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EmissOes: os impactos
mais renegad•~s das
hidretetricas
lndustria , governo e financiadores, coma o BNDES, nao querem admitir que as
barragens, na Amazonia, sao mais prejudiciais que a queima de combustfvel fossil

A

s emissoes de gases de efeito
estufa representam um grave
impacto que precisa ser
avaliado tanto no licenciamento pelas
autoridades ambienta is brasileiras
como pelas instituii;;oes que fmaciam a
constru\ao de barragens. A atua·\ao,do
Banco Nacional de Desenvolviment~
Economico e Social (BNDES) e
particularmente defmidora nesse
cenario, uma vez que, alem de fma nciar
a construi;;ao de barragens no Brasil,
ele tambem fmancia uma serie de
projetos na Bolivia e no Peru, onde o
licenciamento e ainda menos rigoroso
que no Brasil.
Represas hidreletricas nao produzem
"energia limpa", ao contrario das
afirrna\oes da industria hidreletrica,
porta- vozes governamentais e os
bancos que fmanciam a constru\aO
das barragens. Infelizmente, represas
liberam gases de efeito estufa,
contribuindo, dessa forma, com o
aquecimento global. Na Amazonia,
frequentemente, as barragens sao
mais prejudiciais do que a queima de
combustive! fossil para a gerai;;ao de
energia, por varias decadas. A propria
Floresta Amazonica se encontra sob
amea<;a de mudani;;as climaticas nessa

Ao financ: iar barragens na Amazonia, o BNDES pode ser (co) responsabi lizado pelos seus graves
impactos, inclusive pelas emiss6es de gases de efeito estufa

escala de tempo, fazendo com que
barragens como essas jamais Jpoderiam
ser consideradas mitigadoras do
aquecimento global.
Nas barragens amazonicas, gases de
efeito estufa sao liberados de diferentes

formas . Primeiro, as arvores mortas
pela inundai;;ao da florestas se projetam
acima da superficie da agua e se
deterioram ao ar livre, liberando gas
carbOnico (C02). Esse gas se constitui
em uma contribui\ao liquida ao efeito
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estufa, diferente do gas carbonico que
sera liberado da agua do reservat6rio,
resultante da decomposis;ao subaquatica
de plantas quc crescem no rescrvat6rio
OU na area circunvizinha, depois da
constnit;ao da represa.
A quantidade de gas carbonico que
essas plantas absorvem da atmosfera
enquanto elas crescem e a mesma
que sera liberada ap6s a morte delas,
durante o processo de decomposi\ao.
Porem, muito da materia vegetaJ que
se decompoe no reservat6rio nao libera
seu ca.rbono na forma de gas carbonico,
mas sim coma metano (CH4). Isla ocorre
porque a agua do fundo do reservatorio
praticamente nao te.m oxigenio e,
porlanto, o oxigenfo necessario para
formar gas carbonico nao e disponivel.
Um impacto muito superior
A metade do peso seco da vegetai;ao
e carbono, e 0 impacto sobre 0 efeito
estufa maior quando a vegeta\ao que
se decompoe debaixo d'agua libera
este carbono na forma de metano
em vez de gas carbonico. Issa ocorre
porque, de acordo com o relat6rio de
2007 do ·Painel Intergovemamental
sobre Mudani;a de Clima (IPCC), uma
tonclada de gas metano, ao longo de
JOO anos, equivale a 25 toneladas de
gas carbonico. Entretanto, analises mais
recentes, que incluem efeitos indiretos
sobre poeira e outros aerossois indicam
que 0 impacto de metano e 34 vezes
maior que o de gas carbonico, para o
mesmo periodo.
Os reservat6rios hidreletricos sao
muito diferentes de lagos naturais,
na medida em que a agua de um
reservat6rio sai pelas turbinas,
localizadas perto do fundo ou, entao,
pelos vertedouros, onde a agua passa
por uma fenda que se abre quando
uma porta de ai;o e levantada, tambem
a uma profundidade considerave} na
coluna d'agua. Em um Iago natural,
a agua deixaria o Iago atraves de
um c6rrego de saida. Dessa forma,
a agua viria da superficie, onde ela
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estaria em contato com o ar. A agua
de um reservat6rio se separa em duas
camadas, uma superficial - de 2 a lOm
de profundidade, aproxinrndannente -,
onde a agua e relativamente quente e
contem oxigenio dissolvido oriundo
do contato com a atmosfera; e uma
camada mais profunda, onde e· agua
fria. A camada profu.nda, e onde o
oxigenio e praticame.nte ausente, nao
se mistura com a camada supeirflcial.
No sedimento no fundo do reservat6rio,
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Para chegar

a uma decisi 0
1

racional sobre
qualquer projE!to
energetico, cl
primeira pergunta
a ser respondida
e a questio sobre
o que ira ser fe ito
1

com a energia."
a decomposic;ao produz metano, que
pe.rmanece em concentra\iio e,levada na
agua na cama.da profunda. Parte deste
metano e liberada para a superficie
na forma de bolhas ou, por meio de
difusao - essa ultima, especialmente em
um reservat6rio recem-formado.
A ma.ior parte da emissao, no entanto.
ocorre quando a agua passa pelos
vertedouros e turbinas. Essa agua esta
sob alta pressao e, quando e lanc;ada
abaixo da barragem, a pressao cai
subitamente. Os gases dissolvidos na

agua repentinamente tomam-se menos
soluveis (Lei de Henry, na quimica),
e a maior parte e liberada durante
um curto espac.;o de lempo. Esse e o
mesmo processo que ocorre quaudo
uma garrafa de refrigerante e aberta e
surgem bolhas de C02, exceto que, no
caso de um refrigerante, a diferenc;a de
pressao e muito menor do que em uma
barragcm hidreletrica.
Quando um reservat6rio hidreletrico
e inundado pela primeira vez ocorre
um grande pulso de emissoes de.
gases de efeito estufa, que petmanece
durante os primeiros anos. lsso
inclui o Janc;amento do C02 oriundo
da decomposic;ao das arvores mortas,
acima da superficie da agua, e a
liberai;ao de C02 e CH4 oriundos de
outros estoques de carbono existentes
antes do enchimento do rese.rvat6rio,
ta is co mo .carbon a do solo e das
folhas que caem, quando as arvores
morrem. Este impulso inicial diminui a
medida que se esgotam os estoques de
carbono em formas que sao facilme nte
degradaveis.
Ap6s o pico inicial das emissoes
a partir de estoques pre-existentes
de carbono, b.ave.ra wna emissao
sustentada em um nivel inferior,
oriunda de carbono que e produzido
por fotossirttese no reservat6rio,
na zona de deplecionamento e das
folhas de arvores presentes na area
de captai;ao. Essas folbas caem e,
posterior,mente, sao levadas para
o rio e seus afluentes pelas chuvas
torrenciais e os eventos de inundai;ao
associados. A emissao sustentada de
metano pela decomposii;ao de biomassa
com essa orige.m representa uma fonte
permanente de emissoes de gases de
efeito estufa.

So

Conspira~ao?
se for a corporativa
A sugestao de que os reservat6rios de
hidreletricas liberam gases de efeito
estufa foi feita pela primeira vez em
1993 por um grupo de canadenses
com base e.m dados de reservat6rios

naquele pais. Minha publicac;ao, em
1995, provocou a fUria da industria
de bidroenergia porter revelado que
a represa de Balbina, na Amazo nia
brasileira, teria um impacto maior do
que os combustiveis f6sseis. Portavozes da Associac;ao Americana de
Hidreletricas (dos EUA} e da Associac;ao
Internacional de Hidreletricas {do
Reino Unido) alegaram que a noc;ao
que barragens produzem metano seria
uma "asneira" e que reservatorios
representavam "um jogo de soma zero"
porque as emissoes provenientes dos
ecossistemas pre-reservatorios seriam
eliminadas. No entanto, os ajustes para
essas emiss6es sao incluidos nos meus
calcu]os, e OS calculos i ndicam um
grandc impacto liquido de barragens.
A Eletronorte at ribuiu a idcia a uma
conspirar.;ao internacional que queria
Jalar mal do Brasil (ver ambos os lados
do debate na sec;ao "Controversias
Amazorftcas" no site htrp://philip.inpa.
gov.hr).
Nos anos seguintes, uma quantidade
significativa de pesquisas comprovou
as emissoes de gases de efeito estufa,
e a indtistria bidreletrica foi forr,;ada a
reconbecer que as barragens liberam
esses gases. No entanto, pa.ssou a
sustentar que as emissoes sao poucas
e muito menores do que as emitidas
a partir de combustiveis f6sseis para
gerar a mesma energia. Esta posic;ao,
geralmente, tern sido sustentada
por simplesmente ignorar as fontes
principals de emissoes das barragens,
tais como o metano liberado das
turbinas e vertedouros, bem como o C02
da decomposic;ao de arvores, acima da
superficie da agua. As unicas emissoes
incluidas na maioria dos estudos
financiados pela industria hidreletrica
sao as bolhas ea difusao atraves da
superficie dos pr6prios reservatorios.
Camuflagem governamental
0 primeiro invemario brasileiro de
emissoes de gases de efeito estufa,
lanc;ado em Buenos Aires, em 2004.

na Conferencia das Partes (COP}, da
Convenc;ao Quadro das Nac;oes Unidas
sobre Mudar,;as do Oima, incluia
uma ser.;ao sobre as emissoes de
hidreletricas. No entanto, as emissoes
provenientes desta fonte nao forarn

''Esses impac1tos
[das emissoes]
precisam se r
considerados 11io
apenas no sistE~ma
de licenciame1r1to
ambiental mas
tambem no
planejamento de
desenvolvime1r1to
nacional e na1s
decisoes sob1re
financiament:o
dos b.ancos que
constroem a.s
barragens."'
incluidas no total da contribuic;ao
do Pais para o aquecimento global.
Alem disso, a sec;ao sobre emissoes
hidreletricas, mais uma vez, so
incluiu as emissoes da superl'icie do

reservat.61io. Minhas estimativas, por
exemplo, sao mais do que 10 vezes
maiores do que os m'.tmeros of1ciais
para as duas bai:ragens na Amazonia,
incluidas no relatorio (Tucurui e
Samuel). Essa diferenc;a e resultante,
principalmente, da inclusao das
emissocs provenientes das turbinas,
vertedouros e da decomposir.;ao de
arvores mortas, acima da superficie
da agua (ver trabalhos sobre cada
barragem disponivcis em http://philip.
inpa.gov.br} . Nada mudou no Plano
Nacional de Mudanc;as Climaticas
(PNMC), apresentado na COP, em
Copenhague, em 2009. Nele, as
barragens sao descritas como energia
limpa e as emissoes das turbinas e
vertedouros nao sao menciouadas.
Neste memento, o exemplo mais
flagrante de que essas emissoes sao
ignoradas e o Estudo de Impacto
Ambiental {EIA) e o Relatorio de
lmpacto Ambiental (Rima) para a
barragem de Belo Monte, proposta
para o Rio Xingu. 0 EIA discute as
emissoes de gases de efeiro estufa, mas
nao chega a nenhuma quantiftcac;ao
do impacto do projeto e restringe a
discussao as emissoes da superfic:ie do
reservat6rio. Ha quinze anos atras,
isso poderia ser desculpavel mas,
atualmente, fmgir que emissoes das
turbinas e vertedouros nao ocorrem
e indefensavel (consulte a revisao
sobre o EIA/Rima de Belo Monte em
http ://colunas.globoamazonia.com/
philipfearnside/}. 0 ElA/Rima de
Belo Monte ignora completamente
a literatura, hoje substancial,
mostrando a liberac;ao de quanti.dades
signif1cativas de metano das turbinas
e vertedouros. Estas emissoes nao sao
meros "cakulos", pois tern sido medidas
diretamente \ID Balbina, no Brasil, e em
Petit Saut, na Guiana Francesa.
Outra tragedia anunciada
No caso de Be.lo Monte, a c:ontroversia
vai muito alem das emissoes das
principais fontes de metano da represa
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em si. A maior controversia envolve
o retrato da barragem na versao atual
do EIA/Rima como sendo a linica
planejada no Rio Xingu. A maioria dos
observadores que nao trabalha para
a industria hidreletrica OU que nao e
fi nanciada por ela (inclusive este autor)
co nsidera este cenario f1cticio (veja
evidencia citada nos trabalhos sobre
Belo Monte, disponiveis em http://
philip.inpa.gov.br). 0 piano original
incluia a construc;ao de cinco represas,
a montantc de Belo Monte. Ires dessas
represas (embora em locais ligeiramente
diferentes) foram incluidas no ultimo
piano, antes do anuncio do cenario de
um a tmica represa, em 17 de julho de
2008. 0 Conselho Nacional de Polilica
Energetica (CNPE), que instituiu a
politica de uma unica barragem, e
livre para reverter esta decisao a
qualquer hora.

ASt'. Ql!~m:ia mai~ prnvavtd de eventos

e que, ap6s a conclusao de Belo

Monte, ou quando ela ainda estiver em
construc;ao, haveria uma "descoberta
surprcsa" de que Belo Monte seria
economicamente inv iavel sem a agua
armazenada em represas a montante e,
com isso, apareceriam as justif1cativas
necessarias para a aprovac;ao das
represas adicionais. A represa
mais conhecida como "Babaquara"
(o ficialmente renomeada como
.. Alta rnira") seria a primeira prioridade.
No projeto original , esta represa teria
um reservat6rio com 6.140 km 2 de area,
o dobro da area <la not6ria represa
de Balbina. A Babaquara teria uma
zona de 3.580 km 2 exposta na epoca
da agua baixa (i.e., maior que toda a
area de Balbina) que seria re-inundada
todos os anos. A emissao potencial
de uma represa como esta e enorme.
Parte da emissao ocorreria no pr6prio
reservat6rio de Babaquara e parte
com a passagem d a agua carregada
de metano para o reservat6rio de Belo
Monte, localizado imediatamente
abaixo dela. 0 "Complexo Altamira"
(Belo Monte/Babaquara) nao teria um
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9iBNDES

fora de Belo Monte
)
Soc:ledade c:ivil brasil•eira e lnternac:ional demandam que o BNDES
nao financie a usina de Belo Monte

saldo positivo em termos de irnpacto
sobre o aquecimento global duraate 41
anos (veja http://www.periodicos.ufpa.
br/index.php/ncn/artide/view/315/501).

Planejamento fechado e irracional
0 problema fundamental quan do se
trnta de barragens e de emissoes de
gases de efeito estufa e a forma como
as decisoes sao tomadas. Para chegar
a uma decisao racional sabre qualquer
projeto energetico, a primeira pergunta
a ser respondida e a questao sabre o
que ira ser feito com a energia. Isto e
particularmente importante no caso da
barragem de Belo Monte, onde o fator
dominante e a exporta\ao de materiais
·eletro-intensivos, especialmentc o
aluminio. Esta e uma das utilizac;oes
de eletricidade que gera menos
emprcgo no Brasil par GWh de energia
consumida. Uma ctiscussao nacional
sabre quais se riam as melhores formas
de utilizac;ao de energia (em oposlc;ao
a produc;ao de energiaJ para o Pais
nem sequer come\ou. A questao esta
totalmente ausente do atual Plano
Decena! de Expansao de Energia
(PDEE), para 2011-2020.
Uma vez decidida a questao do
uso de energia, as varias opc;o·es
dcvem ser comparadas, inclui ndo
investimentos em eficiencia e111ergetica
e a gerac;ao de energia a partir de
uma ampla variedade de Fontes
pmenciais alem de combustiv eis f6sseis
1

e hidreletricas. Essas comparac;oes
exigem uma contabilidade aberta e
abrangente, tanto dos impactos como
dos beneficios, de cacla opc;ao. As
emissoes dr gases de efeito estufa
representam apenas um dos muitos
impactos das barragcns hldreletricas
que devem ser considerados em tais
comparac;oes. As estlmativas·dDs
impactos das emissoes devem incluir
as emissoes de metano pelas turbinas
e pelos vertedouros que tern sido
ignoradas, de forma sisternatica, nas
posic;oes oficiais brasileiras sobre o
assunto. Esses impactos precisam ser
considerados nao apenas no sistema de
licenciamento ambiental, mas tambem
no planejamento de dcsenvolvimento
nacional e nas decisoes sobre
linanciamento dos bancos que
constroem as barragens. Nesse cenario,
o BNDES e o ator mais importante e,
por isso, a sociedade civil demanda
que ele seja (co) responsabilizado pelos
impactos das obras cm que investe.
Ainda mais considerando quc o seu
akance ultrapassa as fronteiras do
Brasil. Em paises como a Bolivia e o
Peru, pelo menos uma duzia de barragens
estao prestes a receber fmanciamento
do BNDES e serem construidas par
empreiteiras brasileiras,visando a
exportac;ao de eletricidade para o Brasil.
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