 

Cobija – Bolívia 

Comitê Binacional de Medio Ambiente Guajará-Mirim - Brasil  
Guayaramerim - Bolívia  

Foro Regional Amazônico de Medio Ambiente – FORAMA Beni – Bolívia 
Comitê Binacional de Madre Dios Madre Dios – Peru 
Comunidade Católica de Huepotuche Madre Dios – Peru 
Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo – FOBOMADE Bolívia 

        Fonte: Boletim Informativo 2 – Nova Cartografia Social da Amazônia, p. 5, com base em dados do 
                    Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). 
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As resistências peruanas e bolivianas, da mesma maneira como ocorre no Brasil, 
reprovam os projetos de usinas hidrelétricas planejadas atualmente em seu território 
amazônico por conta dos grandes e diversos impactos sócio-ambientais que as mesmas 
irão causar, no entanto, a isso se adiciona um agravante: grande parte da energia gerada 
por essas usinas será exportada (ao Brasil) e será destinada a suprir atividades como a 
mínero-exportadora, de baixo valor agregado e vinculada ao interesse do capital 
internacional. Por conta dessa situação, diversos grupos de resistência da região dos rios 
Madeira, Mamoré, Beni, Guaporé e Madre Dios, incluindo movimentos brasileiros, vem 
tentando uma articulação para fazer ouvir suas demandas com relação aos projetos. No 
caso da resistência peruana, além das demandas referentes às hidrelétricas que serão 
construídas com participação brasileira, outros projetos recentes na região amazônica 
também causaram grande repercussão, culminando em violentos protestos, como 
aqueles ocorridos em 2009 por conta de normas para a exploração dos recursos naturais, 
vinculadas ao projeto de Acordo de Livre Comércio com os Estados Unidos, rendendo 
críticas ao posicionamento do governo de Alan Garcia que vem se somando ao longo do 
tempo.  

No caso boliviano, vale mencionar a contradição na construção dos empreendimentos 
hidrelétricos no norte do país, já que o governo popular de Evo Morales, com grande 
base nos movimentos sociais, está avançando com projetos que vão contra as demandas 
de muitos desses movimentos, como, por exemplo, a própria Via Campesina, cuja 
fundação teve participação do líder.  

Na Venezuela, o governo de Hugo Chávez, também caracterizado por grande apoio 
popular, enfrentou do mesmo modo resistência de movimentos sociais por conta da 
instalação de linhas de transmissão em sua região amazônica para levar energia elétrica 
da usina Guri até a cidade brasileira de Boa Vista, em Roraima. Os protestos que 
emanam de movimentos como, por exemplo, a Federação dos Indígenas do Estado 
Bolívar, ocorrem desde o período do governo antecessor de Rafael Caldera Rodriguez e 
se estenderam ao governo Chavéz que decidiu dar continuidade ao projeto. 

Sob o ponto de vista do interesse internacional que permeia o modelo de demanda 
energética na região amazônica, não somente no Brasil, mas também nos outros países 
supra mencionados, vale mencionar que se a natureza dos empreendimentos 
hidrelétricos de grande porte é internacional, o potencial de mobilização, reivindicação 
e impacto de protestos, não. Terminada uma determinada obra se torna logisticamente 
difícil a ida a um escritório localizado na Europa, de um grupo de atingidos em 
Tocantins. O capital, por sua vez, faz as articulações necessárias para sua instalação e 
ampliação de tal maneira que a barreira transfronteiriça se dissipa pela própria dinâmica 
dessa articulação, permeabilidade e capilaridade nas estruturas de governo e dos 
estados, pela capacidade do lobby, pela capacidade de assédio às populações ameaçadas 
e aos governos locais que fundamentalmente são os quem mais se ressentem da falta de 
serviços públicos adequados. Este assédio se concentra na fase anterior à instalação. É 
comum, junto ao anúncio de um projeto de empreendimento em obras de infraestrutura 
estar associada a idéia de que problemas crônicos das localidade possam ser superados 
com o início e consecução das grandes projetos. Lembremos que normalmente estamos 
falando de cidades do mundo rural que não contam com redes de serviços públicos 
adequados que, por outro lado, estão presentes no ambiente urbano das grandes cidades 
e servem como uma espécie de comparação e medida do progresso. 
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• A impossível governança face as desigualdades da disputa política 

Como processo histórico o aprofundamento da Dam Industry  revela desigualdades dos 
recursos políticos e de poder entre as partes conflitivas, entre proponentes, ameaçados, 
atingidos e grupos sociais invisibilizados ou que tem sua voz política esvaziada no 
processo. Sevá Fo (2008, p.47) expõe com clareza as desigualdades da disputa política: 

           “É mais, porém, do que uma fase pioneira, é continuidade do processo histórico 
capitalista: as grandes obras vão demarcando os ciclos de acumulação ao longo 
dos quase três séculos que está durando este sistema político e econômico. 
Primeiro ferrovias, estaleiros e portos, canais, pontes, túneis, depois as 
barragens, os grandes eixos de transporte e de comunicação, as mega - fábricas, 
refinarias, montadoras de veículos e de aparelhos. Como a dominação é sempre 
também política, boa parte destes surtos e ciclos é baseada em informação 
privilegiada: p.ex. alguns sabem antes dos demais qual a posição do eixo do 
barramento naquele ponto preciso do rio, quais os terrenos serão afogados até 
qual cota de altitude. A acumulação de capital em poucas mãos se instrumenta 
por meio de negociações entre partes desiguais; são muitos os que acabam sendo 
prejudicados. Mas são individualmente fracos, envolvidos a contra-gosto em 
transações forçadas; pessoas, famílias e até cidades inteiras sendo objetos de 
logro, de traição, de ameaças. Informação privilegiada, desigualdade notável nas 
negociações, poder de fogo, estas são marcas de um processo conhecido como 
acumulação primitiva, com os métodos típicos da expropriação de bens materiais 
e simbólicos das pessoas e da espoliação de comunidades humanas, aldeias, 
etnias”. 

Sob essas considerações, resta a pergunta se é possível uma discussão democrática, 
algum tipo de governança sobre um tabuleiro nos quais as movimentações e 
conhecimento sobre  regras reais do jogo pendem para o lado proponente da grande 
obra. O assédio sobre as populações ameaçadas se ramifica, alcança estruturas locais e 
regionais de governo que ecoam a idéia de que serviços públicos que se multiplicarão 
com o surto construtivo e, mais além, cada um dos projetos e sucessivamente se 
apresentam como projetos estruturantes que servem ao jogo eleitoral que em sentido 
aproximativo nos remete a uma equação possível: eletricidade = voto = hidrelétrica, esta 
última parte da igualdade sempre mal amparada pela justificativa de opção de 
conversão, limpa, renovável e barata.  A sistematização do conhecimento científico 
sobre a megaindústria da hidreletricidade não nos permite aceitar a equação, talvez no 
máximo ceder à renovabilidade do ciclo da água, mas não ao da conversão hidrelétrica 
como operação técnica renovável, nem aos qualificativos também antes mencionados de 
preço e vantagem comparativa natural. 

O jogo internacional ampara o discurso da energia hidréletrica como  energia renovável, 
mesmo com os resultados dos Estudos de caso da Comissão Mundial de Barragens que 
desabonaram em grande medida a idéia  dos projetos de mega hidrelétricas. Aqui nos 
aprece surgir mais um indício de que o discurso se  molda na justa medida na 
necessidade corporativa da Dam Industry de ampliar sua ação. 

Como a confrontação com ela é inevitável, a governança ambiental transfronteiriça da 
Amazônia, como quer que possa ser definida, se deparará com o mosaico de interesses e 
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capilaridades político-institucionais que procuramos mencionar nos parágrafos 
anteriores e com o real conflito nos usos de rios e terras ribeirinhas. 

Lembremos também que o peso do papel do Estado como planejador vem diminuindo à 
medida que se acomoda ao interesse ás vezes difuso às vezes concentrado dos 
participantes do dam roling game, fundamentalmente privado, despachado por agências 
reguladoras aninhadas na esfera governamental. 

• A invisibilização dos movimentos sociais e do papel da ONGs 

Historicamente no processo de construção de hidrelétricas observa-se inadequada 
consideração dos efeitos e conseqüências sobre a população e área de jusante, 
administra-se um conceito de atingido e área diretamente afetada que no sentido de 
diminuir custos de indenização e de mitigação de conseqüências. O ineditismo de Belo 
Monte e seus mais de 100 km de vazão reduzida demonstrou mais uma vez  a utilização 
e prevalência de conceitos do manual da Eletrobrás de população atingida e área 
diretamente afetada nos próprios termos de referência do IBAMA. 

O resultado é uma invisibilidade de populações e de áreas nos documentos que em 
momento futuro (nas audiências públicas, nas franjas das possibilidades institucionais) 
se desdobra em uma destituição de fala em carne e osso como agrupamentos  que não 
são diretamente afetados. 

É impossível a invisibilização por outro lado das grandes ONGs que tem visibilidade 
internacional. Resta então o desabono destes agrupamentos como grupos alienígenas 
alheios ao espaço do progresso e desenvolvimento. 

As usinas do Madeira e Belo Monte exibiram processos de licenciamento ambiental 
muito apressados, houve controvérsias reais entre as equipes de analisas ambientais e as 
diretorias de licenciamento, que denunciados por movimentos organizados, ONGs e 
parcelas da população envolvida, pesquisadores, comunidade científica, mas cuja 
decisão administrativa final coube às direções dos órgãos licenciadores. 

O processo de invisibilização dos movimentos sociais e de enfraquecimento da 
resistência não parece ser um processo sistemático no sentido de orquestração, mas é 
reincidente a cada obra, de acordo com a resistência que se apresenta na conjuntura e da 
disponibilidade do apoio oficial através de uma conduta e conjunto de ações que fazem 
parte de uma maneira de se tratar os conflitos e assediar os ameaçados. Entre o fazer e o 
não fazer uma obra, que em teoria são possibilidades do processo de licenciamento, 
lança-se mão de um dogma: de que a solução sábia está no meio destes extremos. Mas o 
meio já pressupõe o início de uma obra que, em momento subseqüente, terá os grupos 
que dispõem mais recursos políticos e econômicos para modificar, negociar; e se 
desresponsabilizar, com uma vantagem na disputa: o maquinário em marcha, com a 
matéria prima no canteiro e com os alojamentos repletos de operários.  

• Na política energética na Amazônia, não são apenas as usinas hidrelétricas que 
estão em jogo 

A grande vertente argumentativa de que hidrelétricas se opõem a termelétricas deve ser 
discutida. O que foi dito anteriormente sobre a necessidade de complementação térmica 
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à hídrica é algo que não será abandonado e de certa forma poderá ser acrescido já que  
as descobertas decorrentes do Pré Sal, claramente aumentará a oferta de gás natural quer 
seja para consumo direto quer seja para ser utilizado em termelétricas. É de difícil 
aceitação a idéia em contrário de que imensas reservas associadas às camadas 
hidrocarboníferas do Pré-Sal não fortaleçam o parque termelétrico. A idéia de entrada 
de mais gás na matriz energética (incluído a matriz de geração elétrica) é cenário 
provável. 

Na região Amazônica, o sistema isolado que corresponde ao atendimento das 
comunidades distantes das redes de distribuição, se encontra submetido aos grupos 
geradores a óleo diesel e óleo combustível. O alcance de programas como o “Luz para 
Todos”, se restringe à investimentos na extensão da rede e tem dificuldades de incluir as 
possibilidades de suprimento a partir de fontes alternativas em sistemas 
descentralizados, sob gestão das populações locais. 

Ainda, as atividades minero-metalúrgicas na região apontam para a adoção em grande 
escala de carvão mineral importado da Colômbia, e da ampliação da utilização do 
carvão vegetal, reproduzindo na região o processo de degradação ambiental ocorrido em 
Minas Gerais. As limitações impostas pela fiscalização ambiental à conversão da mata 
nativa em carvão vegetal nas atividades de produção de gusa, fatalmente levarão a uma 
ampliação das “florestas plantadas” com a monocultura do eucalipto na região, com as 
graves consequências para a biodiversidade, ou ainda, à ampliação da utilização do 
carvão mineral, com todas as consequências ambientais decorrentes do seu uso.         
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