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O licenciamento ambiental de barragens no Brasil passa por uma série de etapas. A licença prévia permite
a licitação a ser realizada para o projeto de construção, seguido por uma licença de instalação permitindo
que as estruturas físicas sejam construídas, e uma licença de operação permitindo que a energia a seja
gerada. O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) foi feito em conjunto por Santo Antônio e Jirau [1].
Estudos complementares foram concluídos no ano seguinte [2]. Em 21 de março de 2007, o corpo técnico
do IBAMA apresentou um parecer de 221 páginas para o chefe do Departamento de Licenciamento
recomendando que seja necessário um novo EIA [3]. Apenas dois dias antes, o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva afirmou que ele teria uma reunião “muito dura” com a Ministra do Meio Ambiente para
pressionar para a aprovação rápida das barragens [4].
Em 30 de março de 2007, o chefe do Departamento de Licenciamento emitiu uma ordem que solicitou
algumas informações adicionais dos proponentes, mas rejeitou a necessidade de um novo EIA [5]. Nos
dias 12 e 23 de abril de 2007 a equipe técnica apresentou uma série de perguntas sobre as muitas lacunas
remanescentes nos estudos de impacto ambiental [6, 7, 8]. A resposta de 239 páginas em 11 de maio de
2007 [9] foi, em grande parte, um “corte-e-cola” de trechos do EIA. Coincidindo com a apresentação de
questões por parte do pessoal técnico em abril de 2007, o chefe do Departamento de Licenciamento foi
removido de seu posto. Em 04 de julho de 2007 a pessoa que o substituiu emitiu um “parecer definitivo”,
que reafirmou a rejeição da exigência de um novo EIA e declarou como resolvido uma série de questões
pendentes, incluindo a dos sedimentos [10].
A licença prévia foi concedida em 09 de julho de 2007. A mesma pessoa que aprovou a licença prévia na
condição de chefe do Departamento de Licenciamento foi, posteriormente, promovida a chefiar o IBAMA
como um todo, e, nessa função, aprovou a licença de instalação para a hidrelétrica de Santo Antônio em
13 de agosto de 2008 [11]. Isso aconteceu apenas cinco dias após a equipe técnica ter formalmente se
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posicionado contra a concessão da licença de instalação em um parecer de 146 páginas, porque a maioria
das 33 “condicionantes” que tinham sido estipuladas como exigências não foram cumpridas [12].
Uma sequência semelhante de eventos ocorrerem no licenciamento da barragem de Jirau: em 25 de maio
de 2009, a equipe técnica do IBAMA emitiu um parecer de 127 páginas contra a aprovação da licença de
instalação porque 12 das 32 condicionantes não foram cumpridas [13]. Apenas oito dias depois, o mesmo
chefe do IBAMA emitiu a licença de instalação para Jirau em 03 de junho de 2009 [14].
Em 29 de junho de 2009, o Ministério Público Federal no Estado de Rondônia entrou com uma ação civil
pública contra o chefe do IBAMA por improbidade administrativa no licenciamento das barragens do rio
Madeira. A ação afirmava que: “A Licença de Construção no. 621/2009 emitida pelo Presidente Nacional
do IBAMA, contrariando a Constituição Federal, a Lei de Licitações, o Devido Processo Legal
Ambiental, Princípios de Legalidade e Moralidade, encerra um dos maiores crimes ambientais impostos
à sociedade …” [Ênfases no original] [15, 16]. O processo foi julgado improcedente pela Advocacia
Geral da União (AGU) em 16 de dezembro de 2009, como é o destino de muitos processos tais como
esse. A construção das duas barragens já está quase completa, a geração de energia pelas primeiras
turbinas de Santo Antônio começou em dezembro de 2011 e de Jirau em setembro de 2013 [17].

Conclusões
Questões permanecem não resolvidas sobre o efeito de sedimentos sobre o funcionamento, os custos de
manutenção e os impactos ambientais das barragens do rio Madeira e os efeitos das barragens sobre o
sedimento e fluxos de nutrientes para os ecossistemas a jusante. Estas questões não foram devidamente
resolvidas antes de licenciar as hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau.
A tomada de decisão sobre grandes projetos de infraestrutura, como barragens, requer a aplicação dos
instrumentos técnicos mais completos disponíveis, incluindo a avaliação da magnitude das incertezas e as
consequências das mesmas. A interpretação dos resultados dessas análises deve ser isenta de conclusões
pré-determinadas. Esses princípios são comprometidos quando as pressões políticas são aplicadas para
acelerar o processo de aprovação e para garantir que as decisões que foram tomadas por razões não
técnicas sejam ratificadas.
Apesar de existir uma tendência no Brasil para a flexibilização das exigências ambientais e para a
abreviação do processo de licenciamento, a escala dos impactos de grandes projetos e do elevado grau de
incerteza em que as decisões são feitas indicam que o processo de licenciamento deve preferivelmente ser
reforçado. Estas lições também se aplicam a muitos outros países.
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