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APRESENTAÇÃO
Este terceiro volume da série sobre “Hidrelétricas
na Amazônia: Impactos Ambientais e Sociais na Tomada
de Decisões sobre Grandes Obras” apresenta versões em
Português de trabalhos sobre o assunto publicados
depois da publicação dos primeiros dois volumes em
2015. Algumas informações foram atualizadas desde
as publicações originais. Cada capítulo do livro, assim
como as publicações originais, é intencionado a ser
independente dos outros, o que significa que alguma
repetição de informação é necessária.
As decisões tomadas nos próximos anos sobre
desenvolvimento hidrelétrico serão entre as mais
influentes em determinar o futuro da população
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humana e do meio ambiente na região amazônica. A
magnitude dos planos, junto com a magnitude dos
impactos provocados pela construção de obras deste
porte, faz com que seja extremamente importante
tirar todas as lições possíveis dos erros e acertos no
planejamento e construção das hidrelétricas na região até agora. Estas experiências indicam a necessidade de melhoria dos sistemas de planejamento
de desenvolvimento, análise de impactos e licenciamento de obras. Este livro reúne as informações de
uma forma acessível para facilitar um re-pensamento da forma de planejar e licenciar grandes projetos
de todos os tipos, não apenas hidrelétricas.
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Capítulo 1
Hidrelétricas na Amazônia brasileira:
Questões ambientais e sociais
Philip M. Fearnside

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA).
Av. André Araújo, 2936 - CEP: 69.067-375, Manaus, Amazonas, Brasil.
E-mail: pmfearn@inpa.gov.br

Adaptado de:
Fearnside, P.M. 2016. Hidrelétricas na Amazônia brasileira: Questões ambientais e sociais. p. 289-315 In: D. Floriani
& A.E. Hevia (Eds.) América Latina Sociedade e Meio Ambiente: Teorias, Retóricas e Conflitos em Desenvolvimento.
Editora da Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná. 348 p.
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RESUMO
Este capítulo resume os planos de construção
de hidrelétricas na Amazônia brasileira e examina
os impactos sobre o meio ambiente e os conflitos
sociais, tanto do ponto de vista das lições das barragens já existentes quanto dos prováveis efeitos de
barragens planejadas. O efeito dessas obras sobre o
desmatamento e a perda de ecossistemas terrestres e
aquáticos é revisado para Tucuruí, Balbina, Samuel,
as barragens do Rio Madeira, Belo Monte e as barragens planejadas no rio Xingu e na bacia do Tapajós.
Uma retórica chave que contribui à propulsão da expansão hidrelétrica é examinada e questionada: a teoria de que barragens na Amazônia ajudam na luta
contra mudança climática.
Os conflitos sociais provocados por barragens
incluem impactos sobre povos indígenas, com exemplos notáveis em Tucuruí, Balbina, Belo Monte e nas
barragens planejadas no Rio Xingu e Tapajós. Há
também pesados impactos sociais no reassentamento
de pessoas desalojadas pelos reservatórios e sobre os
residentes a jusante das barragens. Barragens amazônicas também causam impactos sobre a saúde pela
proliferação de mosquitos e pela metilação do mercúrio. A distorção econômica proveniente do uso da
energia das barragens para beneficiar alumínio para
exportação é um impacto que se estende para toda
a sociedade. Finalmente, a construção de barragens
na Amazônia brasileira tem uma importância para
as políticas públicas regionais na América Latina
como um todo, inclusive com impactos diretos através da crescente construção de barragens pelo Brasil
nos países amazônicos vizinhos.

Palavras-chave:
Barragens,
Hidrelétricas,
Impactos ambientais, Conflitos sociais, Amazônia

PLANOS DE CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICAS
A Amazônia brasileira tem um grande potencial para geração hidrelétrica, graças às quantidades enormes de água que passam pela região e às
quedas topográficas significativas nos afluentes do
Rio Amazonas, quando esses afluentes descem a
partir do Escudo Brasileiro (na parte sul da região)
ou do Escudo Guianenses (no lado norte). Apenas
uma única vez foi revelada pelas autoridades elétricas brasileiras a extensão plena dos planos para
desenvolvimento hidrelétrico na Amazônia, quando o Plano 2010 foi liberado em 1987 (depois que
já havia vazado para o domínio público) (Brasil,
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ELETROBRÁS, 1987). O plano provocou muitas
críticas e desde então as autoridades elétricas apenas
liberam planos para curtos intervalos de anos, não
sobre o total dos aproveitamentos planejados.

A escala de desenvolvimento hidrelétrico planejada para a Amazônia é tremenda. O “Plano
2010” lista 79 barragens na Amazônia, independente das datas projetadas para construção das obras
(Figura 1). Embora as dificuldades financeiras do
Brasil tenham forçado, repetidamente, o adiamento
dos planos para construção das barragens, a escala
planejada, independente da data de conclusão de
cada represa, permanece essencialmente inalterada, representando uma consideração importante
para o futuro. As represas inundariam 10 milhões
de hectares, ou aproximadamente 2% da região da
Amazônia Legal e aproximadamente 3% da porção
brasileira da floresta amazônica. Inundar esta área
provocaria perturbação de florestas em áreas maiores que os reservatórios em si. Os habitats aquáticos
seriam alterados drasticamente. O impacto sobre
povos indígenas também seria grande, sendo que
uma das partes da Amazônia com maior concentração desses povos se encontra na faixa da maioria
dos locais que são favoráveis para desenvolvimento
hidrelétrico: ao longo dos trechos medianos e superiores dos afluentes que começam no planalto
central brasileiro e correm ao norte para encontrar com o Rio Amazonas: o Xingu, Tocantins,
Araguaia, Tapajós e outrows. O Plano de Expansão
Energética 2013-2022, do Ministério das Minas e
Energia (Brasil, MME, 2013), indica, além de Jirau
(enchida em 2013), 18 barragens com ≥ 30 MW de
capacidade instalada a serem concluídas até 2022 na
Amazônia Legal brasileira (Tabela 1 & Figura 2).
A construção de represas hidrelétricas na
Amazônia brasileira causa impactos sociais e ambientais significativos, como também é o caso em
outras partes do mundo (WCD, 2000). O processo de tomada de decisão para iniciar projetos novos tende a subestimar em muito estes impactos, e
também superestima sistematicamente os benefícios
das represas (Fearnside, 1989, 2005a, 2013a, 2014a;
Magalhães & Hernandez, 2009). Também são subestimados sistematicamente os custos financeiros
de construção das barragens. Além da disparidade
na magnitude dos custos e benefícios, há também
grandes desigualdades em termos de quem paga os
custos e quem desfruta dos benefícios. Populações
locais frequentemente recebem os principais impactos, enquanto as recompensas beneficiam, em grande
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parte, centros urbanos e, por meio da exportação de
produtos eletro-intensivos, tais como o alumínio,
outros países (Fearnside, 1999, 2001).
Nas páginas seguintes serão resumidos alguns
dos impactos ambientais e sociais das barragens
existentes e planejadas. No caso das barragens já
construídas, tanto os impactos das barragens em si,

9

quanto a forma que a sociedade tem lidado com eles,
têm lições importantes para a formulação de políticas de desenvolvimento (tais como a exportação de
produtos de alto impacto ambiental e social), a tomada de decisão sobre as diferentes obras, e depois
nos processos de licenciamento e na implementação
e operação das barragens aprovadas.

Figura 1. Barragens listadas no “Plano 2010” (Brasil, ELETROBRÁS, 1987). Contornos dos reservatórios redesenhados do CIMI et al. (1986) e Sevá (1990),
que usou os mapas de Brasil, ELETROBRÁS(1986) e Brasil, ELETRONORTE (1985); ver: Fearnside (1995). Barragens: 1. São Gabriel (2.000 MW); 2. Santa
Isabel-Uaupés/Negro: (2.000 MW); 3. Caracaraí-Mucajaí (1.000 MW); 4. Maracá (500 MW); 5. Surumu (100 MW); 6. Bacarão (200 MW); 7. Santo Antônio
[Cotingo] (200 MW); 8. Endimari (200 MW); 9. Madeira/Caripiana (3800 MW); 10. Samuel (200 MW); 11. Tabajara-JP-3 (400 MW); 12. Jaru-JP-16 (300
MW); 13. Ji-Paraná-JP-28 (100 MW); 14. Preto RV-6 (300 MW); 15. Muiraquitã RV-27 (200 MW); 16. Roosevelt RV-38 (100 MW); 17. Vila do Carmo AN-26
(700 MW); 18. Jacaretinga AN-18 (200 MW); 19. Aripuanã AN-26 (300 MW); 20. Umiris SR-6 (100 MW); 21. Itaituba (13.000 MW) 22. Barra São Manuel
(6.000 MW); 23. Santo Augusto (2.000 MW); 24. Barra do Madeira [Juruena] (1000 MW); 25. Barra do Apiacás (2000 MW); 26. Talama [Novo Horizonte]
(1.000 MW); 27. Curuá-Una (100 MW); 28. Belo Monte [Cararaô] (8.400 MW) 29. Babaquara (6.300 MW); 30. Ipixuna (2.300 MW); 31. Kokraimoro (1.900
MW); 32. Jarina (600 MW); 33. Iriri (900 MW); 34. Balbina (250 MW); 35. Fumaça (100 MW); 36. Onça (300 MW); 37. Katuema (300 MW); 38. Nhamundá/
Mapuera (200 MW); 39. Cachoeira Porteira (1.400 MW); 40. Tajá (300 MW); 41. María José (200 MW); 42. Treze Quedas (200 MW); 43. Carona (300 MW);
44. Carapanã (600 MW); 150 Mel (500 MW); 46. Armazém (400 MW); 47. Paciência (300 MW); 48. Curuá (100 MW); 49. Maecuru (100 MW); 50. Paru III
(200 MW); 51. Paru II (200 MW); 52. Paru I (100 MW); 53. Jari IV (300 MW); 54. Jari III (500 MW); 55. Jari II (200 MW); 56. Jari I (100 MW); 57. F. Gomes
(100 MW); 58. Paredão (200 MW); 59. Caldeirão (200 MW); 60. Arrependido (200 MW); 61. Santo Antônio [Araguari] (100 MW); 62. Tucuruí (6.600 MW); 63.
Marabá (3.900 MW); 64. Santo Antônio [Tocantins] (1.400 MW); 65. Carolina (1.200 MW); 66. Lajeado (800 MW); 67. Ipueiras (500 MW); 68. São Félix (1.200
MW); 69. Sono II (200 MW); 70. Sono I (100 MW); 71. Balsas I (100 MW); 72. Itacaiúnas II (200 MW); 73. Itacaiúnas I (100 MW); 74. Santa Isabel (Araguaia)
(2200 MW); 75. Barra do Caiapó (200 MW); 76. Torixoréu (200 MW); 77. Barra do Peixe (300 MW); 78. Couto de Magalhães (200 MW); 79. Noidori (100 W).
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Tabela 1. Barragens planejadas ou em construção na Amazônia Legal brasileira (> 30 MW) listadas no Plano de Expansão de Energia 2013-2022.
No.

Nome

Estado

Rio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Água Limpa
Belo Monte
Bem Querer
Cachoeira Caldeirão
Castanheira
Colíder
Ferreira Gomes
Jatobá
Marabá
Foz do Apiacás [Salto Apiacás]
Salto Augusto Baixo
Santo Antonio do Jari
São Luiz do Tapajós
São Manoel
São Simão Alto
Sinop
Tabajara
Teles Pires

Mato Grosso
Pará
Roraima
Amapá
Mato Grosso
Mato Grosso
Amapá
Pará
Pará
Mato Grosso
Mato Grosso
Pará/Amapá
Pará
Mato Grosso
Mato Grosso
Mato Grosso
Rondônia
Mato Grosso

Das Mortes
Xingu
Rio Branco
Araguari
Arinos
Teles Pires
Araguari
Tapajós
Tocantins
Apiacás
Juruena
Jari
Tapajós
Teles Pires
Juruena
Teles Pires
Ji-Paraná
Teles Pires

Capacidade
Instalada
(MW)
380
11.233
708
219
192
300
252
2.338
2.160
230
1.461
370
6.133
700
3.509
400
350
1.820

Área do
reservatório
(km2)
17,9
516
559,1
48
100
171,7
17,72
646
1.115,4
89,6
107
31,7
722
53
> 1.000
329.6
151,8

Situação

Ano previsto de
conclusão

Planejado
Em construção
Planejado
Planejado
Planejado
Em construção
Em construção
Planejado
Planejado
Planejado
Planejado
Em construção
Planejado
Em construção
Planejado
Em construção
Planejado
Em construção

2020
2015
2021
2017
2021
2015
2015
2020
2022
2016
2022
2015
2019
2018
2022
2018
2020
2015

Fonte: Barragens, capacidades e anos previstos de conclusão de Brasil, MME (2013, p. 84-85). Áreas de reservatórios: ver Fearnside (2014e).

Figura 2. Locais mencionados no texto. Cidades: 1= Barcarena, 2= Juina. 3= São Luís,4= Sorriso, 5= Porto Velho, 6= Itacoatiara, 7=Vilhena, 8=
Manaus; Barragens: 9= Balbina, 10= Belo Monte, 11= Tucuruí, 12= Petit Saut, 13= Chacorão, 14= Babaquara/Altamira, 15= São Luiz de Tapajós, 16=
Jatobá, 17= Guajará-Mirim, 18= Santo Antônio, 19= Jirau, 20= Sinop, 21= São Manoel, 22= Pocilga, 23= Jacaré, 24= Foz do Formiga Baixo, 25=
Nambiquara, 26= Salto Utiariti, 27= Foz do Sacre, 28= Samuel, 29= Marabá, 30= São Simão Alto, 31= Salto Augusto Baixo; Rios: 32=Teles Pires,
33= Juruena, 34= Tapajós, 35= Xingu, 36= Amazonas, 37= Araguaia, 38= Tocantins, 39= Uatumã; Terras indígenas (TIs): 40= Parakanã. 41= Mãe
Maria, 42= Trocará, 43= Krikati, 44=Cana Brava, 45= Waimiri-Atroari, 46= Juruna de Paquiçamba, 47= Arara da Volta Grande do Xingu, 48= Trincheira/
Bacajá, 49= Munduruku, 50= Kayabi (Cayabi), 51= Kayapó, 52= Escondido, 53= Japuira, 54= Erikpatsá, 55= Cachoeira Seca, 56= Arara, 57= Kararaó,
58= Araweté do Igarapé Ipixuna, 59= Koatinemo, 60= Nambikwara, 61= Tirecatinga, 62= Enawenê-Nawê, 63= Parque Indígena Aripunã, Unidades de
Conservação (UCs): 64= Parque Nacional do Juruena, 65= Parque Nacional da Amazônia; Hidrovias: 66=Hidrovia do Rio Tapajós, 67=Hidrovia do Rio
Madeira, 68=Hidrovia do Rio Guaporé; Mina: 69= Mina de Carajás.
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IMPACTOS SOBRE O MEIO AMBIENTE
Desmatamento e perda de ecossistemas
Tucuruí
A hidrelétrica de Tucuruí, que barrou o Rio
Tocantins em 1984, iniciou a época de construção de mega-barragens na Amazônia. O projeto
Tucuruí-I, com 3.960 MW de capacidade instalada,
inundou uma área oficialmente estimada em 2.430
km2 (Brasil, ELETRONORTE, s/d [1987], p. 2425), embora medidas posteriores feitas com imagens
de satélite indicaram uma área de 2.800 km2 (Lima
et al., 2000). O projeto Tucuruí-II, que aumentou a
capacidade instalada da usina para 8.196 MW, depois resultou na elevação do nível da água e expansão
do reservatório. A área na nova cota (elevação acima
do nível do mar) de 74 m era oficialmente estimada
em 2.635 km2 (Brasil, ELETRONORTE, 1989, p.
243), mas os resultados de satélite indicando uma
área de 2.800 km2 quando a cota ainda era em 72
m sugere que seja maior. A forma que esse aumento
aconteceu deixa um precedente infeliz: o TucuruíII foi feito sem o Estudo de Impacto Ambiental
e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA),
exigido por lei, com base na alegação de que não seria aumentado o nível d’água no reservatório, e, portanto, não teria impacto (Indriunas, 1998). Além do
fato que teria diversos impactos mesmo sem aumentar o nível d’água, quando as turbinas adicionais foram instaladas em 2002 o nível foi aumentado conforme o plano inicial, sem ter feito o EIA-RIMA
(ver Fearnside, 2006a).
Como em qualquer reservatório, as florestas
inundadas incluem as matas ciliares na beira do
rio, que têm um papel ecológico importante além
de sua representação em termos de área. A barragem também provocou desmatamento muito além
da perda de florestas por inundação. Isto incluiu o
desmatamento feito pelas pessoas deslocadas pelo
reservatório, a atração de população pela presença
da obra, e o aumento de pecuária e outras atividades em toda a população rural presente na área (ver
Fearnside, 2001a).
Além da perda de floresta, a Tucuruí, assim
como é o caso para outras barragens, destruiu ecossistemas aquáticos. O rio natural no trecho inundado é perdido, substituído por um lago com espécies
diferentes e biodiversidade menor. O rio a montante
é afetado pelo bloqueio da migração de peixes, tartarugas, e outros grupos. O rio a jusante é afetado pela
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diminuição do teor de oxigênio na água, o que elimina espécies importantes de peixes (ver OdinetzCollart, 1987). Há impactos, também, a jusante devido à diminuição do pulso anual de inundação na
época da enchente.
Balbina
A hidrelétrica de Balbina barrou o Rio Uatumã
em 1987 para fornecer energia elétrica à cidade de
Manaus. A barragem fica em uma área de topografia relativamente plana, formando um enorme
lago raso. A ELETRONORTE (a empresa paraestatal originalmente responsável por Balbina) havia
prometido encher o reservatório apenas até a cota
de 46 m, formando um lago de 1.080 km2 (Brasil,
ELETRONORTE, 1987a). A licença ambiental,
de 01 de outubro de 1987, também explicitava a
cota de 46 m. Na verdade, o plano sempre era para
encher o reservatório até a cota de 50 m (Brasil,
ELETRONORTE, 1987b), e isto foi o que aconteceu, sem nenhuma parada para o prometido “monitoramento ambiental” para embasar uma segunda decisão sobre enchimento até 50 m (Fearnside,
1989, 2006a).
O lago nesse nível foi previsto a ter uma área de
2.360 km2 (Brasil, ELETROBRÁS, 1986a, p. 6.12),
mas a área medida com imagens de satélite totaliza 2.996 km2 (Feitosa et al., 2007). O reservatório
tem 155 km de comprimento: em um avião monomotor leva uma hora de voo para chegar de uma
ponta à outra, só sobrevoando as árvores mortas. A
perda de uma área tão grande de floresta em troca
de um benefício em energia muito pequeno fez de
Balbina um dos desastres ambientais mais notórios
do Mundo. A barragem tem uma capacidade instalada de apenas 250 MW, ou 32 vezes menor que
Tucuruí, que tem um lago de aproximadamente o
mesmo tamanho. A produção média de energia na
usina de Balbina é de 112 MW, e a energia entregue
a Manaus após as perdas é de 109 MW. A cidade
hoje consome mais de 1.000 MW, com picos acima
de 1.400 MW (Fearnside, 2014b).
Samuel

A barragem de Samuel, em Rondônia, foi
construída em 1988, formando um lago de 540
km2 (Fearnside, 2005a). Com 210 MW instalados,
Samuel, como Balbina, tem um custo ambiental
grande em relação ao benefício. Um impacto único
em Samuel foi a abertura de uma exceção na proibição da exportação de madeira em tora, que é vedada
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no Brasil desde 1965. Toras de árvores cortadas no
futuro reservatório de Samuel podiam ser exportadas. Logo, um navio carregado de toras saiu para a
China do porto de Itacoatiara a cada 15 dias durante
um período de dois anos. A brecha aberta na proibição de exportação de toras de Samuel havia, aparentemente, facilitada a exportação ilegal de toras de
toda a Amazônia ocidental (ver Fearnside, 2005a).
Barragens do Rio Madeira

A barragem de Santo Antônio, com 3.150 MW
instalados, fechou o Rio Madeira em 2011, seguida
em 2013 pela barragem de Jirau, de 3.750 MW. Os
reservatórios, de 271 km2 e 258 km2, respectivamente,
são bem menores do que os reservatórios de barragens de desenho “tradicional”, como Tucuruí, Balbina
e Samuel. Isto se deve às barragens do Rio Madeira
serem “a fio d’água”, ou seja, toda a sua geração de
energia depende da vazão do rio e não da liberação
de água armazenada por meio do rebaixamento do
nível do reservatório. No entanto, os reservatórios
têm um impacto sobre a perda de floresta bem maior
do que as empresas admitiram. A profundidade da
água no pé de cada barragem é em torno de 50 m, ou
aproximadamente o triplo da profundidade máxima
natural do rio. Portanto, há uma inundação de uma
área substancial de floresta nesta parte do reservatório, e está longe de ser apenas como se o nível do rio
fosse mantido permanentemente no nível da enchente natural, como foi repetido muitas vezes na região
pelos proponentes das barragens antes da aprovação
das obras.

Uma parte da floresta inundada pelos reservatórios é floresta de várzea, que é adaptada a ser inundada naturalmente durante alguns meses do ano. Esta
floresta, no entanto, não é adaptada para ser inundada
durante o ano inteiro e, assim, morre nessas condições. De qualquer forma, muito dessa floresta foi retirada por tratores de esteira, assim morrendo antes
da inundação. Uma questão chave na avaliação de
projetos de crédito de carbono pelo Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo é a razão entre a capacidade
instalada e área de floresta perdida. As empresas consideraram a floresta de várzea como parte da “calha”
do rio, e, portanto, não contabilizada como perdida
devido às barragens (ver Fearnside, 2013b).
As barragens do Rio Madeira têm impactos importantes sobre os ecossistemas aquáticos, principalmente pelo impedimento da migração de peixes. O
Madeira é um dos rios com maior diversidade de peixes
no mundo, com mais de 800 espécies já identificadas
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só na parte brasileira do rio (Santo Antônio Energia
S.A., 2013). Este rio também é (ou era) um dos mais
piscosos em termos de produção comercial de pescado, sobretudo os famosos “grandes bagres” do Rio
Madeira, tais como dourada (Brachyplatatystoma rouxeauxii) e piramutaba (B. vaillantii). Esses bagres
subiram o rio anualmente em uma “piracema” para
desovar nas cabeceiras dos afluentes do Madeira em
Bolívia e Peru (Barthem & Goulding, 1997). As larvas (peixes recém-chocados) desciam o Rio Madeira
a deriva para depois crescer até o tamanho “gigante”
no baixo Rio Amazonas. A pesca sustentava uma população de pescadores nos três países: só no trecho
brasileiro acima de Porto Velho havia 2.400 membros
de cooperativas de pescadores (Ortiz et al., 2007, p. 6).
Infelizmente, as passagens montadas para transposição de peixes nas duas barragens não funcionaram
para as populações de grandes bagres, e este recurso
“sumiu” em larga escala (ver Fearnside, 2014a).
Belo Monte e o rio Xingu

A barragem de Belo Monte, no Rio Xingu, terá
11.233 MW de capacidade instalada, dos quais
11.000 MW serão na casa de força principal localizada no final de uma série de canais, e 233 MW
em uma casa de força suplementar no pé da barragem principal. O reservatório de Belo Monte em si
foi inicialmente estimada em 400 km2 no primeiro EIA, de 2002 (Brasil, ELETRONORTE, s/d
[2002]), o que subiu para 516 km2 no segundo EIA,
de 2009 (Brasil, ELETROBRÁS, 2009) apesar de
não ter mudanças no desenho da barragem e no nível da água.
A presença da obra já está impulsionando um
surto de desmatamento nas proximidades (IPAM et
al., 2014). A previsão é para bastante desmatamento
adicional (Barreto et al., 2011).

O maior impacto de Belo Monte sobre a perda de
floresta não está no tamanho do seu reservatório, mas
seria nos reservatórios muito maiores planejados rio
acima para armazenar água para suprir as turbinas em
Belo Monte na época da vazante. Estas obras polêmicas, que inundariam vastas áreas de terra indígena,
serão discutidas mais adiante neste capítulo.
Barragens da bacia do Tapajós
Entre os impactos ambientais das barragens
planejadas na bacia do Rio Tapajós é a sobreposição de reservatórios com áreas protegidas. De fato,
o Governo tem realizado a desafetação de parte de
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diferentes unidades de conservação mesmo antes
das barragens serem avaliadas e licenciadas. Parte
do Parque Nacional da Amazônia já foi desafetada,
por meio de uma medida provisória posteriormente
convertida em lei, para abrir caminho para o reservatório de São Luiz de Tapajós (por exemplo, WWF
Brasil, 2012). O Governo também removeu parte do
Parque Nacional do Juruena para abrir caminho para
as barragens de São Simão Alto e Salto Augusto
Baixo no Rio Juruena (WWF Brasil, 2014).
A planejada Hidrovia do Tapajós converteria
o Rio Tapajós, no Pará, e seus afluentes no Mato
Grosso (os Rios Teles Pires e Juruena) em hidrovias
navegáveis para trazer soja da parte norte do Estado
de Mato Grosso até portos no Rio Amazonas. A
hidrovia é uma alta prioridade no “eixo transportes” do Segundo Programa para a Aceleração do
Crescimento (PAC-2).

Em abril de 2014, a Bunge, uma empresa
multinacional de soja atualmente responsável por
25% da produção do Brasil, abriu um porto para
exportação de soja em Barcarena, na foz do Rio
Amazonas. A empresa espera que as exportações
do Brasil dobrem nos próximos 10 anos, principalmente visando às exportações para a China, sendo
que a firma considera o Brasil como o único país
capaz de responder ao aumento esperado na demanda chinesa nos próximos anos (Freitas, 2014).
A soja para o primeiro navio carregado no porto
de Vila de Conde, em Barcarena, chegou de Mato
Grosso em carretas até o porto de Miritituba, no
baixo Rio Tapajós, e de lá até Barcarena de barcaça. No futuro, a soja a ser exportada a partir
de Barcarena é esperada para fazer todo o caminho desde Mato Grosso em barcaças através da
Hidrovia do Tapajós, primeiramente do ramal que
sobe o Rio Teles Pires. Essa hidrovia depende da
construção de uma série de barragens, cada uma
com eclusas para permitir a passagem das barcaças.
O barateamento do transporte da soja levaria ao
desmatamento, tanto de forma direta com corte de
floresta para essa cultura, como de forma indireta
por deslocamento da atividade de pecuária bovina
(Fearnside, 2001b). O uso da terra na parte norte
do Mato Grosso é atualmente dominado por pastagem, mas a redução dos custos de transporte conduziria à área a ser convertida em soja. Esta transformação não costuma acontecer por meio de uma
mudança das práticas dos proprietários individuais,
cada um passando da atividade pecuária para a implantação de sojicultura dentro das suas terras, mas
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sim pela venda das terras para indivíduos e empresas que têm uma tradição “sojeira”. Os pecuarístas,
então, se deslocam para locais mais afastados, por
exemplo, no Pará, para comprar terras mais extensas e baratas para pecuária. O impulso da transformação de pastagem em soja no Mato Grosso
sobre desmatamento para pecuária no Pará já foi
demonstrado estatisticamente (Arima et al., 2011).

Outra área de Mato Grosso que é esperada
para ser convertida de pastagem para a soja é o canto sudoeste do Estado. Esta área seria aberta para
exportação de soja pela Hidrovia do Rio Guaporé,
que é planejada para conectar com a Hidrovia do
Rio Madeira depois que eclusas forem instaladas
nas barragens recém-construídas de Jirau e Santo
Antônio, além de uma barragem adicional prevista
(a hidrelétrica de Guajará Mirim, também conhecida como “Cachoeira Riberão”) (e.g., Fearnside,
2014a). A soja poderia ser transportada por barcaça
até o terminal sojeiro e porto do Grupo A. Maggi
em Itacoatiara, no Rio Amazonas, perto da confluência com o Rio Madeira.

A RETÓRICA CLIMÁTICA E A PROPULSÃO
DA EXPANSÃO HIDRELÉTRICA
Uma das grandes ironias na retórica sobre as hidrelétricas amazônicas é o uso do suposto benefício
dessas usinas para o clima global como argumento
para o programa maciço de construção de barragens.
Infelizmente, um dos impactos de hidrelétricas
amazônicas sobre o meio ambiente é a sua contribuição ao aquecimento global. Isto ocorre em duas
maneiras: a emissão de gases de efeito estufa pelas
represas, e a aprovação de créditos de carbono para
hidrelétricas que seriam construídas de qualquer
forma, assim permitindo os países que compram os
créditos a emitir gases sem que haja uma mitigação
verdadeira (Fearnside, 2013b,c).

As represas hidrelétricas geram emissões de gás
de efeito estufa. Uma quantia significante de gás
carbônico é liberada nos primeiros anos depois de
represar a água, oriunda de árvores que são mortas pela submersão no reservatório, mas uma parte
se encontra sobre a superfície da água (Abril et al.,
2013; Fearnside, 1995). A maior parte do CO2 liberado da água, no entanto, não pode ser atribuída
à represa, sendo que este carbono seria liberado de
qualquer maneira da água sem a represa. Por outro
lado, o carbono pode ter sido retirado da atmosfera
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por fotossíntese no próprio reservatório e sua zona
de deplecionamento (a terra que fica exposta sazonalmente quando o nível da água no reservatório é
rebaixado), o que significa que esse carbono está apenas sendo devolvido ao ar na mesma forma, como
CO2. Mas o metano é completamente diferente.
Neste caso, o reservatório representa uma “fábrica
de metano” porque está convertendo o gás carbônico
continuamente em metano, que é um gás de estufa
muito mais potente (Fearnside, 2008). Parte disto é
liberada pela superfície da água (obs.: as estimativas
da ELETROBRÁS para essa emissão a subestima
por um fator de aproximadamente três devido a erros matemáticos: ver Pueyo & Fearnside, 2011).

O metano é formado quando a matéria orgânica se decompõe em ambientes sem oxigênio, como
no fundo de um reservatório. Esta conversão para
o metano do carbono que foi retirado da atmosfera
através de fotossíntese (i.e., como CO2) representa
uma contribuição perene ao efeito estufa. Uma parte
significativa do metano gerada na interface da água/
sedimento não entra na atmosfera por esta rota porque o metano é oxidado até CO2 quando atravessa
a água de superfície, ou epilimnion. As hidrelétricas
têm turbinas que puxam água do fundo da superfície d’água, abaixo da termoclina que separa a água
anóxica, rica em metano. Cálculos de liberações significativas de metano desta água (Fearnside, 2002,
2005a,b, 2009) agora têm sido abundantemente
confirmados através de medidas diretas em Balbina
(Kemenes et al., 2007, 2011) e em Petit Saut (Abril
et al., 2005; Guérin et al., 2006). Não obstante, as
autoridades do setor elétrico continuam considerando que as represas hidrelétricas representam uma
fonte de energia “limpa”, quase sem emissões de gases poluentes (Brasil, MMA, 2008; Brasil, MME,
2013). Ressalta-se que as estimativas oficiais do
Brasil sobre emissões de gases de efeito estufa não
contabilizam o grosso do metano emitido por hidrelétricas (i.e., pelas turbinas e vertedouros) (Brasil,
MCT, 2004, p. 154).

O metano tem 34 vezes mais impacto sobre o
efeito estufa ao longo de um período de 100 anos
comparado com o CO2 por tonelada de gás, mas
o valor sobe para 86 vezes se for considerado um
horizonte de 20 anos, segundo o último relatório
do Painel Intergovernamental sobre Mudança do
Clima - IPCC (Myhre et al., 2013, p. 714). Sendo
que o aquecimento global precisa ser controlado
nessa escala de tempo mais curta se for para evitar
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consequências desastrosas, esses valores mais altos
devem ser considerados na tomada de decisões.

A indústria hidrelétrica tem feito um forte esforço para apresentar as barragens como fonte de energia
“limpa” (ver Fearnside, 2012a). Um debate com o então presidente da ELETROBRÁS sobre as emissões
é espetacularmente esclarecedor, e configura como
leitura obrigatória para todos com interesse no desenvolvimento hidrelétrico na Amazônia (Fearnside,
2004, 2006b; Rosa et al., 2004, 2006). A retórica adotada pela indústria para promover a teoria da “energia limpa” ainda é altamente influente no Governo
brasileiro em impulsionar a construção de barragens,
e em agências internacionais, como o Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo, para promovê-las através
de créditos de carbono. Infelizmente, as barragens
amazônicas não são limpas, nem do ponto de vista
de gases de efeito estufa nem dos seus muitos outros
impactos ambientais e sociais.

CONFLITOS SOCIAIS
Impactos sobre povos indígenas
Tucuruí
As hidrelétricas existentes e planejadas afetam
algumas das partes da Amazônia que concentram as
maiores populações de povos indígenas. A barragem
de Tucuruí, no Rio de Tocantins, inundou parte da
terra indígena Parakanã, e sua linha de transmissão
cortou quatro outras (Mãe Maria, Trocará, Krikati
e Cana Brava). A Área Indígena Trocará, habitada
pelos Asurinís do Tocantins, está situada a 24 km a
jusante da represa, portanto sofrendo os efeitos da
poluição da água e perda de recursos pesqueiros que
afetam todos os residentes a jusante da barragem.
Balbina

No caso da hidrelétrica de Balbina, foi inundada
parte da reserva Waimiri-Atroari (Fearnside, 1989).
Este grupo já havia sofrido a perda de aproximadamente 80% da sua população como resultado de
operações militares durante a construção da rodovia BR-174, que corta a reserva (Carvalho, 1982).
Desde a construção de Balbina em 1987, um programa financiado pela ELETRONORTE tem ajudado o grupo, que tem crescido até aproximadamente a metade da sua população pré-rodovia, mas a um
custo pesado em perda de cultura (Baines, 2000;
Rodrigues, 2013).
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Belo Monte e o rio Xingu
As represas no Rio Xingu implicam em grandes
de impactos sobre povos indígenas (e.g., Oliveira &
Cohn, 2014; Santos & de Andrade, 1988; Sevá Filho
& Switkes, 2005). A primeira represa Belo Monte já
tem impactos imediatos sobre duas áreas indígenas
(Arara e Juruna) a jusante no trecho de aproximadamente 100 km que terá sua vazão reduzida em 80%.
Um impacto ainda maior resultaria do provável início de uma cadeia de eventos que conduziria à construção de pelo menos algumas das outras represas
descritas em documentos sobre os planos, inclusive
no Plano 2010. O local físico da hidrelétrica de Belo
Monte é um sonho para construtores de barragens,
com uma queda de 94 m e um vazão média de 8.600
m3/s. O problema em aproveitar isto é institucional: embora em 17 de julho de 2008 o Conselho
Nacional de Política Energética (CNPE) declarou
que apenas a primeira represa (Belo Monte) seria
construída, há fortes indícios de que essa declaração
não terá qualquer efeito para evitar a construção das
outras represas quando o tempo delas chegar no cronograma de construção (Fearnside, 2012b).

As promessas quebradas (para usar um eufemismo) nos casos Balbina e Tucurui-II representam
exemplos diretamente paralelos (documentado em
Fearnside, 2006a). Em 2006, o plano de expansão
energética 2006-2015 incluiu Belo Monte com a
sua capacidade instalada reduzida de 11.183 MW
para 5.500 MW (Brasil, MME, 2006). Embora
não incluído no texto do plano de 2006, o anúncio da capacidade reduzida (de 5.500 MW) de Belo
Monte em outubro de 2003 indicou que este plano
presumiu que apenas a Belo Monte seria construída,
sem regulação da vazão do Rio Xingu a montante.
Mas os planos de expansão de 2008-2017 (Brasil,
MME, 2009) em diante colocaram uma capacidade
planejada para Belo Monte no nível original de 11
mil MW, atualmente planejada para 11.233 MW,
levantando dúvida sobre afirmações de que não há
planos para outras represas localizadas rio acima no
Xingu. Análises econômicas indicam a completa inviabilidade da obra com apenas Belo Monte (Sousa
Júnior & Reid, 2010; Sousa Júnior et al., 2006). Isto
é devido à grande variação anual da vazão do Rio
Xingu (Brasil, ELETROBRÁS, 2009, Vol. 1, p. 53),
com quatro meses com mínimos de vazão inferior ao
engolimento de 695 m3/s de uma única turbina da
casa de força principal (Brasil, ELETRONORTE,
2002, Tomo II, p. 11-3). O anúncio da Presidente
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Dilma Rousseff em 05 de junho de 2013 de que
o Brasil precisa de “hidrelétricas com grandes reservatórios” (Borges, 2013) soa como uma alusão
à barragem conhecida como “Babaquara” (embora
oficialmente renomeada como “Altamira”). Este reservatório, de 6.140 km2, estaria quase inteiramente dentro de áreas indígenas, atingindo cinco TIs:
Cachoeira Seca, Arara, Kararó, Araweté do Igarapé
Ipixuna e Koatinemo. Os demais quatro represas originalmente planejadas a montante de Belo
Monte também atingem grandes áreas de terra indígena (ver Fearnside, 2006a). Precedentes criados
nos processos de licenciamento no Rio Madeira e
em Belo Monte servem para abrir caminho para a
aprovação futura de muitas barragens com impactos
grandes, tais como as planejadas a montante de Belo
Monte (Fearnside, 2012b, 2014c).
Barragens do rio Tapajós

A Hidrovia do Tapajós é controversa porque
depende de uma série de hidrelétricas e barragens
a serem construídas, com eclusas, para permitir barcaças passarem sobre corredeiras formidáveis. O reservatório da hidrelétrica de Jatobá inundaria terras
da tribo Munduruku que não tiverem ainda sido
oficialmente designadas como uma “terra indígena”
(Lourenço, 2014). Mais controversa é a hidrelétrica
de Chacorão que inundaria 18.721 hectares da terra
indígena Munduruku. Esta barragem não aparece no
atual Plano Decenal de Expansão de Energia (Brasil,
MME, 2013) nem no “eixo energia” do PAC-2, mas
é uma parte fundamental do plano de navegação
(Brasil, MT, 2010) e aparece no estudo de viabilidade
para as barragens do Tapajós (CNEC, 2014).
Em Mato Grosso a Hidrovia bifurcará em ramais subindo os Rios Juruena e Teles Pires. A soja
chegaria até os portos no ramal Juruena via estradas
vindo do Sul, incluindo uma nova estrada (MT-319)
que conecta Juína, em Mato Grosso, com Vilhena,
em Rondônia oriental, cortando duas áreas indígenas: TI Enawenê-Nawê e Parque Indígena Aripunã
(Macrologística, 2011). O Ramal do Rio Juruena
requer seis barragens até os dois portos propostos,
e três dos reservatórios tocam terras indígenas: as
hidrelétricas de Escondido, e Erikpatsá nas TIs dos
mesmos nomes, e a hidrelétrica de Tucumã na TI
Japuira (CNEC, 2014, Fig. 3.5/1). Nos afluentes
formadores do Rio Juruena, acima da parte a ser
tornada navegável, são planejados mais 16 hidrelétricas (Brasil, ANEEL, 2011), sem contar “pequenos
centrais hidrelétricas” (PCHs). Dessas 16, quatro
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atingem o TI Nambikwara (Pocilga, Jacaré, Foz do
Formiga Baixo e Nambikwara), e dois atingem o TI
Tirecatinga (Salto Utiariti e Foz do Sacre) (CNEC,
2014). Vários PCHs planejados, isto é, usinas com
capacidade instalada até 30 MW, também atingem
áreas indígenas (CNEC, 2014, Fig. 3.5/1).
O outro ramal da Hidrovia Tapajós tornaria o
Rio Teles Pires navegável até Sorriso. O Ramal do
Teles Pires requer uma série de cinco barragens, três
dos quais (Colider, São Manoel e Sinop) já estão em
operação. A barragen de São Manoel está adjacente à terra indígena Kayabi e já tem provocado conflitos com a tribo (ISA, 2013). A barragem Foz do
Apiacás está localizada apenas 5 km da mesma TI.

Impactos de reassentamento
Deslocamento de população das áreas inundadas por reservatórios pode ser um impacto severo
em alguns locais. No caso de Tucuruí foram deslocadas 23.871 pessoas. Problemas de restabelecimento levaram o Tribunal Internacional das Águas
a condenar o governo brasileiro pelos impactos
de Tucuruí na sua sessão de 1991 em Amsterdã.
Embora o Tribunal tenha apenas autoridade moral,
a condenação trouxe atenção mundial à existência
de um padrão subjacente de problemas sociais e
ambientais causados por este empreendimento que
pretende ser um modelo. A barragem de Marabá,
localizada logo acima do reservatório de Tucuruí
no Rio Tocantins, está planejada para ser concluída
até 2022 (Brasil, MME, 2013) e tem a previsão de
deslocar de 10.000 a 40.000 habitantes, de acordo
com fontes não governamentais.

A escala dos planos (e.g., Figura 1) implica em
enormes impactos sobre os residentes tradicionais
da Amazônia. Se todas as barragens planejadas
fossem construídas, os rios do Madeira para leste
seriam praticamente todos convertidos em cadeias
contínuas de reservatórios. Sendo que as populações tradicionais, tais como ribeirinhos e povos indígenas, vivem na beira dos rios e dependem dos
rios para alimentação, transportes, e outras necessidades, os planos implicam na expulsão da população tradicional de aproximadamente dois-terços
da Amazônia brasileira.
Residentes a jusante

Quando uma represa é construída, os residentes
a jusante, ao longo do rio, sofrem impactos severos.
Enquanto o reservatório está enchendo, o trecho
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abaixo da represa frequentemente seca completamente, assim negando aos residentes ribeirinhos o
acesso à água e à pesca. No caso da hidrelétrica de
Balbina, os primeiros 45 km a jusante ficaram secos
durante a fase de enchimento. Depois que a represa
encheu, a água liberada pelos vertedouros e turbinas
era praticamente destituída de oxigênio, provocando
mortandade de peixes no rio a jusante, ao longo de
uma distância significativa abaixo da represa. A falta de oxigênio, também, inibe o reestabelecimento
das populações de peixe. A perda praticamente total
de peixes por falta de oxigênio se estendeu para 145
km em Balbina, enquanto em Tucuruí por 60 km,
na estação seca no lado ocidental do rio. A migração
bloqueada reduz os estoques de peixes ao longo de
todo o trecho entre estas represas e as confluências
dos afluentes com o Rio Amazonas: 200 km no caso
de Balbina e 500 km no caso de Tucuruí.
No segundo ano após o fechamento da barragem de Tucuruí as capturas de peixe foram três vezes
menores do que nos níveis pré-represa (OdinetzCollart, 1987). O desembarque de peixes capturados
por unidade de esforço de pesca, por exemplo, medido em kg por viagem ou pescador, caiu em aproximadamente 60%, enquanto o número de pescadores
também caiu dramaticamente. Além de declínios
em capturas de peixe, diminuíram também colheitas
de camarão de água doce: a produção local no baixo Tocantins caiu em 66%, começando no segundo
ano depois do fechamento. A produção pesqueira do
reservatório de Tucuruí nunca substituiu a perda da
pesca do rio natural (Cintra, 2009).

No Rio Madeira, um dos impactos a jusante foi
uma intensificação da correnteza atingindo a orla
da cidade de Porto Velho, devido à velocidade e o
direcionamento da água saindo do vertedouro da hidrelétrica de Santo Antônio, adjacente à cidade. No
primeiro ano (2011-2012) 300 casas na orla da cidade foram destruídas ou condenadas. Na enchente
recorde de 2014, o efeito da barragem intensificou a
erosão e destruição por “banzeiro” (ondas), atingindo a cidade (Fearnside, 2014d). Estes efeitos não foram previstos no EIA-RIMA, e toda a extensão do
Rio Madeira a jusante foi considerada fora da área
de “impacto direto” (ver Fearnside, 2014a).
Na hidrelétrica de Belo Monte, a Volta Grande
do Xingu a jusante da barragem principal sofrerá grandes impactos devido à falta de vazão, sendo apenas 20%, em média, da vazão normal. Uma
população de ribeirinhos vive nesse trecho de

8/26/2019 9:09:55 AM

Hidrelétricas na Amazônia brasileira:
Questões ambientais e sociais

aproximadamente 100 km, além das duas áreas indígenas no trecho ( Juruna de Paquiçamba e Arara da
Volta do Xingu), há outra terra indígena (Trincheira
/ Bacajá) em um afluente ligado à Volta Grande do
Xingu. Toda a área a jusante foi considerada não
diretamente impactada (Brasil, ELETROBRÁS,
2009), assim diminuindo os direitos dos habitantes
a compensações e assistência.

Impactos sobre a Saúde
Mosquitos
Impactos sobre a saúde causados por represas
hidrelétricas são significativos. A malária é endêmica às áreas onde estão sendo construídas as represas,
assim conduzindo a incidência aumentada quando populações humanas migram para essas áreas.
Reservatórios fornecem criadouros para mosquitos
Anopheles, assim mantendo ou aumentando a população dos vetores para essa doença nas áreas circunvizinhas (Tadei et al., 1983).
No caso de Tucuruí, um impacto dramático
foi uma “praga” de mosquitos do gênero Mansonia.
Esses mosquitos não transmitem malária, mas podem transmitir várias arboviroses. Também podem
ser vetores de filaria, o verme parasitário que causa
elefantíase. Embora esta doença ocorra em países vizinhos, tais como o Suriname, ainda não se espalhou
para a Amazônia brasileira. Depois de encher o reservatório de Tucuruí, populações de Mansonia explodiram ao longo da costa ocidental do lago. Esses
mosquitos picam de noite e de dia; a intensidade das
picadas sendo medida em até 600 picadas/hora em
iscas humanas expostas (Tadei et al., 1991).
Mercúrio

A metilação de mercúrio (a reação química
que forma o composto metilmercúrio, que é altamente venenoso) representa uma preocupação
no desenvolvimento hidrelétrico na Amazônia. O
mercúrio está biologicamente concentrado, e concentrações aumentam por uma ordem de grandeza com cada passo para cima na cadeia alimentar.
Os humanos tendem a ocupar a posição de topo
nessas cadeias, e pode ser esperado que eles abriguem os níveis mais altos de mercúrio. É provável
que as concentrações altas em solos e vegetação na
Amazônia sejam decorrentes de entrada nas chuvas ao longo de milhões de anos, ao invés de ser
devido a recentes contribuições antropogênicas
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pela garimpagem de ouro (Roulet et al., 1996;
Silva-Forsberg et al., 1999).

A metilação está ocorrendo em reservatórios,
como indicado por altos níveis de mercúrio em
peixes e em cabelos humanos em Tucuruí. Em uma
amostra de 230 peixes retirados do reservatório
(Leino & Lodeius, 1995), 92% dos 101 peixes predadores obtiveram níveis de mercúrio (Hg) mais
alto do que o limite de segurança de 0,5 mg Hg
por kg de peso fresco usado no Brasil. O tucunaré
(Cichla ocellaris e C. temensis), um peixe predatório
que compõe mais da metade da captura comercial
em Tucuruí, está contaminado com níveis altos,
calculados, em média, em 1,1 mg Hg por kg, ou
seja, mais do dobro do limite de segurança de 0,5
mg Hg por kg de peso fresco.
O teor mercúrio médio encontrado no cabelo
das pessoas que pescam no reservatório de Tucuruí
era 65 mg por kg de cabelo estudado por Leino
e Lodenius (1995), um valor muitas vezes mais
alto do que os níveis encontrados em áreas de mineração de ouro. Por exemplo, em minas de ouro
próximas de Carajás, as concentrações de Hg em
cabelo variaram de 0,25 a 15,7 mg por kg de cabelo estudado por Fernandes et al. (1990). Dados do
Rio Tapajós indicaram sintomas mensuráveis, tais
como a redução do campo visual, entre residentes ribeirinhos cujos níveis de mercúrio no cabelo
eram substancialmente mais baixos do que, ambos,
os níveis encontrados em Tucuruí e o limiar de 50
mg por kg que é reconhecido atualmente como o
padrão. As concentrações de mercúrio em cabelo
humano em Tucuruí já são mais que o dobro daquelas encontradas para causar dano fetal, resultando em retardamento psicomotor.
Distorção econômica

A energia gerada por represas amazônicas frequentemente faz pouco para melhorar as vidas das
pessoas que vivem perto dos projetos. No caso de
Tucuruí isto foi dramatizado pelo transcurso das
linhas de alta tensão em cima de barracas iluminadas apenas por lamparinas de querosene. Tucuruí
fornece energia subsidiada para usinas multinacionais de alumínio em Barcarena, Pará (ALBRÁSALUNORTE, um consórcio de empresas japonesas juntamente com, a partir de 2010, a Norsk
Hydro, da Noruega, como o proprietário majoritário) e São Luís, Maranhão (ALUMAR, da Alcoa
e Vale). A energia é vendida a aproximadamente um terço da tarifa cobrada aos consumidores
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residenciais no País, e assim é pesadamente subsidiada pela população brasileira por meio dos seus
impostos e contas de luz.

O compromisso do Brasil para fornecer energia subsidiada a empresas de alumínio cria uma
distorção na economia de energia de todo Brasil,
assim infligindo uma gama de custos sociais. A
construção de Tucuruí custou um total de US$8
bilhões quando os juros sobre a dívida são incluídos (Pinto, 1991). Considerando a porcentagem
da energia usada para alumínio, só Tucuruí (que é
apenas uma parte da infraestrutura provida pelo
governo brasileiro) custou US$2,7 milhões por
cada emprego criado.

IMPORTÂNCIA PARA POLÍTICAS PÚBLICAS
REGIONAIS PARA AMÉRICA LATINA
Além dos extensos planos para construção de
barragens na Amazônia brasileira, há planos para
um aumento rápido do número de barragens nos
países amazônicas vizinhos, em boa parte como extensão dos planos brasileiros. O acordo Brasil-Peru
de 2010 inclui cinco barragens na Amazônia peruana que serão financiadas pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
com muito da energia elétrica sendo para exportação ao Brasil (ver: Finer & Jenkins, 2012). Além
das barragens incluidas no acordo de 2010, mais
de uma dúzia de outras barragens brasileiras estão
planejadas na Amazônia peruana (Dourojeanni,
2009; International Rivers, 2011). Financiamento
do BNDES para barragens também está previsto na
Bolívia, no Equador e na Guyana. Os problemas ambientais e sociais, inclusive deslocamento de populações tradicionais e indígenas, se aplicam igualmente
a esses outros países. Assim como no Brasil, faltam
nos demais países amazônicos, também, uma discussão sobre o uso da energia, as opções para geração
além de hidrelétricas, e o impacto da forma de tomada de decisão sobre as instituições democráticas.
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RESUMO
O reservatório da barragem de Belo Monte foi
enchido em dezembro de 2015. O planejamento,
licenciamento e construção da barragem haviam
seguido inexoravelmente em frente apesar da oposição de vítimas locais dessa obra e de um vasto leque de outros atores. Argumentos lógicos, legais e
éticos tinham menos efeito do que as forças políticas e empresariais, priorizando a barragem. Parte
da destruição ambiental e da violação dos direitos
humanos em Belo Monte foi, aparentemente, financiada pelos contribuintes na Europa e América
do Norte com recursos passados por meio do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) na forma de empréstimos de política de
desenvolvimento (DPLs) concedidos para o Brasil
pelo Banco Mundial. Isso abre a oportunidade para
reformas no Banco Mundial para eliminar lacunas
que permitem financiamentos através de intermediários financeiros. O custo humano e ambiental de
Belo Monte também deve fazer com que os governos e as instituições financeiras reconsiderassem a
promoção de barragens como sua principal resposta
às questões energéticas.
Palavras-chave: Hidrelétricas; povos indígenas;
represas; Amazônia; movimentos sociais

INTRODUÇÃO
A Belo Monte é uma usina hidrelétrica no Rio
Xingu, um afluente do Rio Amazonas que flui para
o norte no Estado do Pará (Figura 1). O reservatório foi enchido em dezembro de 2015 e a geração
de eletricidade começou em 2016 na casa de força
auxiliar de 233-MW, com a capacidade instalada
completa de 11.233 MW de Belo Monte para ser
concluída em 2019 (Brasil, MME/EPE, 2015, p.
100). Quando plenamente operacional, a barragem
vai deixar um trecho de 100 km do rio com apenas
20% da sua vazão normal, afetando diretamente duas
áreas indígenas e uma população de ribeirinhos tradicionais neste trecho de "vazão reduzida", além de
uma terceira área indígena no Rio Bacajá (um pequeno afluente que desagua no Xingu neste trecho),
dentre outros impactos (Figura 2). Outros ribeirinhos e parte da cidade de Altamira estão inundados
pelo reservatório. Mesmo grandes, os impactos de
Belo Monte em si empalidecem em comparação
com os impactos esperados que esta barragem desencadearía rio acima, sendo Belo Monte a força
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motriz para construção de outras barragens, especialmente a barragem de Babaquara (oficialmente
rebatizada como a barragem "Altamira"). O Rio
Xingu tem uma das maiores variações anuais na vazão de água de todos os afluentes do Rio Amazonas,
com vazões na época da enchente até 60 vezes aquelas da época da vazante. Durante três meses do ano
no período de baixa vazão o rio tem água insuficiente para uma única turbina dentre as 18 turbinas na
casa de força principal, de 11.000 MW, deixando
apenas a casa de força auxiliar de 233 MW em operação. Belo Monte é uma barragem a fio d´água, não
uma barragem de armazenamento, e a sua geração
elétrica, portanto, depende inteiramente da vazão
diária do rio. Como as turbinas são a parte mais
cara de qualquer projeto hidrelétrico, a construção
de uma barragem que deixa 11.000 MW inativos
por três meses é difícil de explicar como decisão
econômica e financeira.

A resposta para como uma barragem nessas
condições poderia vir a ser considerada reside nos
planos oficialmente negados para construir outras
barragens rio acima de Belo Monte, a fim de armazenar água para ser liberada durante o período de
baixa vazão. Essas barragens inundariam vastas áreas
de terra indígena. As proteções nas leis do Brasil, a
Constituição e os acordos internacionais foram ignorados repetidamente na medida em que o projeto
de Belo Monte avançou (Fearnside, 2017a). Os esforços de oposição da população local, organizações
ambientalistas e dos direitos humanos, e a comunidade acadêmica foram muito maiores do que nos
casos de outras represas amazônicas de alto impacto,
tais como aquelas nos Rios Tapajós e Madeira. No
entanto, o projeto avançou inexoravelmente até tornar Belo Monte um fato consumado. O projeto de
barragem era imune a todos os argumentos – lógicos, jurídicos e morais – e foi bem sucedido na obtenção de suporte nas agências governamentais que
o promoveram, nos bancos que o financiaram e nas
empresas que investiram nele. Como isso chegou a
acontecer e que lições podem ser aprendidas?

ATORES NA LUTA PELA BELO MONTE
Atores pró-barragem
Uma gama de atores compõe os dois lados da
luta sobre Belo Monte. Atores pró-barragem incluem as empresas de construção e indústrias produtoras de alumínio e outros produtos eletro-intensivos,
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Figura 1. Locais mencionados no texto. Barragens: 1.) Belo Monte, 2.) Balbina, 3.) Tucuruí, 4.) Jirau, 5.) Santo Antônio, 6.) Cachoeira Riberão (GuajaráMirim), 7.) Babaquara (Altamira), 8.) Chacorão, 9.), São Luiz do Tapajós, 10.) Jatobá.
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Figura 2. Belo Monte e a área circundante.
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empresas de consultoria que preparam relatórios de
impacto no processo de licenciamento, os vários grupos de "barrageiros" individuais (engenheiros e outros profissionais, incluindo alguns acadêmicos, que
trabalham no esforço de construção de barragens) e
agências governamentais que planejam e promovem
as barragens, tais como Centrais Elétricas Brasileiras
(ELETROBRÁS), a Empresa de Pesquisa
Energética (EPE) e a Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL). Há também interesses de negócios influentes que lucram com a venda de bens e
serviços para o esforço de construção de barragens,
incluindo a elite comercial de Altamira. Em 2009,
os empresários locais e outros apoiando a barragem
fundaram o Fórum Regional de Desenvolvimento
Econômico e Socioambiental da Transamazônica e
Xingu (Fort Xingu). Finalmente, existem políticos
em todos os níveis para os quais grandes projetos
como represas são úteis como conquistas visíveis que
podem ganhar votos nas eleições subsequentes. Em
janeiro de 2013, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
liberou informações pela primeira vez sobre doações
para campanhas políticas: os quatro maiores para
campanhas políticas no Brasil na década anterior
eram empresas de construção que construem barragens na Amazônia (Gama, 2013). Três dos quatro
maiores doadores para a campanha presidencial de
2010 de Dilma Rousseff foram grandes empresas de
construção (Zampier, 2010).

A investigação “Lava Jato” sobre um escândalo maciço de corrupção foi inicialmente focada na
Petrobrás (a companhia de petróleo do governo).
Vários executivos que têm colaborado com a investigação em troca para sentenças mais leves afirmaram
que o mesmo regime que se aplica ao setor petrolífero também se aplica ao setor elétrico (Casado, 2015;
Stauffer, 2015). O diretor-presidente da empresa
construtora Camargo Corrêa confessou-se ter pago
subornos para obter contratos de construção de Belo
Monte (Amazonas em Tempo, 2015). A Construtora
Andrade Gutierrez também pagou subornos para
os contratos de Belo Monte, e o ex-presidente da
empresa está em negociações para revelar detalhes
como parte de um acordo que lhe permitiu sair da
prisão federal para prisão domiciliar enquanto ele
enfrenta acusações de procuradores federais de "corrupção, lavagem de dinheiro e participação em uma
organização criminosa" (Carvalho & Ezero, 2016).
Em comparação com opções tais como a conservação de energia ou cessar exportação de alumínio,
as barragens têm uma grande vantagem no processo
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decisório, devido à possibilidade dos tomadores de
decisão e seus partidos políticos obtiveram apoio
financeiro de prestadores de serviços interessados
em projetos de construção, seja este apoio obtido
como doações políticas legais, como doações ilegais
de fundos secretos de campanha ("caixa dois") ou
como simples subornos (“propinas”) aos políticos
chaves. Em março de 2016 o ex-líder do Partido
dos Trabalhadores (PT) no Senado Federal fez uma
confissão longa ao Ministério Público Federal em
troca de clemência no processo oriundo da investigação Lava Jato. Seu depoimento juramentado de
254 páginas (Amaral, 2016) foi liberado pelo juiz
federal encarregado do caso e inclui o seguinte sobre
Belo Monte (p. 69-70):

“...[A] propina de Belo Monte serviu como contribuição decisiva para as campanhas eleitorais de 2010
e 2014. O principal agente negociador do Consórcio
de Belo Monte foi o empreiteiro FLÁVIO BARRA da
[empresa construtora] ANDRADE GUTIERREZ.
Os números da propina giravam na casa dos R$ 30 milhões [na época ~US$ 15 milhões], destinados às campanhas eleitorais. DELCÍDIO DO AMARAL acredita que os números finais de propina sejam superiores,
pois, durante a campanha, houve acordo com relação a
"claims" de cerca de R$ 1,5 bilhões [~US$ 750 milhões],
apresentadas pelo Consórcio. O acordo com relação a
"claims" era uma das condições exigidas para aumentar a contribuição eleitoral das empresas. E preciso dizer que a atuação do "triunvirato", formado por SILAS
RONDEAU [Ministro de Minas e Energia 20052007], ERENICE GUERA [chefe da Casa Civil
durante a campanha eleitoral de 2010] e ANTÔNIO
PALOCCI [chefe da Casa Civil em 2011], foi fundamental para se chegar ao desenho corporativo e empresarial definitivo do Projeto Belo Monte. DELCÍDIO
estima que o valor destinado para as contribuições das
campanhas (2010 e 2014) do PMDB e PT atingiram
cerca de R$ 45 milhões [~ US$ 23 milhões]”.

Dilma Vana Rousseff (Presidente do Brasil de janeiro de 2011 até agosto de 2016) serviu no Comitê
de Política Energética, de Luiz Inácio Lula da Silva,
em 2002, na preparação de sua candidatura para a
eleição presidencial de outubro de 2002 que iniciou a administração do PT do governo federal. O
Presidente Lula nomeou a Dilma como Ministra
de Minas e Energia, onde serviu de 2003 até 2005,
quando um escândalo de corrupção (o "Mensalão")
obrigou o Presidente Lula a substituir o chefe da Casa
Civil; a promoção da Dilma para este cargo a tornou
a segunda pessoa mais poderosa no governo brasileiro

8/26/2019 9:09:56 AM

28

Hidrelétricas na Amazônia
Impactos Ambientais e Sociais na Tomada de
Decisões sobre Grandes Obras

de 2005 até a sua própria candidatura presidencial
em 2010. Durante este tempo, ela ficou conhecida
como a "mãe do PAC", referindo-se ao Programa de
Aceleração do Crescimento, um pacote de projetos
lançado em janeiro de 2007 que incluiu muitas barragens, entre elas Belo Monte. Durante a campanha
presidencial de 2010, a publicidade da Dilma destacou a descrição dela como a "mãe do PAC".

O envolvimento pessoal de Dilma na defesa de
Belo Monte a tornou o ator mais importante no
lado pró-barragem. Um evento emblemático foi
uma reunião ministerial em 2011, onde a Ministra
do Meio Ambiente tentou levantar a questão de críticas da hidrelétrica de Belo Monte. O jornal Folha
de São Paulo informou que a Presidente Dilma cortou a Ministra “aos brados”, gritando “Vocês têm
que entender de uma vez por todas que esse projeto
é bom, importante para o país, e vai ser feito!”; o jornal afirma que "Dali para frente, ninguém objetou a
mais nada, e todos os ministros passaram a defender
publicamente a usina como projeto estratégico para
a infraestrutura do país" (Magalhães, 2011).

O chefe da Advocacia Geral da União (AGU),
um nomeado presidencial, conseguiu-se repetidamente obter decisões judiciais de um conjunto seleto de juízes para derrubar liminares (decisões preliminares) emitidas pelos tribunais inferiores para
parar a Belo Monte na pendência de consulta dos
povos indígenas ou na falta de cumprir as condicionantes estabelecidas para a represa. O governo pode
contar com um pequeno conjunto de juízes federais
que se mostram dispostos para rapidamente emitir
decisões anulando esses impedimentos (Millikan &
Hurwitz, 2011). Esses juízes estão, portanto, entre
os atores-chave do lado pró-barragem.
Pelo menos 60 contestações jurídicas estão ainda pendentes contra Belo Monte nos tribunais brasileiros, inclusive 22 ações civis públicas (AIDA,
2015). Os povos indígenas impactados não foram
consultados como exigido pela Convenção 169
da Organização Internacional de Trabalho (OIT)
(ILO, 1989), que o Brasil, assinou em 1991 e ratificou em 2002, e converteu em lei brasileira em 2004
(Brasil, PR, 2004). Em 2012, o Tribunal Regional
Federal da 1a Região (TRF-1) decidiu em favor dos
povos indígenas em uma dessas ações (Ação Cível
nº 2006.39.03.000711-8), assim fornecendo uma
barreira jurídica mais substancial à continuação da
construção. O chefe da AGU foi capaz de obter
uma audiência privada com o juiz chefe do Supremo
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Tribunal Federal (STF) e convencê-lo a aceitar um
recurso que permitiria a represa avançar na prática.
Durante os quatro dias que foi interrompida a construção de Belo Monte, vários membros do poder
executivo do governo foram recebidos pelo juiz chefe
do STF, e nenhum representante da sociedade civil
foi recebido (International Rivers, 2012; ISA, 2012).
A decisão, que foi feita pelo juiz chefe sem consultar
qualquer dos outros juízes da STF, permitiu a construção continuar enquanto se aguardava uma decisão
sobre o mérito do caso em algum momento futuro
indeterminado. Isso ocorreu apenas duas semanas
antes do juiz chefe alcançar a idade de aposentadoria
compulsória e ocorreu no meio do julgamento de alta
prioridade do escândalo de corrupção do "mensalão"
(Sevá-Filho, 2014). Desde esta decisão de 2012, o
caso de Belo Monte nunca apareceu na agenda do
Supremo Tribunal Federal para apreciação, e a barragem, na prática, foi construída.

Atores antibarragem
Do lado antibarragem, havia vários grupos de
povos indígenas (a montante e a jusante de Belo
Monte), os ribeirinhos tradicionais não indígenas
tanto do trecho do rio a ser inundado como da Volta
Grande do Xingu (o trecho de “vazão reduzida”), e
muitos moradores de Altamira. Um ator local importante contra Belo Monte foi a Igreja Católica em
Altamira. Dom Erwin Kräutler, Bispo do Xingu, foi
um crítico ferrenho dos planos de barragem desde
o momento que os planos se tornaram públicos.
Devido aos riscos inerentes a esta posição, ele tem
guardas de segurança 24 horas por dia e usa um colete à prova de bala sob suas vestimentas (Bratman,
2014, p. 284). Dom Erwin teve acesso aos funcionários de alto nível, e foi para ele que o Presidente
Lula prometeu famosamente em julho de 2009
que "não vai empurrar goela abaixo" a Belo Monte
(International Rivers, 2009). Dom Erwin mais tarde
concluiu que "do que Lula prometeu, nada foi cumprido" (Calixto, 2015).

Um conjunto de ONGs brasileiras de atuação nacional tem apoiado o movimento antirepresa local e
tem divulgado as implicações da barragem e tentou influenciar as decisões de governo. Foram especialmente
ativos o Instituto Socioambiental (ISA)1, os Amigos
da Terra Amazônia Brasileira 2; a Comissão PróÍndio de São Paulo (CPISP)3, a Comissão Pastoral
1 http://www.socioambiental.org.br/
2 http://www.amazonia.org.br/
3 http://www.cpisp.org.br/
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da Terra (CPT)4 e o Movimento dos Atingidos por
Barragens (MAB)5. ONGs internacionais que tiveram
papéis de apoio semelhantes incluíem a Sobrevivência
Cultural (Cultural Survival)6, Rios Internacionais
(International Rivers)7 e o Monitoramento da
Amazônia (AmazonWatch)8.

Grupos de indígenas e seus líderes estavam no
centro da luta de Belo Monte. Eles mantiveram a
pressão sobre os funcionários do governo através de
uma longa série de manifestações e ações diretas, tais
como ocupações de escritórios do governo ou dos locais de construção. No entanto, uma séria perda do
lado antirepresa tem sido o sucesso do consórcio da
barragem em cooptar algumas lideranças indígenas.
Isto é feito dando aos líderes selecionados recompensas materiais tais como canoas a motor de popa (“voadeiras”), veículos, combustível e produtos alimentares (“rancho”) (Heurich, 2013). Muito disso foi parte
do "Plano Emergêncial" que o consórcio concordou
em executar como um programa de dois anos, isto
sendo o período enquanto o Plano Básico Ambiental
(PBA) estava sendo preparado (Norte Energia SA,
2011). Pressões internas no seio dos grupos indígenas podiam levar a silenciar os membros do grupo
que anteriormente haviam sido abertamente críticos
de Belo Monte. Também levou para a fissão de muitas aldeias indígenas (o número de aldeias aumentou
de 19 para 39 entre 2010 e 2015), tanto como resultado de divergências sobre a oposição à hidrelétrica
de Belo Monte e como um meio para obter acesso
aos bens materiais distribuídos pelo consórcio da
barragem para subgrupos dentro as comunidades indígenas, sendo que a distribuição dos benefícios nas
comunidades foi muito desigual (Queiroz, 2015). As
vozes dos três grupos indígenas a jusante, que são os
mais diretamente afetados pela barragem de Belo
Monte em si, calaram-se nos últimos anos. Um evento notável foi um grande encontro organizado pelo
ISA em Altamira, em setembro de 2013, reunindo
grupos indígenas de toda bacia do Rio Xingu, porém
os representantes dos três grupos a jusante ( Juruna
de Paquiçamba, Arara da Volta Grande do Xingu e
Xikrin do Bacajá) não vieram (observação pessoal).
Uma organização chave dos adversários locais
não indígenas da barragem foi fundada em 1987: o
Movimento pela Sobrevivência da Transamazônica
(MPST), renomeado em 1998 como o Movimento

4
5
6
7
8

http://www.cptnacional.org.br/
http://www.mabnacional.org.br/
https://www.culturalsurvival.org/
http://www.internationalrivers.org/
http://amazonwatch.org/
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pelo Desenvolvimento da Transamazônica e Xingu
(MDTX). Esta organização estava desempenhando
um papel importante em resistir às propostas para o
"Complexo Altamira" (Belo Monte e Babaquara) no
período até a divisão do grupo em 2008. Em agosto de 2001, MDTX reuniu 113 organizações sociais, para elaborar um documento intitulado "SOS
Xingu: uma chamada para o bom senso sobre o represamento de rios na Amazônia" (MDTX, 2001).

Em 25 de agosto de 2001, o chefe do MDTX
(Ademir Albeu Federicci, conhecido como "Dema")
foi assassinado (ISA, 2001; Switkes, 2001). O Dema
é considerado como um mártir na luta contra Belo
Monte. Apesar de dois pistoleiros serem presos, seus
mandantes nunca foram identificados (impedindo
a confirmação de que se os atiradores foram pagos
pelos proponentes da barragem ou por outros interesses na área de Altamira que também estavam
descontentes com MDTX).

Quando o PT venceu a eleição presidencial, em
outubro de 2002 e o Lula tomou posse em janeiro
de 2003, muitos oponentes de Belo Monte estava à
espera disto para diminuir ou acabar com apoio do
governo federal para Belo Monte, mas o oposto acabou por ser o caso (Sevá-Filho, 2014). Muitos oponentes de barragem tinham laços e a sobreposição
de interesses com o PT, causando tensões previsíveis
(Scholz et al., 2004, p. 53-56). Sob a administração
do PT, o governo federal fez com que substanciais
somas sejam disponíveis para ONGs por meio de
contratos para uma variedade de projetos sociais e
ambientais, apresentando, assim, uma tentação adicional para grupos da sociedade civil moderar as suas
críticas dos projetos prioritários como Belo Monte.

O MDTX continuou a opor-se a Belo Monte
e sofreu assédio da ELETRONORTE (a empresa
elétrica paraestatal que estava fazendo os preparativos para Belo Monte) (Melo, 2005). No entanto, uma
divisão estava se desenvolvendo dentro do MDTX,
com vários membros tornando-se adeptos da barragem. A Fundação Viver, Produzir e Preservar (FVPP)
foi criada em 1998 como entidade jurídica para o
MDTX, e esse status permitiu-lhe competir para
contratos com o governo. Em 2006, a FVPP produziu um relatório sobre a história do MDTX (publicado pelo Ministério do Meio Ambiente); o relatório
menciona uma posição do grupo contra Belo Monte
apenas como uma coisa do passado -- na década de
1990 antes que o nome do grupo ser mudado de "sobrevivência" para "desenvolvimento" (FVPP, 2006,
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p. 35). O assassinato de Dema não mereceu menção nesta "história", de 65 páginas. No entanto, foi
só em 2008 que a FVPP formalmente decidiu "não
opor" à Belo Monte, ostensivamente para assegurar
que a Rodovia Transamazônica fosse pavimentada
(Bratman, 2015, p. 70). Além da influência das filiações da liderança da organização ao PT, a estratégia
do governo de ligar a pavimentação da rodovia à proposta da barragem tinha sucesso como uma "cunha"
para dividir grupos sociais da oposição na área de
Altamira (Bratman, 2014, p. 277). Recentemente, a
FVPP tem-se mostrado indignado que o consórcio
da barragem não manteve suas promessas para uma
série de ações que beneficiaria os agricultores locais,
conforme estipulado nas “condicionantes” para o licenciamento de Belo Monte (Brito, 2015).

Em 2008, a parte do MDTX que estava contra
Belo Monte separou-se para formar o Movimento
Xingu Vivo para Sempre (MXVPS), mais conhecido simplesmente como "Xingu Vivo"9 . Xingu Vivo
foi fundado em maio de 2008 no Segundo Encontro
dos Povos Indígenas do Xingu. Esse grupo, liderado por Antônia Melo, tornou-se (e continua a ser)
a organização de base principal contestando Belo
Monte. Os “sites” das diferentes organizações dão a
impressão de que todos têm uma história contínua
de luta conjunta para objetivos comuns. Não são
relatados os vários desentendimentos e separações
nestes grupos. Divisões adicionais entre os adversários locais da represa ocorreram como resultado de
uma visita a Altamira pelo Presidente Lula em junho de 2010 (Bratman, 2014, p. 277; Salm, 2010),
onde, em um comício realizado no estádio de futebol da cidade, os organizadores do evento conseguiram agravar as divisões entre organizações sociais
locais (Marcelo Salazar, declaração pública, 29 de
janeiro de 2016). Antigos aliados acabaram gritando um com o outro através de uma barreira policial
(Bratman, 2014, p. 277).
O Movimento dos Atingidos por Barragens
(MAB) tem sido um importante grupo nacional,
opondo-se barragens desde a sua fundação em 1991
(Rothman, 2001). No entanto, o MAB está aliado
ao PT e ajudou na campanha presidencial de 2002.
Quando o PT venceu as eleições e posteriormente
fez Belo Monte uma prioridade, o MAB suavizou a
sua posição em nível nacional. O MAB só chegou em
Altamira em 2009, onde concentrou-se na organização de moradores urbanos que seriam desalojados
em Altamira, para exigir uma indenização melhor

9 http://www.xinguvivo.org.br/
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(Bratman, 2015, p. 70). Em 2009, o Dom Erwin
criticou o MAB publicamente por abandonar a sua
oposição à Belo Monte como uma reflexão do fato de
que a defesa do grupo para a população deslocada logicamente seria necessário que o projeto de barragem
seguisse para frente (Bratman, 2014, p. 277-278).
Os adversários não indígenas da barragem se
originaram de três grupos distintos. Um é os residentes urbanos de Altamira que foram deslocados,
oficialmente 5.141 famílias urbanas (Villas-Bôas
et al., 2015, p. 12) ou cerca de 25.000 pessoas. O
segundo grupo são os moradores ribeirinhos tradicionais que viviam no litoral e ilhas no que agora
é o reservatório de Belo Monte (3.568 famílias ou
cerca de 18.000 pessoas) (Villas-Bôas et al. 2015,
p. 13) e os ribeirinhos ao longo do trecho de "vazão reduzida" da Volta Grande do Xingu, que também perderam seus meios de subsistência da pesca
(Francesco & Carneiro, 2015). Este autor teve o privilégio de passar algum tempo com ribeirinhos no
que é hoje o reservatório, enquanto orientava uma
dissertação de mestrado sobre seus meios de subsistência (Silva-Forsberg & Fearnside, 1995, 1997);
os conhecimentos e capacidades dessas pessoas serão de pouca utilidade no projeto habitacional no
travessão nº 27 (uma estrada vincinal que ramifica
da Rodovia Transamazônica), onde essa população
foi forçosamente realocada (e.g., MPF 2015; VillasBôas et al. 2015, p. 126). Os pequenos agricultores
são o terceiro grupo em áreas de colonização da
Rodovia Transamazônica perto de Altamira (hoje
este grupo é dividido, muitas pessoas tendo trocado
de lado para dar suporte à barragem).
Celebridades de vários tipos representam um
dos grupos externos que ajudou a dar visibilidade
pública aos impactos de Belo Monte. Em 2011, por
exemplo, 19 estrelas de novelas da rede Globo de televisão fizeram um vídeo criticando a barragem, embora com algumas imprecisões (Movimento Gota
d'Água, 2011). Um contra-vídeo apoiando a barragem foi produzido por um grupo de estudantes de
engenharia na Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP) (Tempestade em Copo d'Água,
2011). O contra-vídeo foi convertido em um artigo
de capa da revista Veja (Eler & Diniz, 2011), que foi
reimpresso e amplamente distribuído em Altamira
pelo consórcio da barragem. Recomendo o meu debate com o professor dos alunos, disponível na rede
Terra de televisão de internet (Terra TV, 2011).
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Várias celebridades internacionais visitaram
Altamira e falaram contra Belo Monte. Estes incluem o cantor Sting em 1989, o cineasta James
Cameron e a atriz Segourney Weaver, em 2009 e
James Cameron novamente em 2011. O ator e exgovernador da Califórnia Arnold Swartznegger,
que foi levado para o Xingu por seu amigo James
Cameron em 2011, depois se recusou a comentar publicamente sobre Belo Monte (observação pessoal).
O envolvimento das celebridades estrangeiras tem
sido controverso dentro e fora do Brasil ( Jampolsky,
2012). A Bianca Jagger foi a celebridade mais consistentemente ativa em falar e escrever sobre Belo
Monte ( Jagger, 2013).
O Ministério Público Federal (MPF), que foi
criado pela Constituição brasileira de 1988 como
uma procuradoria especial em defesa dos interesses
do povo, teve um papel muito importante, especialmente as representações em Belém e Altamira. O
MPF trouxe uma série de processos contra a represa
baseada nas várias falhas de seguir os procedimentos de licenciamento e na violação das disposições
constitucionais e legais, tais como os requisitos para
a consulta dos povos indígenas.

Outros atores incluem agências internacionais dos direitos humanos, tais como a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH)
da Organização dos Estados Americanos (OEA)
(AIDA, 2016). Vários acadêmicos e membros da
imprensa têm tido papéis na obtenção e distribuição de informações. Ao longo dos anos, uma série de livros com coleções de trabalhos sobre Belo
Monte tem sido uma importante fonte de informações na luta, nomeadamente Santos e de Andrade
(1990), Sevá Filho e Switkes (2005), Magalhães e
Hernández (2009), de Oliveira e Cohn (2014) e um
anexo à versão on-line de Villas-Bôas et al. (2015).

O DEBATE SOBRE BELO MONTE:
ARGUMENTOS DEIXADOS DE LADO
O lado pró-barragem conseguiu, em grande parte,
neutralizar os vários argumentos questionando Belo
Monte. A maior parte da percepção popular e as reportagens na grande mídia retratam a barragem como
um investimento sábio para o País, tendo impactos
mínimos e sendo um projeto que é necessário para
reduzir as contas de eletricidade e evitar apagões em
lares brasileiros (Eler & Diniz, 2011). No entanto, estas percepções estão enganadas em todos os sentidos.
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Argumentos econômicos a favor da barragem
foram efetivamente desmascarados (Sousa Júnior &
Reid, 2010; Sousa Júnior et al., 2006). A barragem
é economicamente indefensável, mesmo com os
baixos custos de construção inicialmente previstos.
Em 2013, o custo já era (pelo menos) o dobro da
expectativa na época quando foi tomada a decisão
de construir a barragem (Veja, 2013). Na verdade,
este é um padrão geral em todo o mundo, onde barragens normalmente custam muito mais do que as
expectativas iniciais e levam mais tempo do que o
esperado para completar. Uma revisão de centenas
de tais casos ao redor do mundo mostra que este é
o padrão normal, não uma exceção isolada (Ansar et
al., 2014; Flyvbjerg, 2009). No caso de Belo Monte,
a inviabilidade financeira do projeto é sugerida pelo
fato de que a administração do PT teve que usar
todos os seus poderes de persuasão política com as
empresas e entidades, tais como fundos de pensão,
sobre as quais o PT tem influência, para investir no
projeto contra a sua vontade (Sevá Filho, 2014). A
empresa Camargo Corrêa, que foi envolvida no planejamento do projeto desde o início, serve apenas
como um empreiteiro -- não como um investidor
com capital próprio de risco.
Os impactos ambientais, tais como as emissões
de gases de efeito estufa, são geralmente pouco discutidos e são reduzidas às afirmações, sem suporte,
de que a barragem representa energia "verde" ou
"limpa" (Fearnside, 2011, 2012). Os povos indígenas são retratados como não diretamente afetados,
uma vez que os grupos a jusante não estão debaixo
d'água. Os grupos a montante são ignorados completamente, sendo que as barragens a montante
nunca são mencionadas.

A "necessidade" de Belo Monte é questionável,
uma vez que o Brasil tem muitas outras opções de
energia. As projeções da demanda para eletricidade, que são subjacentes aos planos de construção de
barragens, são grosseiramente exageradas (Prado et
al., 2016). Além disso, nem toda a "demanda" é realmente "necessária". Sendo que apenas 28,7% da
eletricidade do Brasil é para uso doméstico (Brasil,
MME/EPE 2015: 44), o argumento fácil de que
uma decisão de não construir Belo Monte significaria maiores contas da eletricidade nas cidades brasileiras distorce a questão. A maior parte da energia
de Belo Monte não se destina para uso doméstico,
e muito menos para estender a eletricidade para
áreas remotas sem acesso à energia. Quantidades
substanciais de eletricidade vão para indústrias com
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pouco benefício para a população brasileira. Um
ponto de partida lógico na reforma política energética está na eliminação da exportação de energia
elétrica sob a forma de commodities de eletrointensivos, como o alumínio, que gera pouco emprego
no País (Fearnside, 2016). O Brasil tem grandes
oportunidades para reduzir o consumo de energia
por melhorias na eficiência energética e nos sistemas de transmissão e distribuição, e o País tem um
enorme potencial para geração eólica e solar, que recebem apenas prioridade simbólica quando comparado com a energia hidrelétrica (Baitelo et al., 2013;
Bermann, 2002; Moreira, 2012). Mais recentemente, a Presidente Dilma vetou todo o financiamento
para "energia renovável não hidráulica" no Plano
Plurianual 2016-2019 (ISA, 2016).
Questionamentos sobre a legalidade do projeto
são pouco compreendidos. O que aparece no noticiário da televisão e a maioria dos relatos de jornal
é limitado a uma simples constatação de que uma
liminar que travava o projeto de barragem foi “derrubada” por um determinado juiz. A percepção, portanto, é que não deve ter havido nenhum mérito para
a liminar travar o projeto. Não mencionado é o fato
de que a liminar pode ser baseada em dezenas de
páginas detalhando violação de várias leis, enquanto
a decisão de derrubar a liminar consiste em algumas
poucas linhas, invocando uma “suspensão de segurança” sem tocar sobre o mérito do caso. A história
de Belo Monte tem amplamente demonstrado que
"a lei não é uma garantia suficiente de fazer respeitar
os direitos" (Graeff, 2012, p. 277). Há pouco impulso
para mudar as leis de suspensão de segurança, porque
apenas uma pequena fração da população brasileira
sabe da existência dessas leis, que permitem que as
decisões judiciais sejam revertidas se implicam "dano
grave" à economia pública (Fearnside, 2015).

CONEXÕES INTERNACIONAIS
Um dos fatores que enfraqueceu a participação
de ONGs internacionais na luta contra Belo Monte
foi o fato de que a barragem foi, pelo menos no
papel, inteiramente paga por fontes brasileiras. O
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) financiou 80% do total de custos,
e o resto foi obtido a partir dos fundos de pensão e
outras fontes sobre as quais o PT tinha influência
(Rojas & Millikan, 2014, p. 38). No entanto, alguns
dos fundos podem ter originado de contribuintes no
exterior, com o BNDES, aparentemente, servindo
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como canal para fluxos monetários de fontes internacionais, de maneira que foram evitadas as proteções que teriam barrado o financiamento de projetos
de alto impacto, como Belo Monte. "Empréstimos
de Política de Desenvolvimento" (Development
Policy Loans = DPLs) tornaram-se a forma predominante de empréstimos do Banco Mundial nos últimos anos, representando mais da metade do total
dos empréstimos do Banco Mundial (BIC, 2009).
Estes empréstimos essencialmente escapam do sistema de avaliação que foi criado no âmbito do Banco
Mundial na década de 1980 para evitar projetos
ambientalmente e socialmente prejudiciais. DPLs
vem com uma série de "gatilhos" (jargão do Banco
Mundial para as condições), e os empréstimos, portanto, representam um incentivo para o país destinatário alterar as suas políticas de maneiras e em um
ritmo que, caso contrário, não seriam adotadas.

No caso do primeiro DPL ao Brasil para a política ambiental de US$ 1,3 bilhões, a maioria dos
"gatilhos" eram alterações benéficas para o meio ambiente, embora alguns, tal como acelerar o processo
de licenciamento ambiental do Brasil, não eram benéficos. O apoio em aberto para o Plano Nacional
de Mudanças Climáticas (Brasil, CIMC, 2008)
também é questionável, pois promover hidrelétricas é uma das principais características do plano
(Fearnside, 2017b). Avaliações do Banco Mundial da
DPL (Lundell, 2011) são limitadas à verificação se
os "gatilhos" foram atendidos – não uma avaliação de
como o dinheiro foi realmente utilizado. ONGs criticaram muito a possibilidade do dinheiro ser usado
para projetos como Belo Monte, sendo que o Banco
Mundial não sabe para onde o dinheiro vai (Amigos
da Terra Amazônia Brasileira et al., 2009). Mesmo
se o dinheiro for usado nas áreas ambientais associadas às condições que justificavam o financiamento,
indiretamente os fundos liberam outros fundos do
DPL para projetos prejudiciais, tais como represas
amazônicas. Os DPLs para o Brasil essencialmente
entram em uma panela comum no BNDES, e este
banco governamental depois usa os fundos para financiar projetos individuais, tais como Belo Monte.
Belo Monte recebeu uma série de empréstimos de
BNDES com condições altamente favoráveis que
seriam indisponíveis para praticamente qualquer outro projeto de desenvolvimento (Rojas & Millikan,
2014). O BNDES cobrou do consórcio Belo Monte
apenas 4% de juros anuais em um empréstimo de
30 anos, enquanto o governo brasileiro simultaneamente se financiava com a venda de títulos de 5 anos
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de prazo com juros anuais de 10% (Leitão, 2010).
O consórcio da barragem também obteve uma série incomum de extensões de empréstimo e outras
modificações dos termos após a concessão do primeiro DPL (Millikan & Garzón, 2015). O BNDES
também ignorou o seu próprio regulamento interno em liberar os fundos para Belo Monte sem uma
avaliação dos riscos socioambientais e de viabilidade
econômica (Garzón et al., 2015, p. 131). A relação
entre a liderança do BNDES (nomeado pelo governo federal) e empréstimos politicamente motivados
recentemente tornou-se público através da investigação de corrupção “Lava Jato” (Stauffer, 2015).

O efeito poderoso de financiamento internacional sobre as lutas por recursos naturais manifesta-se na história passada. Um exemplo disso é
o programa POLONOROESTE, que reconstruiu
e pavimentou a rodovia BR-364 (Cuiabá-Porto
Velho) e abriu Rondônia para migração e desmatamento maciço (Fearnside, 1987). O financiamento
do Banco Mundial significou que os contribuintes
na Europa e na América do Norte haviam pago
por parte da destruição que eles estavam vendo nas
suas telas de televisão. Uma exposição no programa de televisão norteamericano "60 Minutes" foi o
estímulo fundamental para o Banco Mundial criar
seu Departamento do Meio Ambiente em 1987
(Wade, 2011). Hoje, Belo Monte apresenta uma
oportunidade para estimular reformas no Banco
Mundial, tais como acabar com o uso de intermediários financeiros para ignorar as salvaguardas do
Banco e canalizar fundos para projetos danosos.
Os impactos de Belo Monte também fornecem um
exemplo claro de por que tanto as instituições financeiras como os governos nacionais devem dar
prioridade a outras alternativas energéticas, tais
como a conservação de energia e a geração a partir
de fontes solares e eólicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A hidrelétrica de Belo Monte causou graves
danos ambientais e sociais. Um leque amplo de
atores agirem durante o licenciamento e a construção da barragem, de um lado para impedir o projeto e do outro para promovê-lo. As forças políticas e financeiras a favor da barragem prevaleceram
sobre os argumentos do lado contra. Os impactos
de Belo Monte precisam levar à reconsideração de
hidrelétricas como a solução preferida do governo
na área energética.
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RESUMO
A luta para parar a barragem de Belo Monte, cujo
reservatório foi enchido em dezembro de 2015, tem
lições para outras lutas por recursos na Amazônia e
em outros lugares. Entre os impedimentos que não
conseguiram parar a barragem foram os esforços de
resistência de vítimas indígenas e não indígenas dos
impactos da barragem, bem como das organizações
não governamentais e outros atores que apoiam a
sua causa. O lado pró-barragem teve apoio político
e financeiro maciço dos níveis superiores do governo brasileiro, incluindo a vigorosa participação da
Presidente Dilma Rousseff. Ao mesmo tempo, as realizações do lado antibarragem, particularmente as organizações de base local, forneceram a inspiração para
as lutas sobre recursos em outros lugares (embora as
vitórias da resistência são significativamente menos
definitivas do que foi pensado por muitos na época).

Palavras-chave: Hidrelétricas; povos indígenas;
represas; Amazônia; movimentos sociais; impactos
de desenvolvimento

INTRODUÇÃO
A barragem de Belo Monte (Figura 1), com capacidade instalada de 11.233 MW, agora bloqueia
o Rio Xingu, deslocando aproximadamente 25.000
pessoas na cidade de Altamira e 18.000 ribeirinhos
ao longo do trecho deste afluente do Rio Amazonas
que atualmente está inundado pelo reservatório
(Villas-Bôas et al., 2015, p. 12-13). Quando todas
as turbinas forem instaladas em 2019, um trecho de
100 km de rio abaixo da barragem principal vai perder 80% do seu volume de água, destruindo os meios
de subsistência da população de ribeirinhos que depende da pesca nesta área, bem como os povos indígenas em duas “terras indígenas” deste trecho de
“vazão reduzido” e um no Rio Bacajá, um afluente
do Xingu. Planos para barragens adicionais a montante de Belo Monte que inundariam vastas áreas
de terra indígena são oficialmente negados atualmente. Impactos ambientais também serão grandes.
Argumentos lógicos, legais e éticos foram deixados
de lado, na medida em que o projeto de construção
de Belo Monte avançou (Fearnside, 2017a).
Atores locais, e uma vasta gama de grupos de apoio
externo, lutaram contra os planos de Belo Monte, mas
não foram capazes de convencer o governo brasileiro
a mudar de rumo. Amazônia e outras áreas em desenvolvimento enfrentam muitas lutas por recursos, dos
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quais hidrelétricas representam um exemplo importante. Tais esforços são prováveis de se tornar ainda
mais comuns com a expansão contínua do apetite da
sociedade por recursos e da sua capacidade para extraí-los. Aprendendo lições com a luta em Belo Monte,
portanto, é relevante para uma grande variedade de
questões de desenvolvimento. O presente trabalho
analisa a luta de Belo Monte e as suas lições.

UMA BREVE HISTÓRIA DA LUTA DE BELO MONTE
O planejamento para uma série de barragens no
Rio Xingu começou em 1975, durante a ditadura
militar do Brasil de 1964-1985. Em 1975, este autor
estava morando em uma das áreas de colonização
da Rodovia Transamazônica a 50 km de Altamira
(Fearnside, 1986). Em uma visita ao escritório em
Altamira do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA), foi-me dado um mapa
mostrando as áreas a serem inundadas pela barragem
de Babaquara (mais tarde renomeada “Altamira”), a
primeira planejada rio acima de Belo Monte. Que
parte da área de colonização seria inundada provocou compreensível consternação entre os colonos
em uma “agrovila” (aldeia agrícola planejada) onde
eu morava, mas durante a ditadura qualquer tipo de
objeção ou protesto estava fora de questão.

Um inventário da bacia do Rio Xingu propôs seis
grandes barragens (Figura 2), incluindo “Kararaô”
(depois renomeada de “Belo Monte”) (e.g., Sevá
Filho, 1990). Estudos de viabilidade foram preparados (CNEC, 1980), e estudos ambientais (Brasil,
ELETRONORTE, s/d [2002]) foram feitos pelo
Consórcio Nacional de Engenheiros Consultores
(CNEC), uma empresa de consultoria em São
Paulo que, no decorrer do estudo, foi comprada pela
Camargo Corrêa, a principal empresa de engenharia
que estava se preparando para construir as barragens.
Os estudos sobre impactos ambientais começaram em 1985, para qual a empresa de consultoria
CNEC que tinha feito o estudo de viabilidade foi
contratada (Saracura 2015). Acadêmicos de várias universidades e instituições de pesquisa foram
contratados como consultores para coletar dados a
serem utilizados pelo CNEC na elaboração do relatório. Os consultores assinaram contratos, comprometendo-se ao sigilo, que tem sido uma limitação
séria desde o início de tais relatórios (ver Fearnside
2001; Pinto 2002: 56). Problemas também incluem
pressão sobre os pesquisadores em relação ao conteúdo de suas submissões (Assis & Forline 2004).

8/26/2019 9:09:57 AM

A Barragem de Belo Monte: Lições de uma
luta por recursos na Amazônia.

Em 1987, Centrais Elétricas Brasileiras
(ELETROBRÁS), uma holding do governo brasileiro, produziu o “Plano 2010” listando barragens que
deveriam ser construídas até o ano de 2010, bem como
outras barragens sem um limite na data esperada de
construção (Brasil, ELETROBRÁS, 1987). O relatório foi lançado somente depois que ele havia vazado para o público. A lista completa indica 79 grandes
barragens na Amazônia Legal brasileira, com uma área
total de 10 milhões de hectares (ver Fearnside 1995).
Kararaô (Belo Monte) foi indicada para construção

39

até 2000 e Babaquara (Altamira) até 2005 (Brasil,
ELETROBRÁS, 1987, p. 153-154). As finanças do
Brasil não permitiram a construção das barragens em
um ritmo nem perto ao que era esperado no Plano
2010. O Plano 2010 provocou uma tempestade de críticas, e o governo brasileiro nunca mais lançou seus planos completos para represas amazônicas independentes
do ano esperado de construção, liberando, em vez disso,
apenas planos decenais para as barragens a ser construída nos 10 anos subsequentes e planos ocasionais de
médio prazo, tais como os Planos 2015, 2020 e 2030.

Figura 1. Barragens e contornos dos reservatórios originalmente planejados para a bacia do Rio Xingu. Áreas indígenas estão e hachura cruzada. A questão
de se barragens rio acima de Belo Monte serão posteriormente construídas, que as autoridades do governo brasileiro atualmente negam, é uma parte
crítica do debate.
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Figura 2. Locais mencionados no texto. Barragens: 1.) Belo Monte, 2.) Balbina, 3.) Tucuruí, 4.) Jirau, 5.) Santo Antônio, 6.) Cachoeira Riberão (GuajaráMirim), 7.) Babaquara (Altamira), 8.) Chacorão, 9.) São Luiz do Tapajós, 10.) Jatobá.

A Constituição brasileira de outubro de 1988
incluíu disposições sobre projetos de desenvolvimento que afetam povos indígenas, fazendo necessária a aprovação pelas duas câmaras do Congresso
Nacional (artigo 231, parágrafo 3º) e especificando
que “É vedada a remoção dos grupos indígenas de
suas terras, salvo (....) em caso de catástrofe ou epidemia (....) garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco” (artigo 231,
parágrafo 5). Isto não resultou em qualquer mudança imediata dos planos para as barragens do Xingu,
incluindo tanto o plano para Kararaô (hoje Belo
Monte) que iria inundar terras indígenas diretamente, como no desenho planejado na época para

Livro Hidrelétricas V.3.indb 40

Kararaô e para as barragens rio acima que inundariam áreas indígenas muito maiores. Na prática, há
um processo de duas etapas, onde o comportamento
permanece inalterado enquanto atores esperam para
ver quais das novas exigências serão realmente aplicadas. Esta é uma longa tradição no Brasil, datado
de tempos coloniais (Rosenn, 1971).

O ano de 1989 viu a criação do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA), dando mais capacidade institucional para o processo de licenciamento,
incluindo o Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
que havia sido uma exigência para projetos como represas desde 1986. No entanto, os proponentes de
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projetos de desenvolvimento na Amazônia ainda estavam testando os limites sobre quão pouco eles poderiam fazer com relação a esses relatórios, e alguns
projetos importantes de desenvolvimento iam para
frente sem o necessário EIA (Fearnside, 1989a).

O ano de 1989 também viu o lançamento da versão
em português de um livro editado pela Sobrevivência
Cultural (Cultural Survival) e a Comissão Pró-Índio
de São Paulo (CPISP) mostrando os impactos desastrosos que as barragens do Xingu teriam sobre povos
indígenas (Santos & de Andrade, 1990). Em fevereiro do mesmo ano a “Manifestação de Altamira” (oficialmente o “Primeiro Encontro dos Povos Indígenas
do Xingu”) foi realizada, liderada pelo Kaiapó, com
cobertura significativa da imprensa nacional e internacional. O evento foi marcado por Tuíra, uma mulher Kaiapó, brandindo um facão perante o chefe da
companhia estatal Centrais Elétricas do Norte do
Brasil (ELETRONORTE) enquanto soltou o grito de guerra “Tenotã-mõ”. Após a Manifestação de
Altamira, a ELETRONORTE mudou o nome de
“Kararaô” para “Belo Monte” e fez um anúncio que
foi interpretado por muitos como cancelamento dos
planos para as barragens a montante. Na realidade,
a ELETRONORTE prometeu apenas para remover
essas barragens do Plano 2010 e para realizar um “relevantamento da queda” do Rio Xingu, significando
que estudos adicionais poderiam modificar os planos
para colocar barragens em locais diferentes ao longo do rio, o que não implica que as mesmas terras
indígenas não seriam inundadas. A noção de que as
barragens a montante tinham sido canceladas definitivamente foi difundida. Mais tarde, em 1994, um dos
líderes Kaiapó fez um discurso em uma conferência,
alegando uma vitória conclusiva sobre estas represas
(observação pessoal). No entanto, como os Kaiapó
hoje estão bem conscientes, isso não era (e ainda não
é) o caso. No entanto, o impacto da Manifestação de
Altamira pode ter servido como inspiração para organizações não-governamentais (ONGs) e vítimas em
desenvolvimentos em outros lugares(tanto no Brasil
quanto no exterior) para tomar medidas contra os
grandes projetos de construção que, caso contrário,
teriam sido considerados imparáveis.
Um dos efeitos da Manifestação de Altamira é
acreditado para ter sido a sua influência sobre os credores internacionais. O Banco Mundial se esperava
para financiar Belo Monte, direta ou indiretamente,
como parte de um empréstimo setorial (Chernela,
1988). No entanto, o Banco Mundial desistiu na época
quando o primeiro EIA (Brasil, ELETRONORTE,
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s/d [2002]) estava em fase de preparação, e a falta de
finanças internacionais é acreditada para ter motivado o governo brasileiro para colocar Belo Monte em
espera (Hochstetler, 2011, p. 358). A perda do Banco
Mundial como um foco da campanha antibarragem
mudou o contexto político, diminuindo a vantagem
da campanha em pressionar o governo brasileiro (e.g.,
Carvalho, 2006, p. 260). Esta mudança eliminou a estratégia de “bumerangue”, onde um grupo local, em
um lugar como a Amazônia, tem o seu maior efeito
sobre o governo nacional através da indução de alterações em projetos e políticas de instituições internacionais como o Banco Mundial, que, por sua vez, têm
forte influência sobre as ações do governo nacional
(Keck & Sikkink, 1998).

Um golpe de sorte para os defensores da barragem foi fornecido pelo “Apagão” de 2001, uma
crise de energia com apagões descontroladas em
quase todo o Brasil, seguido por uma série de apagões controlados e medidas de racionamento de
eletricidade. A crise foi causada principalmente pela
má gestão (Rosa, 2001). Descontentamento público
tornou fácil argumentar que as represas amazônicas
eram necessárias para salvar o País de futuros apagões. A mesma oportunidade foi apresentada pela
seca em São Paulo de 2014 - 2015. Como resultado do “Apagão” de 2001, o Conselho Nacional de
Política Energética (CNPE) foi criado. Este corpo
é composto principalmente de Ministros do governo federal. Representantes da sociedade civil e da
comunidade científica deveriam ser incluídos, mas
esses membros nunca foram nomeados. O CNPE
mais tarde iria desempenhar um papel chave na facilitação de Belo Monte por prevenir qualquer crítica
dos planos de montante da barragem.

Em março de 2002, um novo plano para a concepção do reservatório de Belo Monte foi anunciado
para evitar inundações em qualquer terra indígena.
Ao longo dos quase 14 anos que tinha decorrido
desde que a Constituição de 1988 criou uma barreira à inundação de terra indígena, as empresas continuaram investindo em projetos que inunariam terras
indígenas. Isto ilustra a impunidade que os defensores da barragem estavam esperando e o gradual
processo de ajuste. A posição da barragem prinipal
de Belo Monte foi deslocada a montante da sua antiga posição, diminuindo assim a área e o volume
do reservatório. O projeto também foi mudado para
desviar parte da vazão do rio através de canais levando para uma casa de força abaixo da Volta Grande
do Xingu, ao invés de seguir o padrão normal de
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gerar toda a energia ao pé da barragem em si. Este
novo arranjo aumentou significativamente a queda
vertical que poderia ser usada para geração de energia, mas deixava a Volta Grande com vazão extremamente reduzida, criando assim um tipo diferente
de impacto sobre os povos indígenas a jusante do
novo local da barragem.

O EIA que foi preparado em 2002 (Brasil,
ELETRONORTE, s/d [2002]) nunca foi formalmente submetido ao IBAMA. Decisões judiciais
proferidas em 2001 e 2002, que aceitaram alguns
dos argumentos em uma Ação Civil Pública (ACP)
movida pelo Ministério Público Federal (MPF), resultaram na suspensão do processo de licenciamento
(Sevá Filho, 2014). Barragens rio acima foram inteiramente omitidas neste primeiro EIA, embora o
estudo de viabilidade para o plano de uma represa
explica que considerar apenas Belo Monte é o resultado de considerações políticas, e a produção energética de Belo Monte seria muito maior com barragens rio acima (Brasil, ELETRONORTE, 2002, p.
6-82). Apesar desta renúncia, continuavam estudos
para barragens a montante. O segundo EIA (Brasil,
ELETROBRÁS, 2009) também omitiu a consideração de barragens rio acima.
A exigência constitucional de 1988 de que o
Congresso Nacional precisava aprovar todos os
projetos com impactos sobre os povos indígenas foi
vista como uma barreira quase intransponível para
proponentes de barragens que inundaria terras indígenas. Este foi o motivo para a revisão em 2002
do projeto Belo Monte para evitar a inundação de
terras indígenas. Tudo mudou em 2005, quando
o Congresso Nacional aprovou a Belo Monte em
tempo recorde num regime especial “urgente” que
limita o debate. O ex-presidente José Sarney era a
pessoa encarregada de modificações para o projeto
de lei (o relator) no Senado, facilitando a aprovação
pelo Senado apenas três dias depois que a Câmara
dos Deputados aprovou a medida, produzindo
Decreto Legislativo nº. 788, de 13 de julho de 2005
(Calheiros, 2005). Este decreto, autorizando o início
do processo de licenciamento de Belo Monte, foi
aprovado pelas duas câmaras em apenas 15 dias, fornecendo um contraste revelador com os 17 anos que
os povos indígenas estavam esperando o Congresso
Nacional a promulgar leis para sua proteção, conforme especificado na Constituição de 1988 (Graeff,
2012, p. 273). Os povos indígenas não foram consultados antes da aprovação da medida pelo Congresso
Nacional, conforme exigido pela Constituição. Este
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evento legislativo serviu como sinal verde para o
subsequente surto de propostas para barragens na
Amazônia (ver: Fearnside, 2012).

Em 31 de outubro de 2007, a ELETROBRÁS
lançou uma apresentação em Powerpoint (Brasil,
ELETROBRÁS, 2007a) de um novo inventário do
Rio Xingu (embora não fosse liberado o inventário
propriamente dito: Brasil, ELETROBRÁS, 2007b).
Foram considerados três alternativas, dois com quatro
barragens (mas com diferentes níveis de água nos três
que seriam a montante de Belo Monte) e a terceira alternativa só com Belo Monte. O inventário e a
apresentação afirmam que a terceira alternativa, com
apenas Belo Monte, foi selecionada. O inventário indica que as barragens a montante seriam financeiramente atraentes baseado no custo unitário de referência de barragens a serem construídas no plano decenal
de ELETROBRÁS, no momento, mas que a ponderação por fatores de impacto ambiental fez a escolha
de uma única represa mais atraente no geral (Brasil,
ELETROBRÁS, 2007b, Vol. 1, Tomo 2, p. 5-115).
As duas alternativas com barragens a montante inundariam, além de Belo Monte, 2.283 e 3.004 km2, respectivamente, incluindo o reservatório da barragem
de Babaquara/Altamira. O inventário de 2007 exige
menos barragens e cerca de um sexto da área total
a ser inundada, em comparação com o inventário na
década de 1980 que é representado pelo Plano 2010
(Brasil, ELETROBRÁS, 1987). No entanto, áreas
consideráveis de terra indígena ainda seriam inundadas. A suposição de que a opção anunciada como
“selecionada” (ou seja, só Belo Monte) é a que sucede
na prática é central para toda a discussão e a luta em
torno de Belo Monte. Desenvolvimentos posteriores
a montante poderiam seguir com outras alternativas
que constam no inventário de 2007, ou poderiam,
como ocorreu em outros lugares, evoluir para níveis
de água sendo elevados e, consequentemente, para
áreas alagadas sendo expandidas para além do que foi
anunciado inicialmente.
Dentre as indicações que sugerem que uma opção
com barragens rio acima pode ser o plano real é o fato
que a cifra de 11.000 MW de capacidade instalada
na casa de força principal de Belo Monte permaneceu inalterada nos cenários com e sem barragens rio
acima. As autoridades elétricas tinham anteriormente lançado planos para Belo Monte com a capacidade total reduzida para 5.500, 5.900 ou 7.500 MW
(Pinto, 2003), valores que teriam sido mais consistentes com a vazão não regulada do Rio Xingu.
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O plano de uma barragem única tornou-se o
cenário oficial em 03 de julho de 2008, quando o
Conselho Nacional de Política Energética (CNPE)
emitiu a resolução no. 06, afirmando que Belo Monte
seria a única barragem no Rio Xingu. A alegação de
que apenas uma barragem seria construída no Rio
Xingu é conhecida como a “mentira institucionalizada” pelos adversários de Belo Monte (Nader, 2008;
Salm, 2009a). Nada impede que o CNPE mudasse
de opinião no futuro, permitindo a construção de
barragens rio acima. A lógica dessa mudança é aparente a partir de dados sobre a vazão do Rio Xingu:
a vazão média nos meses de agosto, setembro e outubro, subtraindo as quantidades que o consórcio é
obrigado a deixar passar pela Volta Grande nestes
meses de acordo com o “hidrograma de consenso”,
ou seja, a quantidade de água que pode ser desviada
da Volta Grande através do canal de adução nestes
meses seria insuficiente para suprir uma única turbina na casa de força principal (Tabela 1). Em um
quarto mês (novembro) teria água suficiente para
apenas uma turbina, e o conjunto completo de 18
turbinas só seria usado no auge da época das cheias.
As turbinas podem funcionar a capacidade parcial,
mas com geração reduzida.
A inviabilidade econômica de Belo Monte sem
barragens rio acima para armazenar água para uso
durante a estação seca tem sido interpretada como
implicando que haverá uma “crise planejada”, depois de Belo Monte estiver completa, quando descubriria-se de repente que a vazão é insuficiente (de
Sousa Júnior & Reid, 2010; de Sousa Júnior et al.,
2006). Lúcio Flávio Pinto (2002, p. 25 & 69) qualifica Belo Monte como um “cavalo de Troia de concreto” e salienta que “No Rio Tocantins, por exemplo,
a ELETRONORTE conseguiu vender à opinião
pública sua polêmica hidrelétrica de Tucuruí, a partir
da presunção de que seria o único aproveitamento ao
Tabela 1. Vazão de Rio Xingu em Belo Monte nos meses críticos

Vazão (m3/s)
Agosto Setembro Outubro
Fluxo médio mensal total
1.557
1.066
1.115
– Rio Xingu
Volta Grande ("hidrograma
900
750
700
de consenso")
Disponível para a casa de
657
316
415
força principal
Consumo de cada turbina 695
695
695
(a) Brasil, ELETROBRÁS, 2009: Vol. 1, p. 59.
(b) Norte Energia SA 2014: 6.
(c) Diferença entre a vazão do rio Xingu e a vazão na Volta Grande.
(d) Brasil, ELETROBRÁS, 2009: Vol. 1, p. 48.
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longo de todo o curso do rio em território paraense”
(uma falsidade óbvia, dado que os planos eram para
todo do rio a montante de Tucuruí ser convertido em
uma cadeia contínua de reservatórios; ver: Junk &
de Mello, 1990). Uma forte indicação de que a opinião pública está sendo preparada para a barragem
de Babaquara/Altamira foi fornecida por um discurso
pela então presidente Dilma Vana Rousseff, em junho de 2013, quando alegou a necessidade de barragens com “grandes reservatórios” em vez de continuar
a construir barragens a fio d´água, tais como a Belo
Monte (Borges, 2013). Esta mudança de prioridade
foi confirmada pela administração de Michel Temer,
que assumiu a presidência em 2016 (Borges, 2016).
Em setembro de 2009, uma audiência pública
foi realizada em Altamira, para a discussão obrigatória do segundo EIA (i.e., Brasil, ELETROBRÁS,
2009). A audiência foi realizada para discutir o EIA
somente dois dias após este documento ser liberado para o público, contribuindo para a falta de verossimilhança da audiência como debate informado
(Salm, 2009b). Essas audiências têm limitado a real
participação pública, em parte porque estes eventos
são realizados em locais com espaço insuficiente para
acomodar muitas das pessoas afetadas e porque várias horas no início das audiências são ocupadas por
engenheiros do consórcio da barragem fazendo apresentações muito técnicas, enquanto as declarações do
público são permitidas somente no final, geralmente na calada da noite. As audiências foram também
acompanhadas por uma avassaladora presença de
policiais e militares. Os participantes indígenas estiveram presentes no início da sessão, mas logo se
retiraram para não permitir que a sua presença seja
interpretada como concordando com as barragens, e
especialmente como tendo sido “consultados”.

Em 2009, um representante da Fundação
Nacional do Índio (FUNAI) fez apresentações em aldeias indígenas, nas quais ele declarou explicitamente
que as reuniões não eram “oitivas” (consultas conforme exigido pela Convenção 169 da Organização
Internacional de Trabalho (OIT) e pelo Artigo 231
da Constituição brasileira), como mostrado em um
vídeo da apresentação feito pelos participantes indígenas em uma das aldeias (Medialivre, 2011). Em 14
de outubro de 2009, a FUNAI apresentou um parecer ao IBAMA sobre o componente indígena do licenciamento de Belo Monte (Brasil, FUNAI, 2009).
O parecer afirmou (p. 14) que a FUNAI estaria disposta a “acompanhar... novas oitivas”, assim implicando que as apresentações que haviam sido feitas nas

8/26/2019 9:09:58 AM

44

Hidrelétricas na Amazônia
Impactos Ambientais e Sociais na Tomada de
Decisões sobre Grandes Obras

aldeias eram, de fato, as consultas (oitivas). A carta de
apresentação do Presidente-Substituto da FUNAI
afirma que esta agência considerava a barragem “viável”, enquanto uma lista de condições for atendida,
e afirma explicitamente que “No tocante à realização das oitivas indígenas, esta Fundação considera
que cumpriu [seus deveres sob] o decreto legislativo
788/05, no decorrer do processo de Licenciamento.”
(Guapindaia, 2009). Quando os indígenas invadiram
o escritório da FUNAI em Altamira em 2010, eles
descobriram uma coleção de DVDs com gravações
das apresentações de 2009 nas aldeias, rotuladas como
“oitivas indígenas” (Xingu Vivo, 2011a). Em fevereiro
de 2011, a FUNAI lançou uma nota pública também
alegando que essas apresentações representavam uma
“consulta” e que a FUNAI havia, assim, cumprido as
suas funções no processo de licenciamento (Xingu
Vivo, 2011a). Estes incidentes de decepção têm levado à crescente desconfiança na FUNAI e nos outros
órgãos do governo.
Os povos indígenas estão cientes de que eles
precisam tomar cuidado para não ter a sua participação em reuniões interpretada como uma “consulta”. Consultas obrigatórias com os povos indígenas
representam uma das únicas ferramentas que estas
pessoas têm para impedir que um projeto siga em
frente. Sua opção é de não participar da consulta,
porque participar só permiteria que a consulta seja
considerada como já realizada, assim permitindo
que o projeto hidrelétrico siga em frente. A recusa
em participar é sua única opção real. Obviamente,
uma reforma profunda do sistema é necessária para
essa realidade mudar.

A “consulta”, como o termo é usado na
Convenção 169 da OIT, implica uma voz na decisão de construir ou não construir a infraestrutura em
questão (ou seja, não só para modificar as medidas
de compensação ou mitigação), e a população consultada deve ter, pelo menos, uma chance “realista”
de que a sua opinião afeta a decisão que é tomada
(ILO, 2005). Algumas interpretações vão mais longe, mantendo-se que a população consultada tem
o direito claro de dizer “não” (Esteves et al., 2012).
Por outro lado, as audiências públicas exigidas no
processo de licenciamento para todos os grandes
projetos, incluíndo os que não afetam povos indígenas, fornece uma plataforma para pessoas afetadas
expressar as suas preocupações, mas a sua influência
é limitada à sugestões para ajustes em programas
de mitigação, ao invés de questionar a existência do
projeto como um todo.
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A formação do “Painel de Especialistas” de Belo
Monte em 2009 foi um passo que forneceu informação alternativa na discussão sobre o EIA. Este grupo
de 40 acadêmicos (no qual este autor participou) foi
criado para ler as aproximadamente 20.000 páginas
do EIA de 2009 e preparar comentários em tempo
recorde, a fim de contribuir para as deliberações sobre
a aprovação do EIA dentro do cronograma exigido no
processo de licenciamento. O relatório (Magalhães &
Hernández, 2009) foi entregue ao IBAMA em setembro de 2009. Os proponentes da barragem fizeram um esforço considerável na tentativa de desqualificar o relatório e alguns dos seus autores (Hernández
& Santos, 2011). No entanto, quando o pessoal técnico do IBAMA emitiu seu parecer de 345 páginas
em 23 de novembro de 2009 (Brasil, IBAMA, 2009),
com a recomendação contra a aprovação da Licença
Prévia para Belo Monte sem uma extensa revisão da
EIA, algumas das informações que usaram para fundamentar a sua conclusão foram derivadas do relatório do Painel de Especialistas.

O ano de 2009 terminou com um retrocesso
para a luta antibarragem com a morte de Glenn
Switkes, vitima de câncer em 21 de dezembro
(McCully, 2009). Ele chefiou o ramo brasileiro da
ONG International Rivers e foi um incansável opositor de Belo Monte, e as suas cinzas foram lançadas
nas águas da Volta Grande do Rio Xingu. Outro importante adversário da barragem sucumbiria depois
pela mesma doença: Arsenio Oswaldo Sevá Filho, da
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP),
em 28 de fevereiro de 2015.

Em 26 de janeiro de 2010, a equipe técnica
do IBAMA emitiu outro parecer técnico (Brasil,
IBAMA, 2010) oposto à aprovação da Licença Prévia.
No entanto, a Licença Prévia completa (nº. 342/2010)
foi emitida em 01 de fevereiro de 2010 com 40
précondições que deveriam ser atendidas antes que
fosse concedida uma Licença de Instalação para construir a barragem. O diretor do setor de licenciamento
do IBAMA foi substituído logo antes que a Licença
Prévia fosse concedida (Agência Brasil, 2011).

Em abril de 2010 a licitação para possuir e operar Belo Monte foi vencida pela Norte Energia,
Sociedade Anônima (NESA) (http://norteenergiasa.com.br/site/). Este grupo era composto por 10
empresas, principalmente entidades governamentais. Os estreitos vínculos entre NESA e o governo
são ilustrados pelo chefe do Conselho Diretor da
NESA ser um ex-chefe da ELETROBRÁS e por
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muitas das empresas incluídas na NESA estarem
atualmente sobre investigação por corrupção pela
operação “Lava-Jato” (Sassine & de Souza, 2016).

Ataques na mídia contra oponentes da barragem
se agravaram na medida em que o processo de licenciamento progrediu em 2010 (e.g., Leite, 2010;
ver respostas: Medeiros, 2010; Fearnside, 2010).
ELETROBRÁS e NESA aumentaram sua publicidade sobre Belo Monte na mídia impressa e televisiva, e ELETROBRÁS montou uma campanha
de publicidade em todos os principais aeroportos
do Brasil. Em seu discurso de junho de 2010 em
Altamira, o então Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva chamou aqueles que questionam Belo Monte
de “meia dúzia de jovens bem-intencionados, mas
certamente com intenções, talvez não pensando
em Belo Monte... Se eles tivessem paciência para
ouvir, eles aprenderiam o que eu já aprendi nesse tempo todo” (International Rivers, 2010). Este
tom paternalista tem sido identificado como um
ponto de decisão “estrategicamente elaborado” no
discurso do governo sobre Belo Monte, minimizando os adversários como ingênuos e desinformados
(Bratman, 2014, p. 274; 2015, p. 72). O discurso foi
agressivo: em 2006, o Presidente Lula listou os povos indígenas e ambientalistas entre “entraves” para
o crescimento (Glass, 2006), e em 2009 o Ministro
de Minas e Energia declarou que a usina de Belo
Monte estava sendo impedida por “forças demoníacas” (Lima, 2009).

Uma tática chave do lado pró-barragem sempre
foi retratar a barragem como inevitável e, portanto,
tentar mudar a decisão de construí-la como completamente ilusória. Na medida em que o processo de
licenciamento progrediu, esse argumento naturalmente ganhou cada vez mais força. A percepção de
oposição à Belo Monte como “uma batalha perdida”
foi um fator importante na decisão de vários adversários locais, incluindo grupos indígenas, de abandonar a oposição à barragem em favor de pressionar por
programas mais generosos de mitigação (Bratman,
2015, p. 74). Criar uma percepção de que um projeto
de barragem é inevitável foi efetivamente usado pelos
proponentes em Belo Monte, tal como esta estratégia
tem sido utilizada pelo governo contra lutas anteriores na Amazônia, como a que rodeou a “irreversível”
barragem de Balbina (Fearnside, 1989b). No entanto,
o resultado nunca é predestinado.
A NESA contratou um consórcio de dez empresas de construção para construir a barragem: o
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Consórcio Construtor Belo Monte (CCBM) (https://www.consorciobelomonte.com.br/). A chegada deste consórcio em Altamira, no início de 2011,
foi um fator chave nas percepções locais sobre a inevitabilidade da barragem.

A Dilma tornou-se Presidente do Brasil, em 01
de janeiro de 2011. Em 12 de janeiro, o Presidente
do IBAMA se demitiu ao invés de assinar uma
Licença de Instalação para o canteiro de obras de
Belo Monte (Hurwitz, 2011). Em 26 de janeiro de
2011, o novo Presidente do IBAMA emitiu uma
Licença de Instalação para o canteiro e para as estradas e outras infraestruturas, mas não incluindo a
barragem em si (nº. 770/211). Licenças parciais não
existem na legislação brasileira. A emissão da licença
foi resumida sucintamente pelo Ministério Público
Federal (MPF) em Belém como “totalmente ilegal”
(Miotto, 2011).
Em janeiro de 2011, Avaaz (2011) lançou uma
petição pela internet contra Belo Monte que recebeu 760.000 assinaturas no Brasil e internacionalmente. Outra campanha em dezembro de 2011
recebeu 68.000 assinaturas, enquanto campanhas
subsequentes em 2012 receberam assinaturas de
47.000 e 34.000, respectivamente. Havia também
campanhas por telefone e e-mail, bem como manifestações de rua.

Em março de 2011, a Presidente Dilma ficou enfurecida sobre a constatação da Comissão
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da
Organização dos Estados Americanos (OEA) de
que os grupos indígenas a jusante da barragem eram,
na verdade, diretamente afetados por Belo Monte
e tinham o direito de consentimento livre, prévio
e informado através de uma consulta (Folha de São
Paulo, 2011; Siciliano, 2011). A Dilma ordenou a
retirada do embaixador do Brasil na OEA e suspendeu os pagamentos do Brasil dos encargos para a organização, criando uma crise diplomática. Em 2012
a OIT também acharia que a Convenção 169, que
havia sido assinada e ratificada pelo Brasil, exegia
uma consulta aos grupos a jusante ( Justiça Global
Brasil, 2012; ver também Puentes & Vieira, 2015).
Na medida em que o processo de licenciamento de Belo Monte progrediu para uma Licença de
Instalação completa, grupos internacionais fizeram
apelos renovados à Presidente Dilma (Amazon
Watch & International Rivers, 2011). Uma petição
assinada por 500.000 pessoas foi entregue às autoridades em fevereiro de 2011 (Hance, 2011) e uma

8/26/2019 9:09:58 AM

46

Hidrelétricas na Amazônia
Impactos Ambientais e Sociais na Tomada de
Decisões sobre Grandes Obras

petição brasileira com 1,3 milhões de assinaturas da
iniciativa “Gota d’Água”, encabeçada por estrelas de
novelas de televisão, foi entregue em dezembro de
2011 (Rapoza, 2011).

terras estão ameaçadas por barragens planejadas
(ver Bratman, 2015, p. 74). Os Mundurku vandalizaram os escritórios da empresa no local da construção da barragem principal (Sitio Pimentel), mas
não houve participação nisso dos grupos indígenas
do Xingu nem dos indivíduos e organizações não
indígenas que estiveram presentes (conforme afirmações a este autor pelos participantes indígenas e
não indígenas). No entanto, 11 ativistas não indígenas foram acusadas de crimes (Bratman, 2015, p.
74). Com base neste incidente, em março de 2013
o Consórcio obteve uma ordem jurídica de um
magistrado do Estado do Pará em Altamira que
automaticamente multaria duas ONGs não indígenas em R$ 50.000 (~ US$ 25.000) cada por dia,
se quaisquer outras invasões ocorressem (MAB,
2013). As organizações foram o Movimento Xingu
Vivo para Sempre (Xingu Vivo) e o Movimento
dos Atingidos por Barragens (MAB). Povos indígenas invadiram o local de construção da casa de
força principal (Sitio Belo Monte) em junho de
2013, após o que o local foi fisicamente fortificado
com muros e cercas impenetráveis (Agência Pública,
2014). A construção continuou em 2014 e 2015,
com breves interrupções causadas por distúrbios,
greves e ordens judiciais.

O Presidente do IBAMA havia apoiado a
equipe técnica do órgão em insistir em cumprir
as condicionantes antes de aprovar uma Licença
de Instalação para Belo Monte. Ele foi removido
e substituído por um funcionário do IBAMA que
estava à beira da aposentadoria, e que prontamente
assinou a Licença (nº. 795/2011). Logo depois ele
deu uma entrevista à televisão australiana, na qual
ele invocou a história dos aborígines da Austrália
como desculpa para matanças contemporâneas de
povos indígenas na Amazônia (Xingu Vivo, 2011b).

O assédio aos adversários locais continuou. Em
fevereiro de 2013, um funcionário do consórcio da
barragem infiltrou-se uma reunião de Xingu Vivo e
foi flagrado no processo de gravação com um aparato disfarçado como uma grande caneta esferográfica. Quando confrontado pelos outros participantes na reunião, sua confissão foi filmada e publicada
on-line (Xingu Vivo, 2013).

O pessoal técnico do IBAMA opôseram-se
a emitir a Licença de Instalação para a barragem
em si, alegando que a maior parte das condicionantes não havia sido cumprida (Brasil, IBAMA,
2011). No entanto, a Licença (nº. 795/2011) foi
concedida pelo IBAMA em 01 de junho de 2011
com apenas cinco das 40 condicionantes havendo
sido cumpridas de acordo com as ONGs e 16 de
acordo com o IBAMA. Nota-se que a concessão
de Licenças Prévias com condicionantes representa uma prática relativamente recente, tendo começado apenas em 2003 – ou seja, coincidente com
o início da administração presidencial do Partido
dos Trabalhadores (PT) com Lula e Dilma – e o
uso deste expediente para acelerar a aprovação de
licenças aumentou constantemente desde então
(Bratman, 2015, p. 69). O precedente da concessão
de uma Licença de Instalação sem cumprir todas
as condicionantes foi um legado do licenciamento
das barragens do Rio Madeira, em 2008, um evento que levanta a questão de que valor uma condicionante tem se as licenças podem ser obtidas sem
cumpri-las (Fearnside, 2014a).

A construção de Belo Monte começou em 23 de
junho de 2011. Alguns acadêmicos locais opostos à
barragem silenciaram-se após o começo da construção em 2011, tendo em conta o significativo custo
pessoal em potencial de continuar a falar publicamente. Adversários locais continuaram a ser perseguidos na medida em que a construção progrediu.
Em junho de 2012, o principal cantero de obras
de Belo Monte foi invadido por diversos grupos indígenas, com participação particularmente ativa de
um grupo de cerca de 20 guerreiros Mundurukus
que haviam viajado do Rio Tapajós, onde as suas
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Em 10 de setembro de 2015, a equipe técnica do
IBAMA emitiu um parecer de 242 páginas listando
uma série de condições que ainda estavam pendentes e que os defensores teriam que cumprir antes
de uma Licença de Operação poder ser concedida
(Brasil, IBAMA, 2015). Não obstante, em 24 de
novembro de 2015, o IBAMA emitiu a Licença de
Operação apesar da maior parte das condicionantes
não ter sido cumprida (ver: Villas-Bôas et al., 2015).
O enchimento do reservatório começou em 12 de
dezembro de 2015. Em 21 de dezembro de 2015,
a Comissão Interamericana de Direitos Humanos
(CIDH) abriu um processo contra o Brasil por violações aos direitos humanos, relacionadas à barragem de Belo Monte (AIDA, 2016).
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LIÇÕES
A luta de Belo Monte reuniu uma impressionante coalizão de atores para questionar e resistir ao
projeto de barragem. Visivelmente mais atenção nacional e internacional centrou-se sobre este caso do
que, por exemplo, as barragens nos Rios Tapajós e
Madeira. O Painel de Especialistas, repetidas grandes manifestações, mais de 60 ações legais e muitos
outros eventos e campanhas superam o que foi visto
em outros lugares. Ainda no final, esses esforços e
os fatos que eles revelaram sobre a inviabilidade e
ilegalidade do projeto e a magnitude de seus impactos, não impediam o rolo compressor alcançar seu
objetivo planejado na forma da represa que bloqueia
o Rio Xingu hoje.

A luta em nível local é, necessariamente, a chave
para eventos em todos os outros níveis. Esta luta,
executada por grupos indígenas e não indígenas locais, tem sido o foco de uma longa série de estudos
aplicando métodos sociológicos para analisar o seu
discurso e a utilização dos meios de comunicação
(e.g., Andrade, 2015; Bingham, 2010; de Castro,
2012; da Silva, 2011; Fleury & de Almeida, 2013;
Guzmán, s/d [C. 2011]; Jouberte & de Mello, 2014;
MacLeod, s/d [C. 2014]; McCormick, 2006, 2007,
2011). No entanto, o que realmente distingue estes grupos locais é que eles não só representam ou
apoiam às vítimas de Belo Monte – eles são as próprias vítimas. Eles são necessariamente focados sobre os impactos desta barragem específica, ao invés
de migrar de uma questão para o próximo, como
às vezes acontece com grupos ambientalistas e de
direitos humanos localizados em centros urbanos
distantes. Quando os ativistas têm as suas casas e
meios de subsistência sobre ameaça, há menos relevância para discussões sob os fundamentos teóricos
ou filosóficos de suas ações ou as conexões muito
reais de eventos locais para tais preocupações gerais
como justiça social, sustentabilidade ambiental e um
sistema político democrático, funcionando sob um
estado de direito.
O Xingu Vivo, em particular, além da própria associação de base, foi capaz de alistar o apoio e a colaboração de uma vasta gama de outros atores nacionais
e internacionais de ONGs, acadêmicos, jornalistas e
celebridades. Os vários grupos de suporte e indivíduos devem ter certa humildade com relação à sua
importância global na luta em Belo Monte e em outros conflitos de recursos. Enquanto grupos externos
tendem a passar para a próxima crise, uma vez que a
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represa de Belo Monte foi construída e o reservatório
enchido na verdade, deve-se lembrar que Belo Monte
é apenas o começo do “Complexo Altamira” e o represamento do resto do Rio Xingu. Grupos locais e
distantes certamente terão papéis importantes na medida em que estes projetos se desenvolvam.

Enquanto a luta ao nível local é naturalmente
focada na barragem proposta no local em questão,
a luta em locais mais distantes também tende a focar nas demandas urgentes ambientais e de direitos
humanos, representadas por cada projeto de barragem. A visibilidade e concretude desses projetos são
essenciais para a compreensão dos impactos que eles
implicam. No entanto, não é o suficiente para lutar
contra cada barragem: a questão deve ser abordada
sobre se o Brasil necessita de um programa massivo
de construção de barragens na Amazônia. A resposta é “não” (e.g., Baitelo et al., 2013; Moreira, 2012).
Juntamente com a reforma de como a eletricidade é produzida e utilizada, são necessárias alterações institucionais da maneira em que são tomadas
as decisões sobre projetos de barragem. Os estudos
ambientais, audiências públicas e consultas com os
povos tradicionais precisam ser realizados antes que
a decisão inicial sobre a construção da barragem seja
feita. Hoje essas decisões são tomadas atrás de portas
fechadas por um punhado de tecnocratas e nomeados políticos, muito antes que quaisquer informações sobre os impactos ambientais e sociais do projeto tenham sido reunidas, muito menos debatidas
publicamente. É necessário que haja uma reforma
do processo de decisão, não apenas uma reforma do
licenciamento (Fearnside, 2007, 2014a,b, 2015a,b;
Fearnside & Graça, 2006).

Outro campo de batalha essencial é a revogação das leis de suspensão de segurança no Brasil
(Fearnside, 2015a). Essas leis permitem que qualquer
decisão judicial seja revertida se causasse “grave dano”
à economia pública. Uma vez que qualquer usina hidrelétrica é importante para a economia, suspensões
de segurança podem ser usadas para derrubar qualquer decisão que impede a construção de uma barragem com base em violação de normas ambientais
e das proteções dos direitos humanos (e.g., Prudente,
2013, 2014). Suspensões de segurança foram criadas
durante a ditadura militar de 1964-1985 (Lei 4.348
de 26 de junho de 1964), porém ainda estão em vigor
(Leis 8.437 de 30 de junho de 1992 e 12.016, de 07
de agosto de 2009). Até 2014 essas leis tinham sido
usadas oito vezes no caso de Belo Monte e 12 vezes
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no caso das barragens do Tapajós (Palmquist, 2014;
ver também Garzón et al., 2015).
Importantes como sejam os estudos acadêmicos
como provedores de informação em lutas tais como
esta, lembra-se da afirmação de Gandhi de que a liberdade da Índia não poderia ser ganha por alguns
advogados em Bombaim (Fischer, 1964 [2010]). É
a população de um país que traz mudanças. No caso
de melhorar a tomada de decisões sobre barragens da
Amazônia, qualquer mudança exige que os impactos
das barragens, e as deficiências do sistema que provoca esses impactos, sejam entendidos no País inteiro e
não apenas pelo povo rural no interior da Amazônia
que são as principais vítimas dessas barragens. No
Brasil 85% da população é urbana.

O caso de Belo Monte tem semelhanças com
controvérsias sobre barragens em outros lugares na
Amazônia brasileira. Em Belo Monte, os proponentes conseguiram manter a “mentira institucionalizada”, sobre planos para barragens rio acima, fora da
discussão dentro do Brasil. É quase completamente
ausente da grande imprensa brasileira. A resolução
de 2008 pelo CNPE foi útil para desviar a atenção
dos impactos de barragens rio acima e assegurar que
estas não atrasariam a aprovação das licenças para
Belo Monte em si ainda mais. Cenários semelhantes
estão se desenvolvendo, em outros casos. Enquanto o
processo de licenciamento para as barragens do Rio
Madeira estava em andamento, este autor perguntou
ao engenheiro-chefe da Odebrecht (a principal construtora planejando construir as barragens) em Porto
Velho sobre planos para a barragem de Cachoeira
Riberão (também conhecida como “Guajará Mirim”
ou “binacional”), prevista para construção a montante das duas barragens que agora foram construídas – Santo Antônio e Jirau (PCE et al., 2004). A
resposta foi que discutir a barragem a montante foi
proibida até depois que as duas primeiras barragens
sejam aprovadas. A terceira barragem seria necessária para uma importante hidrovia para o transporte de soja (Fearnside, 2014a). As negociações para
construção da terceira barragem estão progredindo
rapidamente com a Bolívia, que compartilha deste
trecho do Rio Madeira (e.g., Paredes, 2015).
Um caso semelhante é a barragem de Chacorão,
planejada no Rio Tapajós (ver Fearnside, 2015a,b).
Esta barragem inundaria 11.700 ha da Terra
Indígena Munduruku (veja Fearnside, 2015a). Ela
aparece em vários planos (e.g., Brasil, PR, 2015;
CNEC Worley Parsons Engenharia S.A., 2014a),
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mas não é mencionada no EIA para a primeira
barragem no Rio Tapajós (CNEC Worley Parsons
Engenharia S.A., 2014b), nem nos planos decenais
da ELETROBRÁS (e.g., Brasil, MME/EPE, 2015,
p. 393). No entanto, seria necessário tornar o rio navegável para a Hidrovia Tapajós (Brasil, MT, 2010),
que é uma prioridade máxima do eixo “transportes”
no PAC. O paralelo com Babaquara (Altamira)
e outras barragens planejadas rio acima de Belo
Monte é claro: omitir a discussão de barragens associadas com maiores impactos facilita a aprovação
das primeiras barragens em um rio, e, quando chegar a hora, a aprovação das barragens subsequentes pode-se esperar que estas sejam facilitadas pela
existência das barragens que já foram construídas.
No caso de Babaquara (Altamira), quando esta foi
abertamente incluída nos planos era para começar
produzir energia sete anos após a conclusão de Belo
Monte (Brasil, ELETROBRÁS, 1998, p. 145).
Hoje, com Belo Monte existindo como uma realidade física no Rio Xingu, é importante lembrar
que a luta lá está longe de acabar. Segurar que o
Consórcio da represa cumpre as muitas promessas
ainda pendentes sobre reassentamento e para uma
grande variedade de medidas para mitigar os impactos ambientais e sociais da barragem é um grande
esforço no qual há muito pouco progresso (ISA,
2014; Villas-Bôas et al., 2015). Claro, a provável
revelação de planos para desastrosas barragens rio
acima é um fator sempre presente agora que Belo
Monte está fisicamente presente.
As lições da história são evidentes para o caso
das barragens a montante no Rio Xingu. A construção de barragens em série para regular a vazão
e aumentar a produção energética de barragens a
jusante é bem conhecida no desenvolvimento de
energia hidrelétrica no mundo; é ilustrado no Brasil
pelo represamento do Rio Tocantins, começando
com a barragem de Tucuruí, com paralelos com as
barragens a montante no Xingu que eram evidentes desde o início do projeto de Tucuruí (Fearnside,
1999). Desde muito tempo, este autor tem contestado o retrato que os defensores de Belo Monte têm
apresentado dos benefícios da barragem, sem considerar os impactos dos barramentos associados planejados rio acima (Fearnside, 1996). Negar a existência desses planos representa um padrão mostrado
repetidamente na história recente de barragens na
Amazônia brasileira.
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Um paralelo é o enchimento do reservatório da
hidrelétrica de Balbina (Fearnside, 1989b), onde uma
declaração oficial lançado duas semanas antes do fechamento da barragem prometeu encher o reservatório somente até um nível 46 m acima do nível do mar
(Brasil, ELETRONORTE, 1987a), mas em vez disso,
o reservatório foi enchido diretamente para um nível 50
m acima do nível do mar — um plano que foi, de fato,
o que estava sendo seguido o tempo todo, como mostrado por documentos obtidos enquanto o reservatório
estava enchendo (Brasil ELETRONORTE, 1987b).
O segundo caso é o projeto de Tucuruí-II, que foi construído sem um EIA com base em uma promessa de não
aumentar o nível da água no reservatório além da marca de 70 m acima do nível do mar no projeto Turucuí-I
(Indriunas, 1998), mas em vez disso, o nível foi elevado
sem alarde até 74 m, como originalmente planejado,
quando a água foi necessária para rodar as turbinas de
Tucuruí-II (ver: Fearnside, 2006). Não há nenhuma
razão para acreditar que estes eram incidentes isolados
realizados por funcionários individuais – ao invés disso,
esses incidentes são melhores explicados como parte
de uma cultura institucional que emprega a “desinformação” de forma sistemática (Fearnside, 2017b). Tanto
os povos indígenas cujas terras seriam inundadas pelas
barragens no Rio Xingu a montante de Belo Monte
como aqueles cujas terras seriam inundadas pela barragem de Chacorão no Rio Tapajós estão bem cientes de
como a história é provável de acontecer como resultado
das barragens iniciais a jusante (Belo Monte no Rio
Xingu e São Luiz do Tapajós e Jatobá, no Rio Tapajós),
apesar do silêncio oficial sobre os planos para barragens
rio acima. Nunca a observação centenária de George
Santayana tem sido mais relevante: “aqueles que não
se lembram do passado estão condenados a repeti-lo”
(Santayana, 1905, p. 95).

AGRADECIMENTOS
As pesquisas do autor são finaciadas exclusivamente por fontes acadêmicas: Conselho Nacional
do Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq: proc. 305880/2007-1; 5-575853/2008
304020/2010-9; 573810/2008-7), Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas
(FAPEAM: proc. 708565) e Instituto Nacional
de Pesquisas da Amazônia (INPA: PRJ15.125).
Marcelo Augusto dos Santos Júnior preparou
as figuras. Agradeço a Paulo Maurício Lima de
Alencastro Graça pelos comentários. Esta é uma
tradução de Fearnside (2017c).

Livro Hidrelétricas V.3.indb 49

49

REFERÊNCIAS
Agência Brasil. 2011. Ibama concede licença ambiental para
Hidrelétrica de Belo Monte. Gazeta do Povo, 01 de fevereiro
de 2010. http://www.gazetadopovo.com.br/economia/
ibama-concede-licenca-ambiental-para-hidreletrica-debelo-monte-dhifis54m89b4jf13oy3l2dse
Agência Pública. 2014. Cala-boca em Belo Monte. Agência
Pública, 05 de setembro de 2014. http://terradedireitos.org.
br/2014/09/05/agencia-publica-cala-boca-em-belo-monte/
AIDA (Interamerican Association for Environmental Defense).
2016. IACHR opens case against Brazil for human
rights violations related to Belo Monte Dam. Amazon
Watch, 07 de janeiro de 2016. http://amazonwatch.org/
news/2016/0107-iachr-opens-case-against-brazil-forhuman-rights-violations-related-to-belo-monte-dam
Amazon Watch & International Rivers. 2011. Brazilian
government pressured over human rights resolution on
Amazon dam. International Rivers, 17 de maio de 2011.
http://www.internationalrivers.org/resources/braziliangovernment-pressured-over-human-rights-resolution-onamazon-dam-3716
Andrade, R. 2015. The Political Ecology of Large Dams in Brazil
and China: Power to the People? A Comparative Analysis of
Public Participation in Belo Monte and Three Gorges Dam.
Dissertação de mestrado em Gestão Pública, University of
Potsdam, Alemanha. 60 p. http://www.talktoricardo.com/15/
images/pdf/Andrade_MPM_2014-15_Thesis.pdf
Assis, E. & Forline, L. 2004. Dams and social movements
in Brazil: Quiet victories on the Xingu. Practicing
Anthropology 26(3): 21-25. https://doi.org/10.17730/
praa.26.3.j0212654302007m6
Avaaz. 2011. Stop Belo Monte—No mega-dam in the Amazon.
http://www.avaaz.org/en/amazon_under_threat/?rc=fb
Baitelo, R., Yamaoka, M., Nitta, R. & Batista, R. 2013. [R]
evolução energética: A caminho do desenvolvimento.
Greenpeace Brasil, São Paulo, SP. http://www.greenpeace.
org/brasil/Global/brasil/image/2013/Agosto/Revolucao_
Energetica.pdf
Bingham, B. 2010. Discourse of the dammed: A study of the
impacts of sustainable development discourse on indigenous
peoples in the Brazilian Amazon in the context of the
proposed Belo Monte hydroelectric dam. POLIS Journal,
No. 4 (Winter 2010). http://www.polis.leeds.ac.uk/assets/
files/students/student-journal/ma-winter-10/bingham-e.pdf
Borges, A. 2013. Dilma defende usinas hidrelétricas com grandes
reservatórios. Valor Econômico, 06 de junho de 2013. http://
www.valor.com.br/imprimir/noticia_impresso/315168
Borges A. 2016. Diretor-geral da ANEEL defende retorno de
hidrelétricas com grandes reservatórios. O Estado de São Paulo,
30 de setembro de 2016. http://economia.estadao.com.br/
noticias/geral,diretor-geral-da-aneel-defende-retorno-dehidreletricas-com-grandes-reservatorios,10000078947

8/26/2019 9:09:59 AM

50

Hidrelétricas na Amazônia
Impactos Ambientais e Sociais na Tomada de
Decisões sobre Grandes Obras

Brasil, ELETROBRÁS (Centrais Elétricas Brasileiras). 1987.
Plano 2010: Relatório Geral, Plano Nacional de Energia Elétrica
1987/2010 (Dezembro de 1987). ELETROBRÁS, Rio de
Janeiro, RJ. 269 p.
Brasil, ELETROBRÁS (Centrais Elétricas Brasileiras).
1998. Plano Decenal 1999-2008. ELETROBRÁS, Rio
de Janeiro, RJ.
Brasil, ELETROBRÁS (Centrais Elétricas Brasileiras). 2007a.
Atualização do Inventário Hidrelétrico da Bacia do rio
Xingu. 31 de outubro de 2007. Ministério de Minas e
Energia, Brasília, DF. 44 p. http://www.eletrobras.com/elb/
services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.
asp?DocumentID=%7B6B67D0FD-76F2-4F75-AD538FECD90119B7%7D&ServiceInstUID=%7B5947E0
9B-BDF0-4A21-A48F-518B42072401%7D
Brasil, ELETROBRÁS (Centrais Elétricas Brasileiras). 2007b.
Atualização do Inventário Hidrelétrico da Bacia do Rio
Xingu Consolidação dos Estudos Realizados. Relatório
Geral. Processo Aneel Número: 48500.004313/05-47
8892/00-10-Rl-0001-0. Outubro/2007. ELETROBRÁS,
Rio de Janeiro, RJ. 3 Vols. Disponível em: http://philip.inpa.
gov.br/publ_livres/Dossie/BM/DocsOf/Invent/Inventario
Rio Xingu.htm
Brasil, ELETROBRÁS (Centrais Elétricas Brasileiras). 2009.
Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte: Estudo de Impacto
Ambiental. Fevereiro de 2009. ELETROBRÁS, Rio de
Janeiro, RJ. 36 vols. Disponível em: http://philip.inpa.gov.br/
publ_livres/Dossie/BM/BELO%20MONTE.htm
Brasil, ELETRONORTE (Centrais Elétricas do Norte do
Brasil). 1987a. Esclarecimento Público: Usina Hidrelétrica
Balbina. Modulo 1, Setembro 1987. ELETRONORTE,
Brasília, DF. 4 p.
Brasil, ELETRONORTE (Centrais Elétricas do Norte
do Brasil). 1987b. UHE Balbina: Enchimento do
Reservatório, Considerações Gerais. BAL-39-2735-RE.
ELETRONORTE, Brasília, DF. 12 pp + anexos.
Brasil, ELETRONORTE (Centrais Elétricas do Norte do
Brasil). 2002. Complexo Hidrelétrico Belo Monte: Estudos
de Viabilidade, Relatório Final. ELETRONORTE,
Brasília, DF. 8 vols. Disponível em: http://philip.inpa.gov.br/
publ_livres/Dossie/BM/DocsOf/LP/Licenca%20previa%20
Belo%20Monte.pdf
Brasil, ELETRONORTE (Centrais Elétricas do Norte do
Brasil). s/d [2002]. Complexo Hidrelétrico Belo Monte:
Estudo de Impacto Ambiental - EIA. Versão preliminar.
ELETRONORTE, Brasília, DF. 6 vols. Disponível em:
http://philip.inpa.gov.br/publ_livres/Dossie/BM/BELO%20
MONTE.htm
Brasil, FUNAI (Fundação Nacional do Índio). 2009. UHE
Belo Monte – Componente Indígena, Parecer técnico nº
21/CMAM/CGPIMA-FUNAI, Parecer Técnico nº 21 –
Análise do Componente Indígena dos Estudos de Impacto
Ambiental. FUNAI, Brasília, DF. 99 p. Disponível em: http://
www.ibama.gov.br/licenciamento/index.php

Livro Hidrelétricas V.3.indb 50

Brasil, IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis). 2009. Parecer Técnico
No. 114/2009 – COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, de
23/11/2009, Assunto: AHE Belo Monte. Ref: Análise
técnica do Estudo de Impacto Ambiental do Aproveitamento
Hidrelétrico Belo Monte, processo n° 02001.001848/200675. IBAMA, Brasília, DF. 345 p. http://www.ibama.gov.br/
licenciamento/index.php
Brasil, IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis). 2010. Parecer Técnico
No. 06/2010-COHID/CGENE/DILIC/IBAMA de
26 de janeiro de 2010. Assunto: Análise técnica das
complementações solicitadas no Parecer nº 114/2009,
referente ao Aproveitamento Hidrelétrico Belo Monte,
processo n° 02001.001848/2006-75. IBAMA, Brasília, DF.
21 p. http://www.ibama.gov.br/licenciamento/index.php
Brasil, IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis). 2011. Parecer No
52/2011AHE Belo Monte-COHID/CGENE/DILIC/
IBAMA. Ref: Análise da solicitação de Licença de
Instalação da Usina Hidrelétrica Belo Monte, processo No
02001.001848/2006-75. IBAMA, Brasília, DF. 252 p. http://
www.ibama.gov.br/licenciamento/index.php
Brasil, IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis). 2015. Parecer No.
02001.003622/2015-08. UHE Belo Monte - COHID/
IBAMA. Ref.: Análise da solicitação de Licença de
Operação da Usina Hidrelétrica Belo Monte, processo n°
02001.001848/2006-75. IBAMA, Brasília, DF. 242 p. http://
www.ibama.gov.br/licenciamento/index.php
Brasil, MME/EPE (Ministério de Minas e Energia, Empresa
de Pesquisa Energética). 2015. Plano Decenal de Expansão
de Energia 2024. MME/EPE, Brasília, DF. 467 p. http://
www.epe.gov.br/PDEE/Relatório%20Final%20do%20
PDE%202024.pdf
Brasil, MT (Ministério dos Transportes). 2010. Diretrizes da
política nacional de transporte hidroviário. Secretaria de
Política Nacional de Transportes, MT, Brasília, DF. 33
p. http://www2.transportes.gov.br/Modal/Hidroviario/
PNHidroviario.pdf
Brasil, PR (Presidência da República). 2011. PAC-2 Relatórios.
PR, Brasília, DF, Brazil. Disponível em: http://www.brasil.
gov.br
Brasil, PR (Presidência da República). 2015. Empreendimentos
do PAC. PR, Brasília, DF. http://www.pac.gov.br/pub/up/
relatorio/73e4de1070842b 5d33484d68d6f57544.pdf
Bratman, E.Z. 2014. Contradictions of green development:
Human rights and environmental norms in light of Belo
Monte dam activism. Journal of Latin American Studies 46(2):
261–289. https://doi.org/10.1017/S0022216X14000042
Bratman, E.Z. 2015. Passive revolution in the green economy:
activism and the Belo Monte dam. International Environmental
Agreements: Politics, Law and Economics 15: 61-77. https://
doi.org/10.1007/s10784-014-9268-z

8/26/2019 9:09:59 AM

A Barragem de Belo Monte: Lições de uma
luta por recursos na Amazônia.

Calheiros, R. 2005. Decreto Legislativo Nº 788, de 2005. Diário
Oficial da União 142(134): Seção 1, 14 de julho de 2005.
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.
action?id=231371
Carvalho, G.O. 2006. Environmental resistance and the politics
of energy development in the Brazilian Amazon. Journal
of Environment and Development 15: 245-268. https://doi.
org/10.1177/1070496506291575
Chernela, J.M. 1988. Potential impacts of the proposed AltamiraXingu Hydroelectric Complex in Brazil. Latin American
Studies Association Forum 129(2): 1, 3-6. http://ufdc.ufl.edu/
UF00091288/00010
CNEC (Consórcio de Engenheiros Consultores). 1980. Estudo
de Inventário Hidrelétrico da Bacia Hidrográfica do Rio
Xingu. Ministério das Minas e Energia, ELETRONORTE
& CNEC, São Paulo, SP. Disponível em: http://philip.
inpa.gov.br/publ_livres/Dossie/BM/DocsOf/Invent/
Inventario%20Rio%20Xingu.htm
CNEC Worley Parsons Engenharia, S.A. 2014a. Estudo de
viabilidade do AHE São Luiz do Tapajós. CNEC (Consórcio
Nacional dos Engenheiros Consultores). São Paulo, SP.
11 Vols. + anexos. Disponível em: http://philip.inpa.gov.
br/publ_livres/Dossie/Tap/Documentos%20Oficiais/
Viabilidade-2014-AHE%20-%20São%20Luiz%20do%20
Tapajós_48500.004334.2009-00.zip
CNEC Worley Parsons Engenharia, S.A. 2014b. EIA: AHE
São Luiz do Tapajós; Estudo de impacto ambiental,
aproveitamento hidrelétrico São Luiz do Tapajós. CNEC
(Consórcio Nacional dos Engenheiros Consultores), São
Paulo, SP. http://licenciamento.ibama.gov.br/Hidreletricas/
São%20Luiz%20do%20Tapajos/EIA_RIMA/
da Silva, J.S. 2011. Movimento Xingu Vivo para Sempre e
o discurso da contestação contra Belo Monte. Trabalho
apresentado no II Conferência Sul-Americana e VII
Conferência Brasileira de Mídia Cidadã, 20-22 de outubro
de 2011, Belém, PA. http://www.unicentro.br/redemc/2011/
conteudo/mc_artigos/Midia_Cidada_Silva.pdf
de Castro, G.C. 2012. “A favor de outro desenvolvimento”: O
Movimento Xingu Vivo para Sempre, Belo Monte e suas
manifestações na World Wide Web. Somanlu 12(2): 221-242.
http://www.periodicos.ufam.edu.br/index.php/somanlu/
article/view/449/280
de Sousa Júnior, W.C. & Reid, J. 2010. Uncertainties in Amazon
hydropower development: Risk scenarios and environmental
issues around the Belo Monte dam. Water Alternatives 3(2):
249-268.
de Sousa Júnior, W.C., Reid, J. & Leitão, N.C.S. 2006. Custos
e Benefícios do Complexo Hidrelétrico Belo Monte: Uma
Abordagem Econômico-Ambiental. Conservation Strategy
Fund (CSF), Lagoa Santa, MG. 90 p. Disponível em:
http://conservation-strategy.org/sites/default/files/fieldfile/4_Belo_Monte_Dam_Report_mar2006.pdf
Esteves, A.M., Franks, D. & Vanclay, F. 2012. Social impact
assessment: The state of the art. Impact Assessment and Project

Livro Hidrelétricas V.3.indb 51

51

Appraisal 30(1): 34-42. https://doi.org/10.1080/14615517.
2012.660356
Fearnside, P.M. 1986. Human Carrying Capacity of the Brazilian
Rainforest. Columbia University Press, New York, NY,
E.U.A. 293 p.
Fearnside, P.M. 1989a. The charcoal of Carajás: Pig‑iron smelting
threatens the forests of Brazil’s Eastern Amazon Region.
Ambio 18(2): 141‑143. http://www.jstor.org/stable/4313548
Fearnside, P.M. 1989b. Brazil’s Balbina Dam: Environment versus
the legacy of the pharaohs in Amazonia. Environmental
Management 13(4): 401-423. https://doi.org/10.1007/
BF01867675
Fearnside, P.M. 1995. Hydroelectric dams in the Brazilian Amazon
as sources of ‘greenhouse’ gases. Environmental Conservation
22(1): 7-19. https://doi.org/10.1017/S0376892900034020
Fearnside, P.M. 1996. Hydroelectric dams in Brazilian Amazonia:
Response to Rosa, Schaeffer & dos Santos. Environmental
Conservation 23(2): 105-108. https://doi.org/10.1017/
S0376892900038467
Fearnside, P.M. 1999. Social impacts of Brazil’s Tucuruí Dam.
Environmental Management 24(4): 483-495. https://doi.
org/10.1007/s002679900248
Fearnside, P.M. 2001. Environmental impacts of Brazil’s Tucuruí
Dam: Unlearned lessons for hydroelectric development in
Amazonia. Environmental Management 27(3): 377-396.
https://doi.org/10.1007/s002670010156
Fearnside, P.M. 2006. Dams in the Amazon: Belo Monte and
Brazil’s hydroelectric development of the Xingu River
Basin. Environmental Management 38(1): 16-27. https://doi.
org/10.1007/s00267-005-00113-6
Fearnside, P.M. 2007. Brazil’s Cuiabá-Santarém (BR-163)
Highway: The environmental cost of paving a soybean
corridor through the Amazon. Environmental Management
39(5): 601-614. https://doi.org/10.1007/s00267-006-0149-2
Fearnside, P.M. 2010. Belo Monte: Resposta a Rogério Cezar
de Cerqueira Leite. Globoamazonia, 07 de junho de 2010.
http://philip.inpa.gov.br/publ_livres/2010/Belo%20Monte-GloboAmazonia-Resposta%20a%20Rogerio%20Cezar%20
Cerqueira%20Leite.pdf
Fearnside, P.M. 2012. Belo Monte Dam: A spearhead for Brazil’s
dam building attack on Amazonia? GWF Discussion Paper
1210, Global Water Forum, Canberra, Austrália. 5 p. http://
www.globalwaterforum.org/wp-content/uploads/2012/04/
Belo-Monte-Dam-A-spearhead-for-Brazils-dam-buildingattack-on-Amazonia_-GWF-1210.pdf
Fearnside, P.M. 2014a. Brazil’s Madeira River dams: A setback
for environmental policy in Amazonian development. Water
Alternatives 7(1): 156-169. http://www.water-alternatives.
org/index.php/alldoc/articles/vol7/v7issue1/244-a7-1-15/file
Fearnside, P.M. 2014b. Impacts of Brazil’s Madeira River
dams: Unlearned lessons for hydroelectric development in
Amazonia. Environmental Science & Policy 38: 164-172.
https://doi.org/10.1016/j.envsci.2013.11.004.

8/26/2019 9:09:59 AM

52

Hidrelétricas na Amazônia
Impactos Ambientais e Sociais na Tomada de
Decisões sobre Grandes Obras

Fearnside, P.M. 2015a. Amazon dams and waterways: Brazil’s
Tapajós Basin plans. Ambio 44(5): 426-439. https://doi.
org/10.1007/s13280-015-0642-z
Fearnside, P.M. 2015b. Brazil’s São Luiz do Tapajós Dam: The
art of cosmetic environmental impact assessments. Water
Alternatives 8(3): 373-396. http://www.water-alternatives.
org/index.php/alldoc/articles/vol8/v8issue3/297-a8-3-5/file
Fearnside, P.M. 2017a. Belo Monte: Actors and arguments in the
struggle over Brazil’s most controversial Amazonian dam. Die
Erde 148(1): 14-26. https://doi.org/10.12854/erde-147-18
Fearnside, P.M. 2017b. Planned disinformation: The example of
the Belo Monte Dam as a source of greenhouse gases. p. 125142. In: Liz-Rejane Issberner & Philippe Lena (eds.) Brazil
in the Anthropocene: Conflicts between Predatory Development
and Environmental Policies. Routledge, Taylor & Francis
Group, New York, E.U.A. 368 p.
Fearnside, P.M. 2017c. Brazil’s Belo Monte Dam: Lessons of an
Amazonian resource struggle. Die Erde 148 (2-3): 167-184.
https://doi.org/10.12854/erde-148-26. http://www.die-erde.
org/index.php/die-erde/article/view/265.
Fearnside, P.M. & Graça, P.M.L.A. 2006. BR-319: Brazil’s
Manaus-Porto Velho Highway and the potential impact
of linking the arc of deforestation to central Amazonia.
Environmental Management 38(5): 705-716. https://doi.
org/10.1007/s00267-005-0295-y.
Fischer, L. 1964 [2010]. Gandhi: His Life and Message for the
World. Penguin-Random House (Signet Classics), New York,
NY, E.U.A. 224 p.
Fleury, L.C. & Almeida, J. 2013. The construction of the Belo
Monte hydroelectric power plant: Environmental conflict
and the development dilemma. Ambiente & Sociedade 16(4):
141-158. http://www.scielo.br/pdf/asoc/v16n4/en_09.pdf
Folha de São Paulo. 2011. Dilma retalia OEA por Belo Monte e
suspende recursos. Folha de São Paulo, 30 de abril de 2011, p. B7.
Garzón, B.R, do Valle, R.S.T. & Amorim, L. 2015. Por que a
lei não se aplica a Belo Monte: A suspensão de segurança.
p. 156-169 In: Vozes do Xingu: Coletânea de artigos para o
Dossiê Belo Monte: Vozes do Xingu. Anexo da versão online de:
Villas-Bôas, A., Garzón, B.R., Reis, C., Amorim, L. & Leite,
L. (Eds.). Dossiê Belo Monte: Não Há Condições para a Licença
de Operação. Instituto Socioambiental (ISA), Brasília, DF. 205
p. http://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.
org/files/dossie-belo-monte-site.pdf
Glass, V. 2006. Entidades repudiam declaração de Lula sobre
povos tradicionais. Carta Maior, 24 de novembro de 2006.
http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Meio-Ambiente/
Entidades-repudiam-declaracao-de-Lula-sobre-povostradicionais/3/12236
Graeff, B. 2012. Should we adopt a specific regulation to
protect people that are displaced by hydroelectric projects?
Reflections based on Brazilian law and the ‘Belo Monte’ case.
Florida A&M University Law Review 7(2): 261–285. http://
commons.law.famu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1064&
context=famulawreview

Livro Hidrelétricas V.3.indb 52

Guapindaia, A.A.C. 2009. Ofício No. 302/2009/PRES-FUNAI.
Assunto – Parecer Técnico. 14 de outubro de 2009. Fundação
Nacional do Índio (FUNAI), Brasília, DF. 1 p. Disponível em:
http://www.ibama.gov.br/licenciamento/index.php
Guzmán, T.D. s/d [C. 2011]. Writing indigenous activism
in Brazil: Belo Monte and the Acampamento Indígena
Revolucionário. University of Miami, Miami, FL, E.U.A.
37 p. http://acontracorriente.chass.ncsu.edu/index.php/
acontracorriente/article/downloadSuppFile/99/27
Hance, J. 2011. Half a million people sign petition against Belo
Monte, Brazilian mega-dam. Mongabay, 08 de fevereiro de
2011. http://news.mongabay.com/2011/02/half-a-millionpeople-sign-petition-against-belo-monte-brazilian-megadam/
Hernández, F.M. & Santos, S.B.M. 2011. Ciência, cientistas
e democracia desfigurada: O caso de Belo Monte. Novos
Cadernos NAEA 14(1): 79–96. http://www.periodicos.ufpa.
br/index.php/ncn/article/view/599/851
Hochstetler, K. 2011. The politics of environmental licensing:
Energy projects of the past and future in Brazil. Studies
in Comparative International Development 46(4): 349–371.
https://doi.org/10.1007/s12116-011-9092-1
Hurwitz, Z. 2011. IBAMA President resigns over Belo Monte
licensing. International Rivers, 13 de janeiro de 2011. https://
www.internationalrivers.org/blogs/258/ibama-presidentresigns-over-belo-monte-licensing
ILO (International Labor Organization). 2005. Contribution
of the ILO. International Workshop on Free, Prior and
Informed Consent and Indigenous Peoples (New York,
17-19 January 2005). PFII/2005/WS.2/4. United Nations
Department of Economic and Social Affairs, Division
for Social Policy and Development, Secretariat of the
Permanent Forum on Indigenous Issues, New York, NY,
E.U.A. http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/
workshop_FPIC_ILO.doc
Indriunas, L. 1998. FHC inaugura obras em viagem ao Pará. Folha
de São Paulo, 14 de julho de 1998, p. 1-17. http://www1.folha.
uol.com.br/fsp/brasil/fc14069828.htm
International Rivers. 2010. Discurso do Pres. Lula no Ato por
Belo Monte. International Rivers, 22 de junho de 2010.
https://www.internationalrivers.org/pt-br/node/4293
ISA (Instituto Socioambiental). 2014. A dívida de Belo Monte.
ISA Brasília, DF. http://www.socioambiental.org/pt-br/blog/
blog-do-xingu/infografico-belo-monte
Jouberte, M.L.S. & de Mello, S.C.B. 2014. The meanings of
Belo Monte in the discourse of social media. PPGCOM
– ESPM, Comunicação Mídia e Consumo 11(30): 13-38.
http://revistacmc.espm.br/index.php/revistacmc/article/
viewFile/649/pdf_1
Junk, W.J. & de Mello, J.A.S.N. 1990. Impactos ecológicos das
represas hidrelétricas na bacia amazônica brasileira. Estudos
Avançados 4(8): 126-143. https://doi.org/10.1590/S010340141990000100010

8/26/2019 9:09:59 AM

A Barragem de Belo Monte: Lições de uma
luta por recursos na Amazônia.

Justiça Global Brasil. 2012. OIT diz que governo violou
Convenção 169 no caso de Belo Monte. Justiça Global
Brasil, 05 de março de 2012. http://global.org.br/programas/
oit-diz-que-governo-violou-convencao-169-no-caso-debelo-monte/
Keck, M.E. & Sikkink, K. 1998. Activists Beyond Borders: Advocacy
Networks in International Politics. Cornell University Press,
Ithaca, NY, E.U.A. 240 p.
Leite, R.C.C. 2010. Belo Monte, a floresta e a árvore. Folha de
São Paulo, 19 de maio de 2010, p. A-3. http://www1.folha.
uol.com.br/fsp/opiniao/fz1905201009.htm
Lima, K. 2009. Lobão vê ‘forças demoníacas’ que impedem
hidrelétricas. O Estado de São Paulo, 29 de setembro de
2009. http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,lobaove-forcas-demoniacas-que-impedem-hidreletricas,442767
MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens). 2013. Consórcio
de Belo Monte proíbe atingidos de se manifestarem. MAB, 18
de março de 2013. http://www.mabnacional.org.br/noticia/
cons-rcio-belo-monte-pro-be-atingidos-se-manifestarem-0
MacLeod, J. s/d [C. 2014]. The Belo Monte Dam: Social
movements, law and state repression. https://www.
jasondmac leod.com/the-belo-monte-dam-socialmovements-law-and-state-repression/
Magalhães, S.B. & F.D.M. Hernandez, (Eds.). 2009. Painel de
Especialistas: Análise Crítica do Estudo de Impacto Ambiental
do Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte. Painel de
Especialistas sobre a Hidrelétrica de Belo Monte, Belém,
Pará. Disponível em: http://www.fase.org.br/projetos/
clientes/noar/noar/UserFiles/17/File/Belo_Monte_
pareceres_Painel.pdf
McCormick, S. 2006. The Brazilian anti-dam movement:
Knowledge contestation as communicative action.
Organization & Environment 19(3): 321-346. https://doi.
org/10.1177/1086026606292494
McCormick, S. 2007. The governance of hydro-electric dams
in Brazil. Journal of Latin American Studies 39(2): 227-261.
https://doi.org/10.1017/S0022216X07002374
McCormick, S. 2011. Damming the Amazon: L ocal
movements and transnational struggles over water.
Society & Natural Resources 24(1): 34-48. https://doi.
org/10.1080/08941920903278129
McCully, P. 2009. Glenn Ross Switkes (1951-2009).
International Rivers, 22 de dezembro de 2009. http://
www.internationalrivers.org/resources/glenn-rossswitkes-1951-2009-3503
Medeiros, H.F. 2010 Fatos sobre Belo Monte. Folha de São Paulo,
01 de junho de 2010. http://www1.folha.uol.com.br/fsp/
opiniao/fz0106201008.htm
Medialivre. 2011. FUNAI afirma que não fez oitivas indigenas
sobre Belo Monte. YouTube, 17 de fevereiro de 2011. https://
www.youtube.com/watch?v=zdLboQmTAGE
Miotto, K. 2011. Norte Energia inicia obras de Belo Monte.
(O) Eco Notícias, 09 de março de 2011. http://www.oeco.

Livro Hidrelétricas V.3.indb 53

53

com.br/salada-verde/24867-norte-energia-inicia-obrasde-belo-monte
Moreira, P.F. (Ed.) 2012. Setor Elétrico Brasileiro e a
Sustentabilidade no Século 21: Oportunidades e Desafios. 2a
ed. Rios Internacionais, Brasília, DF. Brasil. http://www.
internationalrivers.org/node/7525
Nader, V. 2008. Mentira institucionalizada justifica Hidrelétrica
de Belo Monte. Correio Cidadania, 17 de junho de 2008.
http://www.correiocidadania.com.br/content/view/1955/
Norte Energia SA. 2014. Plano de gerenciamento integrado da
Volta Grande do Xingu UHE Belo Monte. Empresa Norte
Energia SA, Número/código do documento PL_SFB_
Nº001_PGIVG_ 25-02-20-LEME, Empresas Participantes:
LEME Engenharia. Fevereiro/2014. Norte Energia SA, Rio
de Janeiro, RJ. 55 p. http://www.ibama.gov.br/licenciamento/
index.php
Palmquist, H. 2014. Usina Teles Pires: Justiça ordena parar e
governo federal libera operação, com base em suspensão de
segurança. Ponte, 27 de novembro de 2014. http://ponte.org/
usina-teles-pires-justica-ordena-parar-e-governo-federallibera-operacao-com-base-em-suspensao-de-seguranca/
Paredes, J. 2015. Bolivia y Brasil pactan ampliar aún más
integración energética. La Razón [La Páz] 13 de março de
2015. http://www.la-razon.com/economia/Acuerdo-BoliviaBrasil-ampliar-integracion-energetica_0_2233576658.html
PCE (Projetos e Consultorias de Engenharia, Ltda.), FURNAS
(Furnas Centrais Elétricas, S.A.) & CNO (Construtora
Noberto Odebrecht, S.A.). 2004. Complexo Hidrelétrico
do Rio Madeira: Estudos de Viabilidade do AHE Jirau,
Processo N8 PJ-0519-V1-00-RL-0001, PCE, FURNAS &
CNO, Rio de Janeiro, RJ. Disponível em: http://philip.inpa.
gov.br/publ_livres/Dossie/Mad/BARRAGENS%20DO%20
RIO%20MADEIRA.htm
Pinto, L.F. 2002. Hidrelétricas na Amazônia: Predestinação,
Fatalidade ou Engodo?. Edição Jornal Pessoal, Belém, Pará.
124 p.
Pinto, L.F. 2003. Corrigida, começa a terceira versão da usina
de Belo Monte. Jornal Pessoal, 28 de novembro de 2003.
Disponível em: http://philip.inpa.gov.br/publ_livres/
Dossie/BM/Outros/Lúcio_Flávio_Pinto-Belo_Monteterceira_versao.pdf
Prudente, A.S. 2013. O terror jurídico-ditatorial da suspensão de
segurança e a proibição do retrocesso no estado democrático
de direito. Revista Magister de Direito Civil e Processual
Civil 10: 108–120. http://www.icjp.pt/sites/default/files/
papers/o_terror_juridico_completo.pdf.
Prudente, A.S. 2014. A suspensão de segurança como instrumento
agressor dos tratados internacionais. Revista Justiça e
Cidadania, No. 165. http://www.editorajc.com.br/2014/05/
suspensao-segurancainstrumento-agressor-tratadosinternacionais/.
Puentes, A. & Vieira, A.V. 2015. Brasil não cumpre: Belo Monte
na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. p. 161163. In: Vozes do Xingu: Coletânea de artigos para o Dossiê Belo

8/26/2019 9:09:59 AM

54

Hidrelétricas na Amazônia
Impactos Ambientais e Sociais na Tomada de
Decisões sobre Grandes Obras

Monte: Vozes do Xingu. Anexo à versão online de: VillasBôas, A., Garzón, B.R. Reis, C., Amorim, L. & Leite, L.
(Eds.). Dossiê Belo Monte: Não Há Condições para a Licença de
Operação. Instituto Socioambiental (ISA), Brasília, DF. 205
p. http://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.
org/files/dossie-belo-monte-site.pdf
Rapoza, K. 2011. Over a million people sign petition against
Brazil’s ‘Pandora Dam’. Forbes, 20 de dezembro de 2011.
http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2011/12/20/overa-million-people-sign-petition-against-brazils-pandoradam/#53a020844a86
Rosa, L.P. 2001. O Apagão: Por que veio? Como sair dele? Editora
Revan, Rio de Janeiro, RJ. 128 p.
Rosenn, K.S. 1971. The jeito: Brazil’s institutional bypass of
the formal legal system and its development implications.
American Journal of Comparative Law 19: 14-49.
Salm, R. 2009a. Belo Monte: Mentira institucionalizada. Correio
da Cidadania, No. 682, 04 de dezembro de 2009. http://www.
correiocidadania.com.br/index.php?option=com_content&t
ask=view&id=4029&Itemid=79
Salm, R. 2009b. Belo Monte: A farsa das audiências públicas.
Correio da Cidadania, No. 674, 05 de outubro de 2009. http://
www.correiocidadania.com.br/index.php?option=com_cont
ent&task=view&id=3827&Itemid=79
Santayana, G. 1905. Reason in common sense. In: The Life of
Reason: The Phases of Human Progress. Dover Publications,
New York, NY, New York, NY, E.U.A. Vol. 1. https://www.
gutenberg.org/files/15000/15000-h/vol1.html
Santos, L.A.O. & de Andrade, L.M.M. (Eds.). 1990. Hydroelectric
Dams on Brazil ’s Xingu River and Indigenous Peoples.
Cultural Survival Report 30. Cultural Survival, Cambridge,
Massachusetts, E.U.A. 192 p.
Saracura, V.F. 2015. History of studies on Belo Monte
hydroelectric power station. Brazilian Journal of Biology
75(3) Supplement 1: S5-S9. https://doi.org/10.1590/15196984.7503BM
Sassine, V. & de Souza, A. 2016. Belo Monte: Obras da usina
foram tratadas na casa de empreiteiro. O Globo, 06 de
fevereiro de 2016. http://oglobo.globo.com/brasil/cardealadmite-reuniao-em-casa-de-empreiteiro-para-tratar-debelo-monte-18609859

Livro Hidrelétricas V.3.indb 54

Sevá Filho, A.O. 1990. Works on the great bend of the Xingu--A
historic trauma? p. 19-41. In: Santos, L.A.O. & de Andrade,
L.M.M. (Eds.) Hydroelectric Dams on Brazil’s Xingu River
and Indigenous Peoples. Cultural Survival Report 30. Cultural
Survival, Cambridge, Massachusetts, E.U.A. l92 p.
Sevá Filho, A.O. 2014. Profanação hidrelétrica de Btyre/Xingu.
Fios condutores e armadilhas (até setembro de 2012). p.
170-205 In: de Oliveira, J.P. & Cohn, C. (Eds.). Belo Monte
e a Questão Indígena. Associação Brasileira de Antropologia
(ABA), Brasília, DF. 337 p. http://www.abant.org.br/
file?id=1381
Sevá Filho, A.O. & Switkes, G. (Eds.). 2005. Tenotã-mõ: Alertas
sobre as Conseqüências dos Projetos Hidrelétricos no Rio Xingu,
Pará, Brasil. International Rivers Network, São Paulo, SP. 344
p. Disponível em: http://www.xinguvivo.org.br/wp-content/
uploads/2010/10/Tenotã-Mo.pdf
Siciliano, A.L. 2011. O caso de Belo Monte na Comissão
Interamericana de Direitos Humanos: Análise em dois níveis.
Trabalho apresentado no III Simpósio de Pós-Graduação em
Relações Internacionais do Programa “San Tiago Dantas”
(UNESP, UNICAMP e PUC/SP) 8 a 11 de novembro de
2011. 25 p. http://www.santiagodantassp.locaweb.com.br/
br/simp/artigos2011/andre_siciliano.pdf
Villas-Bôas, A., Garzón, B.R., Reis, C., Amorim, L. & Leite, L.
2015. Dossiê Belo Monte: Não Há Condições para a Licença de
Operação. Instituto Socioambiental (ISA), Brasília, DF. 55 p.
Disponível em: http://t.co/zjnVPhPecW
Xingu Vivo. 2011a. Em video, Funai garante que reuniões com
indígenas não foram oitivas. Xingu Vivo, 18 de fevereiro
de 2011. http://www.xinguvivo.org.br/2011/02/18/funaiafirma-que-nao-fez-oitivas-indigenas-sobre-belo-monte/
Xingu Vivo. 2011b. Belo monte de asneiras, por Curt Trennepohl.
Youtube, 15 de julho de 2011. http://www.youtube.com/
watch?v=EUp-Mn4UkmQ&noredirect=1
Xingu Vivo. 2013. Funcionário de Belo Monte é flagrado
espionando Xingu Vivo para informar ABIN. Xingu
Vivo, 25 de fevereiro de 2013. http://www.xinguvivo.org.
br/2013/02/25/funcionario-de-belo-monte-e-flagradoespionando-reuniao-do-xingu-vivo-para-informar-bin/

8/26/2019 9:09:59 AM

Hidrelétricas na Amazônia
Impactos Ambientais e Sociais na Tomada de
Decisões sobre Grandes Obras

55

Capítulo 4
Desinformação planejada: O exemplo da
barragem de Belo Monte como fonte de
gases de efeito estufa
Philip M. Fearnside

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA).
Av. André Araújo, 2936 - CEP: 69.067-375, Manaus, Amazonas, Brasil.
E-mail: pmfearn@inpa.gov.br

Tradução de:
Fearnside, P.M. 2017. Planned disinformation: The example of the Belo Monte Dam as a source of greenhouse gases. p. 125-142. In: L.-R. Issberner & P. Lena (Eds.) Brazil in the Anthropocene: Conflicts between Predatory
Development and Environmental Policies. Routledge, Taylor & Francis Group, New York, E.U.A. 368 p.

Livro Hidrelétricas V.3.indb 55

8/26/2019 9:09:59 AM

56

Hidrelétricas na Amazônia
Impactos Ambientais e Sociais na Tomada de
Decisões sobre Grandes Obras

INTRODUÇÃO
“Desinformação” (informações falsas, deliberadamente incompletas ou deturpadas) é uma hipótese que assombra as discussões do desenvolvimento
da Amazônia, particularmente, os maciços planos do
governo brasileiro para a construção de hidrelétricas
como a Belo Monte. Planos para a construção de
usina hidrelétrica na Amazônia brasileira indicam
dezenas de grandes barragens e mais de uma centena
de outras menores. A tomada de decisão no Brasil é
crítica a estes empreendimentos, não só por causa do
grande número de barragens na Amazônia brasileira, mas também porque o Brasil financia e constroi
muitas barragens em países vizinhos (e.g., Fearnside,
2014a). Os impactos das barragens incluem efeitos
sobre povos indígenas, tais como a perda de peixes e
outros recursos dos rios naturais. Os impactos do reassentamento de pessoas urbanas e rurais representam uma concentração do custo humano desta forma de desenvolvimento (e.g., Fearnside, 1999). Isto
também é o caso dos impactos sobre os moradores a
jusante, que perdem a subsistência baseada na pesca
e na agricultura de várzea. Impactos dos reservatórios na saúde incluem a proliferação de insetos e a
metilação do mercúrio (transformando este metal
em sua forma venenosa) (e.g., Leino & Lodenius,
1995). Perda de floresta ocorre não só de inundação
direta, mas também do desmatamento por moradores deslocados, pela construção de estradas, por
imigrantes e investimentos atraídos para a área, e
pelo agronegócio viabilizado pelas hidrovias associadas a muitas das barragens (e.g., Alencar, 2016;
Alencar et al., 2015; Barreto et al., 2011; Fearnside,
2001). As emissões de gases de efeito estufa pelas
barragens incluem o dióxido de carbono oriundo da
decomposição das árvores mortas pela inundação e a
emissão de óxido nitroso e especialmente de metano
da água nos reservatórios e da água que passa através das turbinas e vertedouros. O crédito de carbono
para barragens sob o mecanismo de desenvolvimento limpo do Protocolo de Quioto agora representa
uma importante fonte adicional de impacto sobre o
aquecimento global, porque praticamente todas as
represas que foram concedidos créditos seriam construídas de qualquer maneira mesmo sem esta subvenção, significando que os países que compram o
crédito podem emitir gases sem existir um genuíno
deslocamento para neutralizar o impacto das emissões (Fearnside, 2013a,b, 2015a).
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Os gases de efeito estufa das emissões das barragens são uma área onde a hipótese de desinformação surge como explicação para o discurso oficial.
Hidrelétricas continuam a ser retratadas como uma
energia “limpa”, com emissões zero ou insignificantes muito tempo depois que isto é conhecido por ser
falso. Embora as emissões indicadas no Estudo de
Impacto Ambiental (EIA) de Belo Monte seriam
insignificantes, esta barragem, juntamente com pelo
menos uma outra que seria necessária a montante
para fornecer água para as turbinas de Belo Monte
na época da seca, teria um impacto negativo sobre
o aquecimento global durante pelo menos 41 anos,
com a magnitude do impacto sendo superior à emissão da Grande São Paulo durante os primeiros dez
anos (Fearnside, 2009a,b). Este impacto negativo é
baseado na comparação com a mesma geração de
energia com combustíveis fósseis. Claro, o impacto relativo das barragens seria pior se comparado
com medidas para aumentar a eficiência do uso da
eletricidade ou de gerar com fontes como eólica e
solar. A opção de simplesmente não gerar eletricidade, parte do que seria exportada para outros países
na forma de lingotes de alumínio, daria o melhor
resultado (Fearnside, 2016a). O que domina a vista
do público é a ideia de que hidrelétricas produzem
“energia limpa”, que é constantemente repetida pelo
governo brasileiro e pelas indústrias hidrelétricas e
de alumínio.

BARRAGENS COMO A “ÚNICA OPÇÃO”
“Desinformação”, um eufemismo para informações falsas, deliberadamente incompletas ou deturpadas, é um termo adotado pela Agência Central de
Inteligência dos E.U.A. (CIA) (Agee, 1975). Esta
definição é essencialmente idêntica ao termo menos
palatável “mentira”, ou seja, uma declaração falsa
apresentada como sendo verdadeira e com a intenção de lubridiar alguém.

Uma das áreas que melhor ilustra isto é a das hidrelétricas na Amazônia. O assunto é quase sempre
apresentado com o enquadramento adotado pelos
proponentes das obras, ou seja, uma decisão entre a
hidrelétrica e o desenvolvimento do País, ou, então,
a única alternativa contra um a apagão ou o sacrifico
das esperanças dos que ainda vivem sem luz elétrica.
Este é um caso de desinformação que ganhou aceitação generalizada através da repetição constante.
Não mencionada é a presunção subjacente, que não
está sendo repassada pela mídia, de que se continue
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exportando parte da energia na forma de lingotes
de alumínio e de outros metais eletro-intensivos.
A primeira pergunta tem que ser: “O que será feito
com a energia?”. Só depois disso vem as perguntas
sobre os impactos de cada obra. No caso de Belo
Monte (Figura 1), os proponentes foram bem sucedidos em evitar qualquer discussão dos impactos das
outras barragens acima de Belo Monte. Em todos
os casos, a questão das emissões de gases de efeito
estufa pelas hidrelétricas tem sido ausente, muitas
vezes simplesmente repetindo a afirmação de que se
trata de energia “limpa”.
Quase sempre que surge o assunto de hidrelétricas, inclusive com relação às suas emissões de gases
de efeito estufa, a presunção é de que “precisamos”
de mais energia, e, portanto, é sempre uma escolha
entre a barragem ou outra fonte, geralmente combustível fóssil. O que será feito com a energia raramente fica questionado. No entanto, isto é a questão mais básica, e tem que ser respondida antes de
poder dizer qual é o impacto líquido da hidrelétrica. No caso de Belo Monte, por exemplo, boa parte da energia é para fazer alumina e alumínio para
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exportação, o que representa quase a pior de todas
as possíveis opções em termos de gerar emprego
no Brasil. Beneficiamento de alumínio gera apenas
1,46 empregos por gigawatt-hora de eletricidade
consumida (Fearnside, 2016a), o único uso pior
sendo ferro-liga, que também está sendo exportado
(Bermann & Martins, 2000, p. 90). Deixar de exportar o alumínio e outros produtos eletro-intensivos,
seria a primeira medida (Fearnside, 2016a). Depois,
há muitas maneiras em que o uso da energia poderia ser mais eficiente (Baitelo et al., 2013; Bermann,
2003; Moreira, 2012). O item mais evidente é o
chuveiro elétrico, que é uma maneira extremamente
ineficiente de obter água quente. Segundo o Plano
Nacional de Mudanças Climáticas, 5% de todo o
consumo de eletricidade no Brasil é para esquentar água (Brasil, CIMC, 2008). Isto é mais do que
a energia de Belo Monte ou de qualquer outra hidrelétrica planejada. Grande parte do aquecimento
de água pode ser feito com aquecimento solar, e o
restante seria mais eficientemente esquentado a gás.
O Brasil é um dos únicos países do mundo que usa
o chuveiro elétrico. A falta de lógica do ponto de
vista do País fica evidente do fato que um chuveiro

Figura 1. Barragens mencionadas no texto: 1.) Balbina, 2) Samuel, 3.) Curuá-Una, 4.) Tucuruí, 5). Belo Monte, 6.) Babaquara (Altamira), 7.) Petit Saut.
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que custa aproximadamente R$30 ao indivíduo para
instalar e custa R$2-3 mil ao País para instalar a capacidade de gerar a eletricidade para suprir o chuveiro (Cidades Solares, 2006). Só depois de avançar
na eficiência viriam as outras fontes de geração de
energia (solar, eólica, etc.) e, finalmente, as hidrelétricas – com prioridade sempre para as opções de
menor impacto.

BARRAGENS COMO “ENERGIA LIMPA”
Uma das áreas onde a desinformação é evidente é o retrato de hidrelétricas como energia “limpa”,
isenta de emissões. Infelizmente, este não é o caso,
especialmente por represas tropicais. As hidrelétricas
têm uma emissão de gases que pode ser entendida
a partir do desenho do vertedouro. Por exemplo, em
Tucuruí (Fearnside, 2004a), a água era tirada a uma
profundidade de 20 m em Tucuruí-I, o que aumentou
para 24 m desde 2002 com o Tucuruí-II. A comporta
de aço é levantada, abrindo uma fenda, e a água desce
um “pulo de esqui” e é jogada para cima, sendo pulverizada em bilhões de gotículas. Isto faz parte do desenho da barragem, intencionado a oxigenar a água para
diminuir a mortandade de peixes no rio a jusante. No
entanto, o outro lado da moeda é que todo o metano
dissolvido na água é lançado para o ar imediatamente. O metano (CH4) é um gás de efeito estufa muito
mais poderoso que o gás-carbônico (CO2). O metano
é formado quando a matéria orgânica decompõe em
ambientes sem oxigênio, como é o caso no fundo de
um reservatório. A água no reservatório separa em
duas camadas: uma na superfície com aproximadamente 2-8 m de espessura onde a água é mais morna
e fica em contato com o ar, e outra com água mais
fria nas partes mais profundas do perfil. A água nas
duas camadas normalmente não se mistura, e o metano fica preso na camada do fundo. A saída para os
vertedouros está abaixo da divisória que separa as
duas camadas, e a tomada de água para as turbinas é
ainda mais funda. A concentração de metano medida em Tucuruí aumenta com profundidade, e chega
a níveis bem altos nos níveis onde a água é retirada
do lago (Fearnside, 2002, 2004b). Esta água sai sobre
alta pressão, e imediatamente fica a uma pressão de
apenas uma atmosfera na saída das turbinas. A solubilidade de gases na água é proporcional à pressão, e,
portanto, a maior parte do metano dissolvido na água
sairá em bolhas na saída das turbinas. É a mesma coisa que acontece quando abre uma garrafa de Coca
Cola e as bolhas de CO2 começam a sair assim que a
pressão é liberada.
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A matéria orgânica que é convertida em metano
vem de fontes em dois grupos: os estoques iniciais,
tais como as folhas das árvores na área inundada e
o carbono no solo inundado, e os estoques renováveis, tais como as macrófitas que crescem na água
e as ervas que crescem na zona de deplecionamento, ou seja, o grande lamaçal que forma anualmente
quando o nível da água é rebaixado no reservatório.
A vegetação que cresce nesta zona é mole, principalmente composta de gramíneas, que apodrecem
rapidamente abaixo d’água (bem diferente da madeira, que se decompõe de forma muito lenta). A
vegetação na zona de deplecionamento é enraizada
no fundo, onde, na hora que o nível da água sobe, ela
se decompõe na zona sem oxigênio e gera metano.
Quando crescem, as plantas tiram carbono do ar em
forma de CO2 pela fotossíntese, e, quando morrem
inundadas, elas devolvem este carbono em forma de
CH4. Por ser uma emissão que se repete todo ano de
forma sustentável, a hidrelétrica funciona como uma
“fábrica de metano” (Fearnside, 2008).
A ELETRONORTE (a empresa paraestatal
dona da usina de Tucuruí) reagiu ao meu uso da expressão “fábrica de metano” da seguinte forma em
um texto intitulado “Eletronorte responde ao New
York Times”:

Finalmente, a Eletronorte não aceita mais, após 20 anos
de exaustivas e repetidas explicações como esta, que “cientistas” continuem afirmando sem qualquer comprovação
que “Tucuruí é virtualmente uma fábrica de metano”.
Virtuais têm sido essas previsões catastróficas que apenas
corroboram a opinião de quem, quer esteja bem informado ou não, deseja nada mais do que falar mal do Brasil.
(Brasil, ELETRONORTE, 2004).

Outra contribuição das barragens ao aquecimento global vem da madeira da floresta que é inundada.
Isto representa um estoque substancial de carbono
que leva a uma emissão de CO2 pela decomposição
das árvores mortas que projetam fora da água. Esta
emissão de CO2 se soma ao grande pulso de produção de metano pela decomposição abaixo da água
das folhas que caem dessas árvores. A Hidrelétrica
de Balbina é o pior exemplo, com um grande reservatório raso que gera pouca energia. O reservatório
tem aproximadamente 3.300 ilhas (Feitosa et al.,
2007), aumentando o impacto na floresta e também formando milhares de baías com água parada.
Balbina tem mais impacto que a geração da mesma
energia com combustível fóssil (Fearnside, 1995).
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Embora um grupo do Canadá já havia identificado hidrelétricas naquele país como fontes de gases
de efeito estufa dois anos antes (Rudd et al., 1993),
foi a minha publicação de 1995 que provocou uma
reação ferrenha da indústria hidrelétrica no mundo
inteiro, inclusive no Brasil. A Associação de Energia
Hidrelétrica dos E.U.A. chamou a ideia de uma
“asneira” (ver IRN, 2002). Mas as outras barragens
amazônicas também permanecem piores que combustíveis fósseis durante muitos anos, como no caso
de Tucuruí, Samuel e Curuá-Una (Fearnside, 2002,
2005a,b). O então presidente da ELETROBRÁS
me atacou como sendo sujeito às “tentações” dos lobbies nucleares e de termoelétricas (Rosa et al., 2004),
e de estar apenas fazendo “reivindicações políticas”
(Rosa et al., 2006; ver respostas: Fearnside, 2004a,
2006a). Lançou a seguinte explanação do fenômeno:
Embora ele [Fearnside] selecionou a Coca-Cola como
exemplo, que é altamente simbólico de sua maneira de
pensar, pois ele podia igualmente bem ter escolhido o guaraná – um refrigerante que é muito popular no Brasil,
aromatizado com bagas amazônicas. É mais fácil ver as
bolhas, pois o guaraná é transparente, enquanto a CocaCola é escura. As pessoas no Brasil muitas vezes se sentam
em torno de uma mesa para conversar enquanto bebem,
com as garrafas abertas e os copos cheio durante meia hora
ou mais, sem perder completamente as bolhas. Em vez de
fast food, o costume brasileiro é uma bebida relaxante.
(Rosa et al., 2006).

Isto é a origem do termo “fizzy science” (“ciência efervescente”), com referência ao barulho
que as bolhas fazem quando saem de um refrigerante. “Fizzy Science” é o título da publicação de
International Rivers (uma ONG ambientalista)
sobre o papel de conflitos de interesse da indústria
hidrelétrica em pesquisa sobre as emissões das barragens (McCully, 2006).
O chefe do setor de clima do Ministério da
Ciência e Tecnologia (MCT), que também era responsável pelo inventário nacional de gases de efeito estufa que foi entregue a Convenção de Clima
em 2004, convocou uma reunião sobre as emissões
das hidrelétricas, e depois colocou o transcrito do
evento no site de MCT. Nisto ele deixou explícito
que o grupo de ELETROBRÁS foi chamado para
elaborar esta parte do relatório justamente para evitar consequências políticas indesejáveis se grandes
emissões de hidrelétricas fossem admitidas:

“Nós [o setor de clima do MCT] conversamos com o Prof.
Pinguelli [Rosa] e eu pedi ajuda da ELETROBRÁS
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[sobre o assunto de emissões de gás de efeito estufa de hidrelétricas]; aliás quem coordenou esse trabalho [i.e., as
estimativas das emissões por hidrelétricas, apresentadas
no Inventário Nacional (Brasil, MCT, 2004)] foi a
ELETROBRÁS exatamente por causa disso, porque esse
assunto estava virando político. Ele tem um impacto muito grande no nível mundial, nós vamos sofrer pressão dos
países desenvolvidos por causa desse assunto. E esse assunto era pouco conhecido. É maltratado. Ele é maltratado e
continua sendo maltratado pelo próprio Philip Fearnside
e nós temos que tomar muito cuidado. Esse debate que esta
acontecendo agora na imprensa mostra claramente isso,
quer dizer, você pega qualquer declaração e leva para um
lado para mostrar que o Brasil não é limpo, que o Brasil
está se omitindo muito, que o Brasil, implicitamente, no
futuro tem que ter compromisso [para reduzir as emissões].
Esse que é o grande debate político e nós estamos nos preparando para isso.” (Brasil, MCT, 2002).

De fato, as emissões muito pequenas calculadas no Inventário Nacional para hidrelétricas omitem completamente as emissões da água que passa
pelas turbinas e vertedouros (Brasil, MCT, 2004, p.
152). A emissão dada para a hidrelétrica de Tucuruí
no Inventário Nacional foi de apenas 0,56 milhões
de toneladas de carbono equivalente a CO2 por ano
(para 1998-1999), uma discrepância de 1.437% comparado com meu valor de 8,55 ± 1,55 milhões de toneladas de carbono equivalente a carbono de CO2 por
ano para 1990 (Fearnside, 2002). Para a hidrelétrica
de Samuel o Inventário Nacional calculou 0,12 milhões de toneladas de carbono equivalente a carbono
de CO2 por ano (para 1998-1999), uma discrepância
de 1.150% comparado com meu valor de 1,5 milhões
para 1990 ou 146% comparado com meu valor de
0,29 milhões para 2000 (Fearnside, 2005a,b).
O mesmo grupo persiste em alegar que:

Muita polêmica tem sido estabelecida recentemente a
partir de estudos realizados em reservatórios amazônicos,
especialmente a partir de estudos teóricos e baseados em
extrapolações desprovidas de critérios científicos estabelecidos. Estes estudos têm forte viés contra qualquer tipo de
aproveitamento hidrelétrico na Amazônia e colocam em
dúvida a viabilidade destes empreendimentos no que se
refere às emissões de gases de efeito estufa e foram realizados para as hidrelétricas de Tucuruí, Samuel e Balbina
(Fearnside 1995, Fearnside 1996, Kemenes et al. 2007).
(dos Santos et al., 2008).

Infelizmente, quem lê os trabalhos citados na
passagem acima encontrará um mundo diferente.
Kemenes et al. (2007) mediram uma grande emissão
na hidrelétrica de Balbina e fez os cálculos para outras represas amazônicas, indicando todas as outras
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barragens como sendo pior do que os combustíveis
fósseis (Kemenes et al., 2008). Erros adicionais nos
cálculos do grupo ELETROBRÁS pioram ainda
mais o quadro para hidrelétricas, aproximadamente triplicando a parte da emissão por bolhas e difusão pelas superfícies dos reservatórios (Fearnside &
Pueyo, 2012; Pueyo & Fearnside, 2011). As emissões previstas para barragens planejadas do tipo armazenamento mostram emissões mais elevadas do
que os combustíveis fósseis (de Faria et al., 2015;
Fearnside, 2016b). Em 2013, a Presidente Dilma
Rousseff anunciou uma mudança na prioridade, deixando de priorizar barragens a fio d’água para dar
prioridade às barragens do tipo armazenamento na
Amazônia (Borges, 2013). Esta mudança de política
foi confirmada pelo governo de Presidente Michael
Temer por uma declaração do Diretor-Geral da
Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL
(Borges, 2016).

BELO MONTE E O AQUECIMENTO GLOBAL
Belo Monte é uma hidrelétrica de 11.233 MW
no Rio Xingu, no Estado do Pará. A construção
começou en 2011 e o reservatório foi enchido no
final de 2015. A barragem tem graves impactos ambientais e sociais, incluindo impactos sobre os povos
indígenas, e seu licenciamento e implementação envolveram várias violações dos acordos internacionais
e das proteções constitucionais e da legislação brasileira (ver: Fearnside, 2012a, 2017a,b; Magalhães &
Hernandez, 2009; Vilas-Boas et al., 2015).
Entre os impactos de Belo Monte é a emissão
de gases de efeito estufa (ver: Fearnside, 2011). O
mesmo grupo que preparou a parte sobre hidrelétricas no primeiro Inventário Nacional (Brasil, MCT,
2004) foi responsável pela seção do EIA de Belo
Monte sobre as emissões de gases de efeito estufa. A
estimativa das emissões de metano do futuro reservatório de Belo Monte é descrita da seguinte forma:
.....Se a emissão de metano for similar ao reservatório de
Xingó, a área projetada do reservatório (400 km2) de Belo
Monte emitirá em torno de 29 mg CH4 m-2 d-1. Mas se
for similar ao reservatório de Tucuruí emitirá 112 mg
CH4 m-2 d-1. Em face da incerteza tomamos que emitirá
na média destes dois valores, ou seja, 70,7 mg CH4 m-2 d-1.
Antes da inundação .... chega-se a um valor de emissão
de 48 mg CH4 m-2 d-1, para a presente emissão da área a
ser transformada em reservatório de Belo Monte. (Brasil,
ELETROBRÁS, 2009, Vol. 8, p. 72).
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Novamente, a emissão suposta é mínima devido
à omissão das principais fontes de emissão: as turbinas e vertedouros, além das árvores mortas que apodrecem acima da água (Fearnside, 2009a). No caso
de Belo Monte, há outro grande fator que eleva as
emissões reais para níveis ainda mais altos. Isto é o
efeito de enormes barragens rio acima para controlar a vazão do rio Xingu na altura de Belo Monte.
O EIA-RIMA está todo feito sob a hipótese de que
essas barragens não vão existir, e esse documento de
quase 20 mil páginas se tornaria essencialmente uma
obra de ficção se outras barragens fossem construídas.
O impacto delas é evidente a partir dos dados técnicos. A primeira seria a hidrelétrica de Babaquara
(hoje com o nome mudado para “Altamira”). Pelo
plano original, esta barragem teria um reservatório de
6.140 km2, mais do que o dobro da notória barragem
de Balbina. A variação vertical do nível da água no
reservatório seria 23 m, assim abrindo um lamaçal de
3.580 km2 todo ano como área de deplecionamento.
Isto seria uma “fábrica de metano” sem paralelo na
história dos reservatórios amazônicos.
Meus cálculos indicam um enorme pico de concentração de metano na água de Babaquara (Altamira)
nos primeiros anos oriundo da decomposição da
parte mole da vegetação original e do estoque facilmente oxidado (lábil) do carbono no solo (Fearnside,
2009b). Estas fontes depois diminuem, mas, nos anos
que seguem, a concentração de CH4 oscila, com um
pico a cada ano quando a zona de deplecionamento é
inundada. Isto representa uma emissão que seria sustentada durante toda a vida da barragem. Uma forma
de validação deste resultado vem das medidas de metano na água na hidrelétrica de Petit Saut, na Guiana
Francesa, onde uma oscilação sustentada deste tipo
foi encontrada desde o enchimento do reservatório
em 1994 (Abril et al., 2005).

A grande emissão inicial, combinado com uma
sustentação de um nível razoável de emissão ao longo dos anos, resulta em um tempo de 41 anos para
o complexo de Belo Monte e Babaquara (Altamira)
começar a ter algum benefício líquido em termos de
emissões. Dada as ameaças climáticas na Amazônia
e em outros lugares, este é um período demasiado
longo para esperar para começar a mitigar o aquecimento global. Ademais, o prazo de 41 anos se refere a
um cálculo sem nenhum valor sendo dado ao tempo.
Se algum valor for dado com mais de 1,5% ao ano
de taxa de desconto, a hidrelétrica permanece pior do
que combustível fóssil por mais de um século. O horizonte de tempo considerado é um fator essencial. Se
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for considerado apenas os primeiros 10 anos, a emissão líquida média totaliza 11,2 milhões de toneladas
de carbono equivalente a carbono de CO2 por ano, ou
mais que a emissão da Grande São Paulo (Fearnside,
2009b). Este valor não inclui um desconto pelo valor
do tempo, que ia piorar ainda mais o quadro. Esse cálculo considera o impacto de cada tonelada de metano
como sendo apenas 21 vezes o impacto de uma tonelada de CO2 (a conversão usada pelo Protocolo de
Quioto de 1997). Em 2013 o quinto relatório de avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas (IPCC) aumentou este fator de conversão
para um valor de 34 (incluindo retroalimentações),
ou seja, um impacto 62% maior de metano a partir
de barragens, caso que for usado o mesmo horizonte de 100 anos, ou, se for considerado um horizonte
temporal de 20 anos, o valor sobe para 86 (Myhre et
al., 2013, p. 714). O horizonte de 20 anos é o prazo
relevante para a manutenção da temperatura global
dentro do máximo de aquecimento “bem a baixo” de
2˚C acima da média pré-industrial, conforme acordado em Paris em 2015, e ainda mais considerando a
aspiração no acordo de Paris de um máximo de 1,5°
C (e.g., Fearnside, 2015b). O valor de conversão de 86
efetivamente quadruplica o impacto do metano emitido pelas barragens.

Uma questão-chave é a credibilidade do cenário oficial de ter Belo Monte como a única barragem no Rio Xingu. Desinformação é a explicação
mais lógica para este cenário, a qual os adversários
de Belo Monte se referem como a “mentira institucionalizada” (e.g., Salm, 2009). Este cenário está baseado na decisão do Conselho Nacional de Política
Energética (CNPE), em julho de 2008, de que somente a Belo Monte seria construída no Rio Xingu.
No entanto, há fortes indícios de que este cenário
oficial não corresponde à sequência de eventos que
pode ser iniciada com a construção de Belo Monte
(de Sousa et al., 2006; Fearnside, 2006b, 2012a). O
CNPE é principalmente composto de ministros, e
estes mudam com cada governo e podem mudar sua
opinião a qualquer momento. As altas autoridades
no setor elétrico nunca se conformaram com a resolução do CNPE: o Diretor-Presidente da Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) chamou a
decisão de “o típico caso de dar os anéis para ficar
com os dedos” (Pamplona, 2008). O alto escalão do
poder parece não haver nenhuma intenção de seguir
o cenário oficial: quando a então Ministra do Meio
Ambiente Marina Silva propôs uma reserva extrativista em parte da área que seria inundada pelas
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barragens rio acima de Belo Monte, a então chefa
da Casa Civil (e depois presidente do Brasil) Dilma
Rousseff vetou a proposta “porque poderia atrapalhar a construção de barragens adicionais à usina
de Belo Monte” (Angelo, 2010). Como Presidente,
Dilma Rousseff enfatizou em um discurso que o
Brasil “precisa de barragens com grandes reservatórios” (Borges 2013). Isto parece ser uma alusão para
a represa de Babaquara (Altamira).

Infelizmente, há também uma história de casos
paralelos nas barragens já construídas na Amazônia,
onde as autoridades elétricas anunciaram que não
iam fazer algo e depois fizeram exatamente aquilo
que haviam prometido não fazer. No caso de Balbina,
um “esclarecimento público”, divulgado dias antes de fechar a barragem, prometeu encher apenas
até a cota de 46 m (a elevação acima do nível do
mar), criando um reservatório de 1.580 km2 (Brasil,
ELETRONORTE, 1987a). O enchimento até 50
m seria apenas após anos de estudos da qualidade da
água. Porém, o que sucedeu foi que o reservatório foi
enchido diretamente até os 50 m, e até mesmo um
pouco (10 cm) acima desta marca. Durante o processo de enchimento, este autor obteve o plano a ser
seguido pelos engenheiros da ELETRONORTE
no local da barragem, indicando a intenção de aumentar o nível de água diretamente para a cota de
50 m (Brasil, ELETRONORTE, 1987b). O reservatório de Balbina hoje cobre 2.995,5 km2, de
acordo com nossas medições de imagens de satélite (Feitosa et al., 2007). O reservatório foi operado
consistentemente acima da cota de 50 m, e em dois
anos foi acima da cota de 51 m (Feitosa et al., 2007).

O outro caso de desinformação documentado,
provendo um paralelo para o complexo Belo Monte/
Babaquara, é o projeto Tucuruí-II, que acrescentou
4.000 MW de capacidade para a usina de Tucuruí no
Estado do Pará. Nos termos da lei, qualquer projeto
de hidrelétrica com mais de 10 MW precisava de um
EIA (um limite posteriormente elevado a 30 MW).
A ELETRONORTE estava preparando os termos
de referência para este relatório quando o Presidente
do Brasil simplesmente voou para o Pará e liberou
o dinheiro da obra. A justificativa era que não aumentaria o nível de água no reservatório acima da
cota de 70 m de Tucuruí-I, e, portanto, não teria nenhum impacto e não precisava do estudo (Indriunas,
1998). Após a conclusão da obra, o nível da água
foi levantado, e a usina de Tucuruí vem operando na
cota de 74 m desde 2002 (Fearnside, 2006b,c). Da
mesma forma, após a construção de Belo Monte é
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provável que a construção de Babaquara (Altamira)
simplesmente prossiga quando chegar a sua hora no
cronograma. O cronograma antes de lançar o atual
cenário oficial previa essa barragem enorme entrar
em operação sete anos após Belo Monte (Brasil,
ELETROBRÁS, 1998, p. 145). Nunca foi tão relevante a famosa frase de George Santayana (1905) de
que “Aqueles que não conseguem lembrar do passado são condenados a repeti-lo”.

A lógica das barragens a montante vem do hidrograma do Rio Xingu, ou seja, o fato que durante
3 meses não teria água suficiente para tornar uma
turbina sequer na casa de força principal. Uma análise econômica, feita pelo Fundo de Conservação
Estratégica (CSF), demonstra a completa inviabilidade de Belo Monte sem o armazenamento de água
nas grandes barragens a montante (de Sousa Júnior
et al., 2006). A tentação financeira seria grande de
construir Babaquara (Altamira) após a “crise planejada” de ficar sem água suficiente em Belo Monte,
com um acréscimo de US$ 1,4-2,3 milhões por ano
ao valor da energia gerada em Belo Monte (de Sousa
Júnior et al., 2006, p. 76).

O Rio Tapajós fornece um caso paralelo de desinformação sobre planos para a construção de uma
barragem de alto impacto, particularmente como
parte de um esquema maior que, aparentemente,
não é para ser publicamente admitida até após a
conclusão de um projeto atual. Neste caso, a hidrelétrica de São Luiz do Tapajós desempenha o papel
de Belo Monte e a hidrelétrica de Chacorão o papel
de Babaquara (Altamira). Assim como Babaquara
(Altamira), que inundaria a terra indígena já demarcada, Chacorão inundaria 11.700 ha da Terra
Indígena Munduruku. Esta barragem não está incluída no atual Plano Decenal de Expansão de Energia
(Brasil, MME, 2015), nem no eixo “energia” do
Programa para a Aceleração do Crescimento (PAC)
(Brasil, PR, 2011), mas suas eclusas são incluídas no
eixo “transportes” do PAC e representam uma alta
prioridade para tornar navegável o Rio Tapajós como
hidrovia para o transporte de soja de Mato Grosso
para portos com acesso ao Rio Amazonas (Brasil,
MT, 2010). Uma sequência de eventos está atualmente em curso na bacia do Rio Tapajós que se repete muitas das piores características da história de
Belo Monte (Fearnside, 2015c,d). Da mesma forma,
as várias ilegalidades e injustiças no licenciamento e
na construção de Belo Monte repetem acontecimentos ocorridos poucos anos antes, no caso das barragens do Rio Madeira (Fearnside, 2013c, 2014b,c).
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A reação contra críticas de Belo Monte tem sido
implacável. Rogério César Cerqueira Leite (um influente membro do Conselho Editorial do jornal Folha
de São Paulo) classificou aqueles que criticam a barragem como “pseudo-intelectuais”, “malabaristas”, “arrogantes”, um “exército extemporâneo de Brancaleone
“ e por alguns novos termos que ele contribuiu para a
língua portuguesa para a ocasião: “ecopalermas,” “ignocentes” e “verdolengos” (Leite, 2010; ver respostas:
Fearnside, 2010; Medeiros, 2010). Entre outras declarações, Leite afirmou que os povos indígenas não
devem ter nenhuma objeção para as barragens porque
são “semi-nômades” e podem simplesmente pegar as
suas coisas e passar para outra parte da floresta.

Um dossiê de material pró-barragem foi compilado por Bittencourt (2012), que culmina implicando que os críticos de Belo Monte são marxistas.
Edificação é fornecida por uma longa citação de
Lenin, no sentido de que a chave para alcançar o
verdadeiro comunismo é para trazer energia elétrica
para toda a Rússia a fim de transformar os camponeses rurais em proletários urbanos.
Um exemplo de como as informações sobre
Belo Monte foram distorcidas é fornecido por
uma resposta altamente visível a críticas do projeto que tinha sido apresentada em um vídeo feito
por estrelas de novela da rede Globo de televisão
(Movimento Gota d’Água, 2011). As estrelas de
TV, de fato, cometeram alguns erros factuais ao descrever o projeto de Belo Monte, mas suas críticas
básicas dos impactos sociais e ambientais estavam
corretas. O vídeo foi respondido em um contra-vídeo (Tempestade em Copo d’Água, 2011) feito por
estudantes de engenharia da Universidade Estadual
de Campinas (UNICAMP); cada aluno respondeu
a uma afirmação diferente no vídeo das estrelas da
TV. O contra-vídeo culmina com o professor dos
alunos (um ex-consultor para o consórcio de Belo
Monte) declarando que Belo Monte é um grande
projeto para o Brasil “em todos os aspectos: econômico, ambiental e social.” Eu recomendo o meu debate com o professor, disponível no canal Terra de
televisão de internet (Terra TV, 2011).
Em resposta a uma declaração de que os povos indígenas serão afetados, um aluno respondeu que tinha
feito a “pesquisa” e encontrou que não há áreas indígenas que seriam inundadas pelo reservatório de Belo
Monte; claramente sua pesquisa não incluiu os impactos sobre as duas áreas indígenas a jusante no trecho
100 km de “vazão reduzida”, nem às implicações das
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barragens a montante que complementariam Belo
Monte, como a represa de Babaquara (Altamira). Em
resposta a um questionamento de Belo Monte ser fonte de “energia limpa”, outro aluno afirmou que a água
que sai do reservatório seria “tão limpa quanto entrou”,
pois “sai a mesmíssima água, do jeito que entrou”.
Evidentemente, os alunos haviam perdido os diversos trabalhos na literatura científica constatando altas
concentrações de metano e baixas concentrações de
oxigênio na água liberada por barragens amazônicas.
O contra-vídeo foi transformado em um artigo e capa
da revista Veja (Eler & Diniz, 2011). Uma imagem de
cada estrela de TV e cada aluno que respondeu é mostrada com as declarações em balões no estilo de quadrinhos, e cada um é acompanhado por um desenho
de uma luva de boxe gigante “nocautiando” a estrela de
TV. O artigo de capa foi reimpresso pelo consórcio de
Belo Monte e amplamente distribuído em Altamira.
Infelizmente, o fato básico que Belo Monte teria
um enorme impacto, muito além do que é admitido
oficialmente, continua valendo independentemente
do discurso. Entre estes impactos está a emissão de
gases de efeito estufa. A ilustração melhor de como
estes impactos ainda não conseguiram penetrar a cortina do discurso surgiu na 15a Conferência das Partes
(COP) da Convenção de Clima, em Copenhague, no
final de 2009, quando uma repórter do site ambientalista Amazonia.org.br entrevistou o Embaixador
Extraordinário para Mudanças Climáticas, do
Itamaraty, responsável pela negociação do lado brasileiro. A Amazonia.org.br perguntou: “Mas, Belo
Monte não é um dos projetos de hidrelétrica que o governo considera fontes de energia renovável e limpa?”.
A resposta foi: “É sim. Mas, o que estou dizendo é que
eu acho que ela [a usina de Belo Monte] não se situa
na Amazônia, né? Então é outro esquema” (Munhoz,
2009). Se pessoas-chave nas decisões sobre barragens
e alterações climáticas (tais como as negociações sobre
crédito de carbono para a energia hidrelétrica) nem sequer sabem que Belo Monte está localizada na região
amazônica, é muito difícil imaginar que essas pessoas
conhecem os detalhes de seus impactos, incluindo as
emissões de gases de efeito estufa.
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RESUMO
Hidrelétricas não são necessariamente fontes de
“energia limpa” porque podem produzir diferentes
gases de efeito estufa em quantidades substanciais.
No caso do dióxido de carbono (CO2), há uma grande emissão nos primerios anos pela decomposição
das árvores deixadas nos reservatórios que projetam
acima do nível da água. Algumas emissões de dióxido
de carbono que ocorreriam no rio natural, sem barragem, são evitadas pelo armazenamento de carbono através de sedimentação dentro do reservatório.
O crescimento de biomassa na zona de deplecionamento no reservatório forneça uma fonte de carbono para emissão de CO2, quando a biomassa se decompõe sobre condições aeróbicas. No entanto, esta
parte da emissão não representa uma contribuição
líquida para o aquecimento global, porque a mesma
quantidade de carbono foi removida da atmosfera
pela fotossíntese quando a biomassa foi produzida.
Emissões de CO2 também vêm de materiais e energia utilizados durante a construção da barragem. O
balanço de carbono da floresta pré-barragem, com
perda de absorção de carbono por florestas tropicais
em áreas que são inundadas, já não é considerado um
fator significativo, mas no caso das barragens planejadas em áreas com solos relativamente férteis perto
dos Andes este fator seria acrescentado ao impacto.
Óxido nitroso (N2O) é emitido por reservatórios em
uma taxa três vezes maior do que a taxa emitida pelas florestas tropicais. Isso é adicionado ao impacto
líquido de hidrelétricas em áreas de floresta tropical,
como a Amazônia. Emissões de metano (CH4) representam uma contribuição líquida para o aquecimento global porque, ao contrário de CO2, este gás
não é removido da atmosfera quando a biomassa é
produzida. O metano tem um impacto muito maior
sobre o aquecimento global quando comparado ao
dióxido de carbono. Fontes de carbono para produção de metano são de dois tipos: renováveis e não
renováveis. As fontes não renováveis de carbono,
tais como o solo e a biomassa inicial da vegetação
terrestre que é inundada, geram um grande pulso
de emissão nos primeiros anos, mas depois disso as
emissões diminuem para níveis baixos. As fontes renováveis, no entanto, podem continuar a converter
CO2 atmosférico em CH4 ao longo de toda a vida
da barragem, fazendo com que a barragem funcione como uma “fábrica de metano”. Fontes renováveis de carbono incluem as ervas e gramíneas que
crescem na zona de deplecionamento, quando essa
zona está exposta a cada ano. Além dessas, existem
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ainda macrófitas (plantas aquáticas) que crescem e
morrem no reservatório, algas e fungos, poluição
da água nos reservatório, folhas e outras formas de
matéria orgânica da produção primária a montante
da barragem que são carregadas para o reservatório
pelo escoamento da água. O cálculo das emissões líquidas de metano requer correção para a perda de
fluxos no pré-reservatório, incluindo solos florestais,
cupins e quaisquer áreas úmidas que foram inundadas. Nem todo o metano produzido é emitido,
porque uma parte é oxidada para CO2 antes de ser
emitido para a atmosfera. As vias de liberação de
metano são de dois tipos: as emissões de superfície do reservatório (difusão e ebulição) e as emissões a jusante (emissões em vertedouros, turbinas e
no rio abaixo da barragem). Existem propostas para
capturar e usar parte deste metano, mas nenhuma
dessas propostas tem sido implementada até agora. Comparações com combustíveis fósseis exigem
quantificação não só da magnitude, mas também do
timing das emissões, incluindo emissões diretas e
indiretas. A importância do tempo é essencial porque as barragens e os combustíveis fósseis diferem
no tempo da ocorrência da emissão. As hidrelétricas
produzem emissões antes que qualquer eletricidade
seja gerada e têm um pico muito grande de emissão
nos primeiros anos, enquanto as usinas termelétricas
produzem quase a totalidade das suas emissões ao
longo da vida da usina em proporção direta à eletricidade que é produzida. Outros impactos das barragens também diferem dos combustíveis fósseis e de
outros alternativos energéticos, tanto em magnitude
como em natureza e pefil temporal. Esta é uma tradução atualizada de Fearnside (2016a).

INTRODUÇÃO
Embora as represas hidrelétricas sejam, muitas
vezes, apresentadas como fontes de energia “verde”,
ou seja, uma fonte de energia sem emissões de gases
de efeito estufa, na verdade, estas emitem quantidades substanciais de gases (e.g., Fearnside, 2007, 2009;
Gunkel, 2009). Os montantes emitidos variam muito, dependendo da localização geográfica, idade do
reservatório, entradas externas de nutrientes e de
carbono e características do reservatório, como fluxo
de água, tempo, reposição, área, profundidade, flutuações do nível da água, posicionamento das turbinas e vertedouros (Barros et al., 2011; de Faria et
al., 2015). Barragens em áreas tropicais emitem mais
metano do que aquelas em áreas de clima temperado
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ou boreal (Barros et al., 2011; Matthews et al., 2005).
Bastviken et al. (2011) estimaram que reservatórios
cubram uma superfície de 500.000 km2 em todo o
mundo e emitam 20 milhões de toneladas de metano (CH4) anualmente. Isso é equivalente a 185 milhões de toneladas de carbono “equivalente”, ou seja,
carbono na forma de CO2, se for calculado usando o
potencial de global aquecimento (GWP) apresentado no quinto relatório de avaliação (AR5), do Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas –
IPCC. Isto considera o valor de 34 para o GWP
de 100 anos para metano, ou seja, uma tonelada de
metano tem o mesmo impacto sobre aquecimento
global que 34 toneladas de CO2 se o cálculo for feito
ao longo de um período de100 anos. No entanto, se
o cálculo for feito para 20 anos o GWP de metano
sobe para 86 (Myhre et al., 2013, p. 714) e o impacto
desta emissão mundial sobe para 1,7 bilhões de toneladas de carbono na forma de CO2. Esses valores
para o GWP de metano incluem o efeito da retroalimentação entre o clima e o carbono, que o quinto
relatório do IPCC confirma como sendo uma parte
real do sistema climático, embora muitos diplomatas, inclusive os brasileiros, queiram usar o valor de
28 para 100 anos sem essas retroalimentações, subestimando o impacto das barragens.

Os números acima para emissões globais só incluem as emissões das superfícies dos reservatórios
através de ebulição (bolhas) e difusão (emanação)
– sem considerar as emissões que ocorrem quando
a água com alta concentração em metano emerge
(sob pressão) de um nível profundo na coluna de
água através das turbinas e vertedouros, que podem
mais do que dobrar o total (e.g., Abril et al., 2005;
Fearnside, 2009; Kemenes et al., 2008). No entanto,
a elaboração de uma estimativa global é dificultada pela grande quantidade de informação específica
necessária para estimar as emissões de cada represa.

Os fatores mencionados acima – omissão das
principais fontes de emissões, tais como turbinas,
emissões muito maiores de metano de barragens tropicais em comparação com outras regiões e, a desconsideração ou minimização da importância do tempo –
explicam a conclusão do IPCC, no Relatório Especial
sobre Fontes Renováveis de Energia e Mitigação da
Mudança Climática. Este relatório conclua que a geração de energia hidrelétrica tem impacto de apenas
4 g CO2-eqiuivalente / KWh de eletricidade gerada, que é a metade ou menos em comparação com
qualquer outra fonte, incluindo energia eólica (12 g
CO2-eqiuivalente / KWh) e solar fotovoltáico (46 g
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CO2-equivalente / KWh) (Moomaw et al., 2012, p.
982). Entre outros problemas (ver Fearnside, 2015a)
na revisão do IPCC, nenhuma das 11 fontes usadas
para cobrir todas as zonas climáticas do mundo parece representar as represas tropicais (Moomaw et
al., 2012, p. 986). As fontes usados eram para barragens nos EUA (Barnthouse et al., 1994; Rhodes
et al., 2000; Denholm & Kulcinski, 2004; Horvath,
2005; Pacca, 2007), Europa (Dones et al., 2005, 2007;
Vattenfall, 2008), China (Zhang et al., 2007), Brasil
(região Sul)/Paraguai (Ribeiro & Silva, 2010), e uma
fonte sem dados sobre barragens específicas (IEA,
1998). No entanto, são em áreas tropicais como a
Amazônia que é esperado o maior desenvolvimento
hidrelétrico do mundo nas próximas décadas.
A revisão que se segue concentra em barragens
em áreas de floresta tropical na América do Sul
(Figura 1). Grande parte das informações é aplicável para outras áreas tropicais e, em certa medida, para áreas subtropicais e outras áreas. A rápida
expansão das barragens planejadas na Amazônia
torna os avanços na medição e modelagem de
emissões hidrelétricas uma prioridade urgente. O
Plano Decenal 2013-2022 do Brasil para a expansão de energia prevê 18 grandes barragens novas na
Amazônia Legal (Brasil, MME, 2013).

TIPOS DE EMISSÃO
Dióxido de carbono (CO2)
Hidrelétricas emitem gases de efeito estufa de
várias maneiras ao longo das suas vidas. Em primeiro lugar, há as emissões ligadas à construção da barragem devido ao uso de cimento, aço e combustíveis.
Estas emissões são maiores do que aquelas para uma
instalação equivalente que gera a mesma quantidade
de eletricidade a partir dos combustíveis fósseis ou a
partir de fontes alternativas, como eólica e solar. As
emissões da construção da barragem ocorrerem por
vários anos antes do início de geração de energia elétrica – mais do que o tempo necessário para outras
fontes. Como o tempo tem valor para impactos do
aquecimento global, esta diferença temporal acrescenta-se ao impacto das hidrelétricas em relação à
maior parte das outras fontes (Fearnside, 1997). As
emissões de construção são estimadas em 0,98 milhões de toneladas de equivalentes de carbono em
forma de CO2 para a represa de Belo Monte e 0,78
milhões de toneladas para a represa de Babaquara/
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Figura 1. Locais das barragens mencionadas no texto. Legenda: 1 = Belo Monte (Vitória do Xingu-PA), 2 = Babaquara (“Altamira”) (Altamira-PA), 3 =
Balbina (Presidente Figueiredo-AM), 4 = Samuel (Candeias do Jamari-RO), 5 = Curuá-Una (Santarém-PA), 6 = Manso (Chapada dos Guimarães e Nova
Brasilândia-MT), 7 = Furnas (São José da Barra e São João Batista do Glória-MG), 8 = Xingó (Piranhas-AL e Canindé de São Francisco-SE)., 9 = Peixoto
(“Mascarenhas de Moraes”) (Ibiraci-MG), 10 = Estreito (Estreito-MA e Palmeiras-TO), 11 = Serra da Mesa (Minaçu-GO), 12 = Tucuruí (Tucuruí-PA), 13
= Fortuna (“Edwin Fabrega”) (Chiriquí, Panamá), 14 = Petit Saut (Sinnamary e Kourou, Guiana Francesa), 15 =Inambari (Madre de Dios, Peru).

Altamira, se calculado sem a ponderação por tempo
(Fearnside, 2009).

Quando uma paisagem é inundada por um reservatório, as emissões líquidas da paisagem pré-barragem devem ser subtraídas dos fluxos de gás
correspondente do reservatório, a fim de avaliar o
impacto líquido da barragem. Em áreas de floresta
tropical, o balanço de carbono da floresta é um fator
crítico. Na década de 1990, muitos acreditavam que
a floresta amazônica seria um grande sumidouro de
carbono atmosférico, aumentando assim o impacto
líquido sobre o aquecimento global da conversão de
floresta para outros usos, incluindo reservatórios.
No entanto, a correção de uma série de problemas
nas técnicas de medição posteriormente reduziu as
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estimativas de absorção pela floresta em mais de cinco vezes, e a floresta já não é pensada como um grande sumidouro de carbono, em média (e.g., Araújo et
al., 2002; Fearnside, 2000; Kruijt et al., 2004).

A quantidade de absorção de carbono pela floresta amazônica varia substancialmente entre locais
(Ometto et al., 2005). As maiores taxas de captação
foram estimadas a partir de medições de crescimento
de árvores no Peru e Equador (Phillips et al., 1998,
2004). Diferente do Brasil, onde o Experimento em
Grande Escala Atmosfera-Bioesfera (LBA) montou uma série de torres na floresta com equipamentos para medir fluxos de CO2 usando correlação de
vórtices, não há nenhuma torre em Peru e Equador
para medições comparáveis. As taxas de absorção
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diminuem desde os Andes até o Oceano Atlântico,
um padrão que tem sido atribuído a uma gradiente
correspondente à fertilidade do solo (Malhi et al.,
2006). Em 2010, o Brasil assinou um acordo com
Peru para permitir que a companhia de eletricidade
do governo brasileiro (ELETROBRÁS) construísse as primeiras seis barragens entre as mais de uma
dezena que estão planejadas na Amazônia peruana.

Emissões de desmatamento podem ser substanciais, como resultado do deslocamento da população
e estimulação do desmatamento no entorno das novas barragens junto com as suas estradas de acesso,
como ocorreu na hidrelétrica de Tucuruí (Fearnside,
2001). Emissões deslocadas podem ocorrer pelo uso
perdido da terra que foi inundada, assim levando a
população que antes habitava a área para estabelecer
propriedades rurais em outros locais onde desmatam
e emitem gases de efeito estufa. Também há emissões
do uso perdido da água, por exemplo, para substituir
os peixes que anteriormente foram produzidos no rio
natural sem barragens. Esta é uma preocupação para
as barragens no rio Madeira (Fearnside, 2014a). Alem
de bloquear a migração de peixes para suas áreas de
reprodução (e.g., Barthem et al., 1991), as barragens
retêm sedimentos associados a nutrientes que sustentam a cadeia trófica para peixes a jusante (Forsberg et
al., 2017; Latrubesse et al., 2017).

Outra importante fonte de emissão é o carbono
liberado da decomposição acima da água, das árvores que são mortas por inundações (Abril et al.,
2013). As árvores são, geralmente, deixadas em pé
no reservatório, onde se projetam acima da água
e apodrecem na presença de oxigênio, liberando o
carbono na forma de CO2. Árvores adicionais são
mortas perto da orla, na floresta que não é inundada,
incluindo a floresta nas ilhas no reservatório, devido
ao aumento do lençol freático. Esta adição de CO2
é maior em reservatórios com margens irregulares e
muitas ilhas, como a hidrelétrica de Balbina (Feitosa
et al., 2007). A liberação do carbono pela morte das
árvores começa no enchimento do reservatório (bem
antes de qualquer geração de eletricidade) e a maior
parte das emissões ocorre dentro dos primeiros anos
de vida do reservatório. O valor do tempo, portanto,
faz deste impacto inicial um fator substancial contra as hidrelétricas em comparação com a geração a
partir de combustíveis fósseis, que liberam grande
maioria das suas emissões na mesma hora em que
a eletricidade é produzida (e.g., Fearnside, 1997).
Em 1990 (ano padrão para os inventários iniciais de
gases de efeito estufa no âmbito da Convenção do
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Clima), a emissão anual de decomposição acima da
água das árvores inundadas (sem contar a mortalidade na orla) foi estimada em 6,4 milhões de toneladas
de carbono para Balbina (Fearnside, 1995), 1,1 milhões de toneladas para Samuel (Fearnside, 2005a)
e 2,5 milhões de toneladas para Tucuruí (Fearnside,
2002). A represa Babaquara/Altamira, que ‘oficialmente’ não está planejada para construção rio acima
de Belo Monte, mas que tudo indica que seja planejada na realidade (Fearnside, 2017a,b,c), seria susceptível de se tornar a “campeã de todos os tempos”
para essas emissões, com uma média nos primeiros
dez anos, em conjunto com Belo Monte, estimada
em 9,6 milhões de toneladas de emissões de carbono
por ano em forma de CO2 da decomposição acima
da água das árvores inundadas, mais 0,07 milhões de
toneladas de emissões das árvores afetadas ao longo
da margem do reservatório (Fearnside, 2009).

A água no reservatório também emite dióxido
de carbono por meio de borbulhamento e difusão
através da superfície do reservatório ou da água sendo lançada através das turbinas e vertedouros. Este
CO2 vem de várias fontes e é importante evitar a
dupla contagem do carbono. Uma parte deriva da
decomposição subaquática das árvores inicialmente presentes no reservatório, liberado diretamente
como CO2, se a biomassa da árvore se decompõe na
camada superficial da água que contém oxigênio, ou
indiretamente se a biomassa decompõe-se nas camadas profundas, onde há pouco ou nenhum oxigênio e o carbono é liberado como metano. Uma parte
desse metano é posteriormente convertida em CO2
por bactérias nas camadas superficiais. Acredita-se
que esta via, da biomassa das árvores para metano
dissolvido e posteriormente para CO2 dissolvido,
seja a principal fonte de CO2 liberado da água em
Balbina (Kemenes et al., 2011).
O dióxido de carbono também é liberado a partir do carbono no solo das áreas inundadas. Como
no caso das árvores, esta é uma fonte fixa que futuramente se esgotará. Da mesma forma, a emissão é
maior nos primeiros anos. Pesquisadores na barragem de Petit Saut, na Guiana Francesa, acreditam
que o carbono do solo seja a principal fonte para
CH4 e CO2 produzidos no pulso inicial de emissão
após o alagamento (Tremblay et al., s/d [C. 2005]).
Emissões de CO2 da água incluem o carbono
lançado a partir de fontes renováveis, para além daquelas fontes fixas, tais como, árvores e carbono no
solo. Carbono também entra no reservatório como
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carbono orgânico dissolvido (a partir de lixiviação)
e em sedimentos vindo da erosão do solo ao longo
da bacia hidrográfica a montante do reservatório.
Este carbono está continuamente sendo removido
da atmosfera pela fotossíntese da floresta em pé e
convertido em carbono orgânico do solo, além das
exportações diretas de carbono de biomassa através
da deposição de serrapilheira no chão da floresta. Quantidades substanciais da serapilheira ainda
não decomposta são carregadas para os rios durante chuvas torrenciais (Monteiro, 2005). Parte deste
carbono é armazenada em sedimentos no fundo do
reservatório. Este armazenamento em sedimentos
tem sido alegado ser um benefício das barragens, em
termos de carbono (e.g., Gagnon, 2002; Mendonça
et al., 2016). No entanto, uma contabilidade completa exigiria deduzir a parcela de carbono que,
sem a barragem, teria sido transportada rio abaixo
e depositada em sedimentos do oceano (Fearnside,
2016b). Uma parte do carbono seria liberada da água
no rio a jusante, sendo que a água no rio Amazonas
é conhecida como um importante emissor de CO2
(Richey et al., 2002).

Outras fontes renováveis de carbono incluem a
fotossíntese de fitoplâncton, algas e plantas aquáticas (macrófitas) no próprio reservatório. Há também uma fonte renovável de plantas herbáceas que
crescem na zona de deplecionamento. Esta zona é
o lamaçal que é exposto ao redor da borda do reservatório a cada vez que o nível da água é abaixado para geração de energia na estação seca. Plantas
herbáceas macias, tais como as ervas e gramíneas,
crescem rapidamente nesta zona quando o nível da
água desce. A zona de deplecionamento pode ser
vasta: 659,6 km2 em Balbina (Feitosa et al., 2007) e
3.580 km2 no reservatório Babaquara/Altamira, que
‘oficialmente’ não está planejado (Fearnside, 2009).
Quando a água sobe novamente, as plantas são mortas e depois decompõem-se rapidamente porque são
moles (em contraste com a madeira, que contém
lignina e se decompõe muito lentamente na água).
Quando o oxigênio está presente na água esse carbono será lançado como CO2, mas porque as ervas
estão enraizadas no fundo, muito da decomposição
estará na água sem oxigênio na parte inferior do reservatório e produzirá metano. Assim como no caso
de metano proveniente de outras fontes, parte deste
gás dissolvido será oxidada para CO2 por bactérias
antes de atingir a superfície. O restante será lançado
como metano, tornando a zona de deplecionamento uma “fábrica de metano” que continuamente irá
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converter CO2 atmosférico em metano, que é muito mais potente por tonelada de gás em provocar o
aquecimento global (Fearnside, 2008).

O CO2 na água que vem de fontes renováveis,
tais como, a serapilheira na floresta, fitoplâncton,
algas, macrófitas e a vegetação de zona de deplecionamento, deve ser distinguido do CO2 proveniente
de fontes fixas iniciais, como as árvores inundadas e
o carbono do solo. A parte oriunda de fontes fixas
representa uma contribuição líquida para o aquecimento global, tomando cuidado para não contar
duas vezes qualquer parte do carbono. A parte proveniente de fontes renováveis, no entanto, não representa uma contribuição ao aquecimento global,
porque a mesma quantidade de carbono que foi removido da atmosfera pela fotossíntese está simplesmente sendo retornada para a atmosfera na mesma
forma (CO2) após um período de meses ou anos.
Se toda a biomassa das árvores mortas é contada
como uma emissão de “desmatamento” ou contada
pela diferença de estoques de biomassa entre floresta
e “área úmida”, como é o caso da metodologia do
IPCC (Duchemin et al., 2006; IPCC, 1997) usado
no Brasil nos inventários no âmbito da Convenção
do Clima (Brasil, MCT, 2004, 2010; Brasil, MCTI,
2015. p. 47), então uma parte do mesmo carbono
estará sendo contada duas vezes. Cálculos do impacto do reservatório que contam todo CO2 como um
impacto no aquecimento global (e.g., Saint Louis et
al., 2002; Santos et al., 2008; Kemenes et al., 2011)
superestimam esta parte da emissão. Pesquisas para
melhorar a quantificação das fontes de carbono de
onde são derivadas as emissões de CO2 do reservatório deveriam ser consideradas de alta prioridade.
Entretanto, o autor desta revisão optou por contar apenas as emissões de metano da superfície do
reservatório e da água passando através das turbinas e vertedouros – não o CO2 dessas fontes (e.g.,
Fearnside, 2002, 2005b, 2009). Dióxido de carbono
só é contado para decomposição acima da água das
árvores mortas.

Óxido nitroso (N2O)
Óxido nitroso (N2O) é outro gás de efeito estufa
com uma contribuição proveniente de reservatórios
porque eles emitem mais que a floresta. As superfícies dos reservatórios da Amazônia emitem, em
média, 7,6 kg N2O km-2 dia-1 (Lima et al., 2002),
ou seja, 27,6 kg ha-1 ano-1. O solo na floresta não
inundada emite 8,7 kg ha-1 ano-1 (Verchot et al.,
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1999, p. 37). Os reservatórios, portanto, emitem
mais de três vezes do que as florestas que eles substituem. Considerando o potencial de aquecimento
global mais recente para óxido nitroso do Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas
(IPCC), cada tonelada de N2O tem um impacto
equivalente a 298 ou 264 toneladas de gás de CO2
durante um período de 100 anos ou 20 anos, respectivamente (Myhre et al., 2013, p. 714). Reservatórios
na Amazônia, portanto, emitem 2,26 ou 2,00 Mg
ha-1 ano-1 de equivalente de carbono em forma de
CO2, contra 0,71 ou 0,63 para a floresta, deixando uma emissão líquida de 1,55 ou 1,37 Mg ha-1
ano-1 de equivalente de carbono em forma de CO2
por ano. Para um reservatório de 3.000 km2 como
Balbina, isto representa 465.000 ou 412.000 toneladas de carbono equivalente por ano. As medições
das emissões de N2O do reservatório de Petit-Saut,
na Guiana Francesa, e o reservatório de Fortuna, no
Panamá, indicam emissões em torno de duas vezes
aquelas de solos de floresta tropical (Guérin et al.,
2008). As emissões dos solos florestais variam consideravelmente entre locais, indicando a importância
das medições específicas para cada local para estimar
as emissões pré-barragem. Ao contrário de CO2 e
CH4, quase toda a emissão N2O de barragens ocorre
através da superfície do reservatório e não de desgaseificação a jusante (Guérin et al., 2008). O intervalo
de emissão é grande: considerando apenas as emissões da superfície do reservatório, o impacto sobre
aquecimento global de N2O varia de 29 a 31% das
emissões totais de superfície, considerando o CO2,
CH4 e N2O em quatro reservatórios em áreas de floresta tropical: Tucuruí, Samuel, Petit Saut e Fortuna
(Guérin et al., 2008). Em reservatórios que não são
localizados em áreas de floresta tropical, as emissões
de N2O são muito mais baixas.

Metano (CH4)
Emissões de metano representam uma grande
contribuição de hidrelétricas para o aquecimento
global (e.g., Abril et al., 2005). O metano (CH4) é
formado quando a matéria orgânica decompõese sem o oxigênio estar presente, por exemplo, no
fundo de um reservatório. A água em um reservatório estratifica em duas camadas: uma camada de
superfície (o epilímnio) onde a água é mais quente
e está em contato com o ar, e uma camada de fundo (o hipolímnio), que se encontra abaixo de uma
separação, conhecida como o “termoclina”, porque
a água abaixo deste ponto é muito mais fria (Tucci,
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2005, p. 593-666). Se for expressa em termos de
teor de oxigênio dissolvido, a separação, que ocorre
aproximadamente na mesma profundidade, de 2 a
10 m, é conhecida como o “oxiclina”. A água abaixo do termoclina ou oxiclina não se mistura com a
água de superfície, exceto em caso de eventos ocasionais onde a estratificação rompe e a água da camada inferior sobe até a superfície, matando muitos
peixes (Ribeiro, 2012). Na Amazônia, isso ocorre
durante friagens, que representam uma característica climática no oeste, mas não na parte oriental,
da Amazônia (Oliveira et al., 2004). Balbina situase aproximadamente no limite Oriental deste fenômeno e passou por várias mortandades de peixes
quando a água foi revirada durante as friagens. Em
condições normais, com a água fria na parte inferior
permanecendo isolada abaixo do termoclina, o oxigênio dissolvido na água da camada inferior é rapidamente esgotado quando são oxidadas as primeiras
folhas e outros tipos de matéria orgânica no fundo
do reservatório, e posteriormente praticamente toda
a decomposição forçadamente termina em CH4 ao
invés de CO2. Altas concentrações de gases podem
ser dissolvidas na água da parte inferior do reservatório, porque a água está fria e sobre alta pressão
(Fearnside & Pueyo, 2012).

Lagos naturais e áreas úmidas, incluindo a várzea e o pantanal, são fontes globais significativas de
metano (Devol et al., 1990; Hamilton et al., 1995;
Melack et al., 2004; Wassmann & Martius, 1997).
Um reservatório hidrelétrico, no entanto, é uma fonte substancialmente maior de CH4 por área de água
por causa de uma diferença crucial: a água que sai
do reservatório é retirada do fundo em vez da superfície. Tanto os lagos naturais como os reservatórios
emitem CH4 por bolhas e difusão na superfície, mas
no caso dos reservatórios, há uma fonte adicional de
CH4 a partir da água que passa através das turbinas
e vertedouros. Estes retiram água abaixo do termoclina, onde ela está saturada com metano. O reservatório é como uma banheira, onde se puxa a tampa
e a água escoa para fora da parte inferior ao invés de
transbordar da superfície como em um lago natural.
Porque a água que emerge das turbinas está sobre
alta pressão, a repentina queda na pressão quando
despejada a jusante fará com que a maior parte do
metano forme bolhas que são liberadas para a atmosfera. Em um prazo mais longo, o aquecimento da água que flui a jusante abaixo da represa irá
resultar em redução na solubilidade e aumento da
liberação de gás (princípio de Le Chatalier).
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Para o gás na água fluindo a jusante, abaixo de
uma barragem, a liberação de gases para a atmosfera é suficientemente rápida para que a maior parte
do CH4 escape de conversão em CO2 por bactérias
na água. Na verdade, o grande lançamento é imediatamente abaixo das turbinas e até mesmo dentro das próprias turbinas. Esta é a razão pela qual as
medições de fluxo de gás da superfície da água no
rio abaixo da represa não são suficientes para medir
o impacto das emissões de água que passa através
das turbinas — grande parte das emissões está escapando da medição. Esta é a explicação principal,
por exemplo, que o grupo de pesquisa montado por
FURNAS (uma empresa de energia que abastece
40% da eletricidade do Brasil) foi capaz de alegar
que hidrelétricas foram “100 vezes” melhores do que
os combustíveis fósseis em termos de aquecimento
global (Garcia, 2007). Tais valores baixos de emissões são, em parte, porque as barragens estudadas
foram no Cerrado e não em floresta tropical, e as estimativas omitem as emissões de desgaseificação nas
turbinas e vertedouros (Ometto et al., 2011, 2013).
Na verdade, as medições de fluxo começaram a ser
feitas a distâncias abaixo da represa que variam 50
m para as barragens de Furnas, Estreito e Peixoto
(Santos et al., 2009, p. 835) e 500 m para as barragens de Serra da Mesa e Xingó (Silva et al., 2007).
O grupo do projeto de FURNAS também ignorou
as emissões que ocorrem mais de 1 km abaixo das
barragens (Ometto et al., 2011). A única maneira de
estimar a liberação sem tais vieses é basear a estimativa na diferença entre a concentração de CH4
na água acima e abaixo da barragem (e.g., Fearnside,
2002; Kemenes et al., 2007).
Estimativas do impacto das barragens da
Amazônia sobre o aquecimento global têm variado
por muitas vezes. A maioria das pessoas, ao ouvir sobre as diferentes estimativas através da imprensa, não
terá nenhuma informação sobre como as medições
subjacentes foram feitas e o que está incluído ou omitido nas estimativas. Examinar os estudos originais
em todos os lados do debate é essencial. Ambos os
lados do debate extensivo sobre emissões de gases de
efeito estufa estão disponíveis na seção “Controvérsias
Amazônicas” do site http://philip.inpa.gov.br.
Uma breve revisão das razões para os resultados
muito díspares está em ordem. Primeiro, a omissão
das emissões da água que passa através das turbinas e
vertedouros é uma que deveria ser óbvia. Essa omissão tem sido uma característica de longa data das
estimativas oficiais brasileiras, como foi destacado
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durante o memorável debate sobre este tema na revista Climatic Change (ver: Rosa et al., 2004, 2006;
Fearnside, 2004, 2006a). A mesma omissão se aplica
para as emissões de gases de efeito estufa por barragens estimadas na primeira comunicação nacional
do Brasil no âmbito da Convenção do Clima (Brasil,
MCT, 2004; Rosa et al., 2002), com resultados mais
do que dez vezes inferiores às estimativas do autor
desta revisão para barragens como Tucuruí e Samuel
(Fearnside, 2002, 2005a). Omissão das turbinas e
vertedouros nos valores oficiais foi a principal explicação. O importante papel desempenhado pelas
emissões da água lançada pelas turbinas é evidente a
partir de medições diretas feitas acima e abaixo das
barragens de Petit Saut, na Guiana Francesa (Abril
et al., 2005; Delmas et al., 2004; Galy-Lacaux et al.,
1997, 1999; Guérin, 2006) e, no Brasil, de Balbina
(Kemenes et al., 2007, 2008, 2011) e de Tucuruí,
Curuá-Una e Samuel (Kemenes et al., 2016).
A disponibilidade muito maior de dados relevantes às emissões da superfície dos reservatórios,
em compração com as emissões da água que passa pelas turbinas e pelos vertedouros, faz com que
estimativas que tentam generalizar para barragens
amazônicas em geral tendam a considerar apenas
as emissões da superfície dos reservatórios (e.g., de.
Faria et al., 2015; Vilela & Reid, 2017). Isto subestima o impacto das barragens (e.g., Fearnside, 2016c;
Kemenes et al., 2016).

No primeiro inventário do Brasil de gases de
efeito estufa, as emissões de hidrelétricas foram calculadas para nove barragens, mas os resultados foram
confinados a uma caixa de texto e não foram incluidos no total das emissões do país (Brasil, MCT, 2004,
p. 152-153). No segundo e terceiro inventários nacionais (Brasil, MCT, 2010; Brasil, MCTI, 2015, p. 47),
as emissões de hidrelétricas foram omitidas completamente como emissores de CH4 e N2O, embora o
carbono nas árvores inundadas fosse contado como
uma emissão de CO2. Em muitas discussões do papel
das barragens no aquecimento global, o impacto da
liberação de CO2 das árvores mortas pela inundação
do reservatório é uma grande omissão.
O exagero da emissão pré-barragem é outra
maneira que as emissões líquidas de barragens podem ser subestimadas. Como já mencionado, as
emissões naturais das áreas úmidas são importantes
fontes de metano, e isto tem sido usado para argumentar que a paisagem inundada por uma represa teria emitido grandes quantidades de metano de
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qualquer maneira se não tivesse sido construída a
barragem. Por exemplo, a Associação Internacional
de Energia Hidrelétrica (IHA), que representa a indústria hidrelétrica mundial, considerou as emissões
de hidrelétricas sendo uma questão de “soma zero”,
porque essas não excederiam as emissões pré-barragem (Gagnon, 2002). No estudo de impacto ambiental (EIA) para a represa de Belo Monte, a área
que estava para ser inundada foi presumida de estar
emitindo 48 mg CH4 m-2 dia-1 antes da criação do
reservatório, com base em dois conjuntos de medições de emissão da superfície do rio e solo em locais
próximos à margem do rio (Brasil, ELETROBRÁS,
2009, Apêndice 7.1.3-1; Ver Fearnside, 2011). A
maior parte das medições de emissão do solo na estação chuvosa foi nas áreas alagadas, que recentemente tinham sido expostas pelo abaixamento do nível
da água (Brasil, ELETROBRÁS, 2009, Apêndice
7.1.3-1, p. 72), resultando em alta emissão de CH4 e
influenciando fortemente a média usada para toda a
área terrestre, que estava para ser inundada pelo reservatório de Belo Monte. No entanto, hidrelétricas normalmente são construídas em locais com solos bem
drenados, sendo escolhidos locais com corredeiras e
cachoeiras, ao invés de locais planos das zonas úmidas. Isso ocorre porque a topografia íngreme resulta
em maior geração de energia. Os solos sazonalmente
inundados ao longo do rio não podem ser generalizados para uma área de reservatório, que, na Amazônia,
é a floresta de terra firme. O solo sob a floresta de
terra firme é, geralmente, considerado um sumidouro
de metano, em vez de uma fonte (Keller et al., 1991;
Potter et al., 1996). Uma estimativa irrealisticamente
alta da emissão pré-barragem conduz a uma subestimativa do impacto líquido. No caso do EIA de Belo
Monte, as 48 mg CH4 m-2 dia-1 é subtraído da estimativa do EIA de 70,7 mg CH4 m-2 dia-1 para emissão no reservatório, um valor subestimado por várias
razões, incluindo o uso como metade da estimativa de
um conjunto de medições na hidrelétrica de Xingó,
no semi-árido da região nordeste brasileira, onde as
emissões seriam inferiores àquelas de uma represa da
Amazônia, deixando apenas 70,7 - 48,0 = 22,7 mg
CH4 m-2 dia-1 como a emissão líquida oficialmente
estimada para Belo Monte.
Outra fonte de subestimação das emissões de
energia hidrelétrica no Brasil é uma correção da
lei de potência matematicamente errônea que tem
sido repetidamente aplicada no cálculo das emissões de ebulição e difusão das superfícies dos reservatórios. Isto decorre de uma tese de doutorado
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(Santos, 2000), que é a base de um relatório da
ELETROBRÁS (Brasil, ELETROBRÁS, 2000).
O relatório calcula e tabula as emissões para todas as
223 grandes barragens no Brasil naquela época, com
uma superfície total de 32.975 km2 de água, uma
área maior que a Bélgica. A correção continuou a ser
aplicada (e.g., Santos et al., 2008). Estes ajustes da
ELETROBRÁS reduzem as estimativas de emissão para superfícies em 76% em comparação com
a média simples dos valores medidos nos dados do
mesmo estudo (ver Pueyo & Fearnside, 2011). O
problema é que as bolhas da superfície do reservatório normalmente ocorrem em episódios esporádicos
com borbulhamento intenso durante um curto período, seguido por longos períodos com poucas bolhas. Como o número de amostras é inevitavelmente
insuficiente para representar esses eventos relativamente pouco frequentes, pode-se aplicar uma correção da lei de potência para os dados de medição.
No entanto, os eventos raros, porém de alto impacto,
aumentam, ao invés de diminuirem as emissões. Na
verdade, há pelo menos cinco grandes erros matemáticos no cálculo da ELETROBRÁS, incluindo
uma inversão do sinal de positivo para negativo. A
subestimativa dos erros na aplicação da correção
pela lei de potência aplica-se não só ao metano, mas
também a propagação de CO2, porém nem toda essa
emissão é uma contribuição líquida ao aquecimento
global. A correta aplicação da lei de potência resulta
em estimativas das emissões de superfície de metano
que são 345% mais elevadas do que as estimativas
da ELETROBRÁS (ver: Pueyo & Fearnside, 2011).
O método inadequado de amostragem é outra
maneira que pode levar a estimativa de emissões várias vezes mais baixas do que deveriam ser (Fearnside
& Pueyo, 2012). Como já mencionado, a tentativa de
estimar as emissões de turbinas e vertedouros apenas
por meio de medições de fluxo da superfície abaixo da
barragem, está fadado a perder grande parte das emissões, resultando em grande subestimativa do impacto
total. Este é um fator importante na baixa estimativa por FURNAS e ELETROBRÁS. Estimativas
(incluindo as minhas), mesmo sendo baseadas em
concentração, têm subestimado as emissões devido ao
método de amostragem utilizado para obter a água
de perto do fundo do reservatório. O método quase
universal é a garrafa de Ruttner, que é um tubo com
“portas” que se abrem em cada extremidade. O tubo
é abaixado por meio de um cabo com as duas portas
abertas e, em seguida, as portas são fechadas e a garrafa é puxada para cima até a superfície. Então, uma
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amostra da água é removida para análise química. O
problema é que gases dissolvidos na água sobre pressão formarão bolhas no interior da garrafa Ruttner
quando esta está sendo puxada para a superfície. O
gás vaza para fora em torno das portas (que não são
herméticas) e, em qualquer caso, seria perdido quando a água é removida (com uma seringa) para uma
determinação tipo “espaço de cabeça” (“head-space”)
do volume de gás para a análise química. Esse problema foi recentemente abordado por Kemenes et al.
(2011). Alexandre Kemenes inventou uma “garrafa
Kemenes”, que recolhe a água em uma seringa que é
abaixada para a profundidade desejada. A seringa tem
um mecanismo de mola que tira a água para a amostra, e as bolhas de gás que emergem quando a amostra
é levantada até a superfície são capturadas e medidas.
Uma comparação entre os dois métodos de amostragem indica que a concentração de metano média para
uma amostra tirada de 30 m de profundidade é 116%
superior, se for medida com a garrafa Kemenes, assim
mais do que dobrando a quantidade de metano estimada para passar através das turbinas em Balbina.
A diferença seria ainda maior para reservatórios com
turbinas mais profundas, como em Tucuruí.

Outro fator importante que afeta o impacto calculado para hidrelétricas é o potencial de aquecimento
global (GWP) do metano. Este é o fator de conversão para traduzir toneladas de metano em toneladas
de CO2-equivalentes. Os valores para esse conversor aumentaram em sucessivas estimativas do Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas
(IPCC). As conversões baseiam-se no horizonte de
tempo de 100 anos adotado pelo Protocolo de Quioto.
O relatório intercalar de 1994 do IPCC estimou um
valor de 11 para o GWP do metano, ou seja, o lançamento de uma tonelada de metano teria o mesmo impacto sobre o aquecimento global que a liberação de
11 toneladas de CO2 (Albritton et al., 1995). Isto foi
aumentado para 21 em 1995 no segundo relatório de
avaliação utilizado pelo Protocolo de Quioto (Schimel
et al., 1996). Em 2001, o valor GWP aumentou para
23 no terceiro relatório de avaliação (Ramaswamy et
al., 2001) e depois para 25, em 2007, no quarto relatório de avaliação (Forster et al., 2007). No quinto
relatório de avaliação (AR5) esse valor aumentou
para 28, se calculado da mesma forma (horizonte
de tempo de 100 anos e sem considerar as retroalimentações entre o carbono e o clima em resposta a
emissões de CH4), mas também relata um valor de 34
quando essas retroalimentações são incluídas (Myhre
et al., 2013, p. 714). O intervalo de incerteza para esta
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estimativa estende-se para um valor de mais de 40
(Shindell et al., 2009). O AR5 calcula também um
valor de 86 para o GWP do metano se o horizonte
de tempo é reduzido para 20 anos (Myhre et al., 2013,
p. 714). Este horizonte de tempo mais curto é muito
mais relevante para o estabelecimento de políticas de
mitigação do aquecimento global, sendo que são as
emissões neste período que determinarão se a temperatura média global ultrapassassa o limite acordado
em Paris em 2015 como sendo “perigoso”: um nível
“bem abaixo” do marco de 2° C acima da média pré-industrial (Fearnside, 2017d). Em comparação com
o valor de 21 adotado pelo Protocolo de Quioto para
o primeiro período de compromisso (2008-2012), o
valor de 34 representa um aumento de 62%, enquanto o valor de 86 efetivamente quadruplica o impacto
das hidrelétricas tropicais. Para hidrelétricas tropicais,
as emissões de metano representam a maior parte do
impacto, enquanto para os combustíveis fósseis quase
toda a emissão é na forma de CO2.

RECUPERAÇÃO DE METANO
Propostas foram feitas para recuperar e usar uma
parte do metano que está sendo produzido em hidrelétricas. Isto seria tanto para reduzir a quantidade
de metano liberado para a atmosfera e para gerar eletricidade adicional sem aumentar as emissões globais
(Bambace et al., 2007; Lima et al., 2008). Um projeto
visa bombear a água rica em metano tirada do nível
abaixo do termoclina (Ramos et al., 2009), enquanto
outro projeto iria capturar metano que é desgaseificado imediatamente abaixo das turbinas (Kemenes &
Forsberg, 2008). Até agora, nenhum sistema de captura de metano tem sido implementado, na prática.

COMPARAÇÕES DE BARRAGENS COM
COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS
O valor do tempo é crucial para comparar o impacto no aquecimento global de energia hidrelétrica e
dos combustíveis fósseis ou outras fontes de energia.
Uma diferença é nos gases emitidos. Uma tonelada
de metano tem um impacto instantâneo muito elevado na radiação infravermelha que é emitida pela
superfície terrrestre (aumentando as temperaturas da
superfície da Terra), mas cada molécula permanece na
atmosfera apenas por um período médio de 12,4 anos
(Myhre et al., 2013, p. 714). Uma tonelada de CO2
bloqueia muito menos radiação infravermelha do que
uma tonelada de CH4 em termos instantâneos, mas
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o tempo médio que uma molécula de CO2 permanece na atmosfera é aproximadamente dez vezes maior
que o tempo médio da molécula de CH4. Isso se reflete no valor muito mais elevado do GWP do metano em uma base de 20 anos, em comparação com
uma base de 100 anos, como no caso do GWP que foi
usado pelo Protocolo de Quioto. Qualquer estratégia
capaz de impedir que a temperatura média global ultrapassasse o limite de aumento “bem abaixo” de 2° C
definido como mudança climática “perigosa” deve incluir a redução das emissões de metano dentro deste
período de tempo (Shindell et al., 2012). A tendência
geral de omitir e desconsiderar as emissões de metano
calculadas com base de 20 anos é uma falha grave em
quase toda a discussão de políticas públicas de combate ao efeito estufa (Ocko et al., 2017).

Uma hidrelétrica tem uma tremenda emissão
nos primeiros anos, oriundo da morte das árvores,
da decomposição subaquática do carbono do solo e
das folhas da floresta original, e a explosão das macrófitas nos primeiros anos devido à fertilidade mais
elevada da água. Nos anos seguintes, esta emissão
declinará para um nível inferior que será mantido
por tempo indeterminado a partir de fontes renováveis, como a inundação anual da vegetação macia na zona de deplecionamento. O grande pico das
emissões nos primeiros anos cria uma “dívida” que
será lentamente paga com a geração de energia pela
barragem para substituir a geração por combustíveis
fósseis ao longo dos anos subsequentes. O tempo
decorrido pode ser substancial. Por exemplo, no caso
de Belo Monte, junto com a primeira represa que
seria construida rio acima (Babaquara/Altamira),
o tempo necessário para saldar a dívida de emissão
inicial é estimado em 41 anos (Fearnside, 2009). Isto
considerando o verdadeiro impacto sendo subestimado por ter usado o valor do Protocolo de Quioto
de 21 para o GWP do metano e por ter usado concentrações de metano medidas com as tradicionais
garrafas Ruttner. Um período de 41 anos tem uma
enorme importância para a Amazônia, e os benefícios do limite de aumento da temperatura média,
global acordado em Paris, seriam ultrapassados muito antes desse prazo. Uma fonte de energia que leva
41 ou mais anos só para sair de um saldo negativo
em termos de aquecimento global dificilmente pode
ser considerada como energia “verde”.
Barragens têm muitos outros impactos, além da
emissão de gases de efeito estufa, incluindo o deslocamento de populações humanas e a perda dos meios
de subsistência (e.g., de pesca) para os moradores
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ribeirinhos a montante e a jusante de um reservatório
(e.g., WCD, 2000). Reservatórios também destroem a
biodiversidade (e.g., Lees et al., 2016) e as terras agrícolas e urbanas (e.g., Magalhães & da Cunha, 2017).
Também provocam a metilação de mercúrio que está
presente no solo -- um processo que ocorre nas condições anóxicas no fundo dos reservatórios -- levando à acumulação desta forma tóxica de mercúrio em
peixes e nos humanos que os consomem (e.g., Leino
& Lodenius, 1995). Barragens também perturbam os
fluxos de sedimentos e as migrações de peixes, entre outros impactos (veja comentários para barragens
individuais em Fearnside, 1989, 1999, 2001, 2005a,
2006b, 2013a, 2014a,b, 2015b).
Enquanto outras fontes de energia também
tenham impactos, a destruição ambiental e social
provocada por barragens coloca essa opção em uma
classe por si só. Além disso, a concentração excessiva dos impactos de hidrelétricas sobre as populações
locais que, por acaso, vivem no caminho desta forma
de desenvolvimento, representa um custo social que
é mais pronunciado no caso das barragens do que
para outras opções energéticas, e isso faz com que
o impacto de represas seja ainda maior do que seria
visto como uma hipotética “média” espalhada por
toda a sociedade. A contribuição das barragens para
o aquecimento global faz uma adição geralmente
pouco apreciada a esses impactos.
Controlar o aquecimento global vai exigir uma
contabilidade exata de emissões líquidas em todo o
Planeta: a radiação eletromagnética que é deixada
de fora ou subestimada implica que as ações de mitigação projetadas para conter o aumento da temperatura dentro de um limite especificado (tais como
o limite “bem abaixo” de 2° C atualmente acordado
no âmbito da Convenção de Clima) simplesmente
falharão em impedir que a temperatura continue a
aumentar. A Amazônia é um dos lugares que deverá sofrer as consequências mais graves se falharmos
nesta responsabilidade.

CRÉDITO DE CARBONO PARA A ENERGIA
HIDRELÉTRICA
Os créditos de carbono que atualmente são concedidos a projetos de energia hidrelétrica através do
mecanismo de desenvolvimento limpo (MDL) é um
dos aspectos mais controversos dos esforços para mitigar o aquecimento global no âmbito da ConvençãoQuadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima
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(UNFCCC). As hidrelétricas são uma forma cada
vez mais importante de mitigação sob o MDL, e representaram 28% da emissão de créditos de projetos
no “pipeline” (projeto-duto) para financiamento em
01 de julho de 2014. Espera-se conceder um total
anual mundial de 342,8 milhões em reduções certificadas de emissões (CERs), ou seja, de crédito de
carbono expresso em toneladas de CO2-equivalente
(UNEP Risø Centre, 2014). Esta quantidade de
CO2-equivalente é igual a 93,5 milhões de toneladas de carbono por ano, ou aproximadamente igual à
emissão anual do Brasil a partir de combustíveis fósseis. As regras atuais permitem que projetos hidrelétricos aleguem produzir pouca ou nenhuma emissão
(ver Fearnside, 2013b,c). Isto representa uma lacuna
significativa, especialmente porque grande parte da
futura expansão de hidrelétricas é esperada ocorrer
nos trópicos, onde as barragens têm emissões mais altas. Ainda mais importante é o fato de que os países
em todo o mundo constroem barragens como parte de programas nacionais de desenvolvimento que
não têm nada a ver com preocupações sobre o aquecimento global. A vontade dos governos e empresas
para investir grandes somas em barragens, muito
antes de qualquer crédito de carbono ser aprovado,
também indica que as barragens seriam construídas
independentemente de qualquer rendimento adicional oriundo da venda de CREs. Os cálculos financeiros incluídos nos projetos de carbono submetidos ao
MDL para substanciar reivindicações de que as barragens seriam construídas apenas por causa da renda
do carbono (ou seja, que elas são “adicionais”) estão
em desacordo com o comportamento dos governos e
das empresas de construção de barragens, indicando
deficiências nas metodologias atuais do MDL para a
determinação da “adicionalidade” de projetos de energia hidrelétrica (Fearnside, 2013b,c, 2015c). Quando
o crédito é concedido a projetos que seriam construídos de qualquer forma, os países que compram o crédito posteriormente emitem essa quantidade de CO2,
sem que a emissão realmente seja compensada, assim,
aumentando ainda mais o aquecimento global.

CONCLUSÕES
As hidrelétricas tropicais emitem quantidades
substanciais de gases de efeito estufa. Os montantes emitidos variam muito entre barragens, mas as
emissões contadas variam ainda mais devido a frequentes omissões nas emissões relatadas, tais como
a liberação de metano da água que passa através das

Livro Hidrelétricas V.3.indb 80

turbinas e vertedouros. Emissões de hidrelétricas
ocorrem em um grande pulso nos primeiros anos
depois de criar um reservatório, seguido por uma
emissão menor, porém sustentada indefinidamente.
A comparação com o impacto das emissões de geração de energia de combustíveis fósseis, portanto,
depende muito do horizonte de tempo e de qualquer ponderação para preferência de tempo usada
na comparação. Mesmo sem qualquer ponderação
pela preferência temporal, represas amazônicas podem levar quatro ou mais décadas para “empatar”
em termos de seu impacto no efeito estufa, fazendo
com que estejam longe de ser energia “verde” que
pode ser retratada como mitigadora de aquecimento
global. As hidrelétricas também contribuem para o
aquecimento global através do crédito de carbono
emitido para barragens, porque as emissões são subestimadas ou ignoradas e porque permitem a emissão de gases pelos países compradores do crédito de
carbono concedido às represas que seriam construídas, independentemente de qualquer renda extra,
oriunda da venda dos créditos.
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RESUMO
As barragens tropicais são frequentemente retratadas falsamente como fontes “limpas” de
energia, livres de emissões. O artigo de Faria et al.
(2015) acrescenta evidências que questionam esse
mito. Cálculos foram feitos para 18 barragens que
estão planejadas ou em construção na Amazônia
brasileira e mostram que as emissões de barragens
hidrelétricas de armazenamento excedem as da
geração de eletricidade baseada em combustíveis
fósseis. Os combustíveis fósseis não precisam ser a
alternativa, porque o Brasil tem um vasto potencial
para energia eólica e solar, bem como oportunidades
para conservação de energia. Como a construção
de barragens está mudando rapidamente para áreas
tropicais úmidas, onde as emissões são mais altas do
que em outras zonas climáticas, o impacto dessas
emissões precisa ter um peso adequado nas decisões
de política energética.

Palavras-chave: energia hidrelétrica,aquecimento
global, metano, floresta tropical, represas tropicais,
reservatórios, mudanças climáticas
As hidrelétricas tropicais têm emissões
significativas de gases de efeito estufa. Embora isso
já seja conhecido há mais de duas décadas, ainda
não teve nenhum efeito perceptível nas decisões de
construção de barragens. No Brasil, a incorporação
da discussão de gases de efeito estufa nas avaliações
de impacto ambiental dos projetos de barragens
não mudou isso (e.g., Fearnside, 2011). A percepção
pública da energia hidrelétrica continua sendo a de
que esta é “energia limpa”.

O artigo publicado por de Faria et al. (2015)
fornece cálculos de emissões para 18 represas
propostas ou em construção na Amazônia
brasileira e faz um avanço significativo em direção
a procedimentos generalizados que podem ser
aplicados a outras barragens tropicais. O estudo
confirma as altas emissões de energia hidrelétrica
tropical, mostrando que elas podem frequentemente
exceder o impacto do aquecimento global da geração
a partir de combustíveis fósseis.

As barragens tropicais emitem substancialmente
mais do que as barragens nas zonas temperada e
boreal (e.g., Barros et al., 2011). O estudo por de
Faria et al. (2015) restringe seus dados e conclusões
às barragens tropicais, evitando assim a prática
comum de misturar resultados de diferentes
biomas. Como a maioria das barragens e medições
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existentes estão em locais fora dos trópicos úmidos,
as informações dessas regiões tendem a fazer com
que as represas pareçam melhores do que realmente
são nas áreas tropicais, como a Amazônia, onde os
principais planos de construção de barragens estão
concentrados hoje.

As barragens emitem dióxido de carbono (CO2),
mas apenas parte dessa emissão é uma contribuição
líquida para o aquecimento global porque parte
do CO2 emitido é removido da atmosfera através
da fotossíntese pelas plantas no reservatório e na
sua zona de deplecionamento e está meramente
sendo devolvido à atmosfera da mesma forma. No
entanto, parte do CO2 vem de fontes não renováveis,
como as árvores inundadas quando o reservatório
é inicialmente inundado e o carbono do solo essa parcela representa uma contribuição para o
aquecimento global.

As barragens tropicais também emitem metano
(CH4), que tem muito mais impacto sobre o
aquecimento global por tonelada de gás emitido
do que o CO2. Cada tonelada de metano tem um
efeito muito grande sobre o aquecimento global em
relação ao CO2 enquanto permanece na atmosfera:
120 vezes mais por cada tonelada de gás presente
na atmosfera, fora do efeito das retroalimentações
(Myhre et al., 2013, p. 712, Fig. 8.29). No entanto,
cada tonelada de CH4 permanece na atmosfera
por apenas 12,4 anos em média (Myhre et al.,
2013, p. 714), ou cerca de dez vezes menos que
uma tonelada média de CO2. Isso faz com que o
horizonte de tempo (e qualquer valoração dada
ao tempo através de descontos ou outros meios)
seja crítico na comparação de barragens com
combustíveis fósseis (e.g., Fearnside, 2012a). Como
os combustíveis fósseis emitem praticamente todo
o seu carbono na forma de CO2, quanto menor
o horizonte temporal, maior o impacto relativo
atribuído às barragens. O fato das barragens terem
um grande pico de emissões nos anos iniciais após
o enchimento de um reservatório, em contraste com
a emissão constante de CO2 a cada ano à medida
que os combustíveis fósseis são queimados em uma
usina termelétrica, também torna o tempo crítico
na comparação dessas fontes de energia Fearnside,
1997). A Associação Internacional de Hidrelétricas
(International Hydropower Association-IHA), um
grupo da indústria, há muito tempo pressiona para
que todos os cálculos sejam feitos em uma base de
100 anos (e.g., Goldenfum, 2012).
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O Quinto Relatório de Avaliação do Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas
(IPCC) calcula um impacto de CH4 34 vezes maior que
o CO2 por tonelada de gás, considerando um horizonte
temporal de 100 anos, e 86 vezes, considerando um
horizonte temporal de 20 anos (Myhre et al., 2013, p.
714). É o horizonte de 20 anos que é relevante para os
esforços globais para evitar que a temperatura global
média ultrapasse o limite de 2°C acima da média préindustrial, acordado em Copenhague em 2009 como
a definição de interferência “perigosa” no sistema
climático, ou o compromisso endossado no acordo de
Paris de 2015 para limitar o aquecimento a um nível
“bem abaixo”dos 2°C e “trabalhar para”que seja limitada
a 1,5°C (Fearnside, 2015a). As principais conclusões
apresentadas por de Faria et al. (2015) são baseadas no
horizonte temporal de 100 anos, mas, como os autores
apontam, o impacto das barragens em relação aos
combustíveis fósseis é muito maior se for considerado
um horizonte de 20 anos. Valores calculados para um
horizonte de 20 anos mostram isso claramente (de
Faria et al., 2015: Tabela S-23 e Fig. S-14).

As barragens tropicais produzem metano porque
a coluna de água nos reservatórios é, frequentemente,
estratificada pela temperatura, com uma termoclina
separando a água fria no fundo (o hipolímnio) da
água da superfície mais quente (o epilímnio). O
oxigênio na água do fundo é rapidamente exaurido,
e a decomposição da matéria orgânica termina com
a formação de CH4 ao invés de CO2. No caso de
barragens a fio d'água, onde o volume do reservatório
é pequeno e a vazão do rio é grande, a água se
move através do canal principal do reservatório em
velocidade suficiente para evitar a estratificação. No
entanto, baías e afluentes inundados podem estratificar,
produzindo metano (Fearnside, 2015b). O trabalho
por de Faria et al. (2015) confirma as emissões mais
baixas em barragens a fio d'água do que em barragens
de armazenamento. Enquanto a maioria das barragens
no estudo é do tipo “a fio d'água”, tanto a Presidência
da Brasil quanto as principais autoridades elétricas do
país têm defendido publicamente uma mudança de
prioridade para as barragens de armazenamento na
Amazônia (Borges, 2013, 2016).
O estudo por de Faria et al. (2015) mostra
que mesmo as emissões mínimas estimadas são
substanciais. Eles também mostram que as emissões
reais totais são muito mais altas do que esses valores
mínimos, mas ainda faltam dados para a quantificação
confiável de componentes omitidos dos cálculos
mínimos. Os autores produzem um cálculo “de baixo
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para cima” (“bottom-up”) e um “de cima para baixo”
(“top-down”) para cada barragem. O cálculo “de baixo
para cima” é baseado em quantidades de carbono
calculadas como inicialmente presentes no reservatório
e subsequentemente oxidadas através de diferentes
caminhos, enquanto o cálculo “de cima para baixo” é
baseado em dados de barragens existentes: medições
diretas de fluxo das superfícies dos reservatórios e,
para emissões a jusante, emissões calculadas a partir
da diferença na concentração de metano na água
acima e abaixo das barragens. O uso da diferença de
concentrações para inferir a desgaseificação, a partir
da água emergindo das turbinas, é uma distinção
importante de uma série de estudos no Brasil
financiados por empresas hidrelétricas, que usaram
câmaras flutuantes a certa distância das barragens para
estimar a desgaseificação (e.g., Ometto et al., 2011),
uma técnica que perde a maioria dessas emissões
(Fearnside & Pueyo, 2012). O cálculo “de cima para
baixo” para 100 anos produz um resultado médio 2,7
vezes maior do que o cálculo “de baixo para cima” no
caso de reservatórios de tempo de residência “baixo”,
como no caso de barragens a fio d'água, e 6,1 vezes
maior no caso de reservatórios de tempo de residência
“alto”, como no caso de barragens tradicionais de
armazenamento (com base em de Faria et al., 2015:
Tabela S-22). Essas grandes diferenças mostram a
magnitude dos fatores que os autores consideraram
muito pouco quantificados para incorporar em seu
cálculo “de baixo para cima” baseado em processos.
O cálculo “de baixo para cima” considera zero
de entrada de carbono das fontes que são mal
quantificadas, esses fatores representando 84%
da emissão no caso de reservatórios com tempo
de residência “alto”. Como os autores apontam a
grande discrepância entre os resultados dos cálculos
“de baixo para cima” e “de cima para baixo” significa
que mais pesquisas são necessárias tanto na coleta
de dados quanto na modelagem. Evidentemente,
omitir componentes incertos que se acredita serem
importantes no sistema do mundo real torna os
resultados modelados menos realistas, ao invés de
torná-los mais confiáveis (e.g., Watt, 1966). Nesse
caso, as fontes de carbono omitidas do cálculo de baixo
para cima incluem o metano de fontes renováveis
de matéria orgânica carregada pelo escoamento
superfical para os cursos d'água na área de captação e
a inundação anual de vegetação herbácea que cresce
na zona de deplecionamento do reservatório (e.g.,
Fearnside, 2009). Os autores reconhecem o efeito
de omissões na subestimação dos cálculos de baixo
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para cima e, portanto, os resultados representam um
nível mínimo de impacto das barragens tropicais. Sua
descoberta de emissões significativas, mesmo nesses
níveis mínimos, deve servir como um alerta para
os tomadores de decisão. O Brasil não é forçado a
escolher entre energia hidrelétrica e combustível fóssil
porque o país tem um vasto potencial inexplorado
de geração solar e eólica, além de oportunidades de
conservação de energia (Moreira, 2012).
A percepção de barragens como limpas ainda é
ativamente promovida pela indústria hidrelétrica e
pelas autoridades governamentais de energia em países
como o Brasil (e.g., Fearnside, 2012b). O artigo por de
Faria et al. (2015) deve ajudar a mudar essa percepção.
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O governo do Brasil quer construir barragens na
Amazônia com “grandes reservatórios”, em vez das
represas a fio de água que dominaram a atividade de
planejamento e construção de barragens amazônicas nas últimas duas décadas. O anúncio feito pela
Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL
sobre essa mudança de prioridade, em setembro de
2016, contraria diretamente o compromisso de Paris
de dezembro de 2015, que prevê a manutenção da
temperatura média global a um nível “bem abaixo” de
um ponto de 2°C acima da média anterior à revolução
industrial, e “trabalhar para” manter a temperatura a
não mais do que 1,5°C acima da média pré-industrial.

As barragens hidrelétricas tropicais, especialmente aquelas com grandes reservatórios, emitem metano
(CH4) porque a água se estratifica em camadas separadas pela temperatura, deixando a água no fundo
sem oxigênio, fazendo com que a decomposição da
matéria orgânica não forme CO2, e, portanto, terminando com a formação de CH4. Este metano pode
ser emitido para a atmosfera como bolhas ou por
difusão através da superfície do próprio reservatório,
ou pode ser emitido à medida que a água é retirada das profundezas do reservatório para passar pelas
turbinas ou vertedouros. Outra fonte de emissão dos
reservatórios é o dióxido de carbono liberado pela decomposição das árvores mortas quando o reservatório
está repleto, se elas foram projetadas para fora da água
ou foram removidas para outro local.
As emissões de grandes reservatórios são maiores
que as das usinas a fio d'água, embora, ao contrário
das declarações da indústria hidrelétrica, as usinas a
fio d'água não tenham emissões zero ou insignificantes. Um exemplo é a barragem de Santo Antônio, que
bloqueou o rio Madeira no Brasil em 2011. Outros
impactos ambientais também são maiores com grandes reservatórios, incluindo o deslocamento humano
e a perda de floresta e biodiversidade.

O acordo de Paris mudou muitos aspectos dos esforços para combater o aquecimento global. Ações terão que ser tomadas nos próximos 20 anos para que a
temperatura média global seja impedida de ultrapassar o limite acordado. Emissões, absorções e emissões
evitadas de carbono em 80, 90 ou 100 anos no futuro não são relevantes. Reservatórios emitem grandes
quantidades de gases de efeito estufa no período de
tempo quando a temperatura precisa ser controlada.
As barragens tropicais têm a maior parte do seu impacto nos primeiros anos após o enchimento de um
reservatório, quando as árvores da floresta morrem e
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se decompõem, e quando o carbono nas folhas e o
carbono do solo são transformados em metano no
fundo do reservatório. A emissão continua indefinidamente em um nível inferior após o pico inicial.
A emissão de carbono na forma de metano, em
vez de CO2, agrava ainda mais o impacto das barragens no acordo de Paris, porque o impacto desse
gás está concentrado na janela de tempo em que a
dimiuição das emissões é crítica para atingir a meta.
Cada tonelada de metano tem impacto no aquecimento global cerca de 120 vezes maior que uma
tonelada de CO2 enquanto permanece na atmosfera (sem contar o efeito de retroalimentações), mas
o metano permanece por um tempo relativamente
curto (12,4 anos em média), enquanto o CO2 permanece por cerca de dez vezes mais tempo. Uma
escolha apropriada da conversão para expressar
o impacto do metano em termos de equivalentes
de CO2 (o “potencial de aquecimento global”, ou
GWP) é essencial para alcançar a meta do acordo
de Paris. Se usarmos um horizonte temporal de 100
anos para o GWP, cada tonelada de metano terá o
impacto de 34 toneladas de CO2 no aquecimento
global. Fala-se muito em usar 28 como o GWP para
o metano, que é o valor para 100 anos sem retroalimentações. No entanto, essas retroalimentações são
parte do sistema climático real, conforme reconhecido no mais recente Relatório de Avaliação do IPCC
(o AR-5). Se os diplomatas levam a sério o acordo
de Paris (uma ressalva importante), então o GWP
a ser usado para o metano seria 86 (o valor de 20
anos do IPCC com retroalimentações), e o impacto
das represas hidrelétricas da Amazônia seria o triplo
do impacto implícito nos valores de GWP para o
metano que muitos diplomatas gostariam de adotar.
De quais barragens estamos falando aqui? Muito
do que se ouve com frequência sobre as emissões de
gases de efeito estufa das barragens serem mínimas
é baseado nas barragens existentes no mundo com
medições de emissões. As barragens existentes são
preponderantemente fora dos trópicos úmidos, e
entre as barragens existentes, a maioria dos dados
é de regiões não tropicais. No Brasil, os planos para
futuras grandes barragens são preponderantemente
na floresta amazônica, onde as emissões são mais altas do que em locais fora dos trópicos úmidos devido à alta biomassa e ao clima quente da Amazônia.
Estudos em vários reservatórios amazônicos mostram altas emissões.
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Barragens com grandes reservatórios:
Os planos do Brasil ameaçam
o acordo de Paris

A Barragem de Babaquara (oficialmente renomeada como “Barragem de Altamira”) é o elefante
na sala. Essa barragem teria um enorme reservatório: 6140 km2 se construída como planejado originalmente, ou o dobro da área da famosa barragem de
Balbina, no Brasil. A maior parte do reservatório de
Babaquara estaria em terras indígenas e em floresta
tropical. A barragem estaria a montante da barragem de Belo Monte, que bloqueou o rio Xingu em
2015 e deverá ter a instalação de seus 11.233 MW
de turbinas concluídas até 2019. O problema é que
não há água suficiente no rio Xingu para funcionar
muitas dessas turbinas durante a maior parte do ano,
e durante três meses não há vazão suficiente para
operar uma única turbina na usina principal, com
11.000 MW. Isto é baseado nas vazões históricas
no rio Xingu, mas estudos mostraram que esse fluxo será substancialmente menor se o desmatamento e as mudanças climáticas continuarem conforme
projetado. O armazenamento de água nas represas
a montante (originalmente planejadas para totalizar
cinco) seria necessário para operar essas turbinas por
um período mais longo no ano, com um grande impacto na viabilidade financeira de Belo Monte. Belo
Monte tem se mostrado financeiramente inviável
sem barragens a montante, mas foi construída de
qualquer maneira com 80% do custo financiado pelo
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e
Social-BNDES. Confissões recentes divulgadas pelos tribunais federais indicam que a corrupção das
empresas de construção envolvidas financiou as duas
últimas campanhas eleitorais presidenciais, fornecendo, assim, uma explicação para as decisões terem
sidas descoladas da lógica econômica normal.
Os planos para Babaquara foram publicamente
reconhecidos até julho de 2008, quando o Conselho
Nacional de Política Energética-CNPE emitiu uma
resolução afirmando que Belo Monte seria a única
barragem no rio Xingu. No entanto, este conselho é
composto principalmente de ministros, que mudam
com cada administração presidencial, e os membros
do CNPE já não são aqueles que estavam presentes
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em 2008. O conselho é livre para mudar de ideia
quando quiser. Como as turbinas são a parte mais
cara de uma usina hidrelétrica, a colocação de mais de
11.000 MW de capacidade em uma barragem a fio
d'água sem vazão no rio suficiente para usar a maioria
das turbinas durante a maior parte do ano torna a
barragem economicamente inviável. Isto representa
uma constante tentação para construir represas de
armazenamento com grandes reservatórios, que
seriam desastrosas ambientalmente e socialmente a
montante, começando com a Babaquara. A teoria de
que Belo Monte seria a única barragem no rio Xingu,
conhecida pelos opositores à Belo Monte como
a “mentira institucionalizada”, era a justificativa
para excluir qualquer consideração de barragens a
montante nos estudos de impacto ambiental de Belo
Monte. Cálculos mostram que Babaquara resultaria
em emissões maciças de gases de efeito estufa (veja
http://philip.inpa.gov.br).
O reconhecimento dos impactos totais das
barragens hidrelétricas da Amazônia, incluindo
suas emissões de gases de efeito estufa e seus outros
impactos ambientais e sociais, é essencial para a
tomada de decisão racional sobre o desenvolvimento
de energia e estratégias para mitigar as mudanças
climáticas. A contabilidade adequada do impacto
das barragens no aquecimento global e do metano
que produzem é necessária para atingir o objetivo
acordado em Paris. A recente mudança de prioridade
do Brasil para represas com “grandes reservatórios” é
um revés para esses esforços.
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O Brasil está vivendo um boom na construção
hidrelétrica que está inundando grandes áreas de
floresta tropical e expulsando povos indígenas de
suas terras (Figura 1), enquanto fracassa em desenvolver plenamente seu enorme potencial de energia
solar e eólica.
O Brasil está no meio de um boom frenético na
atividade construtora, erigindo represas na bacia do
Amazonas que estão mudando a cara da maior região
de floresta tropical do mundo. O boom, deflagrado
pelos interesses agrícolas e da indústria pesada do
país, está sendo realizado sem levar muito em consideração os impactos sobre os povos indígenas e o
meio ambiente; a atividade, frequentemente ligada à
corrupção, está sendo realizada sem o aproveitamento
do enorme potencial de energia renovável da nação.

O exemplo mais notável é o da imensa represa
de Belo Monte, o quarto maior projeto hidrelétrico
do mundo. A represa por si só já bloqueou os 1.600
quilômetros do rio Xingu, um importante afluente do
Amazonas. A represa de Belo Monte, preenchida no
final de 2015, inundou 670 quilômetros quadrados de
planícies e florestas, forçou o desalojamento de mais
de 20 mil pessoas e causou grandes danos a um ecossistema fluvial com mais de 500 espécies de peixes,
muitas delas endêmicas. Quando a instalação das turbinas tiver sido concluída, 80% do caudal do rio serão
desviados de seu leito natural, o que — entre outros
impactos — deixará três grupos indígenas sem os peixes e tartarugas de que dependem para sobreviver.

Agora, o governo brasileiro colocou na mira
o rio Tapajós, outro afluente importante do rio
Amazonas que drena uma área maior do que a
Califórnia e se estende desde os campos de soja
do Mato Grosso rumo ao norte, através da floresta
amazônica do amplo estado do Pará, até unir-se ao
Amazonas em Santarém. As represas projetadas na
bacia do Tapajós perfazem um total de 43 com uma
capacidade instalada de pelo menos 30 megawatts, e
muitas outras com uma capacidade menor. Das 43
represas, duas já tiveram suas barragens preenchidas,
outras duas aproximam-se desta etapa e várias das
maiores represas são prioritárias na lista de futuros
projetos (Fearnside, 2015a).

No ritmo atual de construção, o Brasil transformará muitos afluentes de curso livre em cadeias
contínuas de barragens. Se a construção desenfreada
de represas no Brasil continuar no ritmo atual, todos os afluentes importantes do Amazonas a leste
do rio Madeira — metade da bacia do Amazonas,
na verdade — serão transformados em cadeias contínuas de barragens. Isto representará a expulsão de
todos os habitantes tradicionais de dois terços da
Amazônia brasileira.

A construção destes projetos hidrelétricos ocorre em um momento em que o Brasil está enfraquecendo suas leis e regulamentações ambientais
e descumprindo as que já estão em vigor. Em um
caso-chave — a represa de São Luiz do Tapajós —,
o estudo de impacto ambiental foi “arquivado” em

Figura 1. A represa de Belo Monte em construção sobre o rio Xingu, afluente do Amazonas, em 2015. Foto: F. Nascimento/Greenpeace
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2016 pelo IBAMA, a agência do Ministério de
Meio Ambiente encarregada da concessão de licenças. No entanto, esta represa altamente polêmica,
que inundaria terras indígenas, continua nos planos
do Ministério de Minas e Energia e poderia ser “desarquivada” no futuro (Fearnside, 2016a).

tinham suas licenças de exploração aprovadas pela
presidente do IBAMA, que não levou em consideração os relatórios oficiais dos técnicos da agência,
cada um deles com centenas de páginas explicando por que as licenças não deveriam ser aprovadas
(Fearnside, 2017e).

As represas projetadas do Tapajós e a represa
de Belo Monte têm vários paralelismos, incluindo
motivos ocultos para dar às represas uma prioridade fora do normal (Fearnside, 2017c). No caso de
Belo Monte há provas documentais de corrupção,
incluindo depoimentos apresentados por algumas
pessoas que participaram na construção de represas
e confessaram ter feito “doações” legais e ilegais para
financiar as campanhas do vitorioso Partido dos
Trabalhadores nas eleições presidenciais de 2010 e
2014 em troca de contratos lucrativos (do Amaral,
2016). Belo Monte foi 80% financiada através do
banco estatal do Brasil (BNDES) com juros anuais
de 4%, enquanto o governo se autofinanciava tomando empréstimos com juros anuais de 10% (Leitão,
2010). No caso do Tapajós, um poderoso motivo
oculto é uma hidrovia planejada para o transporte
da soja, a fim de satisfazer os poderosos interesses do
setor de agronegócio (Fearnside, 2017d).

Todos estes argumentos foram contestados. As
represas não são economicamente atraentes quando
são considerados seus verdadeiros custos ambientais
e sociais (Ansar et al., 2014); a quantidade de eletricidade destinada à eletrificação de zonas rurais é minúscula em comparação com outros usos (Fearnside,
2016c); a energia hidrelétrica já não é tão estável
e, segundo previsões, será cada vez menos à luz da
mudança climática e das alterações previstas nos padrões das precipitações (Sorribas et al., 2016; Von
Randow et al., 2019). Além disso, as represas tropicais também emitem quantidades significativas de
metano, um gás de efeito estufa (Fearnside, 2015b).

A frequente troca de ministros do Meio Ambiente
e de chefes do IBAMA, somada ao histórico de pressões políticas que forçam a aprovação das represas
apesar das objeções dos técnicos (como no caso das
represas do rio Madeira e de Belo Monte), tornam
provável a aprovação final da represa de São Luiz do
Tapajós no futuro (Fearnside, 2014a, 2017a). Além
disso, propostas de lei e uma emenda constitucional,
que avançam rapidamente no Congresso Nacional,
aboliriam completamente o licenciamento ambiental
(Fearnside, 2016b, 2017b).

Tanto os projetos do Tapajós quanto o de Belo
Monte incluíam represas planejadas com um imenso impacto negativo, que inundariam terras indígenas, mas os planos para essas represas desapareceram
do discurso oficial apesar dos diversos indícios da
intenção do governo de realizá-los. E as represas do
Tapajós e a de Belo Monte envolvem interesses chineses com negociações atualmente em andamento
sobre a venda da parte da Belo Monte aos chineses
(International Rivers, 2012) e com a já consumada
aquisição, por eles, do controle da central hidrelétrica de São Manoel (Branford & Torres, 2017a),
situada ao lado de uma área indígena da bacia do
Tapajós. Tanto Belo Monte quanto São Manoel
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Por volta de 75% da eletricidade do Brasil vem
da energia hidrelétrica (EIA, 2014), e o país é o segundo maior produtor de hidroeletricidade do mundo, depois da China (Figura 2). O governo brasileiro
argumenta que a expansão da energia hidrelétrica na
bacia do Amazonas possibilitou o crescimento econômico do país nas últimas décadas e ajudou a levar
a eletricidade a regiões onde não havia. O governo
afirma ainda que a energia hidrelétrica é uma fonte
de energia limpa que ajuda a combater a mudança
climática, e que na Amazônia de chuvas abundantes,
as hidrelétricas são uma fonte de eletricidade estável que não sofre problemas de interrupção como as
energias eólica e solar.

As represas amazônicas também representam
uma diversidade de impactos sociais e ambientais
que, caso tivessem o peso adequado na tomada de
decisões, fariam com que o governo brasileiro apostasse nas abundantes alternativas energéticas de que
o país dispõe para obter os benefícios da eletricidade.
O desalojamento da população humana que habita
em áreas escolhidas para a inundação é um dos impactos mais evidentes e imediatos. A difícil situação
dos desalojados ou dos que ficaram sem meios de
subsistência por causa da Belo Monte é um exemplo
dramático e atual (Magalhães & da Cunha, 2017).
As futuras represas acarretarão muitos outros
desalojamentos de grupos indígenas e não indígenas. Prevê-se que a represa de Marabá sobre o rio
Tocantins desaloje de 10 a 40 mil pessoas, majoritariamente ribeirinhos (Furo. 2010; Rodrigues &
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Figura 2. Árvores submersas em uma zona da floresta tropical brasileira ao longo do rio Araguari que foi inundada pela construção de
uma represa. Foto: D. Beltrá/Greenpeace

Ribeiro Junior, 2010). Na bacia do Tapajós, a destruição da Cachoeira de Sete Quedas pela central
hidrelétrica de Teles Pires em 2013 eliminou o lugar mais sagrado do povo Mundurukú, um lugar
comparável ao paraíso para os cristãos (Branford &
Torres, 2017b,c). A represa planejada de São Luiz
do Tapajós destruiria o lugar onde se diz que o venerado ancestral dos Mundurukú criou o rio Tapajós
a partir de quatro sementes da palmeira tucumã. A
preocupação dos líderes dos Mundurukú é, inclusive, maior com a destruição dos lugares sagrados do
que com a perda de peixes e outros recursos vitais;
no entanto, a perda destes lugares sequer é considerada um impacto nas declarações governamentais
sobre os impactos ambientais das represas.

Os efeitos ambientais das represas amazônicas
são devastadores. Entre eles incluem-se as perdas
de importantes extensões de floresta e os impactos
mais notórios até agora são os das represas Balbina,
Tucuruí e Samuel (Fearnside, 1989, 2001a, 2005). As
áreas de floresta perdidas pela inundação da barragem foram de 3.100 km2 em Balbina, 1.927 km2 em
Tucuruí e 435 km2 em Samuel. Em Balbina, praticamente toda a floresta foi perturbada pela presença
de ocupantes não indígenas, enquanto uma parte das
florestas limítrofes às outras duas represas foi afetada
pelo desmatamento (Fearnside, 1995). Estas perdas
são pequenas em relação ao projeto hidrelétrico de
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Babaquara/Altamira e outras represas que provavelmente serão construídas no Rio Xingu, na montante
da Belo Monte (Fearnside, 2006, 2009). A hidrelétrica Babaquara/Altamira inundaria mais 6.000 km2
de floresta tropical quase completamente virgem
(Fearnside, 2009).

O enchimento das barragens não é a única forma pela qual as represas causam a perda de florestas.
Estes projetos também provocam desmatamento
por parte da população desalojada e por aqueles que
se sentem atraídos para o local da represa, pela ocupação e invasão das florestas ao longo das estradas
construídas para acessar cada instalação hidrelétrica
e por atividades impulsionadas pelo desenvolvimento associado, tais como as hidrovias para o transporte da soja (Barreto et al., 2011; Fearnside, 2001b). As
represas são apenas uma das faces de um processo
multifacetado de desmatamento, que envolve a derrubada, a agricultura, a pecuária e outros desenvolvimentos e que está destruindo a floresta amazônica
do Brasil, especialmente a de suas bordas leste e sul
(Fearnside, 2017f ).

As represas também bloqueiam as migrações
dos peixes, incluindo espécies comerciais emblemáticas como os “bagres gigantes” do rio Madeira
(Fearnside, 2014b). Elas também retêm os fluxos de
sedimentos e nutrientes que sustentam a produtividade dos peixes em todo o Amazonas (Fearnside,
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2013a; Forsberg et al., 2017; Latrubesse et al., 2017).
As barragens carecem de oxigênio em seus fundos,
o que faz com que o mercúrio presente no solo se
transforme na forma venenosa metila, que se concentra em cada elo da cadeia alimentar, até chegar
aos seres humanos (Fearnside, 1999). Os habitantes
dos arredores da barragem de Tucuruí têm níveis de
mercúrio em seus cabelos quatro vezes maiores que
os dos garimpeiros, famosos por seu uso do mercúrio
(Leino & Lodenius, 1995). Os peixes na barragem
têm mais que o dobro do nível de mercúrio permitido para o consumo humano, segundo os padrões da
Organização Mundial da Saúde.

E ainda que os proponentes defendam as represas como fonte de energia renovável, as represas na
Amazônia e em outros lugares emitem quantidades
significativas de gases de efeito estufa, especialmente
o metano, que tem um impacto muito maior por tonelada de gás que o CO2 no curto prazo (Fearnside,
& Pueyo, 2012). O impacto sobre o aquecimento
global está aumentando ainda mais com os créditos de carbono concedidos a represas como Teles
Pires na bacia do Tapajós e Santo Antônio e Jirau
no rio Madeira (Fearnside, 2013b,c, 2015c). Todas
estas represas foram construídas por motivos que
não têm nada a ver com a luta contra o aquecimento global. Isto significa que os países europeus que
compram os créditos de carbono podem emitir milhões de toneladas de carbono com base em represas
que seriam construídas de qualquer maneira. Estes
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projetos desviam o dinheiro “verde” que, de outro
modo, poderia ser usado em medidas que realmente sirvam para reduzir as emissões globais, como os
projetos de energia eólica e solar.

O Brasil tem uma costa enorme com potencial
para a geração de energia eólica na sua plataforma
continental, bem como uma vasta região semiárida
com um imenso potencial para a energia solar, além
do amplo potencial de telhados desaproveitados em
todo o país (Fearnside, 2013d; Baitelo et al., 2013).
Ele também poderia reduzir muito o consumo de
eletricidade se deixasse de exportar alumínio e outros produtos electrointensivos (Fearnside, 2009),
se diminuísse os resíduos e as perdas em linhas de
transmissão e aumentasse a eficiência (Moreira,
2012). As projeções oficiais da demanda energética
do Brasil são muito exageradas, já que são baseadas
em extrapolar um crescimento exponencial de 5%
anuais (Prado et al., 2016), ainda que as estimativas
mais recentes tenham sido obrigadas a baixar as taxas de crescimento previstas para os primeiros três
anos em virtude da recessão econômica do país.
Ao contrário das afirmações da indústria e do
governo, a energia hidrelétrica não é barata. O custo da Belo Monte já subiu a mais de 10 bilhões de
dólares, mais do que o dobro do que fora estimado
oficialmente quando foi tomada a decisão de construir
a represa. E um estudo de centenas de grandes represas em todo o mundo revela que, em geral, os custos

Figura 3. Membros da tribo indígena munduruku protestam contra a barragem de São Luiz do Tapajós. Foto: M. Tama/Getty Images
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e prazos de construção orçados são amplamente ultrapassados, fazendo com que muitas represas sejam
economicamente inviáveis sem auxílio público de peso
(Ansar et al., 2014). Também estão planejadas muitas
represas em países vizinhos da Amazônia, especialmente no Peru e na Bolívia, com grandes impactos
sobre o meio ambiente e os povos indígenas (Finer
& Jenkins, 2012; Horner, 2017; International Rivers,
2018; International Rivers et al., 2010). Muitas das
represas projetadas na região amazônica destes países
são brasileiras, financiadas pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) do
Brasil. Serão construídas por empreiteiras brasileiras e
servirão principalmente para exportar eletricidade ao
Brasil. Ironicamente, com isso o Brasil estará dando
um tiro no pé porque os fluxos de sedimentos que elas
bloqueiam reduzirão a pesca ao longo da parte brasileira do rio Amazonas e no “Mar Doce” onde o rio desemboca no oceano Atlântico (Forsberg et al., 2017).
O sistema atual de tomada de decisões no Brasil
inclina-se para opções como as represas, que maximizam os fluxos de dinheiro para influentes empresas construtoras. A reforma do sistema de tomada
de decisões para eliminar este favoritismo subjacente deveria ser uma prioridade máxima, ao invés de
apenas lutar para deter cada represa altamente prejudicial que é proposta.
O Brasil é, sem dúvida, um dos países mais
afortunados do mundo por contar com amplas alternativas às represas, aos combustíveis fósseis e à
energia nuclear para satisfazer suas necessidades de
eletricidade. No entanto, opções como melhorar a
eficiência energética, renunciar às exportações com
uso intensivo de energia elétrica e aproveitar os recursos solares e eólicos, estão totalmente ausentes
dos planos governamentais ou recebem apenas uma
consideração simbólica. De fato, em janeiro de 2016,
quando foi abordada a produção de eletricidade em
larga escala no atual plano quinquenal de desenvolvimento, o presidente do Brasil vetou todas as alternativas “não hidrelétricas”.
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RESUMO
A construção de barragens na Amazônia brasileira frequentemente tem causado impactos sociais que
violam o que a maioria das pessoas consideraria normas básicas da justiça ambiental. Os grandes planos do
Brasil para futuras barragens implicam em impactos semelhantes em maior escala. Barragens inundam a terra,
deslocando os moradores locais, incluindo povos indígenas e ribeirinhos tradicionais. Impactos sobre a pesca,
incluindo bloqueio de migrações de peixes, destroem
os meios de subsistência das populações ribeirinhas independente de suas terras e casas terem sido inundadas. Os benefícios de hidroenergia são principalmente
para os centros urbanos distantes, e parte da energia é
usada para as exportações de produtos eletro-intensivos, como o alumínio, que criam pouco emprego no
Brasil. Exemplos de barragens existentes com evidentes injustiças sociais (dentre outros impactos) incluem
Tucuruí e Balbina (que deslocaram povos indígenas e
prejudicaram recursos pesceiros), Santo Antônio e Jirau
(que bloquearem as migrações de peixes que sustentarem populações ribeirinhas em três países), Teles Pires
(que inundou o local mais sagrado do povo indígena
Munduruku) e Belo Monte (que deslocou populações
urbanas e rurais, destruiu a pesca e removeu 80% do
fluxo de água de um trecho de 100 km do rio Xingu
que inclui duas áreas indígenas). Represas planejadas
com grandes impactos sociais incluem barragens no rio
Tapajós que inundariam terra indígena, e uma série de
barragens no rio Xingu a montante de Belo Monte, que
inundariam vastas áreas de terra indígena. Embora o
governo brasileiro alegue que barragens rio acima de
Belo Monte já não são mais planejadas, fortes indícios
sugerem que algumas dessas barragens, incluindo o
maior delas, a Babaquara/Altamira, ainda são planejadas. Muitas das dezenas de outras represas planejadas
na Amazônia brasileira teriam impactos sociais dramáticos, tais como a barragem de Marabá que deslocaria uma população estimada em número entre 10.000
e 40.000 pessoas (principalmente ribeirinhos). Uma
série de leis e emendas constitucionais propostas, incluindo alguns que já foram aprovadas pelo Congresso
Nacional, iria enfraquecer o licenciamento ambiental e
facilitar a construção de barragens, independentemente
das suas consequências para a justiça ambiental.

INTRODUÇÃO
"Justiça ambiental" refere-se principalmente a
impactos ambientais desiguais sobre grupos humanos com base em diferenças como raça, etnia e renda.
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As definições, tanto das porções do termo referentes
aos conceitos de "justiça" como de "ambiente", são
variadas e continuamente em evolução (Schlosberg,
2007, 2013; Schlosberg & Carruthers, 2010).
Represas amazônicas claramente cabem em qualquer definição de justiça ambiental. Estas barragens
afetam, sobretudo, aqueles que vivem ao longo dos
rios amazônicos e dependem deles, em outras palavras, moradores tradicionais, como povos indígenas
e ribeirinhos. Os benefícios das barragens revertem
para os consumidores urbanos e especialmente para
as indústrias. A exportação de energia elétrica sob
a forma de commodities eletro-intensivas, como o
alumínio, ilustra a desigualdade em escala internacional, com a Amazônia e seu povo pagando o preço
ambiental para o consumo e o emprego industrial
em países que já não aceitariam os impactos do tipo
desencadeado por essas barragens.

Barragens na Amazônia (Figura 1) têm um histórico de impactos, causando injustiça ambiental.
Parte disso é inerente a esta opção de energia: impactos concentrados sobre os moradores ribeirinhos
e povos indígenas no interior da Amazônia versus
benefícios difusos a beneficiários distantes. Este aspecto é frequentemente minimizado pelos construtores de barragens com o xibolete "tem que quebrar
alguns ovos para fazer uma omelete". Naturalmente,
essa lógica é muito mais fácil de aplicar quando os
ovos a serem quebrados referem-se aos pobres espalhados ao longo dos rios da Amazônia, longe dos
centros de poder e influência política.
Ironicamente, frequentemente se ouve discurso
do setor elétrico argumentando que mais barragens
são necessárias porque milhões de brasileiros vivem
sem eletricidade. No entanto, este argumento tem
pouca relação com a distribuição de eletricidade no
Brasil. Eletrificação rural não tem sido uma alta prioridade nos orçamentos de governo, e o avanço recente
do programa Luz para Todos representa uma fração
minúscula do uso da eletricidade do País e uma fração
ainda menor da parte da eletricidade que está conectada à rede nacional e, portanto, com contribuição de
hidrelétricas. Um exemplo pungente da tradicional
baixa prioridade para a eletrificação rural é a barragem de Tucuruí, concluída em 1984, onde 29 anos
mais tarde 12.000 famílias em torno do reservatório
ainda não tinham acesso à eletricidade (Folha de São
Paulo, 2013). Linhas de transmissão de alta tensão
carregam a maior parte energia da barragem diretamente para fabricas de alumínio em Barcarena, Pará e
São Luís, Maranhão (e.g., Fearnside, 1999). Empresas
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Figura 1. Locais mencionados no texto. Barragens existentes: (1) Balbina, (2) Santo Antônio, (3) Jirau, (4) Belo Monte, (5) São Manoel,
(6) Teles Pires, (7) Samuel. Barragens planejadas: (8) Cachoeira Ribeirão, (9) Cachoeira Porteira, (10) Babaquara/Altamira, (11) São Luiz
do Tapajós, (12) Jatobá, (13) Chacorão, (14) Marabá.

hidrelétricas anunciam barragens alardeando cifras
astronômicas para o número de casas que podem ser
abastecidos com energia das barragens. No entanto,
a maior parte da eletricidade no Brasil não é para
uso doméstico, que responde por 22-29% do total,
dependendo do ano (e.g., Bermann, 2012; Fearnside,
2016a). O fato de que a maior parcela da eletricidade
de barragens vai para a indústria não é anunciado.

Este tipo de injustiça poderia ser reduzido um
pouco pela melhoria de medidas para reassentamento
e para substituir os meios de subsistência das pessoas
deslocadas, mas a estrutura fundamental da injustiça
não é alterada. Além deste tipo inerente de injustiça,
projetos hidrelétricos na Amazônia têm mostrado um
padrão consistente de violações dos direitos humanos,
e os projetos são repletos de ações sem consideração
das preocupações sociais e ambientais em geral.

Barragens existentes na Amazônia brasileira podem ser divididas entre aquelas que foram concluídas
ou em construção durante a ditadura militar de 19641985 e aquelas implantadas em tempos mais recentes, no âmbito do sistema de licenciamento ambiental atual, que começou em 23 de janeiro de 1986. O
setor elétrico brasileiro frequentemente desconsidera
os impactos das barragens anteriores, alegando que
representam irrelevantes erros do passado que não seriam repetidos hoje sob um governo democrático com
um sistema de licenciamento ambiental. Infelizmente,
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esses casos ainda são altamente relevantes, e a estrutura básica da tomada de decisões pouco mudou.
Anteriormente as decisões eram tomadas por um pequeno grupo de oficiais militares, e agora são feitas por
um pequeno grupo de funcionários da "Casa Civil"
do gabinete presidencial e no Ministério de Minas e
Energia. A real decisão de construir uma barragem é
feita muito antes de realizaram os estudos ambientais,
e a decisão, portanto, é feita sem nenhuma informação
sobre impactos sociais e ambientais, mesmo se fossem acordadas a importância que estas considerações
merecem. Os procedimentos de licenciamento que se
seguem, tais como a elaboração do Estudo de Impacto
Ambiental (EIA) e as audiências públicas, apenas legalizam o projeto da obra, com o efeito máximo sendo
a apresentação de sugestões para alteração dos programas de mitigação e pequenos ajustes no projeto, mas
sem efeito sobre a existência do projeto em si.

BARRAGENS DA AMAZÔNIA E TOMADA DE
DECISÃO
As barragens amazônicas brasileiras têm antecedentes notoriamente pobres como exemplos de
decisões racionais na construção de infraestrutura e
de governança antes, durante e depois das barragens
serem construídas. Barragens iniciadas durante a ditadura militar, tais como Tucuruí (Fearnside, 1999,
2001; Magalhães et al., 1996), Balbina (Fearnside,
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1989; Rodrigues & Fearnside, 2014) e Samuel
(Fearnside, 2005a), fornecem exemplos que são altamente relevantes ainda hoje. Estudos ambientais
foram feitos durante a ditadura militar, embora não
sob o sistema atual de licenciamento federal que começou em 1986, e obras em andamento, tais como
Balbina e Samuel, forem isentas de licenciamento
federal. Esses estudos ambientais foram feitos enquanto as barragens estavam em construção, e as
decisões de construí-las foram tomadas anos antes.

A situação não melhorou muito desde a implementação do sistema de licenciamento atual e desde
o advento das garantias para o meio-ambiente e os
direitos humanos, incluídas na Constituição de 1988
(Brasil, PR, 1988). A insuficiência da tomada de
decisão inicial, o licenciamento ambiental e as subsequentes medidas de mitigação são evidentes nos
casos da hidrelétrica de Santo Antônio (reservatório
enchido em 2011) e da hidrelétrica de Jirau (reservatório enchido em 2013), ambos no rio Madeira
(Fearnside, 2013, 2014a,b, 2015a). O licenciamento
foi aprovado apesar das objeções formais da equipe
técnica do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)
(Deberdt et al., 2007; Ver: Fearnside, 2014c). A economia de pesca do interior mais rica da América do
Sul foi destruída, e os conflitos com os milhares de
pescadores e pescadoras deslocados continuam. O
caso do assassinato da líder de uma das cooperativas
de pesca continua sem solução: o corpo de Nilce de
Souza Magalhães, conhecida como "Nicinha", foi
encontrado lastrado com pedras no fundo do reservatório de Jirau (e.g., Aranda, 2016; Toledo, 2016).

No caso da barragem de Belo Monte, no rio
Xingu, o licenciamento foi aprovado a pesar das objeções formais da equipe técnica do IBAMA (Brasil,
IBAMA, 2009, 2010), por meio da substituição do
Presidente do orgão (ver: Fearnside, 2012). Os povos
indígenas impactados não foram consultados, que é
uma violação da Convenção 169 da Organização
Internacional do Trabalho (ILO, 1989) e a lei brasileira n º 5051 de 19 de abril de 2004 (Brasil, PR,
2004). Isto resultou em mais de 20 processos jurídicos ainda aguardando julgamento, apesar da barragem ter sido concluída com base em uma decisão individual pelo então presidente do Supremo
Tribunal Federal (International Rivers, 2012a).
Após a construção, a mitigação tem sido desastrosa
(ver: Fearnside, 2017a,b; Magalhães & da Cunha,
2017; Villas-Bôas et al., 2015). Populações de pescadores perderam seus meios de subsistência na área
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do reservatório e em um trecho de 100 km de "vazão
reduzida" abaixo da barragem principal, um trecho
que inclui duas terras indígenas além de uma zona
de pesca usada por um terceiro grupo indígena que
reside em um afluente. O assassinato em 2001 do
líder da oposição à barragem, Ademir Federicci de
Albeu, conhecido como "Dema", permanece sem
solução (e.g., Switkes, 2001).

As barragens do rio Tapajós têm seguido um caminho semelhante (Alarcon et al., 2016; de Sousa
Júnior, 2014; Fearnside, 2015b,c; Nitta & Naka,
2015). A barragem de Teles Pires, enchida em 2015,
inundou a cachoeira de Sete Quedas, que era o local mais sagrado do povo indígena Munduruku que
vive ao longo do Tapajós (e.g., Branford & Torres,
2017a). A barragem de São Manoel, enchida em
2017, é apenas a 700 m da terra indígena Kaiabi e
já provocou uma série de conflitos (e.g., Branford &
Torres, 2017b). Em 2012, a Polícia Federal invadiu
uma aldeia Kaiabí e abriu fogo sobre a população,
matando Adenilson Kirixi Munduruku (ver: Forest
Comunicações, 2016; Silva, 2012; Sposati, 2012).

BARRAGENS PLANEJADAS
Muitas das barragens oficialmente planejadas
na Amazônia brasileira têm impactos evidentes. Por
exemplo, a hidrelétrica de Marabá, que é considerada "em execução" pelo Programa de Aceleração
do Crescimento (Brasil, MP, 2017), deslocaria dezenas de milhares de pessoas (com estimativas entre
10.000 e 40.000), em sua maior parte ribeirinhos
tradicionais (ver: Rodrigues & Ribeiro Júnior, 2010).

Alguns dos maiores impactos resultariam de barragens "não oficialmente planejadas", estas sendo barragens que têm constado nos planos oficiais anteriores,
mas que atualmente desapareceram dos planos publicamente anunciados. Uma é a hidrelétrica de Babaquara
(renomeada como a represa "Altamira", mas que é mais
conhecida por seu nome original), que é uma das cinco
barragens na bacia do rio Xingu que, desde anos 1970,
foram planejadas para armazenar água rio acima de
Belo Monte, a fim de suprir água para os 11.000 MW
de capacidade instalada na sua casa de força principal
(e.g., Sevá Filho, 1990; Fearnside, 2006). A vazão natural do rio é insuficiente durante a temporada de baixo fluxo para operar uma turbina sequer dentre as 18
turbinas na casa de força principal por três meses do
ano e é suficiente para apenas algumas turbinas durante vários outros meses, com o clima atual (Fearnside,
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2017c). As projeções de mudanças climáticas (Ângelo
& Feitosa, 2015; Margulis & Untersell, 2017; Sorribas
et al., 2016) e de desmatamento (Stickler et al., 2013)
implicam em uma redução substancial a geração de
energia por Belo Monte. Mesmo sem esses impactos
na futura vazão do rio Xingu, esta barragem seria financeiramente inviável sem os subsídios maciços que
recebeu dos contribuintes brasileiros através do Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES). Só a oferta destes subsídios, combinados
com pressões políticas, foram suficientes para induzir
um consórcio de empresas a investirem na barragem
(Rojas & Millikan, 2014). BNDES financiou 80% do
custo de construção com empréstimos a juros anuais
de 4%, enquanto o governo federal se autofinanciou
vendendo títulos a 10% de juros anuais (Leitão, 2010).
Os fundos dos contribuintes na Europa e América
do Norte também contribuíram através do Banco
Mundial, que concedeu "empréstimos de política de
desenvolvimento" (“DPLs”) ao BNDES (ver: BIC,
2009; Fearnside, 2017a).
A inviabilidade financeira de Belo Monte sem
as barragens a montante é um forte indício que, no
mínimo, a represa de Babaquara/Altamira continua
como parte do plano real (ver: Fearnside, 2017c). A
barragem de Belo Monte por si só desafia a lógica econômica básica (e.g., de Sousa Júnior & Reid,
2010; de Sousa Júnior et al., 2006; Fearnside, 2006).
Outras indicações incluem a história dos planos
para o número de turbinas em Belo Monte, com
metade da atual capacidade total de 11.233 MW
tendo sido consideradas em 2003 (Pinto, 2003), que
seria mais compatível com a operação com a vazão
não regulada do rio, mas os planos mais tarde voltaram a ter a casa de força principal com o design de
11.000 MW que originalmente havia sido planejada
durante o período quando a intenção de construir
as barragens a montante era publicamente admitida.
Outra indicação de que Babaquara/Altamira continua nos planos não declarados foi o anúncio em
2013 pela então presidente Dilma Rousseff de uma
mudança na política para favorecer barragens com
"grandes reservatórios", ao invés de barragens a fio
d’água, tais como a Belo Monte, e esta mudança de
política foi confirmada pela administração presidencial de Michel Temer em 2016 (Borges, 2013, 2016;
Fearnside, 2017d). O rio Xingu é o lugar óbvio que
havia sido planejado para desenvolvimento com
grandes barragens de armazenamento.
A barragem de Chacorão, no rio Tapajós, é
um caso com uma semelhança forte à Babaquara/
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Altamira como um "elefante na sala", ou seja, ausente dos debates oficiais. Chacorão inundaria 11.700
ha da terra indígena Munduruku. Essa barragem
não aparece mais em planos oficiais para energia
hidrelétrica, mas a hidrovia do Tapajós, que é planejada para transportar soja do norte do Mato Grosso
aos portos com acesso ao rio Amazonas, continua
a ser uma prioridade do governo, e as barcaças não
passariam pelas cachoeiras de Chacorão sem a barragem (Brasil, MT, 2010; Fearnside, 2015).

OBSTÁCULOS PARA A JUSTIÇA AMBIENTAL
O sistema atual de tomada de decisão
O atual sistema de tomada de decisão no Brasil
representa um grande obstáculo para a incorporação
de considerações sobre a justiça ambiental no planejamento e nas políticas do governo. Decisões para
construir barragens e outras infraestruturas que provocam injustiças óbvias prevalecem, em parte, devido à influência de doações políticas ou por simples
corrupção a partir das partes com interesses financeiros nos projetos. Em 2013 o Tribunal Supremo
Eleitoral (TSE) liberou dados pela primeira vez
sobre doações políticas, indicando que, nos dez
anos anteriores, os principais quatro doadores eram
grandes empreiteiras que constroem barragens na
Amazônia (Gama, 2013). A hidrelétrica de Belo
Monte fornece um exemplo bem documentado,
onde tanto o lado pagador quanto o recebedor final
fizeram depoimentos confirmando "doações" tanto legais como ilegais (Amazonas em Tempo, 2015;
do Amaral, 2016). A barragem de Santo Antônio
no rio Madeira também rendeu doações ilegais de
campanha de acordo com confissões pela empresa
de construção Odebrecht (Francis, 2017).

O sistema de tomada de decisão também tende
a ignorar as considerações de justiça ambiental, porque as decisões reais sobre e outros grandes projetos
de infraestrutura são feitas por um punhado de pessoas antes que sejam coletadas informações sobre os
impactos ambientais e sociais, e geralmente antes de
qualquer discussão pública dos projetos em questão.
O sistema precisa ser reformado para que a coleta de
informações e a discussão pública antes das decisões
reais sejam feitos.
O sistema de licenciamento ambiental do Brasil
é outro obstáculo. Licenciamento não deve ser confundido com a tomada de decisão: na prática, o sistema de licenciamento atual essencialmente serve para
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ratificar o que já foi decidido por motivos políticos. O
licenciamento permite alterações nas exigências para
mitigação e compensação e a adição de pequenas mudanças nos planos de construção, mas praticamente
nunca se estende a questionar a existência do projeto.

A erosão do licenciamento ambiental
Licenças federais são necessárias para grandes
projetos de infraestrutura, tais como barragens. No entanto, várias tendências agem para minar a influência
deste requisito. Um é uma tendência para a descentralização do licenciamento, transferir progressivamente
mais autoridade do nível federal para o nível de estado. Em comparação com o governo federal, os governos estaduais são mais diretamente influenciados por
interesses econômicos e políticos locais e são menos
sujeitos a escrutínio pela imprensa ou por organizações não governamentais ambientalistas. Um exemplo
é a redefinição do termo "grande" para barragens no
Brasil em 2004: antes desse ano todas as represas com
10 MW ou mais de capacidade instalada eram consideradas "grandes" e, portanto, era necessário ter uma
licença federal, mas esse limite foi aumentado para 30
MW, criando uma classe de barragens entre 10 e 30
MW, chamada de “Pequenas Centrais Hidrelétricas”,
ou "PCHs", que exigem somente uma licença estadual. Barragens deste tamanho têm um impacto substancial, e centenas delas estão sendo construídas no
Brasil com pouca visibilidade pública. Porque as licenças estaduais são muito mais baratas e mais rápidas
para obter do que as federais, há uma tendência para
empresas hidrelétricas investirem em várias PCHs em
vez de uma barragem "grande" quando existe a escolha. Outra mudança chave foi a Lei Complementar
140/2011 (Brasil, PR, 2011) que passou para licenciamento estadual barragens, mesmo grandes, que sejam
localizadas dentro de uma única unidade federativa,
a exemplo da usina hidrelétrica de Sinop, em Mato
Grosso (Fearnside, 2019a). Esta lei foi sancionada pela
Presidente Dilma Rousseff em um momento quando uma das principais prioridades dela era a rápida
aprovação da barragem de Belo Monte (ver Fearnside,
2017a,b), mas o seu governo perdeu a batalha jurídica
subsequente para migrar o licenciamento dessa barragem para a esfera estadual (Dutra et al., 2016).
Outra tendência de enfraquecimento de licenciamento é a aceleração do processo de aprovação, muitas vezes independentemente da integralidade das
informações ou do proponente cumprir as exigências
que podem ter sido feitas pelo órgão ambiental. Um
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exemplo de uma medida para acelerar as aprovações
foi uma mudança em junho 2017 no procedimento
do IBAMA para a concessão de bônus para a sua
equipe técnica. Bônus foram concedidos anteriormente com base no número de pareceres técnicos
produzidos, uma política que introduz um motivo
pessoal para acelerar o processo de aprovação, mesmo
sem que sejam induzidos a reduzirem as exigências.
A mudança em 2017 cria um viés ainda mais forte,
concedendo apenas o bônus se os pareceres técnicos
sejam favoráveis, e não se os pareceres recomendam
contra a aprovação do projeto (ver: Borges, 2017a).

Pressão política sobre altos funcionários ambientais para aprovar projetos hidrelétricos de alta prioridade tem sido comum, como nos casos das barragens
de Santo Antônio, Jirau e Belo Monte (Fearnside,
2014c, 2017a,b). Em todos esses casos procuradores
do governo ameaçaram os membros individuais da
equipe técnica, no departamento de licenciamento do
IBAMA com acusação de "má fé" em recomendar
contra a aprovação das licenças (AGU, 2011, 2012).
Como medida para minimizar essas ameaças, as assinaturas da equipe técnica não aparecem mais nos
pareceres técnicos, tais como o parecer recomendando contra aprovação da hidrelétrica de São Manoel
(Brasil, IBAMA, 2017; ver: Fearnside, 2017e).

Estratégias para iludir o controle
Uma das estratégias para obter a aprovação de
barragens com severos impactos sobre a justiça ambiental é de negar a existência de planos para estas
barragens até que seja obtida a aprovação para outras barragens em um complexo de projetos no mesmo rio. As hidrelétricas de Babaquara/Altamira, no
rio Xingu, e de Chacorão, no rio Tapajós, são exemplos disso, onde a negação pública dos planos parece ser "desinformação", ou seja, uma disseminação
deliberada de informações falsas (Fearnside, 2017c).
Outra é a hidrelétrica de Cachoeira Riberão (também conhecido como a usina "Guajará-Mirim" ou
"Binacional"), no rio Madeira. Em 2006 enquanto
preparações estavam em andamento para as barragens de Santo Antônio e Jirau, o chefe da empresa
de construção da Odebrecht em Porto Velho disse
a este autor que funcionários da Odebrecht eram
proibidos de discutir Cachoeira Riberão até que as
outras barragens fossem aprovadas.
Outra estratégia é simplesmente não divulgar
planos para barragens controversos. Em dezembro
de 1987, a ELETROBRÁS lançou seu plano 2010
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(depois que o plano havia vazado para o domínio
público). Este documento apresentou barragens com
mais de 100 MW a serem construídas até ano de 2010,
e também incluiu uma lista de barragens planejadas
independentemente do ano esperado de construção.
Foram listadas 79 dessas megabarragens para a região
da Amazônia Legal (Brasil, ELETROBRÁS, 1987;
ver: Fearnside, 1995). Isso incluiu cinco barragens na
bacia do Xingu, a montante de Belo Monte (que nessa
época era conhecido como "Kararaô") (ver: Fearnside,
2006). Seguiu-se uma tempestade de críticas dos planos para barragens e a ELETROBRÁS nunca mais
liberou informações sobre barragens planejadas, sem
se limitar a uma linha de tempo relativamente curta,
como os planos decenais e relatórios ocasionais para
períodos de 20 ou 30 anos.

Barragens que desapareceram dos planos anunciados podem ressurgir anos depois. Um exemplo é
que a barragem de Cachoeira Porteira, planejada no
rio Trombetas. Um estudo ambiental foi preparado
(Brasil, ELETRONORTE, 1988). Quilombos (comunidades de descendentes de escravos africanos)
seriam afetados (e.g., Farias, 2014), e isto pode explicar por que a represa desapareceu dos planos oficiais.
Quilombolas (membros de quilombos) têm os mesmos direitos que os povos indígenas de acordo com
a constituição atual do Brasil (Brasil, PR, 1988). A
facilidade com que a represa de Belo Monte obteve
a aprovação do Congresso Nacional parece ter encorajado planos para barragens que impactam quilombolas e povos indígenas (Fearnside, 2017a,b). Além
de quilombolas, a barragem de Cachoeira Porteira
impactaria comunidades tradicionais de ribeirinhos e
coletores de castanha, entre outros impactos (Teixeira,
1996, p. 253-317). Maior praia na Amazônia de reprodução de tartarugas se situa a jusante da barragem (e.g., Eisemberg et al., 2016). A barragem de
Cachoeira Porteira reapareceu em planos oficiais
em 2014 (e.g., CPISP, 2014), e em janeiro de 2019
o governo de Jair Bolsonaro anunciou o programa
“Barão do Rio Branco”, no qual essa barragem é central (Rocha, 2019), e que inclua uma rodovia abrindo a bacia do rio Trombetas onde há um total de 15
barragens planejadas, várias delas impactando terras
indígenas e quilambolas (CPISP, 2019).
Projetos como estes são conhecidos como "projetos vampiro", porque, assim como um vampiro
dormindo em seu caixão, esses projetos podem se levantar mais tarde. Como os vampiros que só podem
ser mortos com uma estaca no coração, esses projetos são muito difíceis de cancelar definitivamente.
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Um caso importante que parece ter se tornado um
projeto vampiro é a hidrelétrica de São Luiz Tapajós.
A barragem inundaria parte da área indígena Sawre
Muybu (Fearnside, 2015b). Em 19 de abril de 2016
a presidente do IBAMA "arquivou" o processo de licenciamento, com a aprovação do Ministro do Meio
Ambiente (de Araújo, 2016). No entanto, Presidentes
do IBAMA e Ministros do Meio Ambiente mudam
frequentemente, e é muito provável que futuros ocupantes desses cargos poderiam "desarquivar" o processo de licenciamento (Fearnside, 2016b). Funcionários
da ELETROBRÁS continuaram a planejar para a
represa após o licenciamento ser arquivado (Nunes &
Neder, 2016), e o plano decenal da ELETROBRÁS
2017-2026 afirma que "o processo que envolve essa
usina continua sendo acompanhado pela Empresa
de Pesquisa Energética (EPE) e, solucionadas todas
as questões ambientais, ela poderá compor a cesta
de oferta candidata à expansão" (Brasil, EPE, 2017,
Capítulo 3, p. 61). Em 17 de setembro de 2018 a
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),
solicitou à Agência Nacional de Águas (ANA) a reserva de disponibilidade hídrica de domínio da União
para a hidrelétrica São Luiz do Tapajós (Alves, 2018).
Estes planos sugerem que aqueles no poder esperem
que o sistema de licenciamento ambiental como um
todo seja desfeito pelo Congresso Nacional.

Propostas legislativas de neutralizar o sistema
de licenciamento
A influência dos "ruralistas", ou os representantes dos grandes proprietários de terras, aumentou rapidamente para ganhar controle do governo
brasileiro. Apesar de grandes proprietários de terras
representaram uma porcentagem minúscula da população brasileira, dos 513 membros da Câmara dos
Deputados, um número estimado em 210 (41%) são
ruralistas (Carvalho et al., 2017).

Esta bancada tem sido a parte crítica da coligação que apoia as administrações presidenciais
desde meados da década de 2000. Além de obterem leis e projetos de infraestrutura que beneficiam
o agronegócio em detrimento da justiça ambiental
e de outras considerações, os ruralistas foram capazes de colocar pessoas indicadas em muitas das
posições chave no governo. O poder da bancada
ruralista foi dramaticamente demonstrado durante a aprovação em 2011-2012 da reforma que
eviscerou o Código Florestal de 1965, que era um
pacote de normas que regiam o desmatamento. A
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votação inicial na Câmara dos Deputados, onde a
representação é proporcional à população, aprovou
a evisceração do Código em uma proporção de sete
para um (Congresso em Foco, 2011). Isto é extraordinário, dado que 85% da população brasileira vivem
em cidades e, portanto, não tem nenhum interesse
financeiro em ser permitida a desmatar. No momento da votação, pesquisas de opinião pública indicaram que 80% da população se opuseram a qualquer
mudança no Código Florestal (Lopes, 2011). O aumento da influência dos ruralistas é explicado pelo
dinheiro da soja e de outras commodities agrícolas.
Formuladores de políticas de governo são responsivos à percentagem grande que essas exportações
representam no PIB do país, e essa influência é
especialmente reforçada pelas contribuições para
campanhas políticas, legais e ilegais (Fearnside &
Figueiredo, 2016; Zucco & Lauderdale, 2011). No
dia da votação na Câmara dos Deputados, os ambientalistas José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria
do Espírito Santo da Silva foram assassinados perto de Marabá, no sul do Pará (ver: Milanez, 2016).
Quando um deputado do Partido Verde tentou falar
disto da tribuna na Câmara dos Deputados, ele foi
vaiado pela multidão de deputados que favoreciam
a evisceração do Código. A hostilidade aberta para
qualquer discussão de questões sociais relacionadas
com as alterações propostas foi evidente.
A bancada ruralista no Congresso Nacional está
empurrando uma série de projetos de lei (PLs) e
propostas para emendas constitucionais (PECs) que
poderia causar sérios impactos ambientais e sociais.
Emendas constitucionais são mais fáceis de passar
no Brasil do que na maioria dos outros países: a atual Constituição, que foi promulgada em outubro de
1988, havia sido emendada 97 vezes até dezembro
de 2017. Já que a bancada ruralista é suficiente para
bloquear um impeachment presidencial, este, juntamente com distração de outros assuntos na pauta do
Congresso, ofereceu oportunidades para a agenda
ruralista obter grandes avanços durante o julgamento de impeachment da Presidente Dilma Rousseff
em 2016 (Fearnside, 2016c) e nas semanas anteriores dos dois votos no Congresso sobre a iniciação
das investigações para o impeachment do Presidente
Michel Temer em 2017 (Fearnside, 2017f,g).

Propostas incluem medidas para enfraquecer
ou efetivamente abolir o licenciamento ambiental,
tais como a Proposta de Emenda Constitucional
PEC-65 (Brasil, Senado Federal, 2016), o que tornaria a mera apresentação de um Estudo de Impacto
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Ambiental (EIA) uma aprovação automática de
qualquer projeto de desenvolvimento, e os projetos
de lei PLS-654/2015 (Brasil, Senado Federal, 2015)
e PL-3.729/2004 (Brasil, Câmara dos Deputados,
2004), que eliminariam dois dos os três licenças atualmente necessárias e estabeleceria prazos impossíveis para o IBAMA aprovar os projetos, após os
quais a licença seria aprovada automaticamente.

Um grande golpe para o licenciamento ambiental foi a aprovação da lei 13.334 de 13 de setembro
de 2016 (anteriormente MPV 727), que estabelece
um programa de "parcerias público-privadas" com
um conselho diretor que é dado o poder de forçar
o IBAMA, FUNAI ou qualquer outro órgão aprovar qualquer projeto que o Conselho considere ser
"estratégico" (Brasil, PR, 2016). Ainda outro golpe
foi a aprovação, em dezembro de 2016, da Emenda
Constitucional n.º 95 (anteriormente PEC 55)
(Brasil, Câmara dos Deputados & Senado Federal,
2016). Isto congela orçamento federal para os próximos 20 anos ao nível atual, que já foi reduzido
ao ponto que órgãos como IBAMA e FUNAI estão, em muitos aspectos, inoperáveis. Somente os
Ministérios da Saúde e da Educação podem ter aumentos das respectivas partes do orçamento, o que
significa que, já que as demandas inevitavelmente
aumentarão, o Ministério do Meio Ambiente e outros órgãos vão encolher ainda mais, tornando inviável a aplicação adequada das leis ambientais. Além
de alocações inadequadas no orçamento federal para
os setores menos potentes, como o Ministério do
Meio Ambiente, o Brasil tem um sistema único que
resulta no real montante gasto nestes setores seja
ainda menor do que o orçamento sugere. Uma característica é o "contingenciamento", ou seja, colocar os fundos em estado de contingência, quando as
receitas fiscais são insuficientes para pagar as verbas
prometidas. Os montantes do orçamento não são liberados em uma só vez no início do ano: são liberados em parcelas no decorrer do ano. Os ministérios
são, portanto, colocados em competição uns contra
os outros em uma luta contínua para obter a liberação das suas parcelas, e nem todos são bem sucedidos. Outra característica do sistema é que ministérios menos potentes são mais prováveis ter muito
do dinheiro deles liberado nos últimos dias do ano
fiscal quando é burocraticamente inviável para concluir o longo processo de licitação necessário para
fazer a maioria das despesas, e os fundos, portanto,
são devolvidos ao tesouro.
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Outras propostas que estão avançando no
Congresso incluem um para permitir a abertura de
terras indígenas para mineração (PL-1.610/1996)
(Brasil, Câmara dos Deputados, 1996). Há também
o famoso PEC-215, que retiraria a autoridade do
ICMBio para criar unidades de conservação e da
FUNAI para criar terras indígenas (Brasil, Senado
Federal, 2016; ISA, 2015). Esta autoridade seria
transferida para o Congresso Nacional, que é controlada pelos ruralistas e assim efetivamente terminaria a criação ou expansão de áreas protegidas.
Várias medidas para reduzir áreas protegidas existentes estão progredindo, tais como a remoção de
1 milhão de hectares de áreas protegidas na parte
sul do Estado do Amazonas (Fearnside & Lovejoy,
2017) e, em 2017, a remoção da proteção de 346.000
ha ao longo da rodovia BR-163 (Santarém-Cuiabá),
no Pará (Chagas, 2017; Fearnside, 2017f ).

Remoção de áreas protegidas como barreiras
para barragens
Áreas protegidas, incluindo as terras indígenas,
representam uma barreira para o aproveitamento
hidrelétrico em muitos locais, mas essa barreira está
enfraquecendo progressivamente. Partes de reservas
podem ser removidas para abrir caminho para barragens, como foi feito, inicialmente por meio de medidas provisórias (MPs) presidenciais, para a planejada hidrelétrica de São Luiz do Tapajós, reduzindo
cinco áreas protegidas, incluindo o Parque Nacional
da Amazônia (Sanson, 2012). Planos para barragens
também podem bloquear a criação de novas áreas
protegidas, como ocorreu para uma reserva extrativista para ribeirinhos na área da hidrelétrica de Jatobá,
planejada no rio Tapajós (Fearnside, 2015b) e a área
indígena Sawre Muybu, que seria parcialmente inundada pela hidrelétrica de São Luiz do Tapajós, e onde,
apesar do Decreto em 2016 iniciando o processo de
criação de uma terra indígena, a área ainda tem que
ser oficialmente demarcada (cercada por uma picada
com marcos limitiferos) e homologada (confirmada
por uma autoridade superior).
A desafeição de reservas e o rebaixamento do
nível de proteção dessas áreas representam uma
ameaça crescente em toda a Amazônia brasileira
(Bernard et al., 2014). Além de ganhar concessões
através do Poder Legislativo, os ruralistas também
alcançam seus objetivos por convencer o Presidente
da República a emitir MPs. Ruralistas usaram este
caminho para obter apoio presidencial para permitir

Livro Hidrelétricas V.3.indb 111

111

"parcerias" entre os povos indígenas e não indígenas, atores, permitindo assim que áreas em terras
indígenas sejam alugadas ao agronegócio (Borges,
2017b). Isso seria catastrófico, tanto para a floresta
como para os povos indígenas. A abertura de terras indígenas para arrendamento por empresas de
agronegócio é proposta pelo Presidente Bolsonaro, e
isto foi reforçado em 13 de fevereiro de 2019 quando os minístros de agricultura e de meio ambiente
visitaram e elogiaram uma plantação ilegal de soja
em uma terra indígena em Mato Grosso (Gonzales,
2019). As terras indígenas protegem mais floresta
amazônica do que as unidades de conservação, que
são administradas pelo ICMBio no Ministério do
Meio Ambiente (Nogueira et al., 2018a,b). Além
de mais extensas, as terras indígenas têm sido, até
agora, o tipo da área protegida mais eficaz para evitar desmatamento (Nepstad et al., 2006; Vitel et al.,
2009), mas esta eficácia não pode ser presumido
como automática (Fearnside, 2005b; Fearnside &
Ferraz, 1995; Vitel et al., 2013).

Suspensões de segurança
A presunção de que o que é proibido pelas leis
do Brasil ou pela Constituição simplesmente não vai
acontecer na vida real é muito ingênua. Afinal de
contas, a usina de Belo Monte foi bem descrita pelo
Ministério Público Federal em Belém como "totalmente ilegal" (Miotto, 2011), mas hoje a barragem
se ergue sobre o rio Xingu como um fato concreto.

Um meio infalível para os proponentes de barragens contornarem restrições sobre impactos sociais e
ambientais, incluindo as preocupações de justiça ambiental, é a "suspensão de segurança". Este dispositivo decorre de uma lei da ditadura militar (Lei 4.348
de 26 de junho de 1964), que foi mantida e ampliada
nos anos seguintes (Lei 8.437 de 30 de junho de
1992; Lei 12.016 de 07 de agosto de 2009) (Brasil,
PR, 1964, 1992, 2009). Isso permite que qualquer
juiz anule uma decisão judicial que bloqueasse um
projeto caso que esse bloqueio implique em "grave
lesão à economia pública". Sendo que hidrelétricas
são invariavelmente importantes para a economia,
quaisquer decisões bloqueando essas obras podem
ser derrubadas independentemente de quantas leis,
proteções constitucionais ou convenções internacionais forem violadas. Até 2014, suspensões de segurança tinham sido invocadas 12 vezes no caso da
hidrelétrica de Belo Monte e 14 vezes no caso das
do Tapajós (Palmquist, 2014). Elas têm sido usadas
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várias vezes em ambos os casos. O público brasileiro
geralmente desconhece a existência de suspensões
de segurança, garantindo assim uma completa falta
de pressão sobre os legisladores para revogar essas
leis (Fearnside, 2015).

O sistema judicial do Brasil revelou-se incapaz de
fazer cumprir as leis pertinentes tais como a Lei 5.051
de 19 de abril de 2004, que implementa a Convenção
OIT 169 que exigem a consulta dos povos indígenas (Brasil, PR, 2004). A legalidade de Belo Monte é
contestada em mais de 20 processos que foram iniciados pelo Ministério Público e até hoje aguardam decisão pelos tribunais, e, mesmo assim, foi construída
a barragem. Em um caso que chegou a uma decisão
do Tribunal, a decisão foi a favor dos povos indígenas
(ver: Silva & Santos, 2017). O governo entrou com
um recurso no Supremo Tribunal Federal (STF) e,
depois de receber quatro representantes do governo
e nenhum da sociedade civil, o Presidente do STF
Ayres Britto determinou que a construção da barragem poderia continuar enquanto se aguardava uma
decisão sobre o mérito do caso (Britto, 2012). A decisão foi feita sem consultar os outros juízes do STF, e
ocorreu apenas 15 dias antes da data da aposentadoria
obrigatória de Britto e em meio ao julgamento do escândalo de corrupção do "Mensalão" (International
Rivers, 2012a; Peres, 2012; Sevá-Filho, 2014). Desde
então, o caso Belo Monte nem sequer apareceu no
radar para inclusão na pauta da STF, e a barragem foi
construída na prática.

ALTERNATIVAS ÀS BARRAGENS
O Brasil tem muitas alternativas energéticas que
tornam desnecessários os planos do governo para
muitas barragens adicionais na Amazônia. Os próprios planos baseiam-se em projeções errôneas, pois
o custo e a duração da construção das barragens são
sistematicamente subestimados (e.g., Ansar et al.,
2014) e as demandas futuras de energia presumidas
são baseadas em projeções do crescimento econômico irrealistas (Prado et al., 2016). Um passo óbvio é
que o Brasil pare de exportar eletricidade na forma
de commodities eletro-intensivas, como o alumínio,
que geram pouco emprego no Brasil enquanto causam grandes danos através das represas construídas
para abastecer essas indústrias (Fearnside, 2016a).
Uma opção de eficiência energética altamente visível no Brasil é a de parar o uso de chuveiros elétricos
para aquecer a água do banho. Oficialmente, estima-se
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que seu uso consume 5% de toda a eletricidade no
Brasil (Brasil, CIMC, 2008, p. 58). Desde o Programa
Nacional de Mudança Climática (PNMC), de 2008,
tem sido um objetivo de governo acabar com os chuveiros elétricos, mas essencialmente nada tem sido feito – em vez disso, a prioridade continua sendo a construção de mais hidrelétricas. O Brasil possui grande
potencial para aquecer a água do banho com aquecedores solares sem uso de eletricidade (Costa, 2007).

O sistema de transmissão elétrica ineficiente do
Brasil, que desperdiça 20% da energia transmitida,
pode ser melhorado sem o impacto da construção de
mais barragens (Rey, 2012). O Brasil também tem
enormes recursos eólicos e solares não desenvolvidos,
que recebem prioridade muito menor do que a energia hidrelétrica (Baitelo, 2012; Baitelo et al., 2013).
Em janeiro de 2016, a presidente Dilma vetou a inclusão de qualquer financiamento para “energia renovável não hidráulica” no Plano Plurianual (PPA),
assim limitando o aproveitamento de energia solar e
eólica com verbas governamentais durante os cinco
anos do plano (ISA, 2016).

REFORMAS NECESSÁRIAS
Considerações de justiça ambiental precisam ser
incorporadas nos sistemas de tomada de decisão e
de licenciamento para acabar com o padrão atual
de construção de barragens e de outros projetos de
infraestrutura independentemente desses impactos.
Subterfúgios que atualmente permitem esses projetos serem realizados, mesmo quando são violadas as
proteções legais, precisam ser eliminados. Isto é especialmente importante com relação às leis de suspensão de segurança.
Uma reforma profunda do processo de decisão
é necessária para que os prováveis impactos sociais
e ambientais sejam estudados e democraticamente
debatidos antes da tomada das decisões críticas sobre construção de barragens, e que esses impactos
sejam uma das principais considerações na decisão
(e.g., Fearnside, 2018). Observe-se novamente que
as decisões reais sobre a construção de barragens não
se referem ao processo de licenciamento, mas sim
àquilo que hoje acontece muito antes e na ausência
de informação, de debate público e de consideração
das consequências sociais e ambientais.
Estas alterações, por si só, são insuficientes. O
Brasil e muitos outros países onde existem situações
semelhantes, também devem perseguir alternativas
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às barragens e outros modos de desenvolvimento
que inerentemente provocam injustiças ambientais
e outros impactos inaceitáveis.

As considerações sobre a justiça ambiental nos
impactos provocados pelas barragens da Amazônia
são de um tipo qualitativamente diferente de muitas das outras considerações sobre barragens, tais
como o custo financeiro ou a legalidade dos projetos. Considerações sobre justiça ambiental têm se
demonstrado importantes para induzir mudanças
tanto ao nível de indivíduos como de sociedades
inteiras (e.g., Reese & Jacob, 2015). Para que essas
alterações acontecem no processo decisório brasileiro sobre barragens na Amazônia, é essencial que os
impactos socioambientais não sejam apenas formalmente documentados, estudados e explicados em
termos acadêmicos, mas também que sejam entendidos e internalizados pela sociedade em geral.

POSSIVEL MUDANÇA NA POLÍTICA SOBRE
BARRAGENS
Um acontecimento em janeiro de 2018 ofereceu esperança de mudança na política de prioridades de energia, embora não seja provável que o
governo brasileiro se deixará de construir mais barragens na Amazônia. Afirmações à imprensa sobre
uma mudança foram feitas por dois oficiais-chave: o secretário executivo do Ministério de Minas
e Energia e o presidente do EPE (Empresa de
Pesquisa Energética), que é o órgão sob o Ministério
de Minas e Energia responsável pelo planejamento
energético. Eles declararam que, devido aos pesados impactos ambientais e sociais das barragens na
Amazônia, a prioridade deve mudar para outras fontes de energia, como eólica e solar (Ventura, 2018).
No entanto, com relação às barragens listadas para
construção até 2026 (Brasil, EPE, 2017), não houve
menção da intenção de cancelar qualquer uma delas
(e.g., International Rivers, 2018).

O motivo declarado de impactos pesados pode
não ser o fator-chave, sendo que as realidades econômicas conduziriam logicamente à mesma mudança
de política (Branford, 2018). Ao contrário de frequentes afirmações pelos proponentes de barragens,
a hidroeletricidade não é "energia barata", mesmo
sem considerar os seus impactos sociais e ambientais.
O custo financeiro de lidar com impactos socioambientais de barragens no Brasil aumentou muito ao
longo dos últimos 20 anos, um fator importante na
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piora da economicidade de novas hidrelétricas amazônicas (Hirata, 2018). Um levantamento mundial
mostrou que o padrão normal é as barragens terem
custos financeiros muito maiores, e que demorem
muito para começar a gerar energia, do que se pensa
no momento em que as decisões de construção são
tomadas (Ansar et al., 2014). Isso é demonstrado por
casos recentes no Brasil, como as barragens do rio
Madeira e a Belo Monte, que custaram mais do que
o dobro da expectativa oficial na época da decisão
(e.g., Fearnside, 2017a).

Barragens não econômicas como Belo Monte
avançaram graças a subsídios governamentais relacionados tanto ao papel desempenhado pelas empresas de construção no financiamento de campanhas políticas (legal e ilegalmente), como à simples
corrupção ao nível dos indivíduos (e.g., Branford,
2018; Fearnside, 2017b). Esta influência é, presumivelmente, decrescente devido à proibição de contribuições de empresas para campanhas políticas a
partir das eleições de 2016 (Falcão 2015), reação às
investigações de corrupção que estão em curso na
iniciativa “Lava Jato” (Band Notícias 2015) e a redução das reservas financeiras do Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
(Lima & Vettorazzo 2018). O anúncio em agosto de 2017 da intenção do governo de privatizar a
ELETROBRÁS até o final de 2018 também pode
ser um fator na mudança (Ventura, 2018). Há incerteza já que 70% da população brasileira estejam
contra a privatização (Hirata, 2017) e existem questões legais não resolvidas (Reuters 2018). Como
uma empresa estatal, a ELETROBRÁS é liderada
por indicados políticos e tem sido sujeita a pressão
política para promover barragens não econômicas
que nunca seriam consideradas por uma empresa
privada (Branford, 2018). Um aumento da racionalidade econômica é desejável, mas é importante lembrar que a "mão invisível" da economia nem sempre
é gentil com as questões de impactos ambientais e
sociais. A incorporação de preocupações sobre impactos sociais e ambientais também é essencial para
prevenir os problemas que ocorreram tantas vezes
nas barragens amazônicas do Brasil. Será um grande
avanço se as afirmações de janeiro de 2018 se transformam em uma mudança no papel desses impactos
na tomada de decisões.

As chances de essas declarações terem efeitos
práticos diminuíram ainda mais em abril de 2018,
quando os dois funcionários que haviam feito as declarações foram removidos de seus cargos quando
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um novo Ministro de Minas e Energia foi nomeado. O novo ministro (Moreira Franco) estava sendo
investigado por corrupção no escândalo “lava jato”,
e sua nomeação era amplamente vista como um
meio de dar a ele a proteção do “foro privilegiado”
(Brandino, 2018). Esse privilégio significa que ministros só podem ser julgados pelo Tribunal Supremo
Federal que, por ser eternamente sobrecarregado, faz
com que ministros são efetivamente imunes à ação
penal, junto com quaisquer outros indivíduos que
possam ser implicados caso o ministro faça uma delação premiada. Quando lhe pediram que explicasse por que ele retirou os dois especialistas técnicos
que haviam questionado a prioridade das barragens,
o novo ministro limitou sua resposta a dizer “cargo
aqui não é efetivo” (Dias & Wiziack, 2018).

RETROCESSOS SOB O PRESIDENTE
BOLSONARO
A eleição de outubro de 2018 de Jair Bolsonaro,
que se tornou o presidente do Brasil em 1º de janeiro de 2019, sinaliza uma redução significativa da
proteção tanto para o meio ambiente quanto para os
direitos humanos (Fearnside, 2018c). A declaração
de Bolsonaro durante a campanha de que ele retiraria o Brasil das Nações Unidas porque "É uma reunião de comunistas, de gente que não tem qualquer
compromisso com a América do Sul" foi mais tarde
esclarecido como se referindo apenas à Comissão
de Direitos Humanos da ONU (BBC-Brasil, 2018).
Seus ataques de campanha às restrições ambientais
incluíam frequentes promessas de tirar o poder de
licenciamento do IBAMA e distribuir essa autoridade aos ministérios em cada área temática, como o
Ministério de Minas e Energia no caso de barragens
(Masionnave, 2018a). Ele também prometeu abolir
o Ministério do Meio Ambiente e transferir as suas
funções para o Ministério da Agricultura (Bragança,
2018), mas depois de assumir o cargo foi convencido
pelos ruralistas proeminentes a manter o Ministério
do Meio Ambiente para não provocar restrições aos
países importadores de produtos agrícolas brasileiros
(Watanabe, 2018). No entanto, Bolsonaro conseguiu
o mesmo efeito transferindo as funções de fiscalização e controle do desmatamento para o Ministério
da Agricultura (Phillips, 2019), que é dirigido por
uma ruralista conhecida como a “musa do veneno”
por seu papel como congressista na defesa da remoção de restrições aos agrotóxicos (Boldrini, 2018). O
Serviço Florestal Brasileiro também foi transferido
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do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério
da Agricultura (Albuquerque & Parreira, 2019). O
que restou do Ministério do Meio Ambiente foi
neutralizado com a nomeação de um ruralista como
ministro (Guerra & Ribeiro, 2018), e um chefe do
IBAMA que quer que licenças ambientais sejam
concedidas automaticamente preenchendo um formulário on-line (Borges, 2018). Outro movimento
para neutralizar a aplicação das leis ambientais é
uma mudança nas normas do Ministério do Meio
Ambiente para responsabilizar os inspetores individuais financeiramente, caso que qualquer infração
lavrada por eles for derrubada posteriormente, como
por um recurso judicial; a medida é retroativa por
cinco anos (Boghossian, 2019). Nos meses que se
seguiram à eleição de Bolsonaro, a frequência de
ameaças e ataques aos inspetores do IBAMA e aos
seus veículos aumentou muito (Masionnave 2018b).

As ONGs são um alvo particular de Bolsonaro,
que prometeu expulsar organizações ambientais internacionais como o Greenpeace e o WWF (ClimaInfo,
2018). Ele frequentemente pediu o fim dos "ativistas"
(Seto, 2018). Salles fez de um dos seus primeiros atos
como ministro do Meio Ambiente uma suspensão de
90 dias de todos os projetos que o ministério havia
contratado através de ONGs, após o que alguns poderiam ser reintegrados após uma avaliação de “pente
fino” (Azevedo & Grandelle, 2019).

A negação de mudanças climáticas antropogênicas por parte de Bolsonaro, e as suas promessas de
campanha de abandonar o Acordo de Paris (Darby,
2018a,b; Fearnside, 2018d; Gaier, 2018), têm importantes implicações para o desmatamento, represas
e outros desenvolvimentos na Amazônia. Honrar
o compromisso do Brasil de reduzir suas emissões
em 43% abaixo do nível de 2005 até 2030 (Brasil,
2016) exigiria a reversão da tendência de aumento
das taxas de desmatamento que prevalece desde 2012
(Fearnside, 2017h). O compromisso de Paris tem
sido uma justificativa importante para o Ministério
do Meio Ambiente obter fundos do orçamento federal para seus esforços de controle da perda florestal.
Um estudo calculou que as taxas de desmatamento
quase triplicariam se todas as propostas de Bolsonaro
tiverem efeito (Soterroni et al., 2018a,b). Durante a
campanha de 2018, com Bolsonaro bem à frente nas
pesquisas e euforia generalizada entre os ruralistas na
expectativa de sua vitória, as taxas de desmatamento
aumentaram 36% em comparação com os mesmos
meses de 2017 (OC, 2018).
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Bolsonaro e seus ministros têm feito declarações
contraditórias sobre a retirada do Brasil do Acordo de
Paris. Essa promessa de campanha tornou-se proeminente depois que o filho de Bolsonaro, Eduardo, viajou
para Nova York em agosto de 2018 para se encontrar
com Steve Bannon (Darby, 2018a), que é quem convenceu o presidente dos EUA, Donald Trump, para se
retirar do acordo. Bolsonaro nomeou negadores do clima para chefiar tanto o Ministério do Meio Ambiente
(Bilenky et al., 2018) quanto o Ministério das Relações
Exteriores (Di Cunto et al., 2018). Tanto os novos ministros do meio ambiente (Alencastro, 2019) quanto das relações exteriores (Estadão Conteudo, 2019;
Tuffani, 2019) aboliram as seções de seus ministérios
que lidavam com as mudanças climáticas.

Uma declaração de Bolsonaro antes do segundo
turno de outubro de 2018 foi amplamente divulgada
como uma reversão de sua intenção de abandonar o
Acordo de Paris, mas, na verdade, não houve reversão.
O que Bolsonaro disse foi que o Brasil permaneceria
no acordo se “alguém” pudesse dar a ele uma garantia por escrito de que não haveria projeto “Triplo A” e
nenhuma “independência de qualquer terra indígena”
(Jornal Económico com Lusa, 2018). "Triplo A" referese a uma proposta de uma ONG colombiana para
uma cadeia de áreas protegidas ligando os Andes ao
Atlântico, que Bolsonaro acredita ser uma conspiração
estrangeira para tirar a Amazônia do Brasil, enquanto
"independência de qualquer terra indígena" refere-se a
sua a crença de que governos estrangeiros estão tentando convencer os povos indígenas a declarar independência do Brasil para que os governos conspiradores
possam reconhecer as áreas e ganhar o controle sobre a
Amazônia. Como nenhuma garantia por escrito pode
ser esperada em relação a essas ameaças imaginárias,
a promessa de Bolsonaro de deixar o Acordo de Paris
permaneceu intacta (Fearnside, 2018c). Mais tarde,
ele disse que o Brasil poderia permanecer no Acordo
de Paris, mas apenas se o acordo fosse alterado para
atender às suas demandas (Soares & Grandelle, 2018).
A Conferência das Partes de 2019 da Convenção
do Clima (COP25) também foi caracterizada por
Bolsonaro como uma ameaça porque “está em jogo o
‘Triplo A’ nesse acordo”, e, após a eleição, ele solicitou
(com sucesso) à administração presidencial Temer para
revogar o convite do governo brasileiro para sediar a
conferência (Marques & Fernandes, 2018).
Após a posse de Bolsonaro, ele foi convencido a
manter o Brasil no Acordo de Paris “por ora”, como
resultado da pressão de algumas partes de sua administração e de fontes internacionais (Brasil247,

Livro Hidrelétricas V.3.indb 115

115

2019), incluindo a ameaça do presidente francês
Emmanuel Macron na reunião do G20 de novembro de 2018 na qual o Macron especificou a continuação do Brasil no Acordo de Paris como condição para o apoio da França a um acordo comercial
entre a União Europeia e o Mercosul (Brasil247,
2018). Quando CEOs corporativos questionaram Bolsonaro em uma sessão fechada no Fórum
Econômico Mundial em Davos, Suíça, em 22 de janeiro de 2019, ele disse que o Brasil permaneceria
no acordo (Coelho et al., 2019), mas sua declaração
é citada como sendo qualificada como Brasil. permanecendo no acordo “por ora” ( J10, 2019). Apenas
alguns minutos antes o Bolsonaro não havia feito
nenhuma menção do assunto em seu discurso pré-preparado no plenário. No dia seguinte, Bolsonaro
deixou claro que permanecer no Acordo de Paris era
apenas “por ora” e que havia condicionantes, incluindo o pagamento ao Brasil por reduções de emissões
e tratamento “respeitoso” do país (Bloomberg News,
2019). Quando o vice-presidente foi questionado
sobre a posição de Bolsonaro no Acordo de Paris,
ele se esquivou dizendo apenas que o presidente está
ciente de que “não pode fugir da questão … do clima” (Fernandes, 2019). As declarações de Bolsonaro
em Davos sobre o meio ambiente foram contestadas
por verificadores de fatos (Frias et al., 2019) e geralmente tinham pouca relação com suas ações reais no
Brasil (Rittle, 2019).

Os povos indígenas e suas terras têm sido importantes impedimentos à destruição de florestas e rios
amazônicos por desmatamento e represas (por exemplo, Nepstad et al., 2006). Eles também são alvo de
Bolsonaro, que caracterizou os povos indígenas como
isolados em suas “reservas” como “animais em zoológicos” (G1, 2018). Durante sua campanha, Bolsonaro
prometeu não permitir a demarcação de “um único
centímetro” de terras indígenas adicionais (De Olho
nos Ruralistas, 2018). Ele transferiu a responsabilidade pela demarcação de terras indígenas da FUNAI
para o Ministério da Agricultura em um setor liderado por um ruralista (Sassine, 2018). O que resta
da FUNAI foi transferido do Ministério da Justiça
para o Ministério de Direitos Humanos, Família e
Mulher, que é chefiado por Damares Regina Alves.
A ministra é uma pastora que era funcionária da
bancada evangélica, que foi um fator crítico na eleição de Bolsonaro e que quer que as restrições sejam
removidas do proselitismo em áreas indígenas (de
Moura e Souza, 2018). Em 2009, a Atini-Voz Pela
Vida, uma organização evangélica co-fundada por
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Damares Alves, foi denunciada por líderes indígenas
à Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos
Deputados pela adoção ilegal de crianças indígenas,
e três casos contra a organização estão avançando
nos tribunais (Balloussier & Linhares, 2018; Estadão
Conteúdo, 2018). Sergio Olímpio Gomes (conhecido
como “Major Olímpio”), um importante apoiador de
Bolsonaro que foi eleito senador pelo Estado de São
Paulo, fez uma promessa de campanha de “vender”
as terras indígenas do país (Amazônia.org, 2018). As
propostas legislativas dos partidários de Bolsonaro
incluem tornar os povos indígenas “parceiros” em
projetos hidrelétricos, oferecendo royalties aos líderes
tribais em troca de apoio às barragens em seus territórios (Pamplona, 2018). Todos esses desenvolvimentos acelerariam a construção das represas amazônicas
planejadas no Brasil. O anúncio do plano “Barão do
Rio Branco” em janeiro de 2019 sinaliza uma aceleração de projetos hidrelétricos na Amazônia, começando com o rio Trombetas (CPISP, 2019; Rocha, 2019).

CONCLUSÕES
Barragens na Amazônia brasileira provocam
graves impactos sociais e ambientais e demonstraram um padrão de violação de direitos humanos.
Considerações de justiça ambiental devem motivar
um repensar desta estratégia de desenvolvimento,
deslocando o foco do desenvolvimento para alternativas energéticas, tais como a redução da utilização
de eletricidade, a cessação da exportação de energia
na forma de alumínio e outras commodities eletro-intensivos, eliminação de desperdício e ineficiência
e geração a partir de recursos solares eólicos.
Injustiças provocadas por barragens existentes
da Amazônia precisam ter prioridade em programas
do governo, para reestabelecer os meios de subsistência e qualidade de vida das populações afetadas.
Salvaguardas precisam ser reforçadas no desenvolvimento brasileiro e nos órgãos reguladores
brasileiros e internacionais, e nas instituições financeiras, para evitar as injustiças ambientais ilustradas
por barragens da Amazônia.
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A BARRAGEM DE SÃO MANOEL
O termo "controverso" é inadequado para descrever a hidrelétrica São Manoel (Figura 1). Está
localizada apenas a 700 metros da terra indígena
Kayabí e já provocou uma série de confrontos com
os povos indígenas (ISA, 2013; Monteiro, 2013a,b).
Assim como aconteceu com outras barragens, espera-se que a represa de São Manoel afete negativamente peixes e tartarugas que são fontes vitais de alimento para os grupos indígenas Kayabí,
Munduruku e Apiacá. Também destruira locais sagrados, bem como sepulturas e locais arqueológicos
que são reverenciados pelo grupo (ver Souza & de
Carvalho, 2017), entre muitos outros impactos (de
Castro et al., 2017).

São Manoel fica no rio Teles Pires, no Estado
de Mato Grosso. É uma das 43 barragens "grandes"
(> 30 MW de capacidade instalada) existentes ou
planejadas na bacia do Tapajós (Fearnside, 2015a).
A barragem recebeu sua licença de operação em 05
de setembro de 2017, assinada pela presidente do
IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis), que é o órgão
federal responsável pelo licenciamento ambiental. Isso permitiu o enchimento do reservatório. A
presidente do IBAMA ignorou o parecer do departamento de licenciamento do orgão, que concluiu que "A ausência dos dados solicitados e o não
cumprimento das exigências exaradas ao longo de
vários pareceres técnicos emitidos pelo IBAMA,
aqui identificados, impede à presente análise visualizar a real magnitude dos impactos ambientais

Figura 1. Mapa das barragens São Manoel, Foz do Apiacás e Teles Pires. Fonte: Maurício Torres (Torres, 2017)
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.... Portanto, o presente parecer não apresentará
sugestões de condicionantes para licença de operação enquanto houver pendências de informações...”
(ver: de Castro et al., 2017, p. 131).

"Condicionantes” são mecanismos legais inventados relativamente recentemente para agilizar (ou seja,
enfraquecer) o sistema de licenciamento. Elas se referem aos requisitos especificados nas licenças que devem
ser atendidos antes que o próximo passo no processo
de licenciamento seja aprovado, ou pelo menos esta foi
a maneira que o termo foi usado até o passado recente. Originalmente, condicionantes não eram parte do
sistema de licenciamento ambiental do Brasil: desde o
advento do sistema em 1986 até 2002, as exigências do
IBAMA tinham que ser cumpridas antes da próxima
licença na série de três (prévia, instalação e operação)
ser concedida. Então, começando com os governos
do Partido dos Trabalhadores, a concessão de licenças
com listas anexadas de condicionantes rapidamente
se tornou o procedimento normal, a fim de permitir
a construção da infraestrutura seguir, sem esperar para
satisfazer os requisitos para cada passo. As barragens
do rio Madeira foram as primeiras a serem concluídas
com condicionantes ainda não satisfeitas, mas a notória barragem de Belo Monte, cujo reservatório foi enchido em 2015, levou o uso desta brecha para um novo
patamar, e a história mostrou, neste caso, que pouco é
feito para cumprir as condicionantes depois que a licença final é concedida (ISA, 2014; Magalhães & da
Cunha, 2017; Villas-Bôas et al., 2015).

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para São
Manoel tem uma lista longa de inadequações. O parecer técnico do departamento de licenciamento do
IBAMA, de 133 páginas explicando a recomendação
contra a aprovação da licença de operação, é um testamento para esses problemas (de Castro et al., 2017).
No EIA, o tratamento dos impactos sobre os povos
indígenas, que é o impacto mais dramático, é relegado
a um Apêndice ao invés de ser incluído como parte
do relatório principal (EPE & Agrar, 2010). Isto também ocorreu em 2014 no caso da barragem de São
Luiz do Tapajós (Fearnside, 2015b), atualmente “arquivada”. O consórcio de São Manoel essencialmente
não cumpriu suas promessas sobre o "componente
indígena", incluindo o calendário para a preparação
do documento e, sobretudo, o envolvimento dos grupos indígenas (ver Souza & de Carvalho, 2017). As
relações com os grupos afetados não foram melhoradas pela matança de Adenilson Kirixi Munduruku
em 2012, quando a Polícia Federal invadiu uma aldeia Kayabi (ver Sposati, 2012; Forest Comunicações,

Livro Hidrelétricas V.3.indb 127

127

2016; Silva, 2012), nem quando a cachoeira de Sete
Quedas, que é o local mais sagrado dos grupos afetados, foi dinamitada em 2013 para abrir caminho
para a represa de Teles Pires, 40 km a montante de
São Manoel (Branford & Torres, 2017a,b). O RIMA
(uma versão simplificada do EIA para distribuição
pública) concluiu que a barragem de São Manoel "é
viável do ponto de vista social e ambiental" (EPE et
al., 2011a, p. 105).

O EIA contém uma lista de 23 páginas de 337
leis, decretos e portarias que os autores consideraram aplicar à hidrelétrica de São Manoel (EPE et al.,
2011b, Vol. 1, Capítulo 3, p. 81-104,). Incrivelmente,
a lista não incluiu o decreto mais significativo e relevante: Decreto nº 5.051 de 19 de abril de 2004 (ver:
Brasil, PR, 2004), que converte a Convenção 169 da
Organização Internacional do Trabalho (OIT) em
lei brasileira. A Convenção (ILO, 1989) e o Decreto
(Brasil, PR, 2004) exigem que os povos indígenas
"impactados" por um projeto sejam "consultados" e
dê seu consentimento livre, prévio e informado ao
projeto. Os grupos afetados definitivamente não foram consultados (veja Apioka, 2017; Fórum Teles
Pires, 2017). O termo “consulta” na Convenção
OIT-169 significa que as pessoas têm voz na decisão
de construir ou não o projeto em questão (Esteves et
al., 2012; ILO, 2005). Isto não deve ser confundido
com uma "audiência pública", onde os participantes
podem fazer sugestões (que podem ou não serem
aceitas) sobre a mitigação e compensação ou para
pequenas alterações no design do projeto, mas não a
existência do projeto em si (Fearnside, 2015b).
O licenciamento e a construção de São Manoel
foram temporariamente interrompidos em várias
ocasiões por liminares judiciais com base em não
ter consultado os povos indígenas (NEEPES et
al., 2019; Presser, 2014). Estas ordens foram repetidamente revertidas por meio de orgãos do poder
executivo procurar juízes selecionados que estão
dispostos a aplicar uma "suspensão de segurança"
para cancelar a liminar (Palmquist, 2014). A "suspensão de segurança" é um dispositivo criado pela
ditadura militar de 1964-1985 (lei 4.348, de 26 de
junho de 1964) e permite que qualquer juiz reverta
uma decisão judicial que cause "grave dano à economia pública". Isto foi expandido e ampliado desde o
fim da ditadura (lei 8.437 de 30 de junho de 1992 e
lei 12.016, de 07 de agosto de 2009). Uma vez que
barragens são sempre importantes para a economia,
ordens para detê-las podem ser facilmente derrubadas independentemente de quantas leis, proteções
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constitucionais ou acordos internacionais forem
violados (Fearnside, 2015a; Prudente, 2013, 2014).

2016). Essa barragem também iria inundar terra
indígena. Atualmente, a Zhejiang Electric Power
Construction (ZEPC) está negociando uma parte
da barragem de Belo Monte (Correio Braziliense,
2016; Costa, 2017). Claramente, investidores chineses não são intimidados pelos custos de ter a reputação de investir nos projetos hidrelétricos mais
infames do Brasil. Os múltiplos impactos da China
na Amazônia estão aumentando rapidamente
(Fearnside & Figueiredo, 2016), e é provável que o
investimento em barragens continue (International
Rivers, 2012).

Além disso, desde 2015 o pessoal técnico no departamento de licenciamento do IBAMA vive sob
crescente pressão para aprovar projetos de infraestrutura, e para fazê-lo rapidamente (ver Borges, 2015;
Condsef, 2015; Condsef et al., 2015). Em junho de
2017, o Ministério do Meio Ambiente mudou suas
políticas sobre a concessão de bônus de pagamento
para a equipe técnica, com base na produtividade.
Anteriormente, os funcionários recebiam o bônus
baseado no número de pareceres técnicos que eles
produziam – uma medida aparentemente destinada
a acelerar sua produção, mesmo se as análises fossem
menos completas. Agora, os incentivos foram ainda
mais inviezados, dando o bônus só para pareceres
favoráveis, não para aqueles que recomendam contra
a aprovação de uma licença (Borges, 2017).
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São Manoel até que todas as condicionantes sejam
atendidas ilustra uma mudança recente na prática: a
equipe técnica já não mais assina os pareceres técnicos, a fim de minimizar o risco de acusação de "máfé" ou dos funcionários serem responsabilizados pessoalmente por perdas financeiras dos proponentes
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RESUMO
O reservatório da hidrelétrica de Sinop, no rio
Teles Pires em Mato Grosso, começou a ser enchido em 30 de janeiro de 2019, matando peixes no
rio abaixo da represa. Os níveis de oxigênio na água
eram mínimos. Apenas 30% da vegetação havia sido
removida da área do reservatório, em vez dos 100%
exigidos por lei - uma lei que tem sido amplamente
ignorada. A permissão para encher o reservatório foi
concedida com base em um relatório de consultoria,
encomendado pela empresa de energia, com resultados de modelagem prevendo boa qualidade da água
na porção do reservatório da qual o fluxo é liberado rio abaixo. A mortandade de peixes em Sinop
chama a atenção para a inadequação do sistema de
licenciamento, para a responsabilidade dos consultores pagos e para os esforços contínuos do sistema
judiciário brasileiro para devolver o País à legalidade
na área ambiental.

A HIDRELÉTRICA DE SINOP
A Barragem de Sinop tornou-se um caso de teste crítico - não apenas sobre a questão da limpeza
de reservatórios antes do enchimento, mas também
sobre o real efeito da legislação ambiental brasileira como um todo. A legislação que está nos livros,
mas na prática não se faz cumprir, é uma questão de
longa data no Brasil, e chegou ao ponto culminante
com a Usina Hidrelétrica de Sinop.

A hidrelétrica de Sinop, localizada no rio Teles
Pires a 70 km ao norte da cidade de Sinop no Estado
de Mato Grosso (Figura 1), acaba de ser construída pela multinacional francesa Electricité de France
(EDF) por meio da empresa brasileira Sinop Energia
(Companhia Energética Sinop, SA), na qual a EDF
detém 51%. Os acionistas minoritários da Sinop
Energia são as Centrais Elétricas do Norte do Brasil
S.A. (Eletronorte) e a Companhia Hidro Elétrica
do São Francisco S.A. (Chesf ), com 24,5% cada.
A Sinop Energia tem a concessão para operar a hidrelétrica durante os próximos 35 anos. A usina tem
capacidade instalada de 401,9 MW e o reservatório,
atualmente em processo de enchimeno a partir da
autorização concedida pelo órgão ambiental estadual
em 24 de janeiro de 2019, terá uma área de 337,3
km² (Sinop Energia, 2019). A autorização aceitou o
argumento da empresa de que era necessário remover apenas 30% da vegetação do futuro reservatório,
e não os 100% exigidos por lei. O enchimento do
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reservatório começou em 30 de janeiro e as comportas do vertedouro foram abertas em 03 de fevereiro,
matando peixes no rio abaixo da represa.

MORTANDADE DE PEIXES
Ao começar o enchimento do reservatório, uma
mortandade de peixes no rio a jusante da hidrelétrica chocou os residentes locais. A quantidade de peixes mortos nos 27 km de extensão do rio abaixo da
barragem foi estimada em 13 toneladas (Flaustinho
Junior & Ventura, 2019). Deste total, 5 toneladas foram retiradas para enterro pela empresa (Figura 2) e
o restante, estimado em 8 toneladas, foi deixado no
rio (Figura 3).

A empresa hidrelétrica havia apresentado resultados de modelagem feita por consultores indicando que o teor de oxigênio no corpo principal do reservatório (a parte de onde a água é
liberada rio abaixo pelos vertedouros) seria acima
do padrão mínimo de 5 mg por litro fixado pela
Resolução n° 357/2005 do Conselho Nacional do
Meio Ambiente (CONAMA) (CES, 2016, p. 130197; EON Consultoria e Planejamento S/C Ltda.,
2018). No entanto, os eventos reais foram diferentes dos resultados modelados: em 06 de fevereiro
de 2019, a água liberada do reservatório continha
uma quantidade minúscula de oxigênio: três medidas feitas pela Politec (Perícia Oficial e Identificação
Técnica) de Cuiabá constataram teores de 0,13, 1,32
e 1,56 mg de oxigênio dissolvido por litro (Figura
4), ou seja, uma média de apenas 1,00 mg por litro. Outra medida no mesmo dia, feita pela Politec
de Sinop, constatou 1,96 mg por litro (Flaustinho
Junior, 2019).

Com raras exceções, peixes não conseguem sobreviver em água com oxigênio tão baixo. A exigência de oxigênio depende da temperatura da água:
quanto mais quente a água, maior o teor de oxigênio
que um peixe precisa (e.g., Gurgel & Vinatea, 2019).
Quando as medidas de teor de oxigênio foram feitas
na saída do reservatório, a temperatura da água era
28,3 °C (Figura 4), ou seja, uma temperatura relativamente alta, implicando alta exigência de oxigênio
pelos peixes. Certamente, as exigências das espécies
no rio Teles Pires eram muito maiores do que os teores que foram constatados na água. Por exemplo,
como regra geral, 5 mg de oxigênio dissolvido por
litro é considerado necessário para peixes tropicais
em piscicultura (CTP, 2019).
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Figura 1. O reservatório da hidrelétrica de Sinop. Fonte: Companhia Energética de Sinop (CES). Brasil, EPE & Themag Engenharia (2010. Vol. 1, Ilustr.1.1
SIN-V-61-612.001-DE-R0). Mapa de localização: Wikipedia (2019).

Para piorar a situação ainda mais, havia uma alta
carga de sedimentos na água abaixo da barragem,
atribuída à turbulência na saída dos vertedouros ter
mobilizado sedimentos do leito do rio (Flaustinho
Junior & Ventura, 2019). No entanto, os peixes teriam morrido nas condições de oxigênio constatadas,
mesmo sem os sedimentos adicionais. A Secretaria
de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA) multou a Sinop Energy em R$ 50 milhões pela mortandade de peixes (Masionnave, 2019), mas considera
que a causa está limitada ao excesso de sedimentos
e deve-se a um erro de gestão a empresa na forma
como abriu as comportas do vertedouro. No entanto, uma ação civil pública iniciada pelo Ministério
Público do Estado de Mato Grosso acusa não só a
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Sinop Energia, mas também a firma de consultoria
contratada para elaborar um estudo de modelagem
da qualidade da água e a SEMA por permitir que o
reservatório seja enchido com base no estudo sem
supressão adequada da vegetação; o caso foi transferido da esfera estadual para os tribunais federais
(Curvo, 2019), onde a recomendação ao juiz pelo
Ministério Público Federal é para parar o enchimento do reservatório e exigir depósitos de valores pendente resolução final do caso, que continua
a apuração, em regime “urgente”, para determinar a
causa da mortalidade de peixes (Giardini, 2019).
A SEMA, que havia autorizado o enchimento do reservatório sem suprimir toda a vegetação,
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Figura 2. Peixes mortos coletados pela empresa no rio Teles Pires abaixo da barragem de Sinop em 07 de fevereiro de 2019, durante a fase de enchimento
do reservatório (Foto: N. Flausino Júnior).

Figura 3. Peixes mortos no rio Teles Pires abaixo da barragem de Sinop em 07 de fevereiro de 2019, durante a fase de enchimento do reservatório (Foto:
N. Flausino Júnior).
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Figura 4. Medidas por Politec (Perícia Oficial e Identificação Técnica) indicando teores de 0,13, 1,32 e 1,56 mg de oxigênio dissolvido por litro na água
saindo da barragem em 06 de fevereiro de 2019.

expressou “profunda indignação” com relação à mortalidade ser considerada um efeito do baixo teor de
oxigênio que, por sua vez, seria agravado pela falta
de remoção da vegetação; a SEMA alegou que a
mortandade seria apenas devido ao excesso de sedimento: “o evento não tem relação com a supressão
vegetal para formação do reservatório. ....A mortandade dos peixes foi causada pela alteração da turbidez da água, devido ao carreamento de sedimentos a
jusante (abaixo) da barragem” (Santiago, 2019). No
entanto, o estudo de modelagem que foi usado como
base para a autorização de encher o reservatório com
apenas 30% de supressão de vegetação foi feito justamente para mostrar a relação entre a percentagem
da vegetação suprimida e o teor de oxigênio, e mostrou que maior supressão melhora o teor de oxigênio
na água, o teor sendo melhor com a remoção de 30%
do que teria sido com 0% de remoção (CES, 2016).

Mortalidade de peixes a jusante de barragens tem
sido frequente na história recente da Amazônia, como
na hidrelétrica de Estreito, no rio Tocantins, em 2011
(Marinho, 2011a,b) e na hidrelétrica de Teles Pires
em 2014-2015 (Alves, 2015a,b; Fearnside, 2015a). No
UHE Colider, no rio Teles Pires, houve mortalidade
ao concluir o enchimento do reservatório (Notícia
Exata, 2018), embora outras causas também foram
alegadas (G1, 2018). Também houve mortandade durante a construção no caso de Colider, antes de começar o enchimento do reservatório (Goreth, 2014).
Mundialmente, as barragens em uma desastrosa série
de hidrelétricas na bacia do rio Mekong, no sudeste
asiática, são as mais conhecidas pelos seus impactos
sobre a pesca e o consequente sacrifício do sustento
dos residentes locais (Ziv et al., 2012), e a barragem
Nam Theun 2 (NT2) em Laos é a mais conhecida,
esta hidrelétrica, como Sinop, também sendo um projeto de Electricité de France (EDF) (Shoemaker &
Robichaud, 2018). Com relação à supressão da vegetação no reservatório de NT2, uma “pessoa próxima
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à empresa [EDF]” relatou que a Electricité de France
“forneceu informações enganadoras à Agência de
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do governo de
Laos, para evitar a demora e despesa de uma supressão completa” (Hunt et al., 2018, p. 117).

O PROCESSO DE LICENCIAMENTO
A barragem de Sinop está sendo licenciada pelo
governo do Estado de Mato Grosso, e não pelo órgão ambiental federal (Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais RenováveisIBAMA). Isto segue a Lei Complementar
140/2011, que foi sancionada pela Presidente
Dilma Rousseff (Brasil, PR, 2011), e que dá aos estados a responsabilidade de licenciar barragens com
reservatórios inteiramente dentro das fronteiras estaduais. Quando essa lei entrou em vigor em 2011,
o licenciamento da hidrelétrica de Sinop já estava
sendo feito pelo órgão estadual, o que estava sendo contestado pelo Ministério Público do Estado
de Mato Grosso (MPE-MT) devido ao impacto
regional do complexo de barragens do qual a de
Sinop faz parte (Ilty, 2010).
A mudança do licenciamento de muitas das
barragens na Amazônia da esfera federal para estadual ocorreu em um momento quando uma das
principais prioridades do governo, e especialmente
da Presidente Dilma Rousseff, era a rápida aprovação da barragem controversa de Belo Monte (ver
Fearnside, 2017a,b), mas o governo perdeu uma
batalha jurídica em uma tentativa de migrar o licenciamento dessa barragem para a esfera estadual
(Dutra et al., 2016). A lei complementar de 2011
mudando a competência para muitas das barragens
representa um retrocesso, pois os órgãos ambientais estaduais geralmente são menos rigorosos e
mais sujeitos a interferência política do que o órgão federal (e.g., Fearnside, 2018a). No entanto,
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o licenciamento federal atualmente está sofrendo
um processo abrupto de “flexibilização” (Fearnside,
2018b), e a história de licenciamento federal mostrou o sistema de IBAMA também ser pouco adequado e facilmente contornado no caso de barragens
recentes, como Santo Antônio, Jirau, Teles Pires,
Belo Monte e São Manoel (e.g., Fearnside, 2013a,
2014a,b, 2015a, 2017c, 2018c; Moretto et al., 2016).
O licenciamento da hidrelétrica de Sinop, sendo um
dos primeiros realizado por um órgão estadual para
uma grande hidrelétrica amazônica, representa um
teste importante da atual modalidade de licenciamento para essas obras.

LEGISLAÇÃO SOBRE REMOÇÃO DE
VEGETAÇÃO
A Lei nº 3.824/60 “torna obrigatória a destoca e
conseqüente limpeza das bacias hidráulicas dos açudes, represas ou lagos artificiais”. Esta Lei permite
deixar vegetação que é necessária para a vida de peixes, mas não há menção nesta Lei da obrigatoriedade de remoção ser condicionada à modelagem mostrar que a qualidade da água seria abaixo de algum
nível definido como aceitável. A exigência de um
nível mínimo de oxigênio dissolvido na água é uma
demanda além de ter a vegetação removida. Este
autor não conheça nenhuma alteração posterior da
exigência na Lei nº 3.824/60, e os documentos do
proponente propondo deixar a maior parte da floresta sem remoção (CES, 2016; EON Consultoria e
Planejamento S/C Ltda., 2018) não mencionam nenhuma alteração deste tipo para embasar a proposta. Embora que seja obvio que várias barragens têm
sido construídas sem observar a Lei, e o País está
caminhando para voltar à legalidade neste aspecto.

EFEITOS DE FLORESTA MORTA EM
RESERVATÓRIOS
Morte de peixes por falta de oxigênio
A decomposição de serapilheira, folhas e outro
material orgânico de fácil degradação leva à diminuição do oxigênio na água, especialmente durante o enchimento do reservatório. Isto pode causar
mortandade de peixes dentro do reservatório, e o
lançamento desta água pelas turbinas e vertedouros
pode matar peixes a jusante da barragem. A mortalidade a jusante da barragem de Tucuruí, em 1984, é
um exemplo clássico (Fearnside, 2001). As perdas de
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pesca no rio Tocantins provocadas pela hidrelétrica
de Tucuruí não se limitaram à mortandade inicial,
mas duraram permanentemente com uma redução
grande de produção pesqueira no rio, principalmente a jusante (porém também a montante) da hidrelétrica, e essa perda nunca foi compensada por produção pesqueira dentro do reservatório (Cintra, 2009).

Benefícios exagerados de madeira morta como
abrigo para peixes
Há razões para duvidar que seja necessário deixar árvores em pé para o benefício de peixes em reservatórios amazônicos. O parecer sobre ictiofauna
encomendado pela Companhia Energética de Sinop
(CES, 2016, p. 129-197) destaca o papel de árvores mortas deixadas no reservatório como abrigos
para proteger peixes pequenos contra os predadores.
Embora madeira morta tenha este papel em certas
situações, a vantagem no caso de um paliteiro em um
reservatório como o da usina de Sinop não seria tão
grande. Geralmente, este abrigo é fornecido por peças
no fundo que se encontram em posição horizontal,
como no trabalho de Sass et al. (2006) sobre um lago
nos Estados Unidos usado como ilustração no referido parecer (p. 154). No caso de troncos verticais de
árvores em pé, como no reservatório de Sinop, este
papel seria bem menor. Também, é provável que o reservatório da UHE-Sinop seja estratificado termalmente, com água sem oxigênio no fundo. Isto resultaria nos peixes não poderem aproveitar as vantagens de
quaisquer galhos e troncos em posição horizontal no
fundo do lago. Peixes que costumam ficar no fundo,
como bagres, se dão mal em reservatórios, enquanto
peixes que ficam mais perto da superfície, como o tucunaré (Cichla ocellaris e C. Temensis), predominam.
Isto é claro em reservatórios amazônicos de armazenamento, como Tucuruí e Balbina.
O parecer sobre ictiofauna (CES, 2016, p. 129197) apresenta o exemplo do reservatório de Mourão,
na bacia do rio Paraná, onde há mais peixes em uma
parte deste reservatório com paliteiro do que em uma
parte sem paliteiro (Gois et al., 2015). O parecer (p.
152) sugere que um fator importante seria a disponibilidade de perifiton, o seja, um lodo que cresce na
superfície dos troncos submersos e que é consumido por algumas espécies de peixes. De fato, perifiton
cresce em troncos submersos, como no caso do reservatório de Balbina. Embora o aproveitamento de
perifiton por peixes ocorre, este fator pode ter um papel modesto em manter o estoque de peixes em um
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reservatório. O caso de Balbina ilustra como a presença de um “paliteiro” de árvores mortas no reservatório
não garante a produção de peixes. O reservatório da
UHE Balbina foi enchido entre outubro de 1987 e
março de 1989, criando o que provavelmente seja o
maior paliteiro do mundo (Fearnside, 1989). Mesmo
assim, a produção de peixes sempre foi extremamente
baixa. A produção entrou em colapso (Figura 5), e o
reservatório tinha que ser fechado para pesca comercial a partir de 1997.

Gases de efeito estufa
Barragens amazônicas podem emitir quantidades bastante grandes de gases de efeito estufa, incluindo metano (CH4), que tem um impacto sobre o
aquecimento global muito maior por cada tonelada
do que gás-carbônico (CO2). As hidrelétricas emitem muito nos primeiros anos após o enchimento
do reservatório, e o metano também tem seu impacto concentrado nos primeiros anos após a emissão. Estes dois fatos fazem as hidrelétricas tropicais
especialmente prejudiciais para os esforços em curso para controlar o aquecimento global (Fearnside,
2016a), que precisa ser contido nos próximos poucos
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anos para evitar danos muito maiores (e.g., IPCC,
2018; Steffen et al., 2018).
Especialmente em barragens de armazenamento, como Tucuruí e Sinop, a água no reservatório
tende a estratificar em camadas que são separadas
por temperatura. Há uma camada superficial, de
2-10 m de espessura (o epilímnio) com temperatura
maior, e, por ser em contato com o ar, com presença
de oxigênio na água (Figura 6). Uma divisória, chamada de termoclina, separa esta camada da camada
mais profunda (o hipolímnio), que tem água é fria
e não mistura com a água da superfície. Nesta água
profunda a primeira decomposição de matéria orgânica vegetal, e de carbono lábil no solo, forma CO2,
assim retirando o oxigênio da água. Quando o oxigênio acaba, a decomposição forçadamente termina
e metano, assim enriquecendo a água com este gás
de efeito estufa.
A barragem de Sinop tem vertedouros e tomadas de água para as turbinas localizadas em profundidades que implicam em altos teores de metano
(Figura 7).

A UHE Sinop é prevista para ter emissões bastante altas de gases de efeito estufa, como mostrado

Figura 5. Desembarque se pescado da pesca comercial no reservatório de Balbina. O reservatório tinha que ser fechado para pesca comercial a partir de
1997, apesar de ter um enorme paliteiro de quase 3.000 km2. Fonte: Weisser (2001).
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Figura 6. Diagrama da barragem de Tucuruí, com os teores de metano (CH4) na água indicados no gráfico no lado esquerdo. A água passando pelos vertedouros
e pelas turbinas é tirada de uma profundidade com alto teor de metano. Este metano é liberado ao ar abaixo da barragem. Fonte: Fearnside & Pueyo (2012).

Figura 7. A barragem da UHE Sinop, vista do lado a montante com o rio no seu nível natural sem barramento. As três comportas, e, a sua direita, os dois
conjuntos de três stop-logs nas entradas das duas turbinas, são todas localizadas a profundidades que tirariam água abaixo do nível da termoclina que
divide a coluna d’água em um reservatório estratificado, geralmente a 2-10 m de profundidade. A água na profundidade das entradas na UHE-Sinop teria
teor elevada de metano, que seria lançado ao ar quando a água emerge em um ambiente com pressão igual a apenas uma atmosfera, abaixo da barragem.
Foto: P.M. Fearnside, 13 de novembro de 2018.

pelo trabalho publicado por de Faria et al. (2015)
na revista Environmental Research Letters. Este estudo mostrou que, mesmo considerando o potencial
de aquecimento global (GWP) de metano para 100
anos, “a maior parte dos fatores de emissão simulados para Cachoeira dos Patos, Cachoeira do Caí,
e Sinop são mais altos do que para usinas termoelétricas” [“most of the simulated emission factors for
Cachoeira dos Patos, Cachoeira do Caí, and Sinop are
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higher than those for thermal power plants”] (de Faria
et al., 2015, p. 8). Esta diferença é ainda maior quando considerando o GWP para 20 anos (Figura 8),
que é o relevante para cumprir com o limite de temperatura global “bem abaixo de 2°C acima da média
pré-industrial” do Acordo de Paris (ver: Fearnside,
2015b, 2017d). Afinal, não temos 100 anos para controlar o efeito estufa. A UHE Sinop foi a recordista
entre todas as 18 barragens amazônicas analisadas
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operação, a água continuaria a ser retirada do reservatório para manter a requerida vazão sanitária no
rio a jusante. Assim, a cota no reservatório poderia ser rebaixada até um nível bem menor, portanto abrindo uma zona de deplecionamento maior e
aumentando a geração de metano.
Figura 8. Fatores de emissão (kg CO2-eq/MWh) gerado por simulações dos
tipos “de baixo para cima” (“Bottom-up”) e “de cima para baixo” (“Topdown”), considerando o potencial de aquecimento global (GWP) de metano
para 100 anos (valor = 34) e para 20 anos (valor = 86). Os pontos em cor
verde ou laranja indicam o resultado de cada uma das 10.000 simulações
executadas. As linhas tracejadas verticais indicam os valores medianos, em
termos mundiais, que seriam emitidos para gerar a mesma energia pelas
seguintes opções: hidrelétricas (4), gás natural (470), óleo (840) e carvão
(1000) segundo Moomaw et al. (2012, p. 982; ver: Fearnside, 2015b). Fonte:
de Faria et al. (2015, p. 10).

por de Faria et al. (2015). E estas estimativas são
conservadoras por subestimar parte da emissão
abaixo das barragens (ver: Fearnside, 2016b). Como
é evidente na Figura 8, o impacto de Sinop pode ser
muito maior que combustível fóssil, mesmo quando
o GWP de 100 anos favorecido pela indústria hidrelétrica é usado para a comparação.

Um dos fatores importante na emissão de gases
de efeito estufa de hidrelétricas é a magnitude da
variação no nível da água no reservatório. Quando
o nível da água é rebaixado para aproveitar este volume para gerar energia durante a época de baixa
vazão, um lamaçal forma em volta do lago (a zona
de deplecionamento). Uma vegetação não lenhosa
cresce nesta zona, e, quando a água sobe de novo,
estas plantas, que são enraizadas no fundo, decompõem rapidamente em um ambiente sem oxigênio,
formando metano. Quando estão crescendo, as plantas retiram carbono da atmosfera em forma de CO2,
mas depois este carbono volta à atmosfera em forma
de metano, com impacto muito maior que CO2 sobre o aquecimento global. Assim, o reservatório se
torna uma “fábrica de metano” transformando CO2
em CH4, e este processo é sustentado ao longo de
toda a vida da barragem (Fearnside, 2008).
Em uma reunião em 14 de novembro de 2018
com funcionários de Sinop Energia na sede da empresa na cidade de Sinop, este autor obteve respostas
sobre os planos para manejo do reservatório. A cota
da água deve ser mantida entre os níveis máximo
normal e mínimo normal de operação, com água
sendo tirada para geração de energia. No entanto, ao descer até atingir o nível mínimo normal de
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Deve ser lembrado que, além do rebaixamento
até um nível menor para manter a vazão sanitária,
em casos de seca extrema um rebaixamento ainda
maior do que o planejado pode ser realizado, como
aconteceu em Balbina e Samuel durante o El Niño
de 1997/98. Neste caso o chão foi exposto em grandes áreas de paliteiro, resultando em incêndios dentro desses dois reservatórios. É relevante lembrar
que as mudanças climáticas previstas implicam em
uma redução substancial da vazão do rio Teles Pires
(Sorribas et al., 2016).
Em nossa reunião com funcionários na sede da
empresa em Sinop em 14/11/18, este autor perguntou se a empresa estava planejando ter um projeto
para crédito de carbono. Fomos informados de que
a possibilidade de preparar um projeto deste tipo no
futuro havia sido discutida na empresa, mas que só
teria uma decisão a respeito depois que a usina esteja
em funcionamento. Isto mostra que a barragem não
depende do crédito de carbono para justificar a sua
construção em termos financeiros, o que é a questão
crítica com relação à “adicionalidade” de crédito de
carbono e a sua elegibilidade sob a Convenção de
Clima (Fearnside, 2013b 2015c).

Metilização de mercúrio
Um impacto relacionado com a emissão de metano é a metilização de mercúrio. Este processo ocorre em ambientes sem oxigênio, como nos sedimentos no fundo de um reservatório. Quimicamente, o
processo de “metilização”, ou seja, o acréscimo de
um grupo metil (CH3), neste caso ligando a um átomo de mercúrio (Hg), é quase idêntico ao processo
de “metanogênese”, ou seja, a formação de metano
(CH4). A forma metil de mercúrio é a forma altamente tóxica, inclusive para humanos. O mercúrio
elemental (não venenoso) está presente nos solos
da Amazônia, mesmo sem acréscimos devido à atividade garimpeira. Por terem milhões de anos de
antiguidade, os solos amazônicos têm acumulado
mercúrio recebido na chuva ao longo deste tempo.
Cada vez que há uma irrupção vulcânica no mundo,
mercúrio é lançado na atmosfera, onde se espalha
pelo planeta inteiro e é depositado pela chuva. O
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passo crítico é fornecer ambientes para metilização.
Mesmo em reservatórios sem nenhuma atividade
garimpeira, como Balbina, o teor de mercúrio é alto.
Após a metilização, o mercúrio passa por plancton e
peixes, concentrando por um fator de aproximadamente dez em cada elo da cadeia alimentar. O teor
de mercúrio é alto em peixes predadores, como nos
tucunarés que geralmente dominam as capturas em
reservatórios amazônicos. Quando estes peixes são
consumidos por humanos, o teor sobe ainda mais.
Os organismos dos animais, inclusive humanos,
não têm meios para remover o mercúrio, que, então, acumula ao longo da vida toda. Residentes nas
margens de Tucuruí têm altos níveis de mercúrio no
cabelo (Leino & Lodenius, 1995; Fearnside, 1999).
Também é o caso em Balbina (Forsberg et al., 2017;
Kehrig et al., 1998;Weisser, 2001) (Figura 9), e é
uma preocupação em Samuel (Fearnside, 2005).
Mercúrio causa gravíssimos impactos na saúde humana, embora pode levar décadas de acumulo para
chegar aos níveis críticos. Quando o acumulado
chega a este nível, o resultado é trágico e irreversível,
como mostrado por tragédias como a de Minamata,
no Japão (e.g., Harada, 1995).

O PAPEL DOS CONSULTORES
Em 24 de janeiro de 2019, a Secretaria Estadual
do Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA) autorizou o enchimento do reservatório de Sinop com
base em relatórios de consultoria apresentados pela
empresa de energia (dos Santos & de Lima, 2019).
No dia seguinte a atenção mundial foi capturada por
um grande desastre em outra parte do Brasil: o rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração
em Brumadinho, Minas Gerais, que matou cerca de
300 pessoas além de causar uma dramática destruição
ambiental (e.g., Darlington et al., 2019). O desastre
de Brumadinho levantou a questão há muito intocada
da responsabilidade de consultores terceirizados. Os
engenheiros consultores que atestaram à segurança da
barragem em Brumadinho foram presos e encarcerados sob uma ordem judicial federal, e alguns dias depois outra ordem judicial resultou na sua soltura para
aguardar um processo legal (Tajra & Leite, 2019).
No caso da barragem de Sinop, como é prática
comum no desenvolvimento de hidrelétricas e em outras indústrias (inclusive a mineração), a companhia

Figura 9. Variação histórica dos níveis de mercúrio da hidrelétrica de Balbina após o represamento. A Linha azul indica a concentração em peixes (tucunaré:
Cichla spp.) e a linha vermelha indica a concentração nos cabelos de moradores que se alimentam de peixe. A queda abrupta no nível no cabelo humano
após 1999 se explica pelo fechamento do reservatório para pesca comercial em 1997. Fonte: Forsberg et al. (2017), baseado em dados de Weisser (2001)
para os anos 1992-2000 e de B.R. Forsberg (não publicado) para 2003.
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hidrelétrica contratou firmas de consultoria, que, por
sua vez, contrataram especialistas técnicos que, coincidentemente, chegaram a conclusões que os proponentes do projeto presumivelmente queriam ouvir. Os
consultores de pesca concluíram que deixar as árvores
mortas no reservatório era necessário para fornecer
esconderijos para os peixes escaparem dos predadores
(CES, 2016, p. 129-197). Os consultores de modelagem concluíram que apenas 30% (em vez de 100%) da
vegetação na área do reservatório precisavam ser removidos para garantir que os níveis de oxigênio na água
sempre estivessem acima de 4 mg de oxigênio dissolvido por litro, inclusive durante o período de enchimento do reservatório, e que após os primeiros cinco
meses os níveis de oxigênio ficariam acima do padrão
mínimo de 5 mg por litro fixado pela Resolução n°
357/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA) (CES, 2016, p. 130-197; EON
Consultoria e Planejamento S/C Ltda., 2018).

Os resultados da modelagem para o corpo principal do reservatório de Sinop, que é a parte da qual a
água é extraída pelas turbinas e vertedouros e passada
a jusante da barragem, indicaram níveis de oxigênio
acima de 5 mg por litro em todo o comprimento do
reservatório durante o processo de enchimento, com
exceção de uma queda momentânea para 4,5 mg por
litro em um segmento do rio (Figura 10). O fato que
em 06 de fevereiro de 2019 a água liberada do reservatório continha menos de 2 mg de oxigênio dissolvido por litro indica que esta previsão foi errada.
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No tributário mais problemático que entra no
reservatório, o Rio Roquete, a modelagem previu
níveis de oxigênio acima de 4 mg / litro em todos os
trechos desse afluente inundado, e os declínios em
alguns trechos pararam acentuadamente no limite
de 4 mg / litro (Figura 11). O relatório dos consultores contém a advertência de que os resultados modelados são médias, e que as concentrações podem
variar abaixo dessas médias “em locais específicos
do reservatório”; no entanto, esses locais específicos
foram descritos como estando nos afluentes inundados (CES, 2016, p. 89), isto é, não no corpo principal
do reservatório de onde a água foi extraída que matou os peixes a jusante.

Focar uma luz sobre a indústria de consultoria
paga que sustenta uma vasta gama de desenvolvimentos prejudiciais ao meio ambiente e à sociedade
é apenas um primeiro passo necessário. Mudanças
são necessárias nos sistemas de decisão e licenciamento para eliminar conflitos de interesse inerentes.

CONCLUSÕES
Deixar árvores em um reservatório como o da
UHE Sinop contribua a diversos impactos ambientais, como a emissão de gases de efeito estufa, especialmente metano, e a transformação de mercúrio na
sua forma venenosa (metil-mercúrio). Os benefícios
em fornecer abrigo e alimento para peixes, alegados

Figura 10. Resultados modelados para concentrações de oxigênio no corpo principal do reservatório de Sinop de um relatório de consultoria apresentado no
pedido da empresa hidrelétrica para obter autorização para suprimir a vegetação em apenas 30% do reservatório. Fonte: CES (2016, p. 90, Gráfico 9.1.2-1).

Livro Hidrelétricas V.3.indb 143

8/26/2019 9:10:10 AM

144

Hidrelétricas na Amazônia
Impactos Ambientais e Sociais na Tomada de
Decisões sobre Grandes Obras

Figura 11. Resultados modelados para as concentrações de oxigênio no Rio Roquete inundado (o tributário mais problemático que entra no reservatório
de Sinop) de um relatório de consultoria apresentado no pedido da empresa hidrelétrica para obter autorização para suprimir a vegetação em apenas 30%
do reservatório. Fonte: CES (2016, p. 91, Gráfico 9.1.2-2).

como raciocínios para deixar essas árvores, são exagerados. A legislação é clara em exigir a remoção
total da vegetação, e normas com relação à qualidade
mínima da água (em termos de teor de oxigênio)
são adicionais à exigência de remover a vegetação,
não fornecendo um substituto para esta remoção.
Embora haja um histórico de ignorar a legislação
em questão, o processo em curso no Brasil para voltar à legalidade na área ambiental é muito importante para o futuro da Nação. Seria um revés triste se o
desrespeito à Lei nº 3.824/60 fosse permitido neste
caso emblemático.
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