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Em 19/5, Rogerio Cezar de Ceriueira Leite veio aFolha defender
) projeto da hidreletrica de Belo
\Jonte (''Belo Monte, a floresta e a
irvore'', ''Tendencias/Debates'').
Apesar de se basear mais em
)fensas do que em argumentos
-chamou OS criticos a Usina de
;'ecopalermas'', ''fanfarroes'' e
:'pseudointelectuais'' , seu texto
:em grande potencial de desinforrnar, porter sido publicado aqui.
Do ponto de vista ambiental, Cer1ueira Leite afirmou que o unico
problema seria a perda de biodiver;idade na area de florestas a ser
lnundada pela usina, um equivoco.
Os dais maiores impactos ambientais do projeto sao a destrui<;ao
ie uma das maiores bacias hidrogrMicas do mundo e a acelera<;ao
io desmatamento. Ou seja, para ser
~ficiente em gera<;ao de energia,
Belo Monte necessita de pelo mellOS mais uma represa no Xingu para produzir o ano todo.
0 govemo nega, mas nada impe::le, legalmente, que outras cinco
llsinas sejam construidas, como
planejado originalmente.
Belo Monte tambem atrairia centenas de milhares de pessoas para a

0 governo.nega, mas nada
impede, legalmente, que
outras cinco usinas sejam
construidas, como estava
planejado originalmente
regiao, sendo que, ao final das
obras, restariam s6 900 empregos
(conforme dados do projeto).
O que restara aos demais sao atividades que levarao a um aumento
incontrolavel no desmatamento.
Por outro lado, o projeto preve o
deslocamento do rio para outro curso, deixando com filete de agua 100
km de corredeiras no trecho do Xingu conhecido como Volta Grande,
que e considerado ''de importancia
biol6gica extremamente alta'' pelo
Ministerio do Meio Ambiente, com
especies endemicas.
Nos pr6prios estudos do projeto,
cinco das equipes que estudaram a
regiao afirmam que a vazao residual e1nsuficiente para impedir a
destrui<;ao dos ecossistemas da
Volta Grande.
Tambem sao esperados impactos em outras areas extremamente
importantes, como um arquipelago

fluvial, cavemas, 30 terras indigenas e 12 unidades de conserva~ao.
Cerqueira Leite diz que o indio
''pouco ou nada sofrera''. Duas terras indigenas estao as margens da
Volta Grande, e todas sofreriam pela imigra<;ao. Os indios se posicionam com base nas experiencias de
outras tribos no enfrentamento de
fatos semelhantes, portanto, falam
com muita propriedade.
0 autor diz ainda que as hidreletricas reduzem as emissoes de gases de efeito estufa. Esse e um erro
grave, afinal, ele e fisico.
Hidreletricas produzem metano,
pelo menos 25 vezes piot do que o
C02 na promo~ao do efeito estufa.
Estudos sabre o aproveitamento
hidreletrico do Xingu indicam que
ele seria tao ruim quanta ou ate pior
do que termoeletricas capazes de
gerar energia equivalente.
Isto sem contar com o carbono da
acelera~ao do desmatamento, nossa principal contribui<;ao para o
aquecimento global.
HERMES FONSECA DE MEDEIROS, 37. bi6logo,
mestre e doutor em Ecologia pela Unicamp, e
professor da UFPA (Universidade Federal do Para) e
faz pa rte do Painel de Especialistas para Avalia~ao
Independente dos Estudos de Impacto Ambiental de
Belo Monte.
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