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Um aspecto das represas com grandes impactos, e que escapam do atual processo de
licenciamento ambiental, é a interconexão com outras barragens existentes ou previstas no
mesmo rio. Esta é uma diferença importante de outros tipos de produção de energia elétrica,
onde cada usina é independente das outras usinas.

A geração de energia pelas barragens a jusante é aumentada pela regulação das vazões de água de
um rio, armazenando água durante o período de enchente e liberando a água durante o período
de vazante. Esta água armazenada gera eletricidade várias vezes – uma vez na barragem a
montante e novamente em cada barragem a jusante. Isso cria uma tentação embutida para
construir mais barragens a montante de qualquer barragem que esteja sendo avaliada para o
licenciamento.

Rio Xingu

O caso extremo é Belo Monte, cuja represa em si tem uma capacidade de armazenamento muito
pequena (praticamente zero em armazenamento ativo) relativo à sua capacidade instalada de
11.233 MW. No rio Xingu o volume de água varia tanto ao longo do ciclo anual que os 11.000 MW
de potência da usina principal ficarão completamente inativos durante cerca de quatro meses de
cada ano, e apenas parcialmente utilizados para a maior parte do restante.
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Esta é a raiz do maior perigo que representa Belo Monte, já que por si só é insustentável sem a
água armazenada nas barragens a montante que eram publicamente propostas até 2008, quando
a política declarada mudou para afirmar que Belo Monte seria a única barragem no rio Xingu.
Esta alegação foi feita em uma decisão do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), que
é composto por Ministros que mudam a cada administração presidencial.

Diversos indícios sugerem fortemente que os investidores de Belo Monte (e funcionários chaves
do governo no setor elétrico) não têm nenhuma intenção de seguir a política do CNPE. Acredita-
se que a falta de viabilidade econômica de Belo Monte sem barragens a montante seja a chave
para uma “crise planejada”, onde a necessidade de mais água seria de repente “descoberta”
depois de Belo Monte ser construída, proporcionando assim uma justificativa para a aprovação
de outras barragens [1, 2]. Outro indicativo é que, quando Marina Silva, então Ministra do Meio
Ambiente, propôs a criação de uma Reserva Extrativista em parte da área a ser inundada por
represas a montante, a proposta foi bloqueada pela Dilma Rousseff [atual presidente do Brasil]
quando era chefe da Casa Civil, alegando que a reserva iria dificultar a construção de barragens a
montante de Belo Monte [3].

As barragens que foram planejadas a montante de Belo Monte de 1975 até 2008 (Tabela 1)
inundariam vastas áreas de terras indígenas, quase tudo isso sob floresta tropical [ver 4, 5]. A
primeira destas barragens (Babaquara, re-nomeada de “Altamira”) iria inundar 6.140 km2, ou
mais de duas vezes a área da notória represa de Balbina. Nada disto foi considerado no EIA-
RIMA de Belo Monte concluído em 2009 [6] e também foi excluído da versão anterior preparada
em 2002 [7].

Tabela 1. Barragens na Bacia do Xingu
Rio Barragem Situação Capacidade Área do População

instalada reservatório afetada
(MW) (ha) (oficial)

Xingu

Belo Monte
Em
construção 11.233 66.800 20.000

Babaquara/Altamira * 6.590 614.000
Kokraimoro * 1.490 177.000
Ipixuna * 1.900 327.000
Jarina * 620 116.800

Iriri
Iriri * 770 406.000

Totais 22.603 1.707.600
Fontes: Belo Monte: http://www.dams-info.org; outras barragens: ver [4].
* Barragens a montante de Belo Monte foram oficialmente retiradas dos planos
pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) em 17 de julho de 2008.
No entanto, há fortes indícios de que os planos para essas barragens possam ser
concretizados em uma data futura após uma “crise planejada” de falta de
água em Belo Monte. Ver [4, 8].

Rio Madeira

Hidrelétricas no rio Madeira, duas sob construção e mais duas planejadas (Tabela 2), também
representam uma configuração em cascata, mas por motivo diferente. No lugar do papel de
barragens adicionais para armazenar água, as três barragens da série que estariam localizadas no
rio principal teriam que ser completadas para viabilizar o uso do rio como hidrovia. O trecho do
rio entre Porto Velho e Guajará Mirim não é navegável, devido à presença de cachoeiras, fato que
motivou a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré durante o “boom” da borracha.
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O relatório de inventário [9, pág. 6.22] é entusiástico sobre os benefícios potenciais das represas
na melhoria dos transportes fluviais, afirmando que “Os ótimos solos da Bolívia, de alta
produtividade e custos operacionais competitivos, terão seu potencial significativamente
aumentado, podendo sobrepujar os melhores no mundo. Considerando que a navegação possui a
melhor relação de custo entre todos os modais de transporte …. podemos afirmar que a
implantação do sistema hidroviário integrado ora proposto acarretará, em seu pleno uso, reflexos
diretos nos índices da economia agrícola nacional e regional.” O contraste é evidente entre o
entusiasmo pelos benefícios da hidrovia na descrição das vantagens das represas e a falta de
inclusão dos impactos da expansão da soja quando se fala dos custos ambientais da obra.

Estimativas preliminares de transporte de grãos totalizaram 28 milhões de toneladas/ano de
Mato Grosso e 24 milhões de toneladas/ano da Bolívia [9, pág. 6.4]. O inventário alega que há 8
milhões de hectares de terras apropriadas para soja nas partes da Bolívia a serem servidas pelo
transporte hidroviário ligado ao rio Madeira [9, pág. 6.4]. Se 8 milhões de hectares de terra
apropriadas para grãos existem na Bolívia e esta área for convertida em soja, então os impactos
das hidrelétricas e do projeto de hidrovia deveriam incluir a perda desta área de ecossistemas
naturais, que por si só totaliza mais de 150 vezes a área dos reservatórios hidrelétricos.

A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) menciona que a expansão agrícola (i.e., soja)
estimulada pela hidrovia resultará em perda de vegetação natural nas savanas de Beni, na Bolívia
[10, pág. 156-157]. Além de impactos sobre a biodiversidade, a possibilidade de afetar o regime de
hidrológico negativamente no rio Madeira é mencionada como um problema para o qual esta
mudança contribuiria. A contramedida proposta é “ação integrada Brasil/Bolívia, necessária para
viabilizar ordenamentos ambiental e territorial visando o controle da ocupação das terras e a
manutenção da integridade das áreas protegidas”. Evidentemente, embora tais medidas sejam
desejáveis para frear a perda de ainda mais áreas, elas não iriam contrabalançar o impacto da
hidrovia em estimular a conversão de tanta área natural em soja.
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Tabela 2. Barragens na Bacia do Madeira
Rio Barragem Situação Capacidade Área do

Instalada reservatório
(MW) (ha)

Madeira
Santo Antônio Em construção 3.580 27.100
Jirau Em construção 3.900 25.800
Guajará Mirim* Planejada 3.000 ?

Beni [Bolívia]
Cachuela Esperanza Planejada 600 69.000

Totais 11.080 ?
Fontes:[11]; http://www.dams-info.org
* Também denominada a usina “Rio Madeira”.
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Rio Tocantins

O projetoTucuruí-II (1998-2002), que duplicou a capacidade instalada de Tucuruí de 4 mil para
8 mil MW, sem ter um EIA-RIMA, tem entre seus diversos impactos o aumento da pressão para
regular a vazão do rio Tocantins, assim podendo utilizar a capacidade adicional instalada em
Tucuruí durante mais meses do ano. Os planos para construção de hidrelétricas a montante de
Tucuruí vêm evoluindo constantemente, mas desde muito tempo prevêem um grande número de
barragens com pesados impactos. Inicialmente, incluíram 26 barragens [ver 12-14], mas uma
lista da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) da situação dos planos em 2002
aumentou isto para 46 barragens, incluindo pequenos aproveitamentos [15]. Mougeot [16, pág.
97) estimou que todas as barragens na bacia Tocantins/Araguaia deslocariam 85.673 pessoas.
Esta estimativa foi baseada na presunção que a população destas áreas vai permanecer constante
nos seus níveis de 1985; como Mougeot [16, pág. 97) reconhece, estes valores serão
"ultrapassados em muitas vezes até a data que todos os prováveis reservatórios seriam
formados". Um deles seria o reservatório Santa Isabel no baixo rio Araguaia, que deslocaria uma
população, provavelmente, "bem maior que a estimativa de 1980 de 60.000" pessoas [17, pág.
98]. Uma lista parcial dos planos atuais consta na Tabela 3. Observa que os números oficiais para
pessoas a serem desalojadas são, geralmente, grosseiramente subestimados, inclusive para Santa
Isabel.

Uma das primeiras prioridades no Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2011-2020 [18]
é a hidrelétrica Marabá, planejada para construção logo acima do reservatório de Tucuruí. Essa
barragem desalojaria mais de 40 mil pessoas e inundaria parte da terra indígena Gavião.

As barragens no rio Tocantins (como a barragem de Marabá) e no rio Araguaia (como a barragem
de Santa Isabel) teriam o duplo papel de armazenar água para geração de energia e de tornar
esses rios navegáveis como hidrovias. As eclusas nas barragens de Tucuruí e de Lajeado/Luis
Eduardo Magalhães já foram construídas, sem ter primeiro a aprovação de um EIA-RIMA para a
hidrovia como um todo. Evidentemente, a grande despesa já realizada para construir essas
eclusas seria perdida se não for feito o resto da hidrovia, com a construção das demais barragens
e as suas respectivas eclusas. Isto cria uma força política grande para a aprovação das demais
obras. Neste caso, a situação é mais grave ainda devido ao EIA-RIMA da hidrovia ter sido
declarado como fraudulento pela justiça brasileira, devido à remoção de trechos que tratavam
dos impactos nas populações indígenas na Ilha de Bananal [ver 4, 19].
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Tabela 3. Barragens na Bacia do Tocantins (Parcial)
Rio Barragem Situação Capacidade Área do População

instalada reservatório afetada
(MW) (ha) (oficial)

Tocantins
Tucuruí Construída 1984 8.370 300.000 32.871
Serra Quebrada Planejada 1.328 38.600 14.000
Marabá Planejada 2.160 111.500 40.000
Estreito Planejada 1.087 59.000 5.937
Tupiratins Planejada 620 48.300
Ipueiras Planejada 480 106.600 1.306
Peixe Angical Construída 2006 452 29.400
Cana Brava Construída 2002 450 13.900 875
São Salvador Construída 2009 241 10.400
Serra da Mesa Construída 1998 1.275 178.400 6.800
Lajeado/Luis Eduardo
Magalhães Construída 2001 903 62.600

Araguaia
Santa Isabel Planejada 1.080 15.900 2.378

Perdida
Perdida-2 Planejada 48 3.500 24

Sono
Novo Acordo Planejada 160 7.600 18

Paranã
Paranã Planejada 95 28.000
Foz do Bezerra Planejada 300 65.100
Nova Roma Planejada 51 11.400
São Domingos Planejada 70 5.100

Palma
Barra de Palma Planejada 58 8.200

Tocantinzinho
Mirador Planejada 80 5.200 60

Das Almas
Burití Queimado Planejada 142 20.000

Maranhão
Maranhão Baixo Planejada 125 18.000

Totais 19.575 1.146.700
Fonte: http://www.dams-info.org

Rio Tapajós

Após a aprovação da Licença de Instalação de Belo Monte em 01 junho de 2011 (sem cumprir os
condicionantes, e, portanto, de forma irregular), as atenções do setor energético passaram a
enfocar o rio Tapajós como a próxima prioridade. Estão planejadas 13 grandes barragens na bacia
até 2019 (Tabela 4). Destas, estão planejadas sete barragens no Pará nos rios Tapajós (São Luiz
do Tapajós, Jatobá e Chacorão) e Jamanxim (Cachoeira do Caí, Jamanxim, Cachoeira dos Patos e
Jardim do Ouro), e seis barragens no Mato Grosso nos rios Teles Pires (Teles Pires, São Manoel,
Colider, Sinop e Magessi) e Apiacás (Foz do Apacás). As oito barragens nos Tapajós e Teles Pires
formam uma hidrovia que levaria a produção de soja de Mato Grosso para Santarém.
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Os planos para a Bacia do Tapajós que se baseavam em um inventário feito pela Eletronorte e a
Camargo Correia, em 2008, [20] foram aumentados com o PDE 2019 [21] e o Programa de
Aceleração do Crescimento-2 (PAC 2 ), lançado em março de 2010, que incluíram mais duas
grandes barragens: Jardim de Ouro (227 MW) no rio Jamanxim e Chacorão (3.336 MW) no rio
Tapajós. A mais polêmica é a barragem de Chacorão, pois inundaria 18.721 ha da terra indígena
dos Munduruku.

Os reservatórios também inundariam áreas em unidades de conservação, tanto federais como
estaduais [e.g., 22]. No caso de Chacorão, a barragem teria a dupla função de armazenar água
para energia e tornar o rio navegável como hidrovia para o transporte de soja, assim
configurando o padrão de força econômica e política para conseguir a aprovação de obras mesmo
com impactos ambientais e sociais gravíssimos. Trata-se da consequência mais perversa do
fenômeno de barragens em série [23].
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Tabela 4. Barragens na Bacia do Tapajós
Rio Barragem Ano Capacidade Área do Área Área

previsto instalada reservatório inundada de inundada
(MW) (ha) unidades de de terras

conservação indígenas
(ha) (ha)

Tapajós
São Luiz do Tapajós 2016 6.133 72.225 30.251
Jatobá 2019 2.338 64.630 2.753
Chacorão ?* 3.336 61.623 1.004 18.721 **

Jamanxim
Cachoeira de Caí 2019 802 42.000 15.700
Jamanxim 2019 881 7.445 8.516
Cachoeira dos Patos 2019 528 11.650 12.600
Jardim do Ouro 2019 227 42.606 15.700

Teles Pires
Teles Pires 2019 1.820 12.300
São Manoel 2019 746 5.300
Colíder 2019 342 12.300
Sinop 2019 461 33.000
Magessi ?* 53 6.000

Apiacás
Foz do Apiacás 2015 275 6.000

Totais 17.942 377.079 86.524 18.721
Fontes: [20, 21]; http://www.dams-info.org
* Barragens acrescentadas após o PDE 2019 [21].
** http://www.tapajosvivo.org
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