A

pesar dos índices de derrubada da
floresta Amazônica continuarem
aumentando e o mundo todo estar cada vez mais preocupado com os impactos dessa devastação sobre as mudanças no clima, o atual governo insiste na
concretização de um modelo de desenvolvimento baseado em mega-projetos de
infra-estrutura que pretende, dentre outras ações, represar os mais importantes rios da Amazônia.
Ao contrário do que se divulga, as hidrelétricas não são fontes de energia limpa.
Além de contribuírem para o aumento da
devastação, através de sua própria construção, do alagamento de grandes áreas e
da conseqüente migração, estudos comprovam que as usinas hidrelétricas são grandes emissoras de CO2 na atmosfera.
O caso do Complexo Hidrelétrico do Rio

Madeira explicita inúmeras razões e argumentos científicos e de cunho social e ambiental que justificam um posicionamento contrário a este modelo. Ele aumenta as
desigualdades, beneficiando alguns poucos gigantes grupos econômicos enquanto desconsidera a saúde e o bem-estar das
populações tradicionais que dependem do
rio para a própria sobrevivência. Trata-se
de um exemplo emblemático da clara determinação do governo e do setor industrial de implantar este modelo predatório a
qualquer custo.
Este livro pretende contribuir para uma
compreensão maior das principais questões
que envolvem um empreendimento como
esse Complexo, já que é essencial questionar e incidir no modo como o “desenvolvimento” vem sendo efetivado no Brasil e,
particularmente, na Amazônia.
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PREFÁCIO

O

s artigos que compõem Águas Turvas pretendem
servir de instrumento para aqueles que buscam
compreender melhor o Complexo Hidrelétrico
e Hidroviário do Rio Madeira, sua história e
implicações para a região Amazônica. A iniciativa de
publicar este livro é da Organização Não Governamental (ONG) Bank Information Center (BIC), como parte de
uma série de estudos do seu programa BICECA (sigla em
inglês de Construindo Incidência Cívica Informada para
a Conservação da Amazônia Andina). Com o principal
objetivo de proteger a diversidade biológica e cultural
dessa região, o BICECA oferece apoio às organizações
da sociedade civil para que elas possam incidir sobre
os mais impactantes projetos das Instituições Financeiras Multilaterais, especialmente os da Iniciativa para a
Integração da Infra-estrutura Regional Sul-Americana
(IIRSA). O apoio financeiro para a publicação foi proporcionado pela Fundação Gordon e Betty Moore, Fundação
Kendeda, Fundo Blue Moon e Fundação Ford.
A International Rivers, uma ONG baseada nos Estados
Unidos e com escritório no Brasil, coordenou a produção
dos estudos de caso. A International Rivers sinceramente
agradece aos especialistas que produziram os artigos para este livro. Cada um deles compartilha a nossa proposta de um desenvolvimento ambientalmente equilibrado e
com justiça social para a Amazônia.

CANOAS UTILIZADAS PARA A PESCA
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INTRODUÇÃO

E

m agosto de 2003, a companhia elétrica estatal
brasileira Furnas e o conglomerado privado da
construção Odebrecht apresentaram, em um seminário no Rio de Janeiro organizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), um projeto para um complexo hidrelétrico e uma
hidrovia industrial no Rio Madeira, o principal afluente
do Rio Amazonas.
O projeto foi apresentado como um componente fundamental para a integração continental proposta pela IIRSA,
uma iniciativa promovida pelos governos da América do
Sul e coordenada por Instituições Financeiras Multilaterais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID) e o Banco Mundial, e agências de financiamento,
como o próprio BNDES.
Quase imediatamente, o Complexo Madeira foi promovido como o único projeto energético considerado
“essencial” para evitar racionamentos de eletricidade
no Brasil durante os próximos dez anos - assumindo,
portanto, o papel que, até então, havia sido destinado à represa de Belo Monte, no Rio Xingu. Por
mais de uma década, a Eletronorte, companhia estatal de eletricidade, tentou forçar a construção de
Belo Monte driblando as disputas técnicas e legais e
a forte oposição dos grupos ambientalistas e de direitos humanos. Para justificar a opção por essas megahidrelétricas, o governo e o setor privado utilizam a
estratégia da ameaça do retorno do apagão, ocorrido
nos anos 2001 e 2002.

Pelo fato de a Odebrecht ter sido uma das principais financiadoras da campanha presidencial de Lula e Furnas
estar se beneficiando do compromisso assumido por ele de
reintegrar o planejamento energético à burocracia elétrica
estatal, o projeto Madeira foi revigorado pelo esforço, sem
precedentes, do atual governo para forçar o seu processo
de licenciamento ambiental a qualquer custo.
Apesar de adotar um discurso de sustentabilidade ambiental,
com especial destaque a novos esforços para limitar o desmatamento da Amazônia, o governo Lula insistiu na construção das represas do Madeira, o que acabou por transformar a
análise dos impactos do projeto em uma farsa absurda.
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama) foi até mesmo desmembrado
para assegurar a rápida aprovação de um projeto de duvidosa viabilidade ambiental, social e econômica.
Com a emissão da licença ambiental provisória para as represas de Santo Antônio e Jirau, concedida em 9 de julho de
2007, uma outra página foi virada na história da Amazônia.
Uma história que sempre foi marcada por ambição, ganância, conflitos e trágicos erros cometidos por aqueles que
ocupam o poder. Nos próximos anos, novas informações
revelarão os interesses por trás do projeto e as manipulações para tentar justificá-lo. No entanto, neste momento,
já se especula que, se o Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira realmente for construído, ele poderá, no futuro, ser
considerado um dos mais devastadores e irreversíveis erros
cometidos pela administração do governo Lula.
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RESUMO EXECUTIVO
por

Glenn Switkes

O

projeto Complexo Rio Madeira é um plano para
construir quatro grandes hidrelétricas na Bacia do
Rio Madeira, o principal tributário do Rio Amazonas, permitindo a navegação por via fluvial desde os
rios Madre de Dios (Peru) e Beni (Bolívia) até o Oceano
Atlântico. O Complexo faz parte do conjunto de projetos
propostos dentro da Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana, ou IIRSA, que prevê
também conexões terrestres dele com o Oceano Pacifico.
As primeiras duas barragens, denominadas Santo Antônio
(capacidade instalada de 3.150 MW) e Jirau (3.300 MW),
tiveram a emissão de suas licenças prévias concedidas
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama) em julho de 2007. O leilão
de energia para investidores da hidrelétrica Santo Antônio foi realizado no dia 10 de dezembro de 2007, e o da
hidrelétrica Jirau deverá acontecer em maio de 2008. Está
prevista ainda a instalação de 2.450 km de linhas de trans-
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missão para conduzir a energia gerada pelas hidrelétricas
de Porto Velho, Rondônia, até a rede nacional integrada,
em Araraquara, São Paulo.
O elevado custo das hidrelétricas foi bastante questionado.
Em abril de 2007, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) estimou que Santo Antônio e Jirau custarão
R$ 25,72 bilhões, além do custo adicional estimado entre R$10 e R$ 15 bilhões para as linhas de transmissão.
Contratos de exclusividade entre um dos proponentes do
projeto, a empreiteira privada Odebrecht, com empresas
fornecedoras de equipamentos foram vistos como um
constrangimento à concorrência livre no leilão.
Todo o processo de licenciamento das hidrelétricas foi controverso e polêmico. Por um lado, houve muita pressão do governo brasileiro para que as licensas fossem concedidas. Por
outro, especialistas independentes expressaram contundentes avaliações e análises sobre os graves impactos do projeto.

Os Termos de Referência para os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) foram restritos ao território brasileiro. Apesar das evidências sobre a probabilidade da represa Jirau
inundar florestas da Bolívia, o Ibama e as empresas proponentes negaram-se a considerar esse fato. A diplomacia
boliviana chegou a registrar protestos contra o governo
brasileiro e iniciou um processo de análises técnicas para
para averiguar essa possibilidade.
O projeto de barrar o Rio Madeira despertou uma forte
oposição por parte de entidades ambientalistas brasileiras,
bolivianas e de vários outros países, já que o Complexo é
considerado um projeto emblemático da política brasileira
de exploração dos recursos hídricos da Amazônia a qualquer custo. Os movimentos sociais, tanto do Brasil como
da Bolívia, se organizaram para resistir à imposição de
um modelo de desenvolvimento na região que despreza o
modo de vida das populações tradicionais.
Neste livro, o estudo do hidrólogo boliviano Jorge Molina
Carpio analisa dados oficiais dos Estudos de Viabilidade
e de Impacto Ambiental das hidrelétricas Santo Antônio
e Jirau sobre a hidrologia do Rio Madeira. O autor nota
que este rio, de origem andina, carrega a maior carga de
sedimentos ao baixo Amazonas, um dos maiores do mundo em termos de descarga sólida, e que o seu volume de
sedimentos está aumentando, provavelmente devido ao
desmatamento na parte alta da bacia.
Ele observa que os estudos feitos pela Odebrecht e pela
estatal Furnas utilizam métodos que são úteis apenas para
indicações preliminares, e que seriam necessários estudos
mais sofisticados para se chegar a qualquer conclusão sobre o depósito de sedimentos nos reservatórios e à montante. Apesar das análises hidrosedimentológicas serem
mais abrangentes que as originais, de 2005, Molina constata que os estudos oficiais não analisam conjuntamente
os níveis de água e os efeitos de sedimentação.
Ele conclui que a velocidade do rio e os níveis de água
estarão afetados no trecho bi-nacional (acima de Abunã),

com o leito subindo vários metros e inundando o território
boliviano. A sedimentação será um processo gradual ao
longo de vários anos e poderá chegar a cortar a vida útil
das hidrelétricas e sua própria viabilidade econômica. Os
cientistas Bruce Forsberg e Alexandre Kemenes também
criticaram os cálculos da área de inundação das usinas.
Eles afirmam que ela poderá chegar a ser o dobro do tamanho indicado nos estudos oficiais.
Molina enfatiza a necessidade de estudos adicionais, utilizando um modelo hidrodinâmico acoplado ao molde de
transporte de sedimento, para determinar com mais precisão o efeito que as represas teriam sobre a hidrologia do
Rio Madeira.
O biólogo Geraldo Mendes dos Santos, pesquisador do
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), estuda os prováveis impactos das hidrelétricas nos peixes.
O EIA registra 459 espécies de peixes a serem potencialmente impactadas pelo empreendimento hidrelétrico nos
diversos trechos do Rio Madeira. Além de afetar direta e
imediatamente os peixes migradores, a hidrelétrica também interfere na estabilidade do sistema, fragmentando
populações, erodindo o patrimônio genético e alterando
as comunidades de peixes no conjunto dos ambientes em
que vivem.
À jusante, a erosão e a perda de nutrientes podem afetar a agricultura de várzea e algumas espécies, como o
camarão-de-água-doce, muito importantes em toda a cadeia alimentar da fauna ictiológica. Mudanças nos níveis
de temperatura e na qualidade da água também causarão
alterações na vida dos peixes. As corredeiras que serão
submersas pelas barragens servem, atualmente, como
moradia de algumas espécies e locais para alimentação
e reprodução.
Haverá uma transformação na diversidade de peixes na
região. Peixes típicos de fundo e de águas de fortes correntes, como os bagres, bodós e bacus, ou os peixes de
escama, como pescadas , jacundás, canivetes, e também os
sarapós, serão afetados negativamente, podendo até desaparecer da área.
Dos Santos observa que os grandes peixes migradores,
como a piramutaba e a dourada, migram anualmente mais
de 3.000 km desde o estuário do Rio Amazonas, e as bar-
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os novos nichos disponíveis na área do reservatório. A
piranha-caju é uma espécie predadora, de porte pequeno (em torno de 25 cm), voraz, e que se alimenta de outros peixes, normalmente formando grandes cardumes.
Caso esta espécie venha a se proliferar no reservatório,
deverá imprimir forte e negativa pressão sobre a pesca,
por ter pouquíssimo valor comercial e representar perigo, já que se trata de peixe com dentes afiados e capaz
de provocar mutilações.
O estudo da pesquisadora Erin Barnes busca quantificar
os possíveis prejuízos econômicos que as hidrelétricas
causariam à pesca e aos pescadores no Rio Madeira, entre
Porto Velho e Guajará-Mirim. Através de entrevistas com
pescadores sobre receita e custos, um levantamento foi
realizado para calcular a renda atual dos pescadores.
De modo geral, os pescadores de Porto Velho e Guajará-Mirim têm renda maior, pois há melhores condições de realizar
a pesca comercial e vender os peixes para os mercados urbanos. Já as populações ribeirinhas em pequenos povoados,
como Cachoeira Teotônio, Jacy-Paraná, Nova Mamoré, Vila
Murtinho e Jirau, tendem a pescar para alimentar suas famílias, ou vender peixe individualmente.

CRIANCAS URU-EU-WAU-WAU: IMPACTOS DO COMPLEXO MADEIRA DEVEM AFETAR SUAS ALDEIAS

ragens funcionariam como obstáculos físicos ao deslocamento deles ao longo do rio, no mais óbvio impacto
negativo sobre a ictiofauna.
A piramutaba e a dourada são alvos preferenciais dos
pescadores, tendo dois grandes centros de produção, o
trecho inferior (entre Santarém e Belém) e o superior
(alto Solimões). Estas duas espécies representam cerca de 24.000 t/safra na Amazônia brasileira. Os peixes
destas espécies nascem e se reproduzem nas cabeceiras
de vários tributários de água branca, como o Juruá, o
Purus, o Madeira, o Içá, o Japurá e outros, alimentamse no estuário, na foz do Amazonas, e crescem na Amazônia Central.
Nesse sentido, os impactos acarretados sobre os peixes
pelas hidrelétricas do Rio Madeira deverão exercer algum
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efeito sobre as demais regiões, especialmente no médio
Amazonas, onde este rio exerce um importante papel na
reprodução dos peixes e também como conexão básica
entre o estuário e o sopé dos Andes.
Se a represa é uma barreira intransponível para os peixes
e os mecanismos de transposição funcionam apenas em
mão única, apenas de baixo para cima, eles jamais poderão retornar às suas áreas de origem. O ciclo não fecha e
as perdas podem ser irreparáveis. Os cientistas Ronaldo
Barthem e Michael Goulding chegaram a alertar sobre
a possibilidade de a dourada entrar em extinção como
resultado da construção das usinas.
A proliferação de determinadas espécies também deve
ocorrer. É natural que as espécies pré-adaptadas, e que
já estão presentes na bacia do Madeira, passem a ocupar

A Colônia Z-1, de Porto Velho, contabiliza 407 toneladas
de peixe comercializadas no ano de 2004. Porto Velho, obviamente, é o mercado mais importante da região. A Colônia Z-1 tem 1.925 pescadores com licença e estima que
há 400 adicionais sem licença, ou seja, um total de 2.325.
Erin estima o total de pescadores no trecho a ser represado
entre 2.853 e 4.825 (estimativa mais provável).
O cálculo da renda anual dos pescadores do trecho pesquisado é de US$ 35 milhões, e o valor atual dos recursos
pesqueiros na região é estimado entre US$ 866 milhões e
US$ 1,325 bilhão. O projeto coloca este valor avaliado da
pesca em risco, deixando, particularmente, a pesca das espécies mais valorizadas comercial e culturalmente, a dourada e o bagre grande, em um enorme prejuízo, e afetando
diretamente as famílias da região.
O artigo de Zuleica C. Castilhos e Ana Paula Rodrigues, do
Centro de Tecnologia Mineral (Cetem), é elucidativo sobre
a possibilidade de impactos causados pela metilação de
mercúrio e sua bioacumulação nos peixes, já que o consumo de peixes é a única via de exposição do ser humano.

Há fatores preocupantes sobre o potencial de metilação de
mercúrio no trecho que seria represado do Rio Madeira,
onde a atividade de garimpo iniciou-se na década de 70.
Existem ainda muitos garimpos, na região, dentre eles, Penha, Taquaras, Araras e Periquitos, que utilizam mercúrio
como amálgama.
Atualmente, os garimpos de ouro no Rio Beni, na Bolívia,
e no seu afluente, o Rio Madre de Dios, estão plenamente
ativos e a liberação de mercúrio, durante a mineração,
para o Rio Madeira tende a continuar após a construção
dos reservatórios.
Para cada quilo de ouro produzido, de 2 a 4 quilos de
mercúrio são liberados para o meio ambiente. Estimativas demonstram que de 50% a 60% do mercúrio utilizado no garimpo do Rio Madeira era lançado na atmosfera
durante o processo de queima do amálgama, sendo mais
5% vaporizado durante as etapas de extração. A perda
de mercúrio para o meio ambiente na década de 80, no
auge de sua produção, no Rio Madeira, chegava a 12
toneladas anuais.
De um modo geral, os solos da área de drenagem do Rio
Madeira apresentam concentrações de mercúrio mais
elevadas do que as faixas encontradas normalmente em
outros solos. Acredita-se que esse mercúrio estocado nos
solos possa alcançar os cursos d’água através de queimadas e desmatamento, além do escoamento superficial
decorrente de deposição úmida e erosão.
Tanto em adultos quanto em crianças, os efeitos tóxicos do mercúrio são de ordem neurológica, sendo que
a intensidade depende, além da dose, da maturidade do
Sistema Nervoso Central (SNC) exposto. Os mais graves
efeitos tóxicos se dão sobre o SNC em desenvolvimento,
do feto, intra-útero. Ao ingerir peixes contendo metilmercúrio (MeHg), mesmo não apresentando qualquer sinal ou
sintoma de intoxicação, a mulher gestante tem os teores
de MeHg em seu sangue elevados. Ao passar pela placenta, o MeHg presente no sangue materno atinge o SNC do
embrião, prejudicando o seu desenvolvimento.
A Síndrome de Minamata, causada por envenenamento
por mercúrio, é caracterizada por um conjunto de sinais
e sintomas de desordens neurológicas que se apresentam
simultaneamente. Eles consistem em distúrbios visuais
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pela redução do campo de visão, ataxia (incapacidade de
coordenação do movimento muscular voluntário, como
o ato de andar), parestesia (alteração de sensibilidade; a
pessoa sente picadas, formigações, queimaduras, não causadas por estímulos externos), neurastenia (irritabilidade,
cefaléias e perda de sono), perda de audição, disartria
(dificuldade na articulação de palavras), deteriorização
mental, perda de controle motor, tremor muscular, falta
de coordenação motora, paralisia, e pode até mesmo levar
à morte.
Atualmente, alguns estudos sugerem que a exposição ao
metilmercúrio pode aumentar os riscos de efeitos adversos
cardiovasculares em uma significativa fração da população humana, incluindo: doenças cardiovasculares, aumento da pressão sangüínea e hipertensão e alteração nos
batimentos cardíacos.
As populações ribeirinhas consomem muito mais peixe do
que a população média e, por isso, estão mais suscetíveis
à ingestão de mercúrio. Também é notório que o teor de
mercúrio nos peixes que pode afetar a saúde deve ser, na
verdade, muito mais baixo que o reconhecido pelas autoridades como prejudicial.
No entanto, apesar de todos esses preocupantes fatores,
as condicionantes da licença prévia das usinas requerem
apenas que o empreendedor retire bolsões de mercúrio
identificados durante o processo da construção.
Os prováveis efeitos socioeconômicos do Complexo dentro
do contexto regional é o tema da análise do artigo “Transformações Econômicas e Sociais”, de Aguiar Soares et al.
Ele traz a constatação de que o baixo Madeira já está
sendo utilizado como hidrovia industrial para o transporte
de soja pelo Grupo Maggi e para o transporte de madeira
pela empresa de celulose Veracel.
Existe uma previsão de asfaltamento da estrada BR-319
(Porto Velho – Manaus), que tem sido intransitável por
mais de 10 anos. A área que corresponde ao cruzamento
da BR-319 com a Transamazônica (à jusante de Porto Velho) é alvo de uma intensa exploração fundiária. Empresas
como a Gethal (de capital estadunidense) exploraram a
madeira dos antigos seringais e o governo do Amazonas
estabeleceu ali uma área “zona franca verde”, orientada
para o agronegócio. Além disso, a exploração do minério
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silvinita está prevista na cidade de Nova Olinda do Norte,
localizada a 126 km de Manaus.
Neste contexto, a devastação da região da bacia do Madeira torna-se um eufemismo, assim como o fato do projeto das hidrelétricas ser caracterizado como “um projeto
de interesse social”. Sem que houvesse uma consulta às
populações a serem atingidas pelas obras, o Relatório de
Impacto Ambiental (Rima) aponta que a maioria dos impactos, principalmente socioeconômicos, são negativos e
sem medidas de mitigação.
Outros consultores alertaram para a proliferação de vetores de malária, uma doença endêmica na região, e para
impactos sociais bastante sérios, causados pela migração
de milhares de homens a Porto Velho, em busca de emprego em decorrência da construção das usinas.
Entidades de direitos humanos apontaram ainda a existência de índios isolados na margem esquerda do Rio Madeira, que podem ser atingidos pelas águas do reservatório
ou perder as suas áreas de caça.
Além dos artigos dos pesquisadores mencionados, três seções complementam este livro: Um EIA-Rima Cheio de
Falhas..., Perguntas Nunca Respondidas, e Com Vontade
Política, Pode-se Fazer Diferente.
Incluímos nas seções Um EIA-Rima Cheio de Falhas...
uma seleção das principais críticas e questionamentos feitos por um grupo de especialistas e que foram reunidos na
publicação “Estudos Não Confiáveis: 30 Falhas no EIARima do Rio Madeira”, realizada pelas organizações Amigos da Terra – Amazônia Brasileira e International Rivers,
em novembro de 2006. As frases grifadas em cada trecho
selecionado para essa seção foram destacadas por nós.
Em junho de 2006, o Ministério Público Estadual de Rondônia e as empresas Odebrecht e Furnas assinaram um
Termo de Compromisso para que vários estudos fossem
feitos sobre os documentos do processo de licenciamento
do Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira. O Termo estabeleceu que o mesmo produziria efeitos legais a partir de
sua assinatura e teria eficácia de título executivo extrajudicial. Além disso, o Termo convidava o Ibama a aderir ao
mesmo ao “considerar os resultados do relatório entre as
condicionantes” do processo de licenciamento.

A empresa paulista de consultoria Cobrape foi contratada
e remunerada diretamente pelo consórcio empreendedor.
Foram sub-contratados 19 especialistas, reconhecidos em
diversas disciplinas, para que fizessem uma avaliação dos
estudos realizados com o objetivo de obter o licenciamento do empreendimento, e que deveriam ser discutidos em
audiências públicas.
Os estudos desses especialistas colocam potencialmente em xeque a viabilidade do projeto e, com certeza,
a legitimidade dos documentos produzidos para efeito
de licenciamento. Algumas observações também levam a considerar parcialmente inadequados os próprios termos de referência originais estabelecidos pelo
órgão licenciador.
A seção Perguntas Nunca Respondidas destaca questionamentos feitos pela equipe técnica do Ibama responsável por sintetizar suas análises das informações disponíveis no Estudo e Relatório de Impacto Ambiental
(EIA-Rima). Eles concluíram que não havia informação
suficiente para uma avaliação precisa dos impactos potenciais do projeto e recomendaram, devido ao elevado
grau de incerteza envolvido em vários aspectos do processo, que um novo Estudo de Impacto Ambiental, mais
abrangente, incluindo territórios transfronteiriços, fosse
realizado. Também traz perguntas feitas por representantes das empresas interessadas na construção do Complexo, em uma reunião realizada na sede da Aneel em 4 de
setembro de 2007.
E para explicitar que outras possibilidades de geração
de energia elétrica são possíveis e necessárias, a seção
Com Vontade Política, Pode-se Fazer Diferente apresenta
alguns dados e dicas referentes a consumo consciente,
potencial eólico, repotenciação e pequenas centrais hidrelétricas, dentre outros. A proposta de incluí-los neste
volume é a de fazer presente os inúmeros outros meios
e possibilidades de produção, consumo e distribuição
energéticas que poderiam já neste momento estar sendo
incorporados ao planejamento ou até mesmo empregados pelo poder público. O Brasil tem condições para, de
fato, evitar os irreparáveis e imensuráveis impactos sociais e ambientais causados pelas hidrelétricas e investir
em uma matriz energética verdadeiramente limpa. O que
falta é vontade política.
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Das terras altas do Mato Grosso, o Rio Guaporé (ou Rio
Iténez, como é conhecido na Bolívia) corre juntando-se ao
Mamoré próximo a Costa Marques, no Brasil. Neste local,
no final do século 18, um forte foi construído pelos portugueses para defender seus avançados postos amazônicos
contra os ataques dos espanhóis. A uma pequena distância rio abaixo, o Mamoré passa pelas cidades vizinhas de
Guajará-Mirim, no Brasil, e Guayaramerín, na Bolívia.
O Madre de Dios e o Beni descem juntos até Riberalta, na
Bolívia. A confluência do Beni com o Mamoré, um pouco abaixo de Guajará-Mirim, em Villa Bella, na Bolívia, é
o ponto em que o, agora, poderoso rio se torna conhecido como Madeira.

A PEDRA FUNDAMENTAL DA IIRSA
por Glenn

Switkes

D

escendo dos cumes cobertos de neve dos Andes para a floresta tropical, os Rios Beni e Mamoré (Bolívia) e Madre de Dios (Peru), principais afluentes do
Rio Madeira, são vistos do ar como sinuosos canais carregados de sedimentos amarelos. Conforme serpenteiam rio
abaixo, eles deixam lagos na forma de meia-lua que são
separados dos leitos dos rios.
Nos Andes, as cabeceiras do Madeira nascem da neve derretida de picos que alcançam até 5.000 m acima do nível do mar. Em uma distância de apenas 150 km, as águas
destas nascentes descem as escarpas íngremes para alcançar as planícies amazônicas. Durante seus cursos, é possível visualizar florestas tropicais aparentemente intactas. E
também, extensas áreas de desmatamento para a pecuária
e o corte de madeira. Feias goivas cortadas para a mineração de ouro completam o mosaico de cores da região.
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Enquanto o Rio Negro, em sua confluência próxima a Manaus, contribui com um maior volume de água para o
imenso Rio Amazonas, o Madeira é responsável por 35%
dos sedimentos e nutrientes que descem para o Amazonas, fazendo com que ele seja o principal afluente em relação à contribuição que faz à vida e à diversidade deste
que é o maior rio do mundo. Durante os períodos de cheia
(dezembro até maio), o Madeira desce com a ferocidade de
um caldeirão espumante, corroendo suas margens, desenterrando e carregando árvores com os troncos inteiros característica pela qual recebeu seu nome.
A Bacia do Rio Madeira cobre cerca de 20% da extensão
total da Bacia Amazônica. Correndo a partir da região boliviana de Chapare, a bacia do principal afluente do Madeira é a do Mamoré, que tem 241.600 km2, enquanto a
bacia do Guaporé tem 186.460 km2. O Madre de Dios é o
maior afluente do Madeira em termos de corrente, mas
cobre somente 7% da sua bacia, sendo que metade de seu
vale está no território peruano1.
A Bacia do Rio Beni tem 133.000 km2 em área e desce de
uma altura de cerca de 3.500 m até um ponto próximo à
capital La Paz. Enquanto a parte de cima do Beni tem sido
severamente afetada pela agricultura, a sua parte de baixo ainda está protegida, principalmente pelas dificuldades
de acesso à região.
Como a maioria dos rios amazônicos de origem andina,
o Madeira é classificado pelos cientistas como um rio de
águas brancas, o que significa que suas cabeceiras carregam enormes quantidades de nutrientes. Depositados no

O RIO MADEIRA É A MAIOR FONTE DE ALIMENTOS PARA AS POPULAÇÕES RIBEIRINHAS

leito, eles proporcionam uma relevante riqueza aos solos
da região do Madre de Dios e do Beni, contribuindo para a
alta biodiversidade da região - estimada por alguns como
a mais alta do planeta2.
O Madeira se diferencia também pela série de corredeiras
através das quais ele desce de seu curso superior. Nenhum
outro afluente andino do Amazonas tem tantas corredeiras. Dezoito delas ocorrem ao longo de um trecho de 350
km acima de Porto Velho, em Rondônia3. Por este motivo, o transporte entre Guajará-Mirim e os destinos rio acima, na Bolívia e no Peru, com Porto Velho tem sido impraticável, particularmente nos períodos que precederam
a construção da rodovia BR-364 e de outras estradas em
Rondônia. Este natural obstáculo ao transporte fluvial tem
inspirado engenheiros a planejarem complexos meios de
superar as limitações que o Madeira representa.

UMA ENTRADA PROBLEMÁTICA PARA O
INTERIOR DO CONTINENTE
A motivação para construir o Complexo Hidrelétrico e a
Hidrovia do Rio Madeira pode talvez ser melhor compreendida pelo fato de que, por centenas de anos, várias tentativas foram feitas de desenvolver um elo de transporte
entre a costa Atlântica e as planícies amazônicas, ao longo da fronteira Brasil-Bolívia.
Nos tempos da colonização portuguesa do Brasil, os rios eram
o principal acesso para o interior. O início da ocupação portuguesa da Amazônia ocidental ocorreu no Vale do Guaporé
e Vila Bela da Santíssima Trindade foi fundada, em 1752, como a capital da Capitania Geral de Mato Grosso e Cuiabá4.
Com a descoberta de ouro em Cuiabá e, posteriormente, com
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Projeto Ancla:
Navegação do Rio
Madeira entre
Porto Velho
e Guajará-Mirim

Trinidad

CORREDOR FLUVIAL MADEIRA - MADRE DE DIOS - BENI

A MADEIRA-MAMORÉ FOI CONSTRUÍDA PARA TRANSPORTAR BORRACHA

APELIDADA DE “FERROVIA DO DIABO”, FOI DESATIVADA NOS ANOS 30

A Iniciativa para a Integração da Infra-estrutura
Regional Sul-Americana (IIRSA) surgiu da Reunião de
Presidentes Sul-Americanos realizada em agosto de
2000, em Brasília, em que os lideres da região concordaram em realizar ações conjuntas para impulsionar um processo de integração política, social, e
econômica, baseado na expansão da infra-estrutura
regional, e ações para estimular a integração e desenvolvimento das chamadas “sub-regiões isoladas”.
Basicamente, a IIRSA prioriza a integração física,
através de projetos de transportes, energia e comunicação. Seus projetos prioritários estão organizados por “eixos”, principalmente para preencher os
grandes “vazios” do continente (Amazônia, Pantanal,
Chaco, Cordilheira dos Andes) com atividades econômicas de grande porte. A orientação básica é facilitar a exportação de produtos primários para portos
do Atlântico, Pacífico e Caribe. A primeira “agenda
consensuada” inclui 31 projetos, com orçamento
total de US$ 6,921 bilhões. No entanto, a carteira
maior da IIRSA é de 350 projetos, que custariam US$
38 bilhões, incluindo o Complexo Hidrelétrico e Hidroviário do Rio Madeira. O Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID), a Corporação Andina de
Fomento (CAF) e o Fundo Financeiro pelo Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata) dão apoio técnico e financeiro à IIRSA.

a intensa e crescente demanda pela borracha amazônica, o
imperativo na abertura de linhas de transporte na Amazônia
focava na exploração das riquezas naturais da região.

Durante esse período, várias obras de engenharia foram
propostas com o objetivo de proporcionar uma permanente linha de transporte entre os rios Guaporé e Paraguai.
Talvez o plano mais radical tenha sido o discutido entre
o Ministro brasileiro de Relações Internacionais e a Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos, em 1967,
para escavar um canal entre estes rios usando explosivos nucleares. O plano nunca foi concretizado e, no final
dos anos 70, os engenheiros perderam o interesse em utilizar “dinamite nuclear”6. O propósito de construir essa conexão emergiu novamente durante o desenvolvimento da
Iniciativa para a Integração da Infra-estrutura Regional
Sul-Americana (IIRSA), por volta de 19997.

Em 1860, Bolívia e Brasil concordaram em construir a ferrovia Madeira-Mamoré para facilitar o transporte de minérios entre Mato Grosso e Pará. Esta ferrovia proporcionaria à Bolívia uma saída para o Atlântico e ao Brasil
uma alternativa para o transporte de mercadorias para o
sul, até Buenos Aires, através dos rios Paraguai e Paraná.
Contudo, as tentativas de construir a ferrovia, em 1862 e
1877, falharam devido ao alto índice de contaminação de
doenças tropicais entre os ferroviários.
Em 1903, Brasil e Bolívia assinaram o Tratado de Petrópolis. Sob este Tratado, o Brasil se comprometeu a construir a ferrovia entre Porto Velho e Guajará-Mirim e, em
troca, anexou o território do Acre, que pertencia à Bolívia. O trabalho recomeçou em 1907, no apogeu do boom
da borracha, em uma época em que esta era a segunda
mais importante mercadoria do Brasil, ficando atrás somente do café. O trecho inicial de 90 km foi inaugurado
em 1910 e o trecho final em 1912. Devido ao fato de que
milhares de trabalhadores perderam suas vidas, principalmente devido à malária e outras doenças tropicais, esta
estrada foi apelidada de “Ferrovia do Diabo”. Com o fim
do boom da borracha, ela foi desativada nos anos 305.

O CAMINHO PARA O OESTE

Políticas com o objetivo de estimular o “desenvolvimento” da Amazônia sempre tiveram implicações sociais, econômicas, de segurança e geopolíticas. Após o golpe militar
de 1964, atenção renovada foi dada pelo governo brasileiro à colonização dessa região. O decreto de 1966, estabelecendo a Superintendência para o Desenvolvimento da
Amazônia (Sudam), deixava claro que um de seus objetivos era induzir a migração, com o propósito de povoar o
que era visto como uma enorme área vazia8.
A importância desta estratégia para reforçar a segurança nacional também foi enfatizada com a frase “ocupar,

ECOSSISTEMA DA ÁREA AMEAÇADA É DE IMENSO VALOR

“A área dos arredores de Porto Velho guarda inestimável importância ambiental. Aqui, nos ateremos a,
sucintamente, discorrer sobre o conhecimento atual
que nos permite afirmar o extremo valor da região afetada. Em primeiro lugar, a área situa-se sobre a junção
de diferentes eco-regiões do Ecossistema Amazônico.
Um deles, os Ecótonos Cerrado-Amazônia são uma das
eco-regiões mais ricas e também mais ameaçadas da
região e caracterizam-se por grande heterogeneidade na composição biológica e por serem cobertos por
mosaicos de diferentes tipos de vegetação, que conjugam espécies presentes nos dois ecossistemas, além
de um considerável número de endêmicos. A própria
condição de Ecótono já faz da região, a priori, uma
prioridade ambiental. “
Horácio Schneider e Wilsea Figueiredo
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para não entregar”, atribuída ao então Ministro do Interior, General Albuquerque Lima9. Em 1967, o Programa
para Integração Nacional (PIN) foi criado e, em 1971, áreas
dentro de um espaço de 10 km das rodovias na Amazônia
foram decretadas terras federais. Foi atribuída ao Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) a tarefa de distribuí-las para projetos de colonização10.
Em 1980, o Banco Mundial aprovou um financiamento
para o projeto de colonização chamado Polonoroeste, cuja
essência era financiar a pavimentação da rodovia CuiabáPorto Velho, a BR-364, e a consolidação da infra-estrutura
dos projetos de colonização nos núcleos ao longo da rodovia e dos ramais de estradas. De um orçamento total de
US$ 1,6 bilhão, o Banco Mundial forneceu US$ 443,4 milhões em empréstimos11.
Um milhão de migrantes foram para Rondônia, fazendo a
população saltar de 110.000, em 1970, para 1.130.000, em
199112. Como conseqüências, houve um imenso desmatamento, ocorreram inúmeros conflitos entre os migrantes e
os povos indígenas e, posteriormente, a concentração de
uma significativa área de terras desmatadas nas mãos de
produtores de gado. Em uma única década (1978-1988),
2.580.000 hectares, aproximadamente 11% do estado, foram desmatados13.
Posteriormente, o Banco Mundial aprovou o Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia. Mais conhecido como
Planaforo, este projeto tinha como objetivo reduzir o desmatamento em Rondônia e no estado vizinho de Mato
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quando a instalação de turbinas adicionais, atualmente em andamento, for completada. Tucuruí foi construída
para gerar energia, principalmente, para duas fundições
de alumínio primário operadas por companhias brasileiras
e transnacionais: a Alumar, em São Luís, no Maranhão, e
a Albrás/Alunorte, em Barcarena, no Pará. Estas grandes
instalações industriais consomem cerca de 60% da energia gerada pela represa. Tucuruí tem fornecido eletricidade para as fábricas com tarifas altamente subsidiadas por
mais de duas décadas, com um total de subsídio na forma
de energia estimado entre US$ 193 milhões e US$ 411 milhões por ano16.

Com a explosiva aceleração da exploração da terra e dos
recursos naturais de Rondônia veio a necessidade de expandir a geração de energia elétrica. A represa de Samuel, construída no Rio Jamari, já era incapaz de satisfazer as necessidades de energia do estado quando foi
inaugurada em 1989, apesar dos graves impactos sociais
e ambientais que causou.

Os impactos causados por Tucuruí foram muito bem documentados. O reservatório da barragem inundou 3.007
km2 de floresta tropical17. Um estudo de caso feito pela
Comissão Mundial de Barragens apurou que entre 25.000
e 35.000 pessoas foram desalojadas e que os povos indígenas Parakanã, Assurini e Gavião foram diretamente atingidos18.

Uma mega-barragem na Cachoeira Teotônio, no Rio Madeira, denominada MR-1, que teria uma capacidade instalada de 6.854 MW, foi projetada como um projeto bi-nacional com a Bolívia15. Mas este projeto nunca foi levado adiante.

No entanto, talvez o caso mais impressionante do desprezo do governo brasileiro pelas questões ambientais e pelos direitos humanos na construção de barragens seja o de
Balbina, no Rio Uatumã, no estado do Amazonas. Balbina foi projetada para fornecer energia para Manaus, inundou 2.360 km2 e gerou uma média de, somente, 112 MW
(com capacidade instalada de 250 MW). A barragem forçou o reassentamento de um terço do povo indígena Waimiri-Atroari19.

REPRESANDO A AMAZÔNIA

O poderoso volume dos grandes rios da Bacia Amazônica
tem sido há muito tempo o objeto de desejo dos construtores de represas brasileiros. Atualmente, depois que a maioria dos rios do Sul do País já foram explorados, dois terços do potencial hidrelétrico do Brasil encontram-se nos
rios da Amazônia.
As primeiras represas da Bacia Amazônica foram Paredão (agora chamada de Coaracy Nunes, 78 MW, no estado
do Amapá) e Curuá-Una (30 MW, no estado do Pará), que
proporcionaram energia para as cidades de Macapá e Santarém, respectivamente. Contudo, o governo militar brasileiro tinha em mira projetos mais ambiciosos e, no final da
década de 70, iniciou uma série de maiores e extremamente polêmicas usinas hidrelétricas, que desencadearam reações tanto no Brasil como internacionalmente.
A hidrelétrica de Tucuruí, no Rio Tocantins, foi projetada para atingir uma capacidade de geração de 7.960 MW

A barragem de Samuel (216 MW), no estado de Rondônia,
foi objeto de erros de cálculo durante o período de planejamento que forçaram a construção de um sistema de diques de cerca de 20% da represa. A elevação do lençol
freático continua a atingir outras áreas da floresta próximas à represa20. Mais de 3.000 pessoas foram oficialmente atingidas, sendo que muitas outras famílias não receberam indenização.
Outras barragens construídas na Bacia Amazônica incluem
Guaporé (120 MW, no Rio Guaporé), e Serra da Mesa (1.275
MW), Cana Brava (471 MW) e Lajeado (902 MW), todas no
Rio Tocantins. Atualmente, em construção também no Tocantins, há Estreito (1.087 MW) e São Salvador (241 MW).
O polêmico projeto de Belo Monte (11.182 MW, no Rio Xingu) está prestes a entrar no processo de licenciamento am-

Odebrecht: gigante poder
econômico e político
CAIO CORONEL, ITAIPU BINACIONAL
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A PECUÁRIA É UMA DAS CAUSAS DA DESTRUIÇÃO DA AMAZÔNIA

Grosso através da implementação de um sistema de zoneamento de territórios para a agricultura e outros usos econômicos e para a conservação e o uso sustentável. Durante o período do projeto, de 1993 a 2002, o Banco forneceu
US$ 149 milhões do orçamento total de US$ 204 milhões.
Apesar de que 20% de Rondônia estava destinado a unidades de conservação, incluindo 21 reservas extrativistas e a
demarcação de quase todos os territórios indígenas no estado, na realidade, a taxa de desmatamento cresceu entre
1992 e 2001, quando a área total devastada em Rondônia
aumentou de 36.800 km2, ou 15% do estado, para 60.700
km2 , ou 25% de Rondônia14.

ITAIPU: A SEGUNDA MAIOR HIDRELÉTRICA DO MUNDO

O Complexo Madeira seria o maior de todos os
projetos da Odebrecht. Esta companhia, que iniciou
suas atividades em 1944, é a maior da América Latina no ramo da construção e engenharia e petroquímica. Em 2005, sua receita foi de R$ 23,4 bilhões e
seu patrimônio líquido é de R$ 3,4 bilhões. Sua maior
holding é a Braskem, uma companhia petroquímica
cuja receita, em 2005, foi de R$ 17 bilhões (73% do
total da receita da Organização Odebrecht), comparada com US$ 6,38 bilhões, ou 27% da Construtora
Norberto Odebrecht. Esta empreiteira construiu projetos de grande escala na Europa, África do Sul e nos
Estados Unidos e, entre 2002 e 2004, quase dobrou
sua renda. Em 2004, registrou US$ 1,8 bilhão em
contratos fora do Brasil, além de ter participado da
construção das barragens de Itaipu (Brasil-Paraguai),
Pichi Picún Leúfu (Argentina), Capanda (Angola) e
São Francisco (Equador), entre muitas outras23. Também construiu a segunda ponte sobre o Rio Orinoco
e a expansão do aeroporto de Miami. A Odebrecht já
ganhou vários contratos para a construção de projetos da IIRSA no Peru, incluindo a Rodovia de Pedágio
Norte, a Interoceânica Sul e o Projeto Integral Olmos,
assim como o gasoduto TGS, na Argentina.
A influência desta empresa aumentou visivelmente no governo Lula, muito provavelmente devido
ao seu apoio a candidatos eleitorais. Estudos mostram que a Construtora Odebrecht, a Braskem e a
CBPO Engenharia, todas parte do grupo Odebrecht,
forneceram R$ 16,455 milhões em doações a candidatos de vários partidos24.
A Odebrecht é a líder do consórcio responsável
pela construção da Linha Amarela do Metrô de São
Paulo, onde o desabamento da obra matou 7 pessoas
em janeiro de 2007.
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FURNAS

Furnas: ampliando
sua área de atuação

A USINA DE MG DEU INÍCIO À COMPANHIA FURNAS

A Furnas Centrais Elétricas é uma holding da
companhia elétrica estatal brasileira Eletrobrás e
foi criada, em 1957, para construir a usina hidrelétrica de Furnas, no estado de Minas Gerais. Sua
sede foi, posteriormente, transferida para o Rio de
Janeiro. Furnas opera, principalmente, em projetos
de geração de energia no Sudeste e Centro-Oeste
do Brasil.
Em 2006, o presidente do Conselho de Administração de Furnas, Aloisio Vasconcelos, foi nomeado pelo presidente Lula para ser o novo presidente da Eletrobrás. Em abril de 2007, ele deixou
o cargo para assumir a posição de chefe-executivo
das operações no Brasil da Alstom, fabricante de
equipamentos de construção de barragens26, uma
indicação da incestuosa relação entre companhias
públicas e privadas no setor elétrico. Em 2005, o lucro líquido de Furnas foi de R$ 840 milhões. Furnas
opera várias hidrelétricas no Brasil, como Serra da
Mesa, Manso e Peixe Angical27.
Serra da Mesa inundou 1.784 km2 do Cerrado, e
Manso causou sérios impactos nos peixes no Pantanal, além de desalojar 500 famílias tradicionais da
região com compensação pífia.
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biental. Atualmente, sessenta outras grandes barragens hidrelétricas, no mínimo, estão sendo planejadas para serem
construídas na Bacia Amazônica até o ano 203021/22.
É importante notar que, apesar da criação de uma agência
de planejamento energético dentro do Ministério de Minas
e Energia, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), e uma
flexibilização na retórica do setor energético para incluir
considerações ambientais na construção de barragens, o
planejamento energético continua sendo empreendido em
consulta privada entre o governo, o setor energético estatal e companhias privadas de construção, serviços e geração de energia, sem a participação da sociedade civil.
Somente quando o processo de licenciamento ambiental
entra no seu estágio final, os projetos de energia são abertos à participação popular. Uma outra evidência do contínuo abismo entre essa retórica e a realidade é a decisão da
companhia estatal Eletronorte, no final de 2006, de submeter a barragem de Marabá (2.160 MW, no Rio Tocantins) ao licenciamento. A barragem desalojaria mais de
40.000 pessoas e inundaria parte da reserva indígena de
Gaviões do Mãe Maria, que já sofreu os impactos da construção de Tucuruí.

O RETORNO DO PROJETO MADEIRA

Em 2001, a gigante construtora brasileira Odebrecht e a
companhia elétrica estatal Furnas foram autorizadas pela
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a conduzir
um novo inventário para o Rio Madeira. Este estudo avaliou três locais para possíveis hidrelétricas e concluiu que,
mudando os eixos de uma única barragem bi-nacional
nas corredeiras de Teotônio, como tinha sido proposto nos
anos 70, para duas barragens separadas nas corredeiras de
Santo Antônio e Jirau, as companhias poderiam evitar a
inundação do território boliviano e perderiam pouco na
capacidade de geração de energia.
Sob diversos aspectos, essa parceria entre Furnas e Odebrecth trazia novos elementos. Por exemplo, quem sempre
tinha exclusividade assegurada para a construção de barragens na região Amazônica era a companhia estatal Eletronorte. E tanto no Brasil como internacionalmente, ela
é considerada responsável por notórios desastres ambientais e culturais, como as barragens de Tucuruí e Balbina.
Já Odebrecht e Furnas tinham trabalhado juntas na construção da barragem de Manso, na região do Cerrado, no

Mato Grosso, e o projeto Madeira seria a primeira investida delas na Amazônia.
As companhias proponentes afirmam seu pioneirismo na
proposta de utilizar turbinas bulbo, que funcionam horizontalmente e geram energia com a força da vazão, precisando de menor queda hidráulica. Segundo elas, o objetivo
seria reduzir a área inundada. As turbinas seriam instaladas
em uma configuração, nunca vista antes, de 44 turbinas na
casa de força de cada barragem. Turbinas bulbo nunca foram usadas para barragens com mais de 290 MW de capacidade instalada. A enorme série de turbinas bulbo planejada
para o Madeira e o fato de que elas seriam as maiores desse tipo já construídas até hoje têm levantado dúvidas sobre
a estabilidade da energia que seria gerada25.
O projeto do Complexo Madeira foi lançado em um momento em que a “menina dos olhos” do setor elétrico era
ainda a barragem de Belo Monte.

UM EIA-RIMA CHEIO DE FALHAS...

Sub-dimensionamento
expressivo dos custos
das obras e da energia
“Os custos de instalação constantes nos documentos
são sub-dimensionados e por isso os valores da energia
são extremamente, quase três vezes, inferiores àqueles
calculados por instituições independentes“.
Artur de Souza Moret

ENERGIA DO RIO MADEIRA – PARA QUEM?

Desde agosto de 2004, o planejamento energético brasileiro foi subordinado a uma nova agência, integrada ao Ministério de Minas e Energia, chamada Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Em 2006, a EPE concluiu um novo
planejamento de energia elétrica para dez anos que avalia
que, para atingir o crescimento previsto do Produto Interno Bruto (PIB) de 4,2% por ano, o consumo anual de eletricidade aumentará 5,2% - o que implica que o Brasil precisará de mais de 4.000 MW de nova geração de potência
elétrica instalada a cada ano. Por volta de 2016, cerca de
40% da capacidade de geração nova de eletricidade no País (contando com a projetada construção da segunda fase do Complexo Xingu) viria das barragens do Madeira e
de Belo Monte.
A insistência do governo em priorizar mega-barragens na
Amazônia ao invés de projetos hidrelétricos menores, que
apresentam menos obstáculos ambientais, sociais e financeiros para a construção, tem sido criticada inclusive por alguns representantes do setor industrial, como Cláudio Sales, presidente do Instituto Acende Brasil, cujos membros
são empresas privadas do setor elétrico.
Em um artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo,
Sales refere-se às barragens como “os elefantes brancos
do Rio Madeira” e afirma que “a obra vem sendo come-

morada por fornecedores de equipamentos, empreiteiras,
políticos e empresários locais como fontes de encomendas e de receitas por pelo menos 10 anos. Eles têm experiência suficiente para saber que projetos faraônicos como esse, comandados por estatais, sempre ultrapassam,
em muito, os custos e os prazos iniciais… Estaremos retrocedendo ao modelo adotado na década de 70, onde o
futuro do setor era decidido por generais do governo?”.
Sales continua argumentando que “é inaceitável que se
inicie um projeto, qualquer projeto de energia, sem que
sejam explicitados e incorporados os custos de transmissão… sem isso, o preço da energia do Rio Madeira estará distorcido por ignorar o custo extremamente relevante associado ao transporte da energia gerada por mais de
dois mil quilômetros até os centros de consumo”28.
A hidroeletricidade é considerada pelos planejadores de
energia brasileiros como a forma de energia mais barata disponível para o Brasil. Esta é a justificativa para que o Plano
Decenal de Expansão de Energia Elétrica 2007-2016 mantenha a mesma porcentagem - aproximadamente 75% - de
geração de energia a partir das barragens hidrelétricas.
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OBRAS					

CUSTOS

Construção da hidrelétrica Santo Antônio

R$ 12,72

bilhões

Eclusa Santo Antônio

R$

730 milhões

Interligação de interesse restrito Santo Antônio

R$

350 milhões

Custo total da hidrelétrica Santo Antônio

R$

13,80 bilhões

Construção da hidrelétrica Jirau

R$

13,04 bilhões

Eclusa Jirau

R$

650 milhões

Interligação de interesse restrito Jirau

R$

580 milhões

Custo total da hidrelétrica Jirau

R$

14,27 bilhões

Linha de transmissão

R$

15 bilhões*

CUSTO TOTAL DO COMPLEXO HIDRELÉTRICO	

R$ 43,07 bilhões

* Os empreendedores do projeto estimam que a linha de transmissão entre Porto Velho (RO) e Araraquara (SP) terá um custo variando entre R$ 10 e R$ 15 bilhões.
Considerando que esses valores são, constantemente, subestimados, foi adotado aqui o valor mais alto.

O CUSTO NÃO PÁRA DE CRESCER
Quando inicialmente apresentadas, em 2003, as barragens de Santo Antônio e Jirau teriam um custo total, incluindo eclusas de navegação, de US$ 5,5 bilhões. Este custo aumentou nos estudos oficiais do projeto para
mais de US$ 9 bilhões, apesar de que o número de turbinas diminuiu, e com elas a capacidade instalada das barragens (de um total de 7.480 MW para 6.450 MW). Quando a Aneel aprovou os estudos de viabilidade do projeto,
em abril de 2007, com uma capacidade instalada revisada de 6.494,4 MW, o custo total projetado das duas barragens tinha aumentado para R$ 25,72 bilhões29, ou US$
12,6 bilhões, o que representa um aumento de 129% sobre as estimativas iniciais.
Os custos estimados para o corredor de transmissão do
projeto também subiram vertiginosamente. Na apresentação do projeto em 2003, no Banco Nacional de Desenvol-
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vimento Econômico e Social (BNDES), os custos adicionais
da transmissão elétrica para a rede central de energia foram estimados em US$ 650 milhões, enquanto as últimas
estimativas são de que os 2.500 km da linha de transmissão de energia custarão entre US$ 1,75 bilhão30 e US$ 4,2
bilhões31. Estes números elevam os custos atualizados para
as duas barragens e o referido sistema de transmissão para
um valor entre US$ 16,5 e US$ 24,5 bilhões.
Até mesmo a Odebrecht admite que os custos da geração
de energia do Complexo Madeira estarão entre os mais altos do Brasil - cerca de US$ 65/MWh. Este dado não inclui
os custos de transmissão. Os planejadores de energia do
governo rejeitam a importância destes números, afirmando que o Complexo Madeira é “estruturante” e ajudará a
implementar a infra-estrutura que permitirá a construção
de outras barragens na Amazônia Central e Ocidental.
De acordo com algumas reportagens, outras indústrias de

energia-intensivas também já expressaram interesse no
projeto, incluindo CSN, Alcoa e Gerdau34. Em visitas ao
Brasil, investidores russos e chineses também declararam
interesse em investir no projeto Madeira.
Geração de energia à parte, Odebrecht e Furnas tiraram
proveito de um novo programa destinado a impulsionar
a integração de infra-estrutura entre os países da América do Sul para lançar o projeto Madeira. A IIRSA propõe
um projeto que seria a pedra fundamental da integração sulamericana pela criação, de acordo com as companhias, de uma hidrovia ou caminho fluvial industrial de
4.225 km de extensão. O objetivo da hidrovia é o de permitir que balsas atravessem as corredeiras do Rio Madeira, possibilitando o transporte rio acima ou abaixo, de
Puerto Maldonado e Riberalta, nos rios Madre de Dios e
Beni, até o estuário do Amazonas e o Atlântico. Grãos,
minérios, madeira e outras mercadorias brasileiras poderiam ser transportadas até os portos do Pacífico através
de conexões rodoviárias multimodais.
O projeto para a construção das barragens de Santo Antônio e Jirau foi oficialmente apresentado em um seminário
sobre a IIRSA organizado pelo BNDES, juntamente com a
CAF, no Rio de Janeiro, em agosto de 200335.
Significativamente, para formar o caminho fluvial Madeira-Madre de Dios-Beni, e permitir a navegação de balsas de Porto Velho à Bolívia, outras corredeiras acima do
reservatório de Jirau também teriam que ser inundadas.
E, para fazer isso, outras duas barragens precisariam ser
construídas rio acima. Estas seriam as barragens de Guajará-Mirim (bi-nacional Bolívia-Brasil), construída nas corredeiras Ribeirão, com uma capacidade instalada estimada em 3.000 MW, e a barragem da Cachuela Esperanza, no
rio boliviano Beni (600 MW). A barragem de Guajará-Mirim poderia inundar uma porção significativa das cidades
de Guajará-Mirim (Brasil) e Guayaramerín (Bolívia), que,
somadas, têm uma população de 100.000 habitantes. Cachuela Esperanza são corredeiras na província de Pando.

UM EIA-RIMA CHEIO DE FALHAS...

Abrangência equivocada:
falta estudar a hidrovia
KOSTIS DAMIANAKIS

			

PROJETO MUDARÁ O RIO MADEIRA PARA SEMPRE

“Não há como não considerar que as Usinas Hidrelétricas Santo Antônio e Jirau têm que, obrigatoriamente, se inserir numa visão de futuro em que não
somente são previstos um complexo de quatro usinas
hidrelétricas, um gasoduto, uma ferrovia e uma malha
hidroviária de 4.200 km navegáveis para integração de
infra-estruturas de energia e de transportes no Brasil e
entre Brasil, Bolívia e Peru e, com possíveis desdobramentos, em direção ao Pacífico”.
Sílvio Rodrigues Persivo Cunha

Os únicos dados disponíveis publicamente para o custo das barragens de Guajará-Mirim (US$ 2 bilhões) e Cachuela Esperanza (US$ 1,2 bilhão)36, divulgados em 2003,
são provavelmente sub-estimados. O Complexo Madeira é
considerado o “projeto âncora” da IIRSA para o eixo Peru-Brasil-Bolívia. Este grupo de projetos inclui ligações de
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Quem financia uma obra tão polêmica?
por

Fabrina Furtado

O

Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira é o maior e mais
caro projeto da Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), com um orçamento final superior a US$ 20 bilhões. Este valor é quase o
Produto Interno Bruto (PIB) da Bolívia – que, para o ano de
2007, foi de US$ 27 bilhões. É importante lembrar que a Bolívia seria diretamente impactada pelo Complexo.
Instituições Financeiras Multilaterais (IFMs), como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a Corporação Andina
de Fomento (CAF) e o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), coordenam e financiam a IIRSA, que propôs 335 mega-projetos de infra-estrutura nas áreas
de transporte, energia e telecomunicações. O Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), um banco
nacional com atuação transnacional, também está financiando
projetos específicos da IIRSA.
Estas instituições estão cada vez mais priorizando o financiamento de mega-projetos como as grandes hidrelétricas. O volume de recursos disponível atualmente é muito alto e obras de
infra-estrutura garantem a alocação desses recursos.
No caso das hidrelétricas de Santo Antonio e Jirau, embora o
BNDES sozinho tenha assumido o compromisso de financiar
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80% da obra antes mesmo de qualquer avaliação da viabilidade
econômica e socioambiental do projeto, o BID também admitiu
seu interesse em financiar o Complexo. As outras instituições
influenciam indiretamente por financiarem a IIRSA como um
todo. Além disso, o BID e o BNDES firmaram um convênio, no
início de 2006, criando uma linha de crédito adicional para os
setores de infra-estrutura e insumos básicos com o objetivo de
viabilizar investimentos de grande porte, realizados principalmente pela iniciativa privada. O valor da linha poderá chegar
a US$ 1,5 bilhão. Um dos projetos a ser beneficiado com essa
linha de crédito é o Complexo do Rio Madeira.
O Banco Mundial, apesar de não ter se comprometido até
agora em financiar a obra, arcou com os custos da contratação de consultores por parte do Ministério de Minas e Energia (MME). O pagamento do estudo feito por Sultan Alam
para analisar os impactos da sedimentação na hidrelétrica
de Santo Antônio é um polêmico exemplo da intervenção do
Banco Mundial. Este estudo chegou a ser citado pela Ministra-Chefe da Casa Civil, Dilma Roussef, como definitivo para
colocar um ponto final no problema relativo aos sedimentos.
Desde o início de todo o processo, foi negado à sociedade
civil – tanto pelo MME quanto pelo Banco Mundial - qualquer acesso à informação qualificada ou aos documentos e
estudos realizados.
Uma evidência da atuação conjunta dessas instituições e do investimento que fazem nos projetos infra-estruturais do setor
privado foi a instituição de um fundo, criado em outubro de 2007
pelo BNDES, BID e Corporação Financeira Internacional (CFI, do
Grupo Banco Mundial), para financiar projetos na modalidade
de concessões públicas e Parcerias Público-Privadas (PPPs), tanto no Brasil como na América do Sul. O fundo terá aporte inicial
de US$ 3,99 milhões, podendo atingir até US$ 11,99 milhões.
Junto com outros fundos já criados pelas IFMs, este servirá para
acelerar a implementação dos mega-projetos de infra-estrutura
da IIRSA e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do
governo federal, considerado a IIRSA nacional.

MAS, AFINAL, O QUE É O BNDES?

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) é um banco estatal criado em 1952 com o objetivo
de impulsionar o desenvolvimento econômico e social do Brasil.

O Banco não só investe em empresas públicas e privadas e
financia projetos de investimento, como também participa ativamente na formulação de políticas públicas nacionais e na
estruturação de diversos aspectos das relações econômicas
externas do País, com aportes crescentes em países vizinhos.
Ao fazer empréstimos a juros baixos para determinadas atividades e empresas, o Banco favorece o crescimento dos setores
e atividades apoiadas, induzindo, desse modo, um determinado
tipo de desenvolvimento.
O orçamento do BNDES é bastante alto, superando o que o
Banco Mundial e o BID juntos aplicam no Brasil. E continua crescendo. Os desembolsos acumulados em 12 meses
passaram de R$ 48,1 bilhões, em outubro de 2006, para
R$ 62,6 bilhões, em setembro de 2007, representando um
aumento de 30%. Para 2008, a previsão de desembolsos do
BNDES é de R$ 80 bilhões, mas podendo chegar até mesmo
a R$ 100 bilhões.
No entanto, estes recursos são desembolsados de forma desigual em termos regionais, por setor e tamanho da empresa.
Em 2006, a maioria dos financiamentos do Banco foi destinada para o Sudeste e o Sul, sendo que a distribuição foi a
seguinte: Norte: 3,17%, Nordeste: 9,42%, Sudeste: 61,22%,
Sul: 19,06%, e Centro-Oeste: 7,13%. Por porte de empresa,
78,34% dos desembolsos foram destinados às grandes companhias, priorizando as empresas privadas e principalmente
aquelas voltadas para a exportação. Para as pequenas e médias
empresas sobraram 21,66% dos desembolsos.
Por setor, os maiores financiamentos do Banco são para as áreas de indústria, infra-estrutura e agronegócio, que representam 93% do total, enquanto saúde e educação representam
1,1% do total. Na área de infra-estrutura, o Banco financia
principalmente projetos de transporte, energia e telecomunicações. Entre 2003 e 2006, os desembolsos para o setor de
energia elétrica foram de R$ 6,6 bilhões, enquanto para as
fontes alternativas foram de R$ 553 milhões.
Dentro da proposta do PAC, o BNDES aprovou ainda, em janeiro
de 2007, medidas internas para garantir um aumento dos seus
financiamentos para projetos de infra-estrutura, principalmente do setor energético. O Banco reduziu a taxa de juros para os

projetos de geração, transmissão e distribuição de energia, produção e distribuição de gás, ferrovias, portos, aeroportos, rodovias, saneamento e transporte urbano, em uma média de 60%.
No caso das usinas hidrelétricas, outras medidas foram adotadas, como o aumento do prazo total de amortização de financiamento - de 14 anos para 20 anos ou mais - nos projetos de
usinas com potência acima de 1 mil MW.

E DE ONDE VEM O DINHEIRO DO BNDES?

O BNDES tem duas fontes principais de recursos: os repagamentos de empréstimos e rendimentos de aplicações e
fundos federais - Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT),
Fundo PIS-PASEP e o Fundo da Marinha Mercante. Quase
50% dos recursos do Banco são oriundos do FAT, ou seja,
dinheiro do trabalhador.
Desse modo, é também com o dinheiro do trabalhador que o
BNDES promove e referenda um modelo de desenvolvimento
brasileiro que transforma o País – e a região da América Latina
e Caribe - em plataforma de exportação de produtos primários
de pouco valor agregado e com alto custo para o meio ambiente e para a sociedade.
Isso só tem sido possível porque o Banco não conta com nenhum mecanismo de transparência e participação efetiva e
representativa da sociedade civil. Com o objetivo de mudar
essa situação, há cerca de dois anos, diversas organizações da
sociedade civil cobram do Banco o acesso a informações, participação e uma transformação nas suas estratégias de financiamento. Essas organizações, redes e movimentos – Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais, Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), Rede Alerta contra o Deserto Verde
e Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase),
dentre outras – construíram um documento que demanda
mudanças estratégicas do Banco. Além de transparência, participação e controle social, esta Plataforma BNDES reivindica
a adoção dos seguintes critérios para a aprovação de projetos:
territoriais/regionais, ambientais, climáticos, de gênero, raça e
etnia e trabalho e renda. O documento demanda ainda que o
BNDES redefina suas prioridades a partir de políticas setoriais
para as áreas de infra-estrutura social, energia e clima e integração regional, dentre outras.
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rodovias entre a região dos Andes e os portos peruanos
do Pacífico e um elo rodoviário de conexão através de La
Paz, na Bolívia. No Peru, através da “Carretera Interoceânica”, pretende-se pavimentar uma rodovia de 2.586 km
entre Iñapari, na fronteira boliviana com o Acre, até o Pacífico. Iñapari é agora acessível pela cidade brasileira de
Assis Brasil através de uma ponte recém construída, estabelecendo uma conexão rodoviária de Rondônia (e Brasil
central) ao Peru.
Em seu estudo de caso da “Carretera Interoceânica”, o engenheiro florestal Marc Dourojeanni afirma que as melhorias da rodovia foram executadas apressadamente, muito
antes da conclusão dos Estudos de Impacto Ambiental, e
que os impactos em áreas protegidas de alta biodiversidade poderão ser devastadores37. O custo oficial da rodovia é
de US$ 1,07 bilhão, e o financiamento tem sido concedido
pela PROEX, a Ex-Im Bank do Brasil, (US$ 417 milhões),
e pela CAF, a principal instituição financeira multilateral
apoiando a IIRSA (US$ 310 milhões)38.
Na Bolívia, a rodovia Corredor Norte (1.386 km, incluindo
a ponta El Chorro-Cobija, no Peru, com um custo estimado de US$ 250 milhões) é também parte da IIRSA. A pavimentação da rodovia que conecta Guayaramerín, no Rio
Mamoré, com La Paz está sendo financiada pelo BID (US$
153,1 milhões)39 e pela CAF (US$ 42 milhões).
Em ambos casos, a lógica central da IIRSA é baseada na
sinergia entre a expansão da navegabilidade do Madeira, que seria possibilitada pela submersão das corredeiras
entre Porto Velho e Cachuela Esperanza, e a pavimentação das conexões de rodovias ligando a Bolívia e a Amazônia peruana com os portos do Pacífico. Reportagens recentes têm também mencionado o interesse do Brasil em
importar ouro e manganês das regiões de Pando e Beni,
na Bolívia.

SOJA: DEVORANDO A AMAZÔNIA?

UM DOS MAIORES OBJETIVOS DO COMPLEXO É TRANSFORMAR O RIO MADEIRA EM UMA HIDROVIA PARA O TRANSPORTE DE GRÃOS E MINÉRIOS: SEVEROS IMPACTOS AMBIENTAIS
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Apesar do governo brasileiro promover o Complexo Madeira como uma “solução” para as futuras necessidades
energéticas, é explícito que a hidrovia tem sido sempre
uma importante motivação para a construção do projeto.
Odebrecht e Furnas afirmaram, na apresentação do Complexo no Rio de Janeiro, que a produção agrícola brasileira aumentaria em 25 milhões de toneladas por ano, em

sete milhões de hectares - supõe-se que a maioria deste
aumento seja da produção de soja e de outros grãos. As
companhias afirmam ainda que a hidrovia Guaporé-Madeira também diminuiria os custos de transporte para sete milhões de toneladas de insumos, que provavelmente
são fertilizantes e pesticidas, em sua maioria. Além disso, os benefícios para a Bolívia incluiriam um aumento
na produção da agricultura de 24 milhões de toneladas
por ano – aqui novamente, é provável que trata-se da expansão de soja40.
O incentivo para essa expansão seria a diminuição dos
custos de transporte em US$ 30 por tonelada como resultado da implantação da hidrovia, consolidando “o pólo de desenvolvimento industrial do agronegócio na região oeste”.
Em suas apresentações, as empresas ignoram totalmente as conseqüências ambientais de converter enormes extensões da Amazônia e as savanas Chaco, na Bolívia, em
plantações de soja.
Os efeitos da expansão do cultivo de soja na Amazônia
tornaram-se uma preocupação internacional. A soja tem,
recentemente, sido considerada uma das principais causas
do desmatamento na Amazônia, já tendo destruído cerca
de 1,2 milhão de hectares41. Em 2006, o Greenpeace produziu um mapa das áreas com condições favoráveis para a
plantação de soja na Amazônia. Através dele, confirmouse que o Vale Guaporé, em Rondônia, e áreas na parte central do Madeira, no estado do Amazonas, assim como terras no leste e centro do Acre, podem muito bem integrar a
próxima fronteira da soja na região Amazônica42.
A Bolívia já vem sendo seriamente afetada pela expansão do cultivo deste grão. De acordo com o governo boliviano, somente nos últimos três anos, mais de 600.000
hectares de florestas já foram destruídos e convertidos em soja, principalmente nos departamentos de Beni, Pando e Santa Cruz. As companhias seriam de brasileiros e o governo afirma que, sob o regime de Evo
de Morales, irá expropriar estas terras para a reforma
agrária43. Um recente estudo do Fundo Estratégico de
Conservação avalia que a expansão da soja, estimulada pelos projetos de rodovia e hidrovia da IIRSA, poderia afetar mais de 142.000 km2, com maiores impactos
no noroeste da Bolívia44.
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Região é de prioridade
altíssima e requer outra
análise de biodiversidade

De acordo com Sílvio Pestana, presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), “o grande jogo é aproveitar os 50 milhões de hectares de pastagens
pouco produtivas que temos… Nos próximos 30 anos, será
necessária a produção de 100 bilhões de litros de biodiesel.
E, para isso, vamos precisar de 40 milhões de hectares… A
questão pega no investimento. Para recuperar 20 milhões
de hectares pouco produtivos são necessários R$ 40 bilhões. Ainda está mais barato derrubar floresta”45.
A soja é bem menos eficaz que o girassol, a mamona,
o algodão, o pinhão-manso ou o dendê na extração de
óleo e na proporção de energia requerida para cultivar
os grãos e produzir agrocombustível. Além das indicações de que pelo menos 60%, e talvez até 90%, dos agrocombustíveis brasileiros serão produzidos pelo agronegócio46, há também a preocupação de que os produtores
familiares se concentrem em suprir a demanda de mamona e grãos para os programas de agrocombustíveis, sacrificando o suprimento de alimentos nutritivos para as
suas famílias.

FALTAM ESTUDOS PARA A FAUNA, COMO O BICHO PREGUICA

“O Rio Madeira é uma barreira biogeográfica reconhecida desde o século XIX e é o limite que define pelo
menos duas áreas de endemismo... Para que uma visão
mais clara da diversidade da área possa ser possível em
curto prazo, esses estudos NÃO PODEM deixar de estar conciliados com estudos genéticos populacionais.
Já existem muitas seqüências de DNA publicadas para
mamíferos de várias partes da Amazônia. Uma comparação entre essas seqüências e as da área em questão
será imprescindível para que uma avaliação mais clara
dos impactos possa ser feita“.
Horácio Schneider e Wilsea Figueiredo
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Além do aumento da demanda por soja e outros grãos
para ração animal, a crescente pressão para expandir as
áreas de cultivo para a produção de agrocombustíveis
certamente causará impactos. A Europa pretende ter 20%
da sua frota de transporte utilizando agrocombustíveis
até 2030 e os Estados Unidos negocia para importá-los
do Brasil.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL:
A ESTRATÉGIA “ROLO COMPRESSOR”
DO GOVERNO BRASILEIRO
Em maio de 2005, após a conclusão dos estudos de viabilidade, Odebrecht e Furnas contataram o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para oficialmente iniciar o processo de licenciamento para as barragens do Madeira.
Por ser um rio que corre por mais de um estado e considerando os enormes impactos potenciais do complexo hidrelétrico, a jurisdição para o licenciamento do projeto é
de responsabilidade do Ibama, um órgão federal. O processo de licenciamento tem vários estágios – o primeiro é
a licença prévia (LP), que “aprova a viabilidade ambiental do projeto e autoriza sua localização e concepção tec-

APÓS A LIBERAÇÃO DAS LICENÇAS PARA CONSTRUÇÃO, O DESMATAMENTO AUMENTOU 600% EM RONDÔNIA

nológica”; depois, a licença de instalação (LI), que autoriza a construção do projeto; em seguida pode ser concedida
a licença de operação (LO), “condicionada à vistoria a fim
de verificar se todas as exigências e detalhes técnicos descritos no projeto aprovado foram desenvolvidos e atendidos ao longo de sua instalação e se estão de acordo com o
previsto nas LP e LI”47.
O processo de licenciamento do Complexo Madeira foi um
longo período de negociação entre as empresas e o Ibama devido ao escopo dos estudos para serem analisados.
Em setembro de 2004, o Ibama editou um esboço de Termos de Referência (TOR) e, em seguida, realizou uma audiência pública em Porto Velho para solicitar contribuições.
Aparentemente, nenhuma mudança, foi feita como resultado dos comentários da sociedade civil. As negociações

resultaram na oportunidade da retração dos estudos para
limitar o Ibama em sua análise dos impactos potenciais
das barragens. Em 17 de novembro de 2004, Norma Pinto
Villela, da Superintendência de Gestão Ambiental de Furnas, escreveu uma carta para Luis Felippe Kunz Júnior, na
época diretor de Licenciamento e Qualidade Ambiental do
Ibama. Furnas reclamava que “a abordagem metodológica
[dos TORs propostos] prevê estudo sinérgico dos empreendimentos já implantados, em fase de implantação e inventariados na Bacia do Rio Madeira, considerando inclusive,
o projeto da Hidrovia do Rio Madeira. Sobre esse tópico,
é nosso entendimento que, ao contemplarmos toda a bacia em foco, com área total de 1.420.000 km2, o estudo em
pauta pode se inviabilizar, tanto pelo fato de inclusão do
projeto da hidrovia em seu escopo, quanto pela dimensão
espacial da área objeto de estudo”48.
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Fauna: coleta insuficiente e
impactos não avaliados
AGUIRRE/SWITKES/AMAZÔNIA

A justiça brasileira tem insistido na necessidade de analisar as hidrovias como um todo antes de conceder licenças
para instalações de portos específicos, como a ParaguaiParaná e a Araguaia-Tocantins, por exemplo. Várias barragens, incluindo Tucuruí no Rio Tocantins, têm sido criticadas pela falha de seus construtores de instalarem eclusas
para permitir o transporte industrial ao longo do sistema
do rio. No caso do Complexo Madeira, que Furnas, Odebrecht e Eletrobrás têm publicamente vendido como o primeiro passo na implantação da hidrovia IIRSA, não ficou
claro se as eclusas de navegação seriam até mesmo incluídas no projeto, e os estudos ambientais foram analisados
sem nenhuma referência à hidrovia, que é parte da IIRSA.

DADOS INSUFICIENTES AMEAÇAM ANIMAIS, COMO A ANTA

“O esforço de coleta utilizado foi insuficiente, como
ressaltado pelos próprios autores, para avaliar a real
diversidade taxonômica da mastofauna local... A inexistência de informações impede que análises comparativas entre a área estudada e outras em outras
porções da Amazônia sejam feitas. Os trabalhos de
avaliação de impacto ambiental... limitam-se a listar
espécies presentes, avaliar sua abundância e a comparar a lista das espécies encontradas com aquelas
consideradas como ameaçadas de extinção. É um
lamentável paradoxo, portanto, que o estudo de impactos ambientais apresentado seja de restrita capacidade para desempenhar sua principal função: a de
avaliar os impactos ambientais que serão decorrentes
da construção das hidrelétricas.“
Horácio Schneider e Wilsea Figueiredo
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Furnas defendeu o desmembramento da hidrovia dos estudos, afirmando na carta que “... está prevista, no projeto
dos aproveitamentos, a construção de eclusas… Dessa forma, é nosso entendimento que a atividade de navegação
no trecho do Rio Madeira, à montante de Porto Velho, seja
objeto de licenciamento específico, quando da exploração
dessa atividade, por quem vier assumir a sua concessão”49.

O Ibama concordou em limitar a área de estudo para o trecho entre Porto Velho e Abunã (no lado da fronteira da
Bolívia). Foram retiradas todas as exigências para estudos
sobre os impactos que o trânsito das balsas e a construção
do porto poderiam ter nos ecossistemas, assim como sobre
o papel da hidrovia em induzir a conversão de florestas em
áreas agriculturáveis para a monocultura de grãos.
Apesar disso, a hidrovia continua a ser mencionada pelos
oficiais brasileiros como um dos principais motivos para a
construção do Complexo Madeira. Ao aprovar os estudos
de viabilidade para o projeto, a Aneel mencionou que “o
Complexo do Rio Madeira é composto ainda pelos aproveitamentos hidrelétricos de Guajará-Mirim… e Cachuela
Esperanza… Este complexo permitirá, além de geração elétrica, a navegabilidade desde Belém até o interior da Bolívia, o que contribuirá para o desenvolvimento socioeconômico e integração de toda esta região”50.
Como descrito no artigo do hidrólogo Jorge Molina Carpio, do Instituto Nacional de Hidrologia da Bolívia, neste volume, o Ibama cometeu um erro bastante significativo (ou uma deliberada omissão, talvez seja mais apropriado) ao permitir que os estudos fossem restritos à zona de
impacto direto, arbitrariamente deixando Abunã, na fron-

teira boliviana, de fora deles. Isso permitiu aos proponentes do projeto evitar a adequada realização de estudos sobre hidrologia e sedimentação. Estes estudos poderiam
estabelecer conclusivamente se o projeto iria ou não afetar o território da Bolívia. Efetivamente, também aliviou
o consórcio da responsabilidade de analisar as migrações
de peixes e o transporte de mercúrio, dentre outras questões, no conjunto da bacia.
Os TORs foram entitulados “Termo de Referência para Elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e o Respectivo
Relatório de Impacto Ambiental - EIA/Rima - Aproveitamentos Hidrelétricos no Rio Madeira AHE Santo Antônio
e AHE Jirau e sistema de transmissão associado” [grifo
nosso]. Mesmo assim, Furnas foi bem sucedida em negociar
as linhas de transmissão, e seus impactos, fora da competência do Ibama para licenciar o projeto. Furnas argumentou
que “a regra proposta pelo novo modelo [de energia] difere
daquela estabelecida para a geração, ou seja, não exige a licença ambiental prévia, mas sim que sejam encaminhados
à Aneel os documentos adiante relacionados, aprovados...
(Relatório de Viabilidade Técnico-Econômico, Relatório de
Detalhamento da Alternativa e Relatório de Caracterização
Ambiental)… isto permite que os estudos de detalhamento
do traçado, que farão parte do projeto básico da linha, sejam iniciados algum tempo depois do início de construção
da usina. É nesse momento que se tem maior precisão quanto ao projeto da linha... Dessa forma, sugerimos que todo o
ítem 5 do termo de referência seja revisto, de modo a contemplar o corredor de passagem, e não o traçado da linha,
no conjunto de recomendações técnicas a serem adotadas
na elaboração do EIA/ Rima dos referidos aproveitamentos
hidrelétricos e sistema de transmissão associado”51.
A lógica de Furnas foi aceita pelo Ibama em janeiro de
2005. O EIA somente menciona uma faixa potencial de 10
km de largura que o sistema de transmissão pode ocupar,
sem nenhuma análise cuidadosa dos impactos potenciais.
A omissão do sistema de transmissão da análise, pelo Ibama, é bastante grave, especialmente considerando o fato de
que o sistema interconectado brasileiro não tem nenhuma
capacidade de transportar 6.450 MW de energia elétrica que seria o pico de geração das duas barragens do Rio Madeira - entre Rondônia e o interior de São Paulo. Portanto, um dos mais longos corredores de transmissão de eletricidade do mundo teria que ser construído. De acordo com
estimativas oficiais, pelo menos 2.500 km de extensão, a
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Região é de prioridade
altíssima e requer outra
análise de biodiversidade
“A informação disponível sobre a gama de espécies
presentes nos umirizais, em comparação com outros
tipos de campinaranas que têm algum tipo de proteção, é insuficiente para afirmar que os umirizais são
representados adequadamente em outro lugar em áreas protegidas”. (Umirizais são um tipo de campinarana
rara na Amazônia).
Philip Fearnside

um custo estimado de mais de R$ 10 bilhões52. Em qualquer avaliação, esta linha de transmissão é parte essencial
do projeto Madeira e, apesar de ter significativos impactos
ambientais e sociais, a consideração destes impactos foi retirada dos TORs.
Em maio de 2005, o EIA-Rima foi entregue ao Ibama. Durante o ano seguinte, o Ibama requereu vários estudos complementares, em áreas incluindo hidrosedimentologia, impactos à jusante, peixes e qualidade da água53. Em setembro de 2006, o Ibama aceitou os estudos como completos
e agendou audiências públicas em Rondônia. Após atrasos
iniciais, devido a uma liminar obtida pelo Ministério Público Federal, as audiências foram realizadas, em Abunã, Mutum-Paraná, Jaci-Paraná e Porto Velho, em novembro.
Durante esse período, autoridades brasileiras, do diretor
geral da Aneel, Jerson Kelman, até o próprio presidente
Lula, fizeram uma implacável pressão política para que o
projeto fosse aprovado. O presidente da Eletrobrás, Aloisio

33

JOSE CRUZ/ABR

projeto no principal afluente do Amazonas como
“quase sem impactos ambientais”. As proponentes desconsideraram que a averiguação paga para os estudos pelo Ibama tinha afirmado que os impactos do projeto seriam extensos e afetariam permanentemente o Madeira,
seus ecossistemas e uma população maior do que o número de pessoas cujas casas e terras seriam inundadas pelos reservatórios.

BASILEU MARGARIDO, PRESIDENTE DO IBAMA, E A MINISTRA MARINA SILVA: ATÉ O DESMEMBRAMENTO DO INSTITUTO FOI REALIZADO PARA QUE A LICENÇA FOSSE CONCEDIDA

Vasconcelos, referindo-se aos problemas de licenciamento
de grandes barragens, ao Ibama e aos defensores do meio
ambiente como um todo, afirmou: “Ou o governo dá um
soco na mesa e libera os projetos do setor de energia ou
esse povo [do meio ambiente] vai parar o Brasil… é absolutamente imprescindível que o governo libere o projeto
das duas usinas do Rio Madeira, em Rondônia, ainda este ano” 54. Além das incessantes reclamações do setor industrial sobre “as barreiras ao desenvolvimento”, atribuídas aos atrasos do Ibama em licenciar o projeto, foi criada
uma atmosfera na qual percebe-se que a decisão final sobre o licenciamento seria feita mais por motivos políticos
do que por questões técnicas.
Uma tentativa explícita do setor elétrico em pressionar o
Ibama para aprovar o projeto foi a carta enviada pelo Ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, à Ministra do
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Em 21 de março de 2007, oito especialistas do Ibama,
responsáveis por sintetizar suas análises das informações
técnicas disponíveis, apresentaram um parecer de 221
páginas. Eles atestaram a insuficiência dos estudos apresentados, a probabilidade de que a área afetada e a intensidade dos impactos seria maior que o admitido pelas companhias e que os projetos poderiam muito bem
afetar a Bolívia. Ou seja, resumidamente, que a informação disponível era inadequada para uma avaliação precisa dos impactos potenciais do projeto. A recomendação
deles era: “Dado o elevado grau de incerteza envolvido
no processo; a identificação de áreas afetadas não contempladas no Estudo; o não dimensionamento de vários
impactos com ausência de medidas mitigadoras e de controle ambiental necessárias à garantia do bem-estar das
populações e uso sustentável dos recursos naturais; e a
necessária observância do Princípio da Precaução, a equipe técnica concluiu não ser possível atestar a viabilidade
ambiental dos aproveitamentos Hidrelétricos Santo Antônio e Jirau, sendo imperiosa a realização de novo Estudo
de Impacto Ambiental, mais abrangente, tanto em território nacional como em territórios transfonteiriços, incluindo a realização de novas audiências públicas. Portanto,
recomenda-se a não emissão da Licença Prévia”56.

Meio Ambiente, Marina Silva, em dezembro de 2005. Na
carta, Rondeau afirma “tendo em vista a importância dos
aproveitamentos hidrelétricos Jirau e Santo Antônio, no
Rio Madeira, e Belo Monte, no Rio Xingu, considerados
prioridades estratégicas de governo para suprir a demanda
de energia elétrica no País já em 2011 – que se não forem
viabilizados com a celeridade requerida poderá ser absolutamente danoso à expansão da oferta e impor riscos para o
atendimento à sociedade e à base de sustentação do crescimento e desenvolvimento no País -, mostra-se importante
e indispensável recorrer uma vez mais à Vossa Excelência
solicitando a vossa diligência decisiva para que essa questão seja considerada como prioritária no acompanhamento dos estudos pelo Ibama e na viabilização do processo de
licenciamento ambiental no menor prazo possível”55.

Nove dias depois, o então diretor de licenciamento do Ibama, Luiz Felippe Kunz, despachou afirmando “deixo de
acolher o Parecer Técnico... solicitando sua revisão, em face da dubiedade das suas conclusões uma vez que... sugere a elaboração de um novo Estudo de Impacto Ambiental”. Kunz afirmou que especialistas independentes seriam
contratados para examinar as questões centrais, que advogados do Ibama seriam consultados a respeito da possibilidade de estudos serem feitos em países vizinhos, e mudou
a ênfase do trabalho do Ibama para “definição das complementações” aos estudos57.

Furnas e Odebrecht publicamente retrataram o massivo

Após alguns dias, Kunz foi demitido do cargo de diretor

de licenciamento como parte de um processo onde o Ibama foi dividido em dois órgãos – um para administrar
áreas protegidas, e outro para lidar com licenças ambientais. Realizada em um momento em que a pressão sobre
o Ibama era crescente, a reestruturação da instituição foi
uma clara manobra para facilitar a aprovação do Complexo Madeira58.
Ao mesmo tempo, o governo brasileiro começou uma contra-ofensiva para depreciar as opiniões dos técnicos do
Ibama e criar uma sucessão de “fatos” novos que garantiriam a viabilidade do projeto. Um componente essencial
foi a apresentação do relatório do hidrólogo francês Sultan Alam, a quem foi dada a tarefa de avaliar o projeto de
engenharia na represa de Santo Antônio sob a perspectiva de analisar os impactos da sedimentação. O estudo de
Alam, limitado em seu escopo, utilizou modelos simplificados para argumentar que sedimentos finos seriam varridos através das turbinas durante a estação de cheia59. Ele
foi anunciado solenemente pela Ministra Chefe da Casa
Civil, Dilma Roussef, como a solução de todos os problemas que, segundo os técnicos do Ibama, seriam causados
pelos sedimentos. “Um primeiro problema relativo aos sedimentos foi descartado... (ele) considerou o projeto bastante adequado, dizendo que não tinha a menor hipótese de haver erosão ou sedimentação que comprometesse,
do ponto de vista ambiental, as duas usinas. Pelo contrário, ele as elogiou bastante”60. O fato de que os estudos de
viabilidade do projeto e o EIA tinham indicado que os sedimentos seriam um problema para o projeto foi, repentinamente, esquecido, e uma nova ficção tornou-se a base “oficial” para insistir que o projeto fosse aprovado imediatamente. O Ibama continuou a tratar a teoria de Alam,
assim como a eficácia de construir canais de passagem de
peixes para permitir que as espécies migratórias nadassem rio acima, com ceticismo. Contudo, o novo líder temporário do Ibama, Bazileu Alves Margarido, antigo Chefe
de Gabinete da Ministra Marina Silva, foi empossado para
assegurar a concessão da licença. Ao invés de novos estudos, ou até mesmo de estudos complementares, Margarido
pediu à Odebrecht e à Furnas para responderem a uma série de perguntas técnicas sobre o projeto.
As respostas das companhias, entregues ao Ibama no dia
11 de maio de 2007, foram uma mera formalidade. Aceitando a “nova” teoria de Alam, de que nenhum sedimento se acumularia no reservatório, as proponentes defen-
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deram o limitado âmbito de modelagem de sedimentos
e mencionaram os restritos termos de referência acordados pelo Ibama como uma justificativa para esquivarem-se da discussão dos impactos potenciais do projeto na Bolívia61.
No dia 9 de julho de 2007, assinada por Bazileu Alves
Margarido, o Ibama concedeu a Licença Prévia para as
represas de Santo Antônio e Jirau. Quase todas as 33
condicionantes para a licença restringiam-se a programas de monitoramento a serem executados depois que as
represas estivessem operando. As exigências sobre a modelagem de sedimentos multi-dimensional atestam para as contínuas dúvidas a respeito do armazenamento de
sedimentos no reservatório. No entanto, ao solicitar esses
estudos somente após a Licença Prévia ter sido concedida, o Ibama indicou que, independente de seus resultados, o projeto teria permissão para seguir em frente62.

A SOCIEDADE CIVIL SE MOBILIZA

As organizações da sociedade civil de Rondônia começaram a se articular no período em que os projetos do Banco Mundial, particularmente o Planaforo, estavam sendo
executados. Em 1994, o Fórum de ONGs e Movimentos
Sociais de Rondônia solicitou ao Painel de Inspeção do
Banco uma investigação a respeito das supostas violações
às suas próprias políticas no projeto Planaforo. No caso
do projeto Madeira, novas alianças de ONGs foram formadas para confrontar os planos de represar o rio. Em janeiro de 2006, a cartilha Viva o Rio Madeira Vivo foi publicada. Seu texto incluiu temas como: a perda do patri-
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Um componente essencial deste esforço foi a criação do
sítio eletrônico www.riomadeiravivo.org para disseminar
notícias e documentos relativos à campanha e ao projeto
Madeira. Importantes grupos nesta aliança são: o Grupo de
Pesquisa em Energia Renovável e Sustentável da UNIR, o
Conselho Indigenista Missionário (Cimi), a Comissão Pastoral da Terra (CPT), a ONG ambientalista Kanindé, a rede
Grupo de Trabalho Amazônico (GTA), a Organização dos
Seringueiros de Rondônia (OSR), a ONG Rio Terra, o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), através da sua
sede em Rondônia, e a Associação de Preservação do Meio
Ambiente e dos Rios da Amazônia (Apremara). Foram produzidos vários materiais, como informativos, cartilhas e vídeos, com o intuito de compartilhar com a sociedade como um todo a enorme importância do Rio Madeira para os
povos da floresta, para o próprio equilíbrio ambiental da
Bacia Amazônica e, portanto, porque o Complexo Madeira
não deveria ser construído.
Um passeio de barco pelo Madeira marcou o Dia Internacional de Ação contra Barragens, em 14 de março de 2006.
Significativamente, o bispo de Porto Velho, Dom Moacir
Grechi, participou do evento, afirmando: “Eu não tenho
nada contra o progresso. Pelo contrário, eu gostaria de
ver todo amazonense, todo rondonense com condições de
vida digna. Mas eu sou obrigado a tomar posição quando o progresso é duvidoso, quando a gente leva em conta
todas as outras hidrelétricas do Brasil. Pelas informações
que nós temos, muita coisa do ponto de vista social e ambiental deixa a desejar”64. O bispo realizou uma celebração
religiosa na histórica Praça da Estrada de Ferro MadeiraMamoré, em Porto Velho, para ajudar o protesto a ganhar
a atenção da comunidade.
Em maio de 2006, três eventos em Porto Velho explicitaram a confrontação acerca do projeto Madeira.

O Grupo de Trabalho Energia do Fórum Brasileiro de
ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento (FBOMS) reuniu-se em Porto Velho, e
um evento paralelo sobre a IIRSA contou com a participação da Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais, da Rede Brasileira pela Integração dos Povos (Rebrip) e de entidades da Bolívia e do Peru. O evento também
incluiu apresentações de técnicos especializados, incluindo o hidrólogo Jorge Molina e o pesquisador Edinaldo de
Castro e Silva, que tem estudado os impactos da bioacumulação do mercúrio nas represas. Após o evento, os ministérios do Meio Ambiente e de Minas e Energia ofereceram um treinamento sobre o processo de licenciamento
ambiental que levou a polêmicas discussões a respeito dos
impactos das barragens, particularmente entre os representantes dos povos Gavião e Arara, que tinham se reunido em Porto Velho para expressar oposição ao projeto de
represar o Rio Ji-Paraná.
Os grupos também aparecerem em massa em uma “audiência pública” sobre as barragens do Madeira, organizada pela prefeitura de Porto Velho. No encontro, o prefeito Roberto Sobrinho anunciou seu apoio ao projeto desde
que ele promovesse o desenvolvimento local. “Não queremos ver só os fios passando em cima”, disse ele à audiência. Representantes do Ministério de Minas e Energia, da
Casa Civil, da Presidência da República, de Furnas e da
Odebrecht, descreveram as barragens como sendo essenciais para a nação. Um engenheiro da Odebrecht chegou
a declarar que “as barragens são de um novo tipo, quase
sem impactos ambientais”. Afirmações do prefeito Sobrinho, como “os ribeirinhos não precisarão mudar, somente
se afastar um pouco para ficar na beira do reservatório”,
não ajudaram muito a atenuar as preocupações das populações ameaçadas com a realocação65.
Por outro lado, membros de organizações e movimentos
sociais expressaram argumentos consistentes em oposição
ao projeto e representantes dos pescadores e dos povos indígenas da região criticaram os impactos que o projeto
causaria. Enquanto as ONGs estavam ativas em Porto Velho, levando o debate para o cenário nacional e internacional, o MAB alertou os ribeirinhos sobre as ameaças representadas pelas usinas. Em julho de 2006, cerca de 200
atingidos por construções de barragens, juntamente com
integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST) e dos Pequenos Agricultores (MPA), marcha-
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mônio histórico; o reassentamento de dois mil ribeirinhos;
impactos na pesca; o inchamento populacional de Porto
Velho; o assoreamento do Rio Madeira, nos trechos anteriores às barragens; e as alterações ambientais nocivas aos
animais e plantas protegidos pelas estações ecológicas de
Moji Canava e Serra Dois Irmãos, que ficam na área de influência das usinas. “É preciso mostrar o que está por trás
da construção dessas usinas, que modelo de integração da
Amazônia é esse, que não inclui as pessoas…”63, afirma o
texto da cartilha.

MOVIMENTOS SOCIAIS: MOBILIZAÇÃO EM DEFESA DA PRÓPRIA VIDA

ram 210 km ao longo da rodovia BR-364, de Abunã a Porto Velho, na “Marcha pela Vida”. Durante o percurso , os
integrantes conversavam com os residentes locais sobre o
alto preço da energia, afirmando que as barragens do Madeira beneficiariam principalmente as indústrias, ao invés
da maioria da população66.
Um outro evento de mobilização foi o Festival de Ribeirinhos realizado em Porto Velho, em novembro de 2006.
Enfatizando a arte e a cultura das populações residentes
ao longo do Madeira, o festival incluiu discussões sobre
o projeto e música pelos artistas locais, incluindo o Movimento Hip Hop da Floresta e a Quilomboclada67.
Esforços também foram feitos para influenciar os políticos, tanto no Brasil como no exterior. Em junho de 2006,
quarenta organizações ativas na campanha contra o represamento do Madeira enviaram uma carta ao presidente
Luis Inácio Lula da Silva. A carta afirmava que “o barramento promoverá danos irreversíveis sobre esta diversidade, particularmente sobre os peixes, afetando a pesca, um
dos suportes da economia da região e, portanto, a sobrevivência de milhares de famílias. Os impactos sociais, ambientais e econômicos serão observados desde o alto Madeira até a sua foz e também no Rio Amazonas”, e sugeria
que o Brasil seria mais sábio se oferecesse incentivos para a eficiência energética como uma alternativa à construção de barragens68.
No mês seguinte, 58 organizações de 23 países enviaram
uma carta ao presidente do BID, Luis Alberto Moreno, so-
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UM EIA-RIMA CHEIO DE FALHAS...

Sub-dimensionamento
expressivo dos custos
das obras e da energia
“Os 20-30 anos, em que a quantidade de sedimento
grosso que atravessa as turbinas será reduzida pela
quantidade que estará sendo depositada atrás das paredes de retenção, serão um período de manutenção
relativamente fácil dos rotores das turbinas. Depois que
os sedimentos estabilizarem, no ano 30, e partículas
de todas as dimensões puderem passar pelas turbinas,
o efeito de abrasão será maior. Uma taxa de desconto
aplicada aos futuros custos de manutenção, indubitavelmente, faz com que este fator tenha pouco peso
no cálculo financeiro usado para justificar a construção das barragens, mas este aumento na necessidade
de manutenção representa um custo que terá que ser
sustentado pelos futuros usuários da energia...”
Philip Fearnside

Falta analisar impactos nos
lagos da várzea à jusante
“A área de impacto direto deve incluir os lagos da
várzea à jusante que estarão afetados pela perda do
pulso da água, afetando milhares de pessoas. Como
o período do fluxo no sentido aos lagos (à jusante)
acontece quando o Rio Madeira está baixo... é provável que o pulso de fluxo seja capturado para encher
os reservatórios em vez de ser passado como um pulso da mesma intensidade para o baixo Madeira, com
o impacto da diminuição dos sedimentos nos lagos,
como o Lago de Cuniã. Isso deveria afetar a principal
fonte de pirarucu para Porto Velho. Nem a Reserva
Extrativista Cuniã nem qualquer outra unidade de
conservação à jusante das represas foi considerada
no EIA/Rima. Estudos são necessários para estimar as
mudanças sobre o suprimento de sedimentos e nutrientes aos lagos de várzea.”
Philip Fearnside
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licitando insistentemente que o Banco não financiasse o
Complexo Hidrelétrico do Madeira. Na carta, as organizações enfatizaram a duvidosa viabilidade econômica do
projeto e concluíram: “Em nossa visão, a decisão de financiar o represamento do segundo maior rio da Amazônia não deveria ser tomada sem uma análise extremamente cuidadosa dos impactos diretos e indiretos que o projeto
teria, incluindo seus efeitos no aumento da área desmatada
da Amazônia Ocidental”69.
A resposta do BID demorou seis meses. Em dezembro de
2006, o consultor de Relações Externas, Alfredo Barnechea, em nome do presidente do Banco escreveu “nós iremos ponderar nossa participação no financiamento do
projeto e prestar atenção especial para os potenciais problemas ambientais e sociais relatados, inclusive através da
análise dos impactos diretos e indiretos. Este e outros projetos da IIRSA envolvem áreas de grande biodiversidade.
Meus colegas e eu apreciamos que vocês tenham chamado
nossa atenção para estas questões”70.

POVO BOLIVIANO NÃO QUER O COMPLEXO

Também foram feitas articulações entre grupos ambientalistas nacionais e internacionais, como o Fórum Boliviano de Meio Ambiente e Desenvolvimento (Fobomade),
que liderou a luta pela paralisação da barragem El Bala, planejada para o Rio Beni há aproximadamente uma
década. O Fobomade informou funcionários do governo
do recém eleito presidente Evo Morales sobre os potenciais efeitos do projeto nas florestas da província de Pando. Em outubro de 2006, representantes de comunidades
e povos indígenas nas regiões de fronteira de Riberalta e
Guayaramerín divulgaram uma declaração demandando
que o governo boliviano “em caráter de extrema urgência intervenha imediatamente diante do governo brasileiro e diante dos organismos internacionais, como as Nações Unidas, em defesa do nosso território, de nossos rios,
a flora e a fauna, o meio ambiente e de nossa forma de
vida...”. A declaração mencionou o fato de que a inundação causada pela barragem de Jirau significaria a perda
de solos férteis da várzea e que águas estagnadas do remanso do reservatório superior afetariam a qualidade da
água e a saúde dos bolivianos71.
Em Pando, os camponeses também protestaram contra as
barragens. “Nós teremos que arcar com todos os custos

sociais e ambientais das obras, inclusive os problemas de
saúde com a proliferação de doenças como a malária”,
afirmou o secretário-executivo da Federação Sindical dos
Trabalhadores Camponeses de Pando, Manuel Lima72.
Como resultado, no dia 7 de novembro de 2006, o Ministro
do Exterior da Bolívia, David Choquehuanca enviou uma
carta para seu equivalente, Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, mencionando “preocupação
com os prováveis impactos ecológicos e ambientais” das
hidrelétricas do Rio Madeira. A carta afirmava que “considera-se, entre os impactos prováveis, a inundação do território boliviano como efeito dos reservatórios, o que afeta, por um lado, a existência do bosque amazônico da bacia do Madeira, da alta riqueza em castanha e, por outro
lado, as possibilidades de construção de hidrelétricas para satisfazer as demandas regionais e locais de energia”. A
carta mencionou a possibilidade das barragens inundarem
a área onde a represa de Cachuela Esperanza seria construída, o que tinha sido objeto de acordos bi-laterais entre os dois países em 1984 e 1988. Choquehuanca propôs
que uma comissão bi-nacional fosse formada para avaliar
os possíveis impactos transfronteiriços da barragem de Jirau. Oficiais bolivianos das agências ambientais também
reuniram especialistas técnicos e científicos para avaliar
o Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira e seus possíveis
efeitos na Bolívia73.
Em fevereiro de 2007, representantes de comunidades,
ONGs e sindicatos, tanto da Bolívia como do Brasil, encontraram-se em Cobija, na fronteira entre os dois países, e redigiram uma carta aos presidentes Lula, do Brasil, e Evo Morales, da Bolívia, em que expressavam oposição às barragens.
A carta afirma “... os impactos mencionados incluem a
inundação de extensos territórios dos quais sobrevivemos
realizando atividades de uso sustentável, como a coleta
de castanha da floresta Amazônica, a pesca e a agricultura sazonal nas margens; também incluem o aumento da
incidência de enfermidades, como a malária, o paludismo,
dengue, dengue hemorrágica, etc; o desaparecimento de
espécies; a extinção da pesca comercial; e a expulsão das
populações localizadas nos territórios inundados...” e invoca os governos a “descartar o processo de aprovação da
licença ambiental e, portanto, desistir da construção das
represas sobre o Rio Madeira, o que significa liberar-nos

da ameaça que até agora paira sobre a vida de nossos povos”. A carta foi assinada pelos 38 representantes de comunidades e sindicatos na região74.
A posição foi aparentemente apoiada pelo governo Morales e ratificada durante sua visita à Brasília, em fevereiro de 2007. Apesar do presidente Lula ter anunciado que os dois governantes concordaram em estudar a
construção da barragem bi-nacional no Madeira, Morales insistiu que o projeto das hidrelétricas de Santo
Antônio e Jirau fosse suspenso até a realização de estudos adicionais. Nenhum acordo foi obtido75.

ESPECIALISTAS INDEPENDENTES AVALIAM:
ESTUDOS NÃO SÃO CONFIÁVEIS
Em junho de 2006, o Ministério Público Estadual de Rondônia assinou um Termo de Compromisso Ambiental com
a Odebrecht, representando o consórcio. Sob o acordo,
o consórcio concordou em financiar uma série de estudos independentes coordenada pela Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos (Cobrape), sediada em
São Paulo, para analisar o EIA-Rima do projeto e redigir dois relatórios com recomendações sobre os estudos
e o projeto76.
Hoje em dia, é bastante óbvio que os diretores do Ministério Público pretendiam que os estudos somente legitimassem o projeto e ajudassem a definir medidas mitigadoras
para flexibilizar as controvérsias que poderiam surgir nos
estágios finais do processo de licenciamento77.
Um grupo de consultores, incluindo renomados especialistas
– brasileiros e estrangeiros - em Amazônia, foi selecionado
para realizar os estudos. O que o Ministério Público não esperava era que os estudiosos encontrariam falhas fatais nos
estudos e criticariam a viabilidade do próprio projeto.
Bruce Forsberg e Alexandre Kemenes, do Instituto Nacional de Pesquisas na Amazônia (Inpa), levantaram a possibilidade de que o mapeamento da futura área do reservatório tivesse utilizado fotos de satélite sem ajustar para
a altura da vegetação nas imagens, que poderia chegar a
ser de 20 m. “Uma redução em 20 m no nível base da Modelagem Digital de Elevação (MDE) resultaria em um aumento dos limites da área alagada até a curva de nível de
95 m, o que representaria um aumento de mais de 100%
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na área alagada. Se esse erro realmente ocorreu, todos os
estudos de impacto realizados até o presente momento seriam comprometidos. As áreas de influência direta e indireta teriam que ser redefinidas e todos os estudos e simulações refeitos”78.
O reconhecido cientista Philip Fearnside, também do
Inpa, afirmou que a represa de Jirau iria inundar o território boliviano: “Mesmo sob o plano de operação e
em níveis hídricos variáveis , o nível de água aumentaria na altura da confluência com o Rio Abunã, situado 119 km à montante da barragem de Jirau, sendo este local o começo do trecho onde o Rio Madeira forma a fronteira entre o Brasil e a Bolívia. Esta elevação
do nível d’água significa que terra na Bolívia, que normalmente está exposta ao período de água baixa, seria
inundada durante estes períodos (Molina Carpio, 2006).
A sedimentação também elevará o nível do leito fluvial
do Madeira na altura da boca do Rio Abunã, criando
assim um efeito de represamento que elevará níveis de
água no Rio Abunã.
Não foram incluídos efeitos neste rio, nem no estudo de
viabilidade e nem nos relatórios do EIA e Rima. Além disso, isto se refere ao nível operacional normal. Considerando que, o máximo maximorum estaria em 92 m sobre
o nível médio do mar, isso implica que a Bolívia estaria
ainda mais sujeita a inundações quando ocorrerem fluxos
mais altos que os normais”79.
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Ronaldo Barthem e Michael Goulding, provavelmente os
mais notáveis especialistas do mundo em peixes migratórios da Amazônia, previram problemas no futuro suprimento de peixes na região, se as barragens forem construídas: “Dourada e babão sobem essas cachoeiras anualmente e se reproduzem na cabeceira do Rio Madeira, no
sopé dos Andes. Portanto, pelo menos as populações destas duas espécies estão ameaçadas por este empreendimento. Com a intensificação da pesca dos reprodutores
(na Bolívia e no Peru), a manutenção da população reprodutora vai depender mais da maturação dos indivíduos
que migram pelas cachoeiras e menos de desovas sucessivas dos indivíduos mais velhos, que estão mais expostos
às pescarias nas encostas. Com isso, o bloqueio completo da subida dos bagres migradores irá, inevitavelmente,
comprometer a reposição dos reprodutores e a tendência
destas populações, acima da cachoeira, seria a de se extinguirem em um curto espaço de tempo81.
Barthem e Goulding concluem: “A ocorrência de um comportamento de homing [retorno à área de nascimento] tornaria estas espécies bastante vulneráveis ao barramento,
pois o bloqueio do rio eliminaria uma população distinta,
mesmo se este bloqueio fosse temporário. Durante o período de bloqueio não haveria a reposição de indivíduos para as áreas de desova acima da cachoeira e os reprodutores nas cabeceiras do Madeira, com o tempo, diminuiriam.
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CHOQUEHUANCA COM CELSO AMORIM: PROTESTO CONTRA O COMPLEXO

José Galizia Tundisi, um especialista em gerenciamento
de represas que trabalha ocasionalmente para Furnas, e
seu colega Takako Matsumura também constataram que
os estudos são inadequados: “A análise das questões relativas a estudos sedimentológicos deve sempre considerar a bacia hidrográfica como unidade espacial para avaliação do problema em foco… Os dados sedimentométricos apresentados pelo projetista foram coletados com base
em amostradores de sedimentos em suspensão, enquanto
que os sedimentos do leito não foram coletados pela inexistência de amostrador específico no Brasil. Desta forma,
entende-se que a estimativa da carga sedimentar do leito
não foi adequadamente realizada, conforme ressalta o
próprio projetista. O resultado final deixa a desejar, sendo muito impreciso. Portanto, a medição do sedimento do
leito por processo direto foi abandonada. A não medição
da determinação confiável da carga do leito, que certamente deve apresentar natureza móvel, produz inconformidade nos cálculos subseqüentes”80.

A ELEVAÇÃO DOS NÍVEIS DE ÁGUA DO RIO PODE SER MAIOR QUE A PREVISTA: ESTUDOS NÃO CONFIÁVEIS

O desaparecimento completo dependeria da intensidade
da pesca nas encostas e do tempo do bloqueio. Sem os
ovos produzidos nesta área, não haveria a migração de retorno e esta população estaria extinta82.
O MPE ignorou a maioria das averiguações críticas dos
especialistas relacionadas à viabilidade e aos Estudos de
Impacto Ambiental do projeto e, em uma reunião pública, apresentou um breve relatório que enfatizava a
necessidade de um plano para mitigar os impactos do
projeto, onde possível - que eles denominaram “Agenda de Viabilização Socioeconômica, Ambiental e Institucional dos AHEs de Santo Antonio e Jirau”. De qualquer modo, a publicação das análises dos especialistas
alcançou boa visibilidade na imprensa brasileira e internacional, servindo como mais um alerta a respeito
das graves conseqüências da construção do Complexo
do Rio Madeira84.

A LUTA CONTINUA

Com a Licença Prévia das hidrelétricas Santo Antônio e
Jirau aprovada, o setor elétrico marcou o leilão para a
concessão da usina Santo Antônio para 10 de dezembro
de 2007. Logo em seguida, a Odebrecht foi denunciada pela sua concorrente, Camargo Correa, por ter fechado um
acordo de exclusividade com os fabricantes de turbinas
Voith-Siemens, Alstom, e VA Tech, que ficaram impedidos
de fornecer orçamentos para outros consórcios85.
O ganhador do leilão, como esperado, foi o consórcio lide-

rado por Furnas (39%), Odebrecht Investimentos em Infraestrutura Ltda. (17,6%), Construtora Norberto Odebrecht
S.A. (1%), Fundo de Investimentos e Participações Amazônia Energia (FIP), formado pelos bancos Banif e Santander (20%), Andrade Gutierrez Participações S/A. (12,4%), e
Cemig Geração e Transmissão S/A (10%). Seu lance de R$
78,87/MWh como preço da venda da energia para o sistema interligado foi bem menor que o previsto, e as empresas apostam em ganhar dinheiro vendendo 30% da energia no mercado livre. Há a possibilidade da entrada de
fundos de pensão e do BNDES como acionistas – o BNDES
deve financiar até 75% do custo do projeto.
O leilão durou apenas sete minutos e foi marcado por
protestos, tanto em Brasília como em Porto Velho. Críticas e atos contrários ao Complexo deverão se repetir no
dia 12 de maio de 2008, quando deve ser realizado o leilão de Jirau.
É provável que a amarga luta pelo futuro do Rio Madeira
continuará por mais algum tempo. Devido aos potenciais
impactos do projeto na Bolívia, várias comunidades daquele país apresentaram uma queixa junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA).
Disputas legais sobre a licença prévia também são prováveis. E, movimentos sociais e ONGs se comprometem a
continuar a luta para evitar que o principal tributário da
Amazônia seja destruído.
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