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Após a manifestação de Altamira em 1989 houve várias reformulações, tanto dos planos em si quanto
da maneira de apresentá-los ao público. Um segundo estudo para Belo Monte foi concluído em 2002
numa “versão preliminar” pela Universidade Federal do Pará (UFPa) (1). A escolha da UFPa era
altamente controversa, e a seleção foi feita em setembro de 2000 sem licitação. A explicação dada era
que a UFPa era extensamente conhecida pela sua excelência técnica. Infelizmente, apesar da
reputação acadêmica forte da Universidade como um todo, a organização civil de interesse público
(OCIP) associada à Universidade (FADESP: Fundação de Amparo e Desenvolvimento de Pesquisa),
criada para obter contratos de consultoria como esse, não desfrute a mesma reputação (2, 3). O EIA
para Belo Monte, que custou R$3,8 milhões, foi rejeitado pela justiça federal em maio de 2001. Uma
liminar de outro tribunal permitiu a continuidade do estudo, assim completando versões
preliminares dos relatórios(1), antes da liminar ser derrubada em 2002.
Quando a FADESP foi escolhida para fazer os estudos ambientais, este grupo tinha produzido um
EIA/RIMA para a hidrovia Tocantins/Araguaia que havia sido rejeitado pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) como deficiente (4), e a construção da
hidrovia estava sob embargo judicial por causa de “fraude” no estudo (5). A “fraude” se refere à seção
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do relatório sobre os impactos prováveis da hidrovia nos povos indígenas que habitam a ilha do
Bananal: a conclusão de que os impactos seriam severos tinha sido retirada do relatório a pedido dos
proponentes do projeto, o que levou os antropólogos que tinham redigido a seção iniciar uma ação
para ter o texto restabelecido. As falhas múltiplas no estudo de impacto ambiental(6) levaram a uma
ordem judicial em junho de 1997 suspendendo as obras nessa hidrovia(7). A FADESP também tinha
produzido um EIA/RIMA para a hidrovia Tapajós-Teles Pires, onde a passagem da obra por uma
reserva indígena é uma das principais preocupações, mas o relatório foi rejeitado por “completa
inconsistência” (8). Nada disto pressagia bem os estudos ambientais da FADESP para Belo Monte,
onde assuntos indígenas é uma parte fundamental das controvérsias que cercam a obra.
Um fato marcante foi o assassinato, em 25 de agosto de 2001, de Ademir Alfeu Federicci, conhecido
como “Dema”, um líder de resistência contra os planos de construção das barragens. Dema
encabeçava o Movimento pelo Desenvolvimento da Transamazônica e do Xingu (MPDTX). Ele é
considerado na área como um mártir que foi morto por causa das suas críticas francas às represas(9).
No entanto, como é freqüente em assassinatos levados a cabo por pistoleiros contratados, evidências
suficientes não podiam ser juntadas para trazer o caso a julgamento.
O processo de EIA/RIMA para represas hidrelétricas sofreu um retrocesso em 2001, quando as
regiões não-amazônicas do País foram sujeitas a racionamento de eletricidade e a blecautes repetidos
(o “Apagão”) devido à falta de água nos reservatórios na região Central-Sul (10). O “Apagão”
também ocorreu devido a uma série de decisões erradas no planejamento e administração de
eletricidade (11). O Brasil tem um uso altamente ineficiente de energia(12) e há muitas
oportunidades ainda não aproveitadas para provisão de energia de baixo impacto (13, 14). Em 18 de
maio de 2001 o presidente Fernando Henrique Cardoso emitiu uma medida provisória que
estabeleceu um tempo máximo de seis meses para conceder aprovação ambiental para projetos de
energia (15). Belo Monte era o objetivo mais proeminente desta medida, que fez uso máximo da
reação pública ao racionamento nos principais centros populacionais, tais como São Paulo e Rio de
Janeiro. Porém, os estudos ambientais não puderam ser completados no prazo impossível de seis
meses, e até lá a crise tinha sido aliviada com a chegada da estação chuvosa para reencher os
reservatórios hidrelétricos na região Centro-Sul. A medida provisória expirou desde então sem ter
sucesso em forçar uma aprovação abreviada de Belo Monte.
Pressões para uma aprovação veloz continuaram desde 2003 sob a administração presidencial de
Luis Inácio Lula da Silva. O estado do EIA/RIMA para Belo Monte era altamente ambíguo. Em
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outubro de 2003, a então Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que a Ministra de
Energia (Dilma Roussef à época) tinha concordado que o estudo inteiro seria refeito “a partir do
zero” (16). Em março de 2004 o Presidente Lula chamou os seus ministros para exigir que eles
encontrassem modos para contornar impedimentos ambientais e outros para concluir projetos de
infra-estrutura protelados ao longo do País, incluindo 18 barragens hidrelétricas (17). O setor
elétrico passou a fingir de que o já rejeitado EIA-RIMA de 2002 tivesse resolvido os problemas, e que
não restou nada para a aprovação ambiental da obra. Em setembro de 2004, Walter Fernandes
Santos da Eletronorte declarou que apenas detalhes burocráticos secundários estavam faltando
resolução, sendo uma questão de “encaminhamento” do processo pelo procedimento de
licenciamento, e que a aprovação final era iminente (18).
Em 13 de julho de 2005 o Congresso Nacional aprovou em tempo recorde a construção de Belo
Monte mesmo sem um EIA/RIMA aprovado, e logo em seguida várias ONGs entraram com uma
representação na Procuradoria Geral da República contestando a decisão, e a Procuradaria da
República no Estado do Pará pediu uma Ação Direta de Inconstitucionalidade contra o Decreto
Legislativo (no. 788), feito sem consulta às populações afetadas, entre outras falhas.
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