This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256
hash value to your admin for the original file.
65bd130c78bc65a205340f502104317cf0d0026fcb426f2900536ce0035f1b4c

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

1
http://amazoniareal.com.br/barragens-do-rio-madeira-impactos-1-resumo-da-serie/

PHILIP FEARNSIDE

Barragens do Rio Madeira-Impactos 1:
Resumo da Série


Amazônia Real




26/05/2014
10:08

PHILIP M. FEARNSIDE
As barragens de Santo Antônio e Jirau, em construção no rio Madeira, terão impactos
significativos, incluindo inundação na Bolívia, devido à formação de um remanso superior a
montante do reservatório de Jirau. Os reservatórios eliminam ecossistemas naturais, bem como
bloqueiam a migração de peixes afetando a biodiversidade e a produção comercial,
especialmente os grandes bagres do rio Madeira, que são recursos importantes na Bolívia e no
Peru, assim como no Brasil. Mudanças nos regimes de inundação também afetarão os lagos
de várzea e a pesca a jusante. A metilação de mercúrio e as emissões de gases de efeito
estufa são problemas adicionais.
Os reservatórios fazem parte de uma série planejada de hidrovias que, se concluída, abriria
grandes áreas na Amazônia boliviana para plantio de soja, estimulando o desmatamento.
As barragens têm impactos sociais significativos, incluindo o deslocamento da população
ribeirinha e a eliminação dos meios de subsistência pela pesca. Apesar da equipe técnica
responsável pelo licenciamento ambiental ter apresentado um parecer formal, considerando
estas preocupações extremamente graves e insuficientemente estudadas para poder autorizar
a construção da barragem, designados políticos aprovaram as licenças. As barragens do no
Madeira oferecem lições importantes para o controle ambiental no Brasil.
O Brasil lançou um programa massivo de construção de barragens hidrelétricas, a maioria
destas está focalizada na Amazônia Legal, com nove estados do País (Figura 1). Embora os
planos para as represas e seu cronograma de construção estão em constante evolução, o
resultado final é a conversão de praticamente todos os afluentes do rio Amazonas em cadeias
contínuas de reservatórios nos dois terços da região no lado oriental [1].
O Plano Decenal de Expansão de Energia 2011-2020 solicitou 30 novas “grandes
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barragens” (definido no Brasil como> 30 MW) na região da Amazônia Legal até 2020 [2]. Várias
das pequenas barragens nesta lista foram adiadas para depois de 2021 no plano de 20122021, mas duas barragens muito grandes foram aceleradas para serem incluídas nesse ano,
as barragens para conclusão no intervalo de 2012-2021 na Amazônia Legal brasileira totalizam
17 [3]. Isso fará com que o número de grandes barragens concluídas e 29 na região da
Amazônia Legal. Muitas outras grandes barragens planejadas que estão incluídas no Plano
Decenal (Ver: [1]).
As barragens planejadas na Amazônia (e em muitas outras partes do mundo) teriam muitos
impactos, os quais precisam ser quantificados e pesados contra os benefícios esperados se
decisões racionais fossem feitas. Muitos dos impactos caem sobre as populações locais que
vivem ao longo dos rios que serão represados, enquanto os benefícios revertem para cidades
distantes, por vezes, mesmo localizadas em outros países.
Uma avaliação completa e justa dos impactos representa um componente importante de um
processo de tomada de decisão capaz de equilibrar essas preocupações. Infelizmente, este
ideal está longe de ser alcançado. O exame de um caso específico, as barragens de Santo
Antônio e Jirau, no rio Madeira, oferecem um exemplo concreto dos problemas envolvidos e de
lições não aprendidas para barragens futuras.
O rio Madeira é um dos maiores rios do mundo, embora seja um mero afluente do rio
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Amazonas. A vazão média do rio Madeira de 17.686 m /s em Jirau é 24% maior do que a do rio
Yangzi na altura da barragem de Três Gargantas, na China. A drenagem do rio Madeira acima
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das represas cobre partes de Brasil, Bolívia e Peru, totalizando 984.000 km , uma área maior
que a França, Alemanha, Bélgica e os Países Baixos (Figura 1).
O plano inicial era para construir uma única barragem alta na cachoeira de Santo Antônio, logo
a montante de Porto Velho ([4]; ver [5]). No entanto, o reservatório inundaria parte da Bolívia, e
o plano foi alterado para dividir o trecho do rio entre a cachoeira de Santo Antônio e fronteira
com a Bolívia em dois reservatórios menores: Santo Antônio e Jirau[6]. As barragens de Santo
Antônio, de 3.150 MW, e de Jirau, de 3.750 MW, seriam projetos a fio d’água com turbinas do
tipo bulbo, permitindo reservatórios menores do que as barragens tradicionais de
armazenamento com turbinas Kaplan ou Francis. Um Estudo de Viabilidade foi elaborado [7],
simultaneamente com um Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) e um Estudo de Impacto
Ambiental (EIA) [8, 9], conhecido, em conjunto, como o “EIA/RIMA”. Esses e outros
documentos técnicos do governo citados neste artigo estão disponíveis em
http://philip.inpa.gov.br/publ_livres/Dossie/Mad/BARRAGENS%20do%20RIO%20MADEIRA.ht
m.
O processo de aprovação das licenças ambientais foi extremamente controverso (por exemplo,
[10]. Os técnicos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), que é o órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, responsável pelo
licenciamento, apresentou um parecer técnico de 221 páginas se opondo à aprovação da
Licença Prévia [11] e um parecer 146 páginas contra à aprovação da Licença de Instalação
[12], mas, em ambos os casos, eles foram sumariamente rejeitados por indicados políticos. As
concessões para as barragens foram ganhas por consórcios diferentes. Santo Antônio está
sendo construída e operada por Santo Antônio Energia, que é composto por Furnas (39%), FIP
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(formado pelos bancos Santander e Banif) (20%), Odebrecht (18%), Andrade Gutierrez (12%) e
Cemig (10%). O consórcio de Jirau é da Energia Sustentável do Brasil (ESBR), que é
composta por GDF Suez (60%), Eletrosul (20%) e Chesf (20%). Em 2 de julho de 2013 o
governo brasileiro aprovou uma proposta de venda de uma participação de 20% pela GDF
Suez (da França) para a Mitsui (do Japão). A construção das estruturas das barragens está
atualmente em fase de conclusão em ambos os locais, embora a instalação das turbinas
continuará durante vários anos. A geração de eletricidade a partir das primeiras turbinas
começou em dezembro de 2011 em Santo Antônio e em setembro de 2013 em Jirau.

Figura 1. Locais mencionados no texto.
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Entre as controvérsias que cercam a decisão do Ministério das Minas e Energia de construir as
barragens e ao licenciamento ambiental pelo IBAMA é a adequação das informações sobre os
impactos e o grau de imparcialidade em sua apresentação e interpretação. O objetivo do
presente trabalho é examinar os possíveis impactos dessas barragens e identificar lições que
podem servir para melhorar a tomada de decisão sobre o desenvolvimento hidrelétrico na
Amazônia.[13]
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