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As decisões sobre a construção de barragens hidrelétricas serão fundamentais na definição do futuro da
Amazônia, onde as barragens planejadas converteriam a maior parte dos afluentes em cadeias de
reservatórios. As hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, atualmente em fase de conclusão no rio Madeira,
criaram precedentes perigosos em uma tendência de enfraquecimento da proteção ambiental no Brasil.
Pessoas indicadas para cargos chaves por razões políticas rejeitaram os pareceres da equipe técnica do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), que é responsável
por avaliar o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e para o licenciamento barragens.
Licenças de Instalação foram concedidas sem satisfazer muitas das “condicionantes” que tinham sido
estabelecidas como pré-requisitos. Este aspecto, junto com vários outros do processo de licenciamento
para as barragens do rio Madeira, já foi repetido no licenciamento da polêmica hidrelétrica de Belo
Monte, no rio Xingu. O Brasil planeja construir 18 grandes barragens na região amazônica em uma
década, e outras estão para serem financiadas e construídas pelo Brasil no Peru, Bolívia, Equador e
Guiana. Estes planos afetariam praticamente todos os recursos hídricos em uma área maior do que a
Europa Ocidental. As barragens do rio Madeira indicam a necessidade de reformar o processo de tomada
de decisão no Brasil.
Plano de expansão de energia do Brasil para 2013-2023 prevê 18 grandes barragens adicionais na região
da Amazônia Legal até 2023 [1]. O acordo Brasil-Peru de 2010 prevê cinco barragens na Amazônia
Peruana a serem financiadas pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
em grande parte para a exportação de energia elétrica para o Brasil (ver [2]). Financiamento do BNDES
também está previsto para muitas barragens adicionais no Peru, Bolívia, Equador e Guiana [3]. Estes
planos têm o potencial para afetar os ecossistemas aquáticos em praticamente todas as bacias
hidrográficas na Amazônia. Eles também afetam a infraestrutura rodoviária, o movimento de população e
o desmatamento em toda a região.
O Tribunal de Superior Eleitoral (TSE) divulgou dados que indicam que, no período 2002-2012 as quatro
maiores contribuintes para as campanhas políticas no Brasil foram as empreiteiras que constroem grandes
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obras de infraestrutura, tais como barragens [4]. A força política e financeira por trás deste
desenvolvimento pode afetar as políticas ambientais.
Muita coisa mudou na tomada de decisão no Brasil ao longo dos anos desde 1986, quando grandes
projetos de infraestrutura, como estradas e barragens, começaram a ser obrigados a ter um Estudo de
Impacto Ambiental (EIA) e um Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), que são conjuntamente
conhecidos como o “EIA/RIMA”. O sistema de tomada de decisão é um fator chave na determinação dos
problemas ambientais e sua gestão em todo o mundo, e o impacto das decisões tomadas é especialmente
grande em lugares onde os ecossistemas são ainda relativamente pouco afetados pelo “desenvolvimento”,
como na região amazônica do Brasil. Represas tropicais em todo o mundo são conhecidas por seus efeitos
particularmente graves [5, 6].
O EIA/RIMA é visto pelos proponentes de projetos de desenvolvimento como um impedimento para a
implementação de obras públicas necessárias, colocando os proponentes contra o Ministério do Meio
Ambiente (MMA), que é legalmente responsável pela supervisão e aprovação dos relatórios. Pressões
dentro do governo são comuns para abreviar o processo de aprovação de projetos, apesar de ter relatórios
inadequados e/ou ter impactos desproporcionalmente grandes (e.g., [7]).
O licenciamento ambiental de barragens no Brasil prossegue através de uma série de etapas [8]. Primeiro,
um estudo de inventário é elaborado para a bacia hidrográfica. Depois, um estudo de viabilidade é
preparado para cada barragem, seguido pelo EIA/RIMA. Uma vez que o documento inicial do EIA/RIMA
é aprovado, as audiências públicas são realizadas nas áreas afetadas, modificações são feitas no
documento, e o EIA/RIMA final é aprovado. Em seguida, uma Licença Prévia deve ser concedida antes
dos contratos serem liberados para a licitação das empresas de construção. Uma Licença de Instalação
deve, então, ser obtida antes que o trabalho de construção possa começar, e uma Licença de Operação
deve ser obtida antes de uma barragem poder gerar energia.
Na prática, na medida em que o projeto avança por esses estágios e grandes quantidades de dinheiro (e de
capital político) são investidas no projeto, torna-se cada vez mais improvável que grandes mudanças
sejam feitas, especialmente para uma opção de “sem projeto”. A lei de “suspensão de segurança” (Lei No.
4.348 de 26 de junho de 1964), ainda válida desde a época da ditadura, permite suspender a execução de
qualquer liminar “para evitar grave lesão à …. economia pública”. Este foi ampliado em 1992 para
permitir que os juízes anulassem quaisquer liminares (como aqueles baseados em violações das normas
de licenciamento ambiental), incluindo explicitamente os “a requerimento do Ministério Público”, se o
travamento de um projeto puder causar lesão à economia pública (Lei no. 8.437 de 30 de junho de 1992).
Estas leis têm sido usadas repetidamente para justificar a desconsideração das objeções às barragens,
independentemente dos impactos e da documentação de irregularidades (por exemplo, [9]).
O rio Madeira (Figura 1) é o local onde duas barragens estão atualmente em construção, que resultaram
em intensa polêmica no Brasil sobre o EIA/RIMA: Santo Antônio, com 3.150 MW de capacidade
instalada, e Jirau, com 3.750 MW. Em 2005, o EIA/RIMA para o complexo das duas barragens foi
apresentado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente responsável pelo licenciamento [10, 11]. O Estudo de
viabilidade, o EIA/RIMA e outros documentos técnicos do governo citados neste artigo estão disponíveis
em http://philip.inpa.gov.br/publ_livres/Dossie/Mad/BARRAGENS%20do%20RIO%20M ADEIRA.htm.
Em 2006, a reação à nacionalização de operações brasileiras de gás na Bolívia pelo presidente Evo
Morales, combinada com cortes no fornecimento de gás da Bolívia, levou a uma grande pressão sobre o
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Ministério do Meio Ambiente para aprovar as barragens do rio Madeira, independentemente de
problemas não resolvidos.
Figura 1. Locais mencionados no texto.
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O objetivo deste trabalho é extrair lições para o processo de tomada de decisão que pode ser aplicada ao
fortalecimento da tomada de decisão ambiental em todo o Brasil [12].
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