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gica de forma irreversível, sabe-se que tal iniciativa im-
pactará os grupos sociais de toda a área de influência do 
Rio Madeira. Mesmo assim, ainda não estão plenamente 
previstos ou evidenciados todos os impactos que poderão 
ocorrer nesta região.

O Rio Madeira já é palco da ação do Grupo Maggi, através 
da Hermasa Navegação da Amazônia5, que atua no setor 
da soja e no de madeira para a produção de celulose, via 
contrato com a Veracel Celulose S.A6. Esta empresa está 
estabelecida desde Porto Velho até a sua foz, à margem 
direita do Rio Amazonas. Já no município de Itacoatiara, 
sua sede localiza-se na margem esquerda do Rio Ama-
zonas, próximo à foz do Rio Madeira. Sua estrutura, de 
acordo com a página da empresa na internet, conta com 
“mais de 650 colaboradores, 64 barcaças graneleiras, 2 
lanchas para pesquisas hidrográficas, 8 empurradores pa-
ra transporte das barcaças e de apoio portuário, além de 
pequenas embarcações para apoio nas manobras de atra-
cação e desatracação de navios e comboios, 2 terminais 
portuários e um terminal de fertilizantes, localizados em 
Porto Velho e Itacoatiara.”
 
Vale destacar uma ressalva feita pela empresa em rela-
ção  ao terminal de Porto Velho de que este “não recebe/
atraca navios transatlânticos por limitação do canal de 
navegação/hidrovia do Rio Madeira”, o que corrobora as 
intenções subjacentes a um empreendimento do porte da 
IIRSA – Complexo Madeira, como resposta ao empresa-
riado que pressiona por ações do poder público para via-
bilizar seus interesses.

Apesar do transporte regional ser o maior prejudicado 
pelas precárias condições de navegabilidade do Rio Ma-
deira, principalmente no período da vazante - fato cons-
tatável pelos inúmeros casos de “encalhe” e de acidentes 
com naufrágios de pequeno e grande portes, o governo do 
Amazonas viabilizou a instalação da Hermasa, tornando-
se parceiro do empreendimento, numa clara privatização 
dos recursos públicos em detrimento do transporte ribei-
rinho e dos micro e pequenos empreendimentos de trans-
porte fluvial.

Desde a construção da rodovia federal BR-319 (Porto Ve-
lho - Manaus), o Rio Madeira - cuja exploração econômica 
se iniciou com a organização da empresa seringalista, no 
chamado período da borracha - tem sido objeto da ação 

tualmente, uma das regiões amazônicas conside-
radas mais estratégicas pelo prisma do planeja-
mento governamental é a área do Rio Madeira. 

Ela abrange uma diversidade de projetos, programas, pla-
nos e ações oficiais correspondentes a uma vasta área dos 
estados do Amazonas e de Rondônia, estimada em cerca 
de 60 milhões de hectares. A análise dos impactos destas 
iniciativas será realizada de maneira mais detida em mo-
mento posterior. Para efeitos de exposição e objetivando 
propiciar uma visão mais geral do Complexo Hidrelétrico 
do Rio Madeira passaremos, entretanto, em revista os res-
pectivos projetos e seus efeitos mais pertinentes3.

COMPLEXO HIDRELéTRICO
Parte fundamental da IIRSA, o projeto deste Complexo 
prevê a construção das hidrelétricas de Santo Antônio e 
Jirau, uma represa bi-nacional Brasil-Bolívia (UHE Gua-
jará) e outra represa na Bolívia (UHE Cachoeira Esperan-
za), além de tornar aptos ao transporte industrial aquático 
4.200 km de rios4.
 
Além de alterar o ciclo hidrológico e a integridade bioló-
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to “Zona Franca Verde”, que prioriza a produção agrícola 
principalmente para o agronegócio, também seria uma al-
ternativa à vulnerabilidade da manutenção dos incentivos 
fiscais ao distrito industrial de Manaus.

Na década de 90, os antigos seringais foram alvo da ex-
ploração de empresas madeireiras internacionais como a 
Gethal. De capital majoritariamente estadunidense7, esta 
madeireira teria vendido 160 mil hectares no município 
de Manicoré, e em outros, na área do Rio Madeira, a um 
sueco. Este fato foi denunciado na imprensa nacional, no 
primeiro semestre de 2006.

Elaborado sem incorporar contribuições do Movimento 
dos Atingidos por Barragens (MAB) e de outros grupos so-
ciais, o Relatório de Impacto Ambiental (Rima) conclui que 
“o conjunto de obras do Rio Madeira criará meios para a 
integração do extenso território pan-americano, amplian-
do o potencial econômico de vastas áreas e propiciando a 
elas melhor condições de desenvolvimento social”. 

Apesar disso, na relação de apenas 35 “impactos negati-
vos” considerados no Rima, para 12 deles se afirma que 
“não há medidas para esse impacto”. E, dentre os demais, 
as medidas propostas são vagas, como no que se refere ao 
impacto “desestruturação social e política”, cuja medida 
proposta é a “comunicação prévia e estímulo à participa-
ção social”11. E, como “ações para corrigir ou compensar 
os impactos negativos dos projetos”, uma rara referência à 
população local, o Rima aponta a surpreendente medida: 
“formação de pessoas para desempenhar tarefas durante a 
implantação dos empreendimentos”.
 
Tendo em vista a velocidade com que o projeto avança 
para ser implantado, é necessário o conhecimento mais 
detido do posicionamento das populações afetadas acerca 
dessas medidas, seus questionamentos e propostas.

Ademais, considerando-se a afirmação do Rima de que 
“a construção do sistema de navegação incorporado às 
usinas (hidrelétricas) tornará o Rio Madeira integralmente 
navegável e constitui o primeiro passo para a formação de 
um sistema hidroviário a ser formado além do próprio Rio 
Madeira, pelos Rios Guaporé, Beni (na Bolívia) e Madre 
Dios (no Peru)12, é necessário garantir que os estudos não 
se detenham apenas aos impactos à jusante, ou seja, rio 
abaixo de Porto Velho, mas também à montante, incluindo 

além do Brasil, as suas repercussões na Bolívia e no Peru.

MINERAÇÃO
Segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral 
(DNPM), a silvinita (potássio) é utilizada principalmente na 
agricultura e foi encontrada pela Petrobrás em depósitos 
profundos (de 980 a 1.140 m de profundidade), em sua 
maior parte situados em municípios da calha ou influência 
do Rio Madeira, principalmente em Nova Olinda do Norte e 
Itacoatiara. As reservas de Nova Olinda do Norte seriam em 
torno de 520 milhões de toneladas de minério, com teor de 
28,8% de cloreto de potássio. Já as reservas do município 
de Itacoatiara são de 659 milhões de toneladas, com teor 
de 17,7% de cloreto de potássio. A Petrobrás possui direitos 
minerários que, em 2006, estavam assim distribuídos:

Quadro 1: direitos minerários de silvinita

 

Município

Áreas 
com 

conces-
são de 
lavra

Aguar-
dando 

concessão 
de lavra

Alvarás de 
pesquisa TOTAL

Nova Olinda do 
Norte 5 3

Borba 1

Autazes e Nova 
Olinda 3

Itacoatiara 1 16

Silves 1

Autazes e 
Itacoatiara 4

Itapiranga e 
Silves 3

Autazes e Silves 1

Itacoatiara e S. 
Sebastião do 

Uatumã
1

Itacoatiara e 
Silves 6

TOTAIS 8 4 32 44

Fonte: Apresentação feita por Fernando Lopes Burgos, Chefe do DNPM/Am, em 
04/04/2006, na Audiência Pública realizada  para apreciação do Projeto 
Silvinita, com o título “Localização dos Direitos Minerários da Petrobrás 
outorgados pelo DNPM relativos aos depósitos de Potássio”.

de projetos governamentais e empresariais. Com exceção 
dos trechos de 100 km entre Manaus e Careiro (Castanho) 
e de 200 km entre Humaitá e Porto Velho, esta estrada está 
sem condições de tráfego há mais de 10 anos. O Estudo 
de Impacto Ambiental (EIA) correspondente à recuperação 
da BR-319 encontra-se em elaboração. Segundo o Decreto 
Presidencial, de 02 de Janeiro de 2006, que estabelece a li-
mitação administrativa provisória nas áreas que especifica 
da região de entorno da BR-319, no estado do Amazonas, 
ele refere-se a uma área de 15.393.453 ha.
 
Inaugurada no início da década de 80, esta rodovia cru-
za, em Humaitá, com a rodovia Transamazônica (BR-230), 
objeto de projetos sob a coordenação do Instituto Nacio-
nal de Colonização e Reforma Agrária (Incra), como os 
Projetos Integrados de Colonização (PIC) Juma e Matupi. 
Objetivando a incorporação das terras do entorno dessas 

rodovias ao mercado de commodities, incentivos foram 
dados para o plantio de grãos e exploração agropecuária, 
fomentados por projetos governamentais como o “3º Ciclo 
de Desenvolvimento” e o “Zona Franca Verde”, do gover-
no do Amazonas.
 
O governador Gilberto Mestrinho (1983-86) iniciou seu 
mandato oferecendo incentivos à instalação de projetos 
de produção de grãos pelos chamados “russos”, famílias 
de ucranianos provenientes do Paraná. A partir de 1987, o 
projeto “3º Ciclo de Desenvolvimento” foi implantado nos 
governos de Amazonino Mendes (1987-90 e 1995-2003) 
com a pretensão de que a agricultura seria o “3º Ciclo” do 
estado, após os chamados “ciclos” da extração da borracha 
e o da Zona Franca de Manaus.

Atualmente, no governo Eduardo Braga (2003), o proje-

DEPOIS DO APOGEU DA BORRACHA (ACIMA) E DA ZONA FRANCA, GOVERNO DO AM INCENTIVA PROJETOS DE PECUÁRIA E PLANTAÇÃO DE GRÃOS:  3o CICLO
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tivas de aquisição de florestas para preservação, visando 
a comercialização de créditos de carbono.

A expansão da produção e comercialização da soja ganhou 
um grande impulso no Amazonas, e vem sendo estimulada 
pelos governos federal e estadual e pela iniciativa privada. 
O Grupo André Maggi, por exemplo, foi bastante benefi-
ciado pela estruturação da hidrovia Madeira-Amazonas e 
do porto de Itacoatiara, que permitiram um aumento em 
60% das margens de lucro da cultura da soja entre Ron-
dônia e Amazonas, em comparação com o período em que 
o escoamento da produção era realizado pelos portos de 
Santos (SP) e Paranaguá (PR).

O município de Humaitá, região com grandes áreas de cam-
pos naturais, destaca-se pela ampliação da produção de so-
ja, possuindo atualmente 15.000 hectares de área plantada. 
Vale lembrar que os recentes governos do estado do Ama-
zonas têm apoiado o agronegócio através, por exemplo, 

dos projetos já mencionados  “3º Ciclo de Desenvolvimen-
to” e o “Zona Franca Verde”, que propõem a concessão de 
incentivos fiscais e orientação técnica para a instalação da 
produção de grãos na região sul do Amazonas.

Ainda que a soja venha expandindo-se rapidamente, são 
a pecuária e a exploração de madeira, as atividades em-
presariais predominantes nos vales do Madeira e Purus, 
que rivalizam com as atividades extrativistas e agrícolas 
empreendidas por ribeirinhos e indígenas nas calhas dos 
respectivos rios. O município de Boca do Acre, por exem-
plo, já possui o maior rebanho bovino do Amazonas. Ao 
longo do Rio Madeira, especialmente no trecho próximo a 
Manicoré, a criação de gado já domina grandes extensões 
das margens do rio. 

A dinâmica mais freqüente de implantação destas ativi-
dades inicia-se com o desmatamento de áreas e posterior 
plantio de pasto para garantir a titulação da terra, ou pa-

A PECUÁRIA E A PRODUÇÃO MADEIREIRA SÃO AS ATIVIDADES PREDOMINANTES NO VALE DO MADEIRA: DESTRUIÇÃO DA FLORESTA E DE SEUS POVOS

O Relatório da Comissão Especial de Política Mineral, da 
Assembléia Legislativa do estado do Amazonas, em de-
zembro de 2004, registra a existência de importantes de-
pósitos de ouro no Rio Madeira (municípios de Humaitá e 
Manicoré). Em  Apuí e Novo Aripuanã, foram encontradas 
ocorrências importantes de calcários dolomíticos (ricos em 
magnésio) em rochas. Quanto à extração de ouro, é alu-
vional e feita em cursos d’àgua da bacia do Rio Madeira, 
no trecho entre Humaitá e Novo Aripuanã, de maneira 
artesanal e, geralmente, em períodos em que o preço do 
metal está elevado. Além desses, o DNPM registra auto-
rizações de pesquisa de tantalita e tungstênio em Porto 
Velho e em Canutama.

Os conflitos em torno da atividade extrativista acirraram 
com a frente garimpeira que alcançou Apuí e Novo Ari-
puanã. Em janeiro de 2007, as estimativas  assinalavam 
dois mil  garimpeiros atuando no Rio Juma. Esta pressão 
demográfica sobre a população de 18.790 habitantes ime-
diatamente elevou a tensão social na região.

Naquele mesmo mês, a Agência Brasileira de Inteligên-
cia (Abin) anunciou que iria investigar a extração ilegal 
de ouro em terras tituladas de um assentamento do Incra 
no município de Novo Aripuanã13.  Ainda em janeiro, o 
DNPM iniciou o processo de mapeamento mineral e de 
legalização da área, para facilitar o controle do fluxo 
de pessoas na região e monitorar as riquezas extraídas 
das grotas.

O MERCADO DE TERRAS NO SUL DO AMAZONAS 
E OS CONFLITOS DE TERRA
Para além da mineração, registra-se um rápido avanço 
da fronteira agropecuária, a intensificação da exploração 
madeireira e a ocupação ilegal de terras públicas como 
características marcantes dos municípios situados nas ca-
lhas dos rios Madeira e Purus. Esta situação apresenta-se 
fortemente agravada nos municípios do sul e sudeste do 
estado do Amazonas, como Lábrea, Boca do Acre, Humai-
tá, Apuí, Manicoré e Novo Aripuanã. Estas são as áreas 
que constituem as mais importantes frentes de expansão 
agropecuária do estado, apresentando, nos últimos anos, 
índices significativos de desmatamento ocasionados pela 
expansão do plantio de soja e da pecuária e pela extração 
ilegal de madeira. Em um sentido contrário, mas também 
com pressões sobre o preço das terras, ocorrem as inicia-

“De um modo geral, podemos afirmar que o diagnós-
tico e as propostas do EIA/Rima ficaram num nível de 
generalidade pouco adequada à magnitude do empre-
endimento. As medidas propostas são poucas e super-
ficiais e, embora saibamos que os empreendedores não 
podem assumir o papel do Estado, uma maior precisão 
se faz necessária, principalmente naquelas que afetam 
diretamente a qualidade da vida da população local.”
 

Simone Tavares Coelho,
Lais da Costa Manso e 

Maria Cristina Meirelles 

Diagnóstico Genérico, 
Faltam Análise e 

Conclusões Consistentes  
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“O EIA especifica... a exclusão do trecho que poderia 
implicar em possíveis impactos sobre a Bolívia, obri-
gando o projeto a ser binacional. Esta opção por fugir 
dos problemas mais complexos também se reflete na 
definição das áreas direta e indiretamente atingidas 
pelo empreendimento. Neste caminho, há uma cla-
ra opção por querer restringir ao município de Porto 
Velho, principalmente, os impactos socioeconômicos, 
por razões de custos e de abrangência. Quando não há 
como deixar de considerar que a construção das Usi-
nas de Jirau e Santo Antônio é um projeto de dimensão 
e impacto regional, que tem conseqüências imediatas 
sobre as condições de vida, a reorganização econômi-
ca e o fluxo migratório do estado de Rondônia.”
 

Sílvio Rodrigues Persivo Cunha 

Fuga dos Problemas 
Complexos  
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BRO Grupo Cassol iniciou suas atividades no Amazonas em 
1977, nos setores madeireiro e agropecuário e, atualmente, 
dedica-se ao setor de geração e comercialização de energia 
elétrica, possuindo cinco pequenas hidrelétricas. Ivo Cas-
sol, governador de Rondônia, declarou ter comprado três 
mil hectares de terra no Rio Ituxi e teria, supostamente, 
autorização do Ministério de Minas e Energia para fazer o 
inventário hidrelétrico da área.
   
Este cenário de diversificadas estratégias de controle de 
recursos naturais por grupos empresariais tem gerado a 
intensificação de conflitos pela terra no local. Rivalizando 
com madeireiros e criadores de gado, posseiros apoiados 
por sindicatos de trabalhadores rurais e movimentos so-
ciais estão também empenhados no controle pela terra e 
pelo uso dos recursos naturais. Esta situação manifesta-se, 
por exemplo, na área de fronteira do município de Lá-
brea com os estados de Rondônia e Acre, local onde se 
desenrola o mais recente e conhecido conflito fundiário 
do Amazonas, envolvendo madeireiros, latifundiários 
e agricultores.

Em Lábrea, no local conhecido como Gleba Ituxi, uma 
área pertencente à União, de aproximadamente 25 mil 
hectares, é disputada por 400 famílias de posseiros que 
lá residem há cerca de 10 anos, cultivando roçados e 
realizando atividades extrativistas. A área é rica em ma-
deira de lei  e vem sendo disputada por madeireiros e 
fazendeiros que possuem terras nas áreas vizinhas. As 
constantes ameaças levaram os posseiros a reivindicar 
a criação de um assentamento na área. A existência de 
grandes irregularidades, como grilagem, desmatamentos 
e retiradas ilegais de madeira, fez com que o Incra sina-
lizasse, em 2005, com a possível arrecadação de 12 mil 
hectares para a criação de um Projeto de Desenvolvimen-
to Sustentável (PDS) para o assentamento dos posseiros 
residentes na área.

Um fazendeiro da área reagiu à possibilidade da cria-
ção do assentamento, solicitando ao Instituto de Pes-
quisa Ambiental da Amazônia (Ipam) um projeto de 
manejo florestal para a área de conflito. Porém, duran-
te a vistoria, os procuradores do Incra-AM detectaram 
que a Gleba Ituxi teve um aumento irregular de mais 
de 60 mil hectares, comparado com o título de terra 
expedido pelo governo do Amazonas, no começo do 
século passado.

O conflito ainda continuava no verão de 2007. O Incra não 
criou o assentamento e o fazendeiro com terras próximas 
ao acampamento obteve, na comarca de Lábrea, sucessi-
vos mandatos de reintegração de posse15. Novos acampa-
mentos foram construídos pelos posseiros e novas, e cada 
vez mais violentas, ações de intimidação têm ocorrido, re-
sultando, inclusive, no assassinato de agricultores16.
        
Correspondendo a 8,9% da população do estado do Ama-
zonas - de 2.812.557, segundo o Censo Demográfico 2000 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
os municípios cortados pelo Rio Madeira, com exceção de 
Humaitá e Novo Aripuanã, possuem a maior parte da sua 
população residindo fora das áreas urbanas17. 

Quadro 2: população dos municípios no rio madeira(Am) e 
Taxa de urbanização

GOVERNADOR IVO CASSOL: GRUPO TERIA “SUPOSTA” AUTORIZAÇÃO PARA ESTUDO  

ra prevenir futuras ocupações. A pastagem configurou-se 
como o mecanismo mais barato de ocupar terras desmata-
das, possibilitando um lucro substancial quando a terra é 
revendida. No caso das regiões pesquisadas, as iniciativas 
de recuperação de rodovias, como a BR-319 (Manaus - 
Porto Velho), atraem grileiros e contribuem para uma ele-
vação significativa do preço das terras próximas a estas 
estradas, reiterando a associação entre desmatamento e 
maximização de ganhos especulativos.

A retirada de madeira de lei tem se ampliado nas áre-
as pesquisadas nos últimos anos. O município de Lábrea, 
por exemplo, ostenta o título estadual de campeão de des-
matamento, tendo aumentado em 87% a área desmatada, 
entre os anos de 2003 e 2004, em função da derrubada 
ilegal de suas florestas de cedro e mogno, especialmente 
no entorno da BR-364 (Cuiabá - Porto Velho - Rio Branco) 
e da Transamazônica (BR-230).
 
Segundo dados do Mapa do Desmatamento, realizado pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), em 2004, 
Lábrea aumentou em mais de 150 km² sua área desmatada 
entre 2003 e 2004, elevando a mesma de 175,07 km² pa-
ra 328,97 km². As mudanças no comércio internacional14 
explicam parcialmente o grande crescimento da extração 
de madeira no Brasil. A diminuição das florestas tropicais 
dos países asiáticos tem-se refletido na redução da oferta 
e na elevação internacional dos preços das madeiras no-
bres, abrindo novas perspectivas de mercado. Empresas 
madeireiras asiáticas vem se deslocando para a Amazônia 
brasileira, provocando o avanço da fronteira madeireira 
na região. 

A exploração do potencial hidrelétrico dos rios (especial-
mente o Rio Purus) assinala o alargamento das possibi-
lidades de exploração dos recursos  naturais do sul do 
Amazonas. A situação de Lábrea é emblemática neste 
sentido. Em julho de 2005, funcionários do Grupo Cassol 
foram surpreendidos quando estavam prestes a dinamitar 
cachoeiras para a construção de uma usina hidrelétrica no 
Rio Ituxi, situado ao sul de Lábrea. O projeto do Grupo era 
construir uma hidrelétrica destinada a gerar 100 megawat-
ts de energia. Segundo dados da Companhia Elétrica do 
Amazonas (Ceam), o maior município do interior, Itaco-
atiara - onde se situa o porto da Hermasa de escoamento 
de soja, com 78,8 mil habitantes - possui demanda para 
menos de 20 mil megawatts.
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INÚMEROS CONFLITOS SOCIAIS OCORREM NAS ÁREAS DE GARIMPO: VIOLÊNCIA E GRILAGEM

Municípios População Total População Urbana (%)

Apuí 13.864 44,18

Autazes 24.345 41,7

Borba 28.619 39,3

Humaitá 32.796 73,15

Itacoatiara* 72.105 64,4

Manicoré 38.038 40,32

N. O. Norte 23.725 42,5

N. Aripuanã 17.119 52,9

TOTAL 250.611

(*) Itacoatiara aparece nesse quadro porque parte do seu território fica à 
margem esquerda do Rio Amazonas, onde o Rio Madeira deságua 
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Já no estado de Rondônia, os municípios situados à mar-
gem do Rio Madeira constituem 28% do total de 1.380.952 
habitantes, com taxa de urbanização inferior a 50%.

Dessa população considerada como rural pelos órgãos 
oficiais, o Censo Agropecuário do IBGE (1995-96) re-
gistrava, no Amazonas, a existência de 83.289 estabe-
lecimentos, dos quais 15.946 situados em municípios 
na área de implantação da BR-319 e do Rio Madeira, 
correspondendo a 19,1% dos estabelecimentos. No es-
tado de Rondônia foram registrados 76.956 estabele-
cimentos, dos quais 30.566 situados na meso-região 
Madeira-Guaporé, correspondendo a 39,7% do total 
dos estabelecimentos do estado.

Na área de implantação da BR-319 (no Amazonas) e do 
Rio Madeira (Amazonas e Rondônia), é significativo o 
número de Unidades de Conservação, sejam elas federais 
ou estaduais. A maioria delas consta na categoria de Uso 
Sustentável, mas existem também Unidades de Proteção 
Integral, como Estações Ecológicas e Parques Estaduais, 
em Manicoré, Apuí, Porto Velho e Guajará-Mirim (quadros 
5, 6 e 7).

Há 41 Projetos de Assentamento (PA), instalados pelos 
órgãos fundiários federais e estaduais e distribuídos por 
todos os municípios da área do Complexo do Madeira, 
no estado do Amazonas (Apuí, Autazes, Beruri, Bor-
ba, Canutama, Careiro, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, 
Lábrea, Manaquiri, Manicoré, Nova Olinda do Norte e 
Novo Aripuanã). Esses projetos são designados pelas 
categorias de assentamento (PA), extrativista (PAE) 
e de desenvolvimento sustentável (PDS), e totalizam 
5.830.756,17 ha e 15.310 famílias, correspondendo a 
48,09% do total de famílias assentadas nesta unidade 
da federação (quadro 4). 

“Faltam informações imprescindíveis para avaliação da 
adequabilidade das propostas (que também não con-
sideram a implantação das UHEs). Também não foram 
encontradas referências sobre estudos e propostas de 
organização territorial para as vilas e vilarejos do mu-
nicípio. O EIA – Rima e outros estudos complemen-
tares tratam superficialmente dos rebatimentos dos 
impactos sobre o território.” 

Rajindra Singh 

Impactos sobre o Território 
Estudados Superficialmente 

UM EIA-RIMA CHEIO DE FALHAS...

QuAdro 3: população dos municípios no rio madeira(ro)
e Taxa de urbanização
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OS GARIMPOS ATINGIRAM O ÁPICE DE SUA PRODUÇÃO NO RIO MADEIRA NA DÉCADA DE 80

crÉdiTos de cArBoNo
e AQuisição de TerrAs
Em Manicoré, destaca-se uma nova atividade empresarial 
que vem aquecendo o mercado de terras. No entanto, ao 
contrário das atividades típicas relativas ao uso da terra, 
esta não provoca o desmatamento na região. Trata-se das 
iniciativas de compra de terras para a preservação flores-
tal, cujo objetivo principal é evitar a derrubada da vegeta-
ção e, com isso, a liberação de toneladas de gás carbônico 
(CO2) na atmosfera19.

A região do Rio Madeira, do ponto de vista destas ONGs 
- que, atualmente,  estão realizando uma campanha por 
terras a serem protegidas - seria considerada uma “região 
de risco”. Um dos idealizadores desta campanha, o em-
presário sueco-britânico Johan Eliasch, comprou 18.600 

Quadro 4: caracterização de conflitos e tensões nas comunidades ribeirinhas impactadas por hidrelétricas18

UHE Samuel Ribeirinhos Atingidos

Candeias do Jamari

Perda das formas de vida tradicionais, da caça, da pesca, da roça, da moradia na beira do rio, do livre acesso aos recursos 
naturais; perdas de valores culturais, imateriais, como lugares onde foram enterrados os parentes; perda dos banhos; 
impedimento de aproximação do local onde ficava a cachoeira, pelos funcionários da empresa; precariedade das casas 

entregues quando da remoção e da estrutura do local conforme as promessas feitas

Triunfo e Linhas 631, 645 e 647
Pouco caso dos responsáveis pelo empreendimento; falta de assistência da empresa e dos órgãos públicos; pouco caso do 

Incra até hoje; falta de cumprimento das promessas feitas; reclamações da forma como foram deixados no local para o qual 
foram deslocados compulsoriamente; isolamento; falta de infra-estrutura

São Carlos Sérios problemas decorrentes da escassez de peixes, mudanças no rio; interferências nos seus modos de vida. A maioria dos pescadores 
faz parte do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e temem sofrer novamente, caso seja implementado o Complexo Madeira

UHE do Madeira Ribeirinhos Ameaçados

Comunidades próximas a Porto 
Velho (Santo Antônio, São Domingos, 

Engenho Velho, São João Batista, 
Niterói, Maravilha, Brasileira, Bom Cera)

Vêm sofrendo grande pressão por parte dos empreendedores e dos governos; alvos de promessas; divisão dos grupos; 
liberação de recursos como forma de atração e convencimento de adesões; falta de acesso a informações sobre a real 
situação de licenciamento do empreendimento e dos impactos nas suas vidas; alvo de organizações governamentais e 

não governamentais

Comunidades entre Porto Velho e 
a Cachoeira do Teotônio (Teotônio, 
Jatuarana, Morrinho, Amazonas, 

Sacaca, Porto Seguro)

Situação bem parecida com as comunidades próximas a Porto Velho, com o diferencial de estarem mais unidas e mais 
desconfiadas. Têm colaborado para denunciar as ações de empreendedores nas comunidades

Comunidades entre Jaci-Paraná e 
Abunã (Jaci-Paraná , Jirau, Mutum 
Paraná, Fortaleza do Abunã, Abunã, 

Araras)

Processo de convencimento e tentativa de atrair adesões da população muito forte; a maioria está a favor do 
desenvolvimento do empreendimento, confiantes nas possíveis vantagens que terão

Comunidades próximas a Guajará 
Mirim (Nova Mamoré, Iatá, Guajará-

Mirim, Ribeirão)
Estão mais isolados das discussões e do foco dos empreendedores e das organizações não governamentais nesse momento

Comunidades da Bolívia 
(Guayaramerin, Nova Esperanza, 

Ribeiralta, Cobija)

Os campesinos estão bastante preocupados com os impactos desses projetos sobre as suas vidas. Desconhecem os impactos 
de um empreendimento como esse, mas são, na sua maioria, contrários a ele. Muitos receberam o título da terra há pouco 

tempo e temem perder essa conquista

hectares nos municípios de Manicoré, Humaitá, Lábrea e 
Itacoatiara, em 17 de junho de 2006, em São Paulo, ao 
custo de R$1.600.000,00. Em nome da Florestal da Ama-
zônia Ltda20, ele adquiriu parte das terras do grupo esta-
dunidense GMO Renewable Resources, que controlava a 
madeireira Gethal - uma das poucas madeireiras na Ama-
zônia a ostentar o selo verde ou selo do FSC (Conselho de 
Certificação Florestal). Tal estratégia empresarial, idealisti-
camente voltada para reduzir a emissão de gases que cau-
sam o efeito estufa, prevê que os proprietários de florestas 
preservadas possam também vender créditos de carbono.

De acordo com a legislação ambiental, só quem realiza 
reflorestamento poderia vender créditos de carbono – tí-
tulos dados a países que contribuem para a redução de 
poluentes. Tais créditos podem ser adquiridos pelas nações 
que mais emitem estes gases. Aqueles que só conservam 

Municípios População Total População Urbana (%)

Porto Velho 334.661 44.18

Guajará Mirim 38.045 41.7

Nova Mamoré 14.778 49

TOTAL 387.484
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“O EIA-Rima não faz qualquer comentário sobre a 
Vigilância Sanitária. É preciso considerar o interesse 
de fortalecer a Vigilância Sanitária antes que a cida-
de receba o grande número de imigrantes previsto no 
EIA-Rima.” 

Silas Antônio Rosa

Falta Estudar a Necessidade 
de Vigilância Sanitária 

UM EIA-RIMA CHEIO DE FALHAS...

“A falta de saneamento é um problema crônico de 
Porto Velho. Com o empreendimento das Hidrelétricas 
do Rio Madeira este problema se agravará tanto que 
deixará de ser uma mudança meramente quantitativa 
e adquirirá foro de mudança qualitativa: será um novo 
problema decorrente do empreendimento. A forma 
adequada e racional de encará-lo é, mais uma vez, a 
prevenção. Devem ser colocados entre os itens a serem 
ressarcidos socialmente, a participação do empreen-
dedor na solução dos dois entraves que o município 
encontra para resolver o problema: o pagamento do 
passivo com a CAERD e a elaboração do projeto, se-
guido do financiamento de sua aplicação.” 

Silas Antônio Rosa

Faltam Análise e Soluções 
para o Aumento dos 

Problemas de Saneamento

dos Pequenos Agricultores (MPA). Ao final do encontro, 
organizações de três países reafirmaram os compromissos 
assumidos em Cobija, declarando serem terminantemen-
te contrárias à construção das represas no Rio Madeira e 
exigindo providências dos órgãos governamentais para a 
anulação do processo de licenciamento das Usinas de San-
to Antônio e Jirau e a recusa, em sua totalidade, do projeto 
do Complexo do Rio Madeira. 

Os povos indígenas, cujos territórios encontram-se amea-
çados de intrusão em virtude do adensamento das ações 
oficiais na região do Madeira, também estariam se mobi-
lizando em consonância com os demais movimentos so-
ciais. Em Rondônia, segundo dados da Fundação Nacional 
do Índio (Funai), a população indígena é de 6.314 pessoas. 
No estado do Amazonas, em 2006, esta instituição registra 
uma população de 83.966 indígenas, enquanto dados do 
Instituto Socioambiental (ISA) registram, para o mesmo 
ano, o número de 125.582 índios, em 169 Terras Indígenas 
(TI) - 43 em estudo, 6 delimitadas, 10 declaradas, 103 re-
gularizadas e 7 homologadas.

Na área de implantação da BR-319 e do Rio Madeira, tanto 
no Amazonas quanto em Rondônia, é bastante expressiva 
a presença indígena, como se pode observar nos quadros 
8 e 9.

A intrusão de territórios indígenas em conseqüência da 
instalação de projetos de infra-estrutura é bastante co-
mum na Amazônia. Em Humaitá, um relatório do Núcleo 
de Pesquisas em Ciências Humanas e Sociais (NCPHS, 
2006) afirma que “o contato definitivo entre Kawhiwa e 
não indígenas deu-se com a abertura da Transamazônica 
e com a exploração de minérios pela Paranapanema, além 
de projetos de colonização implementados pelo Incra”. O 
mesmo relatório registrou na proximidade da Aldeia Ma-
fuí, dos Tenharim, uma vila na qual os moradores vivem 
“praticamente da extração de madeira (várias serrarias)” e 
“estão cercados por fazendas; e ainda tem a rodovia do Es-
tanho (na divisa entre o Amazonas e Rondônia), que tem 
muita plantação de arroz e soja, tudo mecanizado.”

Atualmente, os diferentes grupos e organizações sociais 
estão discutindo uma agenda comum capaz de disciplinar 
os esforços e exigir um acompanhamento mais detido das 
ações governamentais, tanto as de implementação de hi-
drelétricas como as de restauração de rodovias.

as florestas não poderiam vendê-los. Johan Eliasch está 
empenhado em alterar esta cláusula. Em agosto de 2007, 
a página eletrônica da Organização Não Governamental 
(ONG) Cool Earth – que se compromete a proteger e com-
prar terras na Amazônia -  contabilizava doações de mais 
de 20 mil pessoas em todo mundo, somente na primeira 
semana de sua campanha21.

moVimeNTos sociAis NA cAlHA do mAdeirA
Contrastando com as estratégias empresariais e com a 
ação governamental, inúmeras iniciativas de mobilização 
de povos indígenas, ribeirinhos, famílias agro-extrativis-
tas e demais atingidos pelos impactos socioambientais das 
ações desenvolvimentistas foram realizadas. Novos mo-
vimentos sociais e identidades coletivas estão emergindo 
nesta região, delineando um padrão próprio de relação po-
lítica, inclusive com características transnacionais.

Deste modo, nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2007, a Fede-
ración Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando 
(FSUTCP), com o apoio do Foro Boliviano sobre Medio Am-
biente y Desarollo (Fobomade), realizou em Cobija, Bolívia, 
o seminário “Impactos ambientales e sociales del Complejo 
Hidroelectrico del rio Madera”22. O principal objetivo do en-
contro foi promover um debate sobre os problemas advindos 
com a implementação do Complexo Madeira, de modo a es-
timular que as comunidades do norte amazônico da Bolívia 
participem mais ativamente das decisões a serem tomadas. 

Como fruto deste encontro, os representantes de povos e 
comunidades da região presentes, tanto da Bolívia quanto 
do Brasil, decidiram convocar a solidariedade dos povos 
do mundo em defesa do território amazônico. Conside-
rando as conseqüências do Complexo Hidrelétrico do Rio 
Madeira, tomaram a decisão de constituir o Movimento 
Social em Defesa da Bacia do Rio Madeira e da Região 
Amazônica, consolidando a aliança das comunidades e 
povos para a defesa dos seus direitos e territórios. O pro-
nunciamento dos povos amazônicos dos dois países foi 
encaminhado aos presidentes da Bolívia e do Brasil, Evo 
Morales e Luiz Inácio Lula da Silva, respectivamente.

Nos dias 05 e 06 de março de 2007, foi realizado o 2º 
Encontro do Movimento Social em Defesa da Bacia do 
Rio Madeira e da Região Amazônica. Dessa vez estive-
ram presentes também representantes do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e do Movimento 

“A projeção do aumento populacional está sub-
dimensionada e não reflete o aumento da migração 
decorrente de uma grande obra.” 

Artur de Souza Moret 

Estimativa e Impactos do 
Aumento Populacional 

Negligenciados

UM EIA-RIMA CHEIO DE FALHAS...

“As medidas de mitigação/compensação do empre-
endimento, sobre as infra-estruturas viárias afetadas 
(rodo, fluvial e ferroviária), bem como sobre portos, es-
tações e terminais rodoviários, devem ser inseridas no 
contexto global do desenvolvimento (da macro-região, 
do estado, da área de Reorganização Territorial e da 
cidade de Porto Velho).” 

Rajindra Singh

Falta Relação com o 
Desenvolvimento Regional 

e Local 
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TIPO NOME DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO FEDERAL EXTENSÃO (HA) ATO DE CRIAÇÃO MUNICÍPIO

Uso Sustentável Floresta Nacional de Balata-Tufari 521.740,00 Decreto de 17/02/2005
Tapauá e

Canutama

Uso Sustentável Floresta Nacional de Humaitá 
494.090,00

(468.790)

Decreto Nº 2.485, de 

02/02/1998
Humaitá

Uso Sustentável Floresta Nacional do Jatuarana 863.067,00 Decreto de 19/09/2002 Borba

Uso Sustentável Reserva Extrativista do Lago do Capanã Grande 305.628,00 Decreto de 03/06/2004 Manicoré

TOTAL 2.184.525,00

Quadro 5: Amazonas - unidades de conservação Federais com incidência em municípios na Área de implantação da Br-319 
e do rio madeira

Fonte: Ibama

Quadro 6: Amazonas - unidades de conservação estaduais com incidência em municípios na Área de implantação da Br-319 
e do rio madeira

TIPO NOME DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO FEDERAL ATO DE CRIAÇÃO MUNICÍPIO

Uso Sustentável Área de Proteção Ambiental - Lago do Ayapuá
Decreto Nº 12.836

de 09/03/1990

Anori, Beruri

e Tapauá

Uso Sustentável Floresta Estadual de Apuí
Decreto Nº 24.812

 de 25/01/2005
Apuí

Uso Sustentável Floresta Estadual do Aripuanã Decreto Nº 24.807 de 19/01/2005 Apuí

Uso Sustentável Floresta Estadual de Manicoré Decreto Nº 24.806, de 19/01/2005 Manicoré*

Uso Sustentável Floresta Estadual do Sucunduri Decreto Nº 24.808 de 20/01/2005 Apuí

Proteção Integral Parque Estadual do Guariba Decreto No. 24.805 de 19/01/2005 Manicoré

Proteção Integral Parque Estadual do Sucunduri Decreto No. 24.840 de 21/01/2005 Apuí

Uso Sustentável Reserva de Desenvolvimento Sustentável  Aripuanã Decreto Nº 24.811, de 21/01/2005 Apuí

Uso Sustentável Reserva de Desenvolvimento Sustentável Bararati Decreto Nº 24.813, de 25/01/2005 Apuí

Uso Sustentável Reserva de Desenvolvimento Sustentável Canumã Em fase de criação Nova Olinda do Norte e 
Borba

Uso Sustentável Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagacú-Purus Decreto Nº 23.723 de 05/09/2003 Anori, Beruri, Coari e Tapauá

Uso Sustentável Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Amapá Em fase de criação Manicoré

Uso Sustentável Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Madeira Decreto N° 26.009 de 03/07/2006 Novo Aripuanã e Manicoré

Uso Sustentável Reserva Extrativista Guariba - Novo Aripuanã e Apuí

TOTAL

Fontes: Ipaam, 2007. (http://www.ipaam.br/areas.html) (http://www.ipaam.br/legislacao/ESTADUAL/)
Agência de Florestas do AM (http://www.florestas.am.gov.br/programas_02.php?cod=1222)
(*) Casa Civil do Amazonas (http://www.casacivil.am.gov.br/ver_lei.php?cod_lei=804)

Quadro 4: projetos de Assentamento Federais e estaduais na região do complexo madeira no estado do Amazonas

MUNICÍPIO Nome do P.A. RESPONSABILIDADE ÁREA (HA) NÚMERO DE FAMÍLIAS 
ASSENTADAS

Apuí

PA Rio Juma

PAE Aripuanã Gurariba

PAE São Benedito

Federal

Estadual

Federal

689.000,00

1.226.748,89

67.822,61

6.134

47

54

Autazes

PA Sampaio

PAE Canaã 

PAE Acará

PAE Novo Jardim

Federal

Estadual

Federal

Estadual

12.670,00

133.936,00

141.818,00

37.596,50

259

92

262

50

Beruri

PA Beruri

PA Caviana

PAE Purus

Federal

Federal

Federal

38.200,00

5.568,77

900.000,00

231

149

788

Borba

PA Puxurizal

PA Piaba

PAE Abacaxis

PAE Trocanã

PAE Tupana Igapó Açu I

PAE Maripiti

Federal

Federal

Estadual

Federal

Estadual

Federal

4.414,66

3.400,83

687.633,55

69.812,55

138.435,00

108.411,72

92

107

72

202

58

321

Canutama PA São Francisco Federal 18.120,0 262

Careiro

PA Nova Residência

PAE Castanho

PA Espigão do Arara

PA Panelão 

Federal

Estadual

Federal

Federal

1.918,35

86.726,00

4.733,00

3.633,25

26

249

129

250

Humaitá PA Botos Estadual 101.397,65 148

Iranduba PDS Nova Esperança Estadual 317,68 20

Itacoatiara PA Engenho Federal 2.973,00 122

Lábrea

PA Umari

PA Paciá 

Gedeão

Federal

Federal

Estadual

9.017,10

5.221,37

11.898,80

145

136

126

Manaquiri
PA Manaquiri  I – Gleba 06

PA Manaquiri II – Gleba 07

Federal

Federal

4.095,00

7.042,00

56

58

Manaquiri
PDS Mandioca

PAE Bela Vista II

Estadual

Federal

5.455,00

64.845,42

50

1.826

Manicoré

PA Matupi

PA Matupiri

PAE Jenipapos

Resex do Lago Capanã Grande

RDS Amapá

PAE Onças 

Federal

Estadual

Estadual

 

Estadual

Federal

34.344,9

9.712,20

40.401,18

304.146,28

216.108,73

9.500,00

401

58

389

190

300

196

Nova Olinda do Norte

PA Paquequer

PA Curupira

PAE Abacaxis II

Federal

Estadual

Federal

5.439,13

169.442,43

287.098,62

332

299

362

Novo Aripuanã PA Acari Federal 161.700,00 262

TOTAL 5.830.756,17 15.310

Fonte: Incra
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continuação do Quadro 8: Amazonas -  povos e Terras indígenas em município na Área de implantação da Br-319 e do 
rio madeira

POVO
(Fonte: ISA) POPULAÇÃO TERRA INDÍGENA

(Fonte: Funai)
SITUAÇÃO

(ISA)
MUNICÍPIO

(Fonte: Funai) EXTENSÃO (HA)

Apurinã
3.256

(Funasa, 2006)

Acimã

Alto Sepatini

Apurinã Igarapé Mucuim

Apurinã Igarapé São João

Apurinã Igarapé Tauamirim

Apurinã km 124 BR-317

Boa Esperança

Boca do Acre

Caititu

Paumari do Lago Marahã (ISA, 2006)

Paumari do Lago Paricá (ISA, 2006)

São Pedro do Sepatini

Seruini/Marienê

Torá

Tumiã

Homologada

Homologada

Declarada

Declarada. em demarcação

Homologada

Homologada

?

Homologada

Homologada

Homologada (ISA, 2006)

Homologada (ISA, 2006)

Homologada

Homologada

Homologada

Homologada

Lábrea

Lábrea

Lábrea

Tapauá

Tapauá

Boca do Acre e Lábrea

Canutama

Boca do Acre e Lábrea

Lábrea

Lábrea (ISA, 2006)

Tapauá (ISA, 2006)

Lábrea

Pauini e Lábrea

Manicoré (e Humaitá – FUNAI)

Lábrea

40. 686

26.095

73.000

18.720

96.456

42.198

?

26.240

308.062

118.766 (ISA, 2006)

15.792 (ISA, 2006)

27.644

144.971

54.961

124.357

Banawa Yafi
101

(Funasa, 2006)
Banawá Declarada Tapauá (e Canutama – ISA) 195.700

Deni
875

(Funasa, 2006)

Camadeni

Deni

Homologada

Homologada

Pauini
Itamarati, Lábrea, Pauini e 

Tapauá (e Camaruá – FUNAI)

150.930

1.531.300

Jiahui 88
(Funasa, 2006) Diahui Homologada Humaitá 47.354

Jamamadi 884
(Funasa, 2006)

Banawá

Caititu

Jarawara/Jamamadi/Kanamati 

Declarada

Homologada

Homologada

Tapauá (e Canutama – ISA)

Lábrea

Lábrea (e Tapauá – ISA)

195.700

308.062

390.233

Jarawara 175
(Funasa, 2006) Jarawara/Jamamadi/Kanamati Homologada Lábrea (e Tapauá – ISA) 390.233

Juma 5
Epib (2002) Juma Homologada Canutama 38.351

Katukina 340
(Opan, 2005)

Paumari do Cuniuá
(ISA, 2006)

Homologada
(ISA, 2006)

Tapauá
(ISA, 2006)

42.828
(ISA, 2006)

Kaxarari 323
(Funasa, 2006)

Kaxarari
(AM e RO) Homologada Lábrea 145.889

Marimã
(ISA, 2006)

Hi-Merimã
(ISA, 2006)

Homologada
(ISA, 2006)

Lábrea e Tapauá
(ISA, 2006)

677.840
(ISA, 2006)

Mura 9.299
(Funai, 2006)

Arary

Ariramba

Capivara

Cuia

Cunhã Sapucaia

Gavião

Em identificação

Homologada

Em identificação/Reservada pelo SPI

Homologada

Declarada

Homologada

Borba e Novo Aripuanã (FUNAI) Autazes (ISA)

Manicoré

Autazes

Autazes

Borba (e Autazes – ISA)

Careiro da Várzea

...

10.357

650

1.322

463.000

8.611

Quadro 7: rondônia - unidades de conservação estaduais com incidência em municípios na Área do rio madeira

TIPO NOME DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO FEDERAL EXTENSÃO (HA) ATO DE CRIAÇÃO MUNICÍPIO

Proteção Integral Estação Ecológica de Cuniã 49.888,00 Decreto de 27/09/2001 Porto Velho

Proteção Integral Parque Nacional da Serra da Cutia 284.910,00 Decreto de 01/08/2001 Guajará-Mirim

Proteção Integral Parque Nacional de Pacaás Novos 1.422.936,00

Decreto Nº 98.894, de 
30/01/1990

Decreto Nº 84.019, de 
21/09/1979

Guajará Mirim, Ji-Paraná, 
Ariquemes e Porto Velho

Uso Sustentável Floresta Nacional de Jacundá 222.152,00 Decreto de 01/12/2004 Porto Velho e Candeias do 
Jamari

Uso Sustentável Floresta Nacional do Jamari 223.106,00 Decreto Nº 90.224, de 
25/09/1984 Porto Velho e Ariquemes

Uso Sustentável Reserva Extrativista Barreiro das Antas 106.248,00 Decreto de 07/08/2001 Guajará-Mirim

Uso Sustentável Reserva Extrativista do Lago do Cuniã 104.474,00

Decreto N°  3.238, de 
10/11/1999

Decreto N°  3.449, de 
09/05/2000

Porto Velho

Uso Sustentável Reserva Extrativista do Rio do Cautário 75.418,00 Decreto de 07/08/2001 Guajará-Mirim

Uso Sustentável Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto 202.102,00 Decreto N°  99.166, de 
13/03/1990

Guajará-Mirim e Vila Nova 
do Mamoré

TOTAL 2.691.234,00

Fonte: Ibama (2006). http://www.ibama.gov.br/siucweb/listaUc.php

POVO
(Fonte: ISA) POPULAÇÃO TERRA INDÍGENA

(Fonte: Funai)
SITUAÇÃO

(ISA)
MUNICÍPIO

(Fonte: Funai) EXTENSÃO (HA)

Apurinã
3.256

(Funasa, 2006)

Acimã

Alto Sepatini

Apurinã Igarapé Mucuim

Apurinã Igarapé São João

Apurinã Igarapé Tauamirim

Apurinã km 124 BR-317

Boa Esperança

Boca do Acre

Caititu

Paumari do Lago Marahã (ISA, 2006)

Paumari do Lago Paricá (ISA, 2006)

São Pedro do Sepatini

Seruini/Marienê

Torá

Tumiã

Homologada

Homologada

Declarada

Declarada. em demarcação

Homologada

Homologada

?

Homologada

Homologada

Homologada (ISA, 2006)

Homologada (ISA, 2006)

Homologada

Homologada

Homologada

Homologada

Lábrea

Lábrea

Lábrea

Tapauá

Tapauá

Boca do Acre e Lábrea

Canutama

Boca do Acre e Lábrea

Lábrea

Lábrea (ISA, 2006)

Tapauá (ISA, 2006)

Lábrea

Pauini e Lábrea

Manicoré (e Humaitá – FUNAI)

Lábrea

40. 686

26.095

73.000

18.720

96.456

42.198

?

26.240

308.062

118.766 (ISA, 2006)

15.792 (ISA, 2006)

27.644

144.971

54.961

124.357

Banawa Yafi
101

(Funasa, 2006)
Banawá Declarada Tapauá (e Canutama – ISA) 195.700

Quadro 8: Amazonas -  povos e Terras indígenas em município na Área de implantação da Br-319 e do rio madeira
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Quadro 9: rondônia -  povos e Terras indígenas em municípios na Área do rio madeira

POVO
(Fonte: ISA) POPULAÇÃO TERRA INDÍGENA

(Fonte: Funai)
SITUAÇÃO

(ISA)
MUNICÍPIO

(Fonte: Funai) EXTENSÃO (HA)

Aikanã
Rio Guaporé

(ISA, 2006)
Homologada

Guajará-Mirim

(ISA, 2006)

115.788

(ISA, 2006)

Ajuru
94

(Funasa, 2006)

Rio Guaporé

(ISA, 2006)
Homologada

Guajará-Mirim

(ISA, 2006)

115.788

(ISA, 2006)

Amondawa
87

(Peggion, 2003)
Uru-Eu-Wau-Wau Homologada

Alvorada D´Óeste, Jaru, 

Cacaulândia, C. Marques, C. N. 

de RO, Guajará-Mirim e Outros 

(13 municípios)

1.867.120

(ISA, 2006)

Arikapu
29

(Funasa, 2006)
Rio Guaporé
(ISA, 2006) Homologada Guajará-Mirim

(ISA, 2006)
115.788

(ISA, 2006)

Aruá 69
(Funasa, 2006)

Rio Branco
(ISA, 2006)

Rio Guaporé
(ISA, 2006)

Homologada

Homologada

Alta F. Oeste, Costa Marques e 
São Miguel do Guaporé 

(ISA, 2006)

Guajará-Mirim
(ISA, 2006)

236.137
(ISA, 2006)

115.788
(ISA, 2006)

Jaboti 165
(Funasa, 2006)

Rio Guaporé

Rio Guaporé
(ISA, 2006)

?

Homologada

Guajará-Mirin

Guajará-Mirim
(ISA, 2006)

?

115.788
(ISA, 2006)

Kanoê 95 
(Epib, 2002)

Rio Guaporé
(ISA, 2006) Homologada Guajará-Mirim

(ISA, 2006)
115.788

(ISA, 2006)

Karipuna 14 
(Azanha, 2004) Karipuna Homologada Porto Velho e Nova Mamoré 152.930

(ISA, 2006)

Karitiana 320
(Epib, 2005) Karitiana Homologada Porto Velho 89.682

(ISA, 2006)

Kaxarari
323

(Funasa, 2006)
AM e RO

Kaxarari ? Porto Velho ?

POVO
(Fonte: ISA) POPULAÇÃO TERRA INDÍGENA

(Fonte: Funai)
SITUAÇÃO

(ISA)
MUNICÍPIO

(Fonte: Funai) EXTENSÃO (HA)

Tenharim 389
(Funasa, 2006) Tenharim/Marmelos Homologada Humaitá e Manicoré 497.521

Torá 312
(Funasa, 2006) Torá Homologada Manicoré (e Humaitá – FUNAI) 54.961

Zuruahã 144
(Dal Poz, J., 1996) Zuruahã Homologada Tapauá 239.070

Isolados ? Rio Pardo 
(AM e MT) Com restrição de uso Novo Aripuanã 166.000

Fonte: ISA Povos indígenas do Brasil: 2001-2005. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2006.- www.isa.org.br e Funai www.funai.gov.br

continuação do Quadro 8: Amazonas -  povos e Terras indígenas em município na Área de implantação da Br-319 e do 
rio madeira

Mura 9.299
(Funai, 2006)

Guapenu

Igarapé-Açú

Itaitinga

Jauary

Jutai do Igapó-Açú

Lago Capanã

Lago do Limão

Lago Jauari

Miguel/Josefa

Muratuba

Murutinga

Natal/Felicidade

Pacovão

Padre

Pantaleão

Paracuhuba

Paraná do Arauató

Patauá

Pinatuba

Pirahã

Ponciano

Recreio/São Felix

Rio Manicoré

Rio Urubu

São Pedro

Setemã

Tracajá (ISA, 2006)

Trincheira

Em identificação/Reservada pelo SPI

?

Homologada

Em identificação

?

Homologada

Em identificação

Homologada

Homologada

Em identificação

Em identificação/Reservada pelo SPI

Homologada

Em identificação

Homologada

?

Homologada

Homologada

Homologada

Homologada

Homologada

Em identificação

Homologada

Homologada

Homologada

Homologada

Em identificação

Em identificação (ISA, 2006)

Homologada

Autazes

Borba

Autazes

Autazes

Borba

Manicoré

Autazes

Manicoré

Autazes

Autazes

Autazes

Autazes

Borba

Autazes

Autazes

Autazes

Itacoatiara

Autazes

Manicoré

Humaitá

Autazes / Careiro da Várzea

Autazes

Manicoré

Itacoatiara

Autazes

Borba e Novo Aripuanã

Autazes (ISA, 2006)

Autazes

2.450

?

135

...

?

6.321

...

12.023

1.628

...

1.270

313

...

797

?

927

5.915

615

29.564

346.910

...

251

19.481

27.354

726

...

690 (ISA, 2006)

1.624

Parintintin 284
(Funasa, 2006)

Ipixuna

Nove de Janeiro

Homologada

Homologada

Humaitá

Humaitá

215.362

228.777

Paumari 892
(Funasa, 2006)

Caititu

Paumari do Cuniuá

Paumari do Lago Manissuã

Paumari do Lago Marahã

Paumari do Lago Paricá

Paumari do Rio Ituxi

Homologada

Homologada

Homologada

Homologada

Homologada

Homologada

Lábrea

Tapauá

Tapauá

Lábrea

Tapauá

Lábrea

308.062

42.828

22.970

118.766

15.792

7.572

Pirahã 389
(Funasa, 2006) Pirahã Homologada Humaitá 346.910

Sateré-Mawé
8.378

(Diagnóstico P. 
Sateré/M, 2003)

Coatá-Laranjal Homologada Borba 1.153.210

Tenharim 389
(Funasa, 2006)

Sepoti

Tenharim do Igarapé Preto

Tenharim Marmelos (Gleba B) (ISA, 2006)

Homologada

Homologada

Identificada (ISA, 2006)

Manicoré (e Humaitá – FUNAI)

Novo Aripuanã

Humaitá e Manicoré (ISA, 2006)

251.349

87.413

473.961 (ISA, 2006)

POVO
(Fonte: ISA) POPULAÇÃO TERRA INDÍGENA

(Fonte: Funai)
SITUAÇÃO

(ISA)
MUNICÍPIO

(Fonte: Funai) EXTENSÃO (HA)

continuação do Quadro 8: Amazonas -  povos e Terras indígenas em município na Área de implantação da Br-319 e do 
rio madeira
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1 Este artigo faz parte do trabalho de pesquisa desenvolvido 
pelos autores no âmbito do Projeto Nova Cartografia Social 
da Amazônia (PPGSCA-UFAM/ F.Ford), coordenado pelo 
antropólogo Alfredo Wagner.

2 Doutoranda em Geografia pela Universidade Sorbone Paris III; 
mestrando pelo PPGSCA/UFAM; graduada em Ciências Sociais 
pela UFAM; doutorando em Antropologia pelo PPGA-UFF; e 
doutora em Antropologia Social pelo PPGAS-MN/UFRJ.

3 A Advocacia Geral da União identificou 146 ações judiciais em 
tramitação no País que ameaçam paralisar as obras do PAC. As 
mais visadas são as duas usinas projetadas para o Rio Madeira. 
Cf. “Painel” Folha de São Paulo, 30 de julho de 2007 pág.A-4

4 Cf. Términos de Referencia. Estudio de Caso del Proyecto 
Hidroelétrico Rio Madeira, 19/5/2006 do Centro de Información 
Bancaria (BIC) / Construindo a Incidência Cívica Informada para 
a Conservação da Amazônia – Andina (BICECA).

5 Dados extraídos de http://www.grupomaggi.com.br/br/hermasa/
index.asp 

6 Veracel Celulose S/A (50% Stora Enzo / 50% Aracruz)

7 SOARES, Ana Paulina Aguiar. Madeira Ilegal, Trabalho Ilegal. 
In Geografia: Revista da Universidade Federal do Amazonas, v.3, 
n1/2, jan/dez, 2001. Manaus: EDUA, 2004.

8 In O Hoje, Ano II – Número 8, Março 2006. (Órgão da 
Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Norte).

9 ALMEIDA, Alfredo, SHIRAISHI, Joaquim e MARTINS, Cynthia. 
Guerra Ecológica nos Babaçuais. São Luís, Ma, 2005.

10 Cf. Rima das Usinas Santo Antônio e Jirau, apresentado pelas 
empresas Furnas, Odebrecht e Leme, maio, 2005. Conclusões - p. 
79 

11 O Rima, coordenado por uma geógrafa, teve três membros 
como equipe responsável pelos “aspectos sociais”: uma pessoa 
apenas nomeada mas sem a sua qualificação profissional, uma 
arqueóloga e um médico. (p. 82)

12 (Rima, p.10)

13 Cf. Abin vai investigar garimpo ilegal em Novo Aripuanã.
Diário do Amazonas, 7 de janeiro de 2007, pág. 6

14 Em 1994, o Brasil já ocupava o terceiro lugar como 
exportador de madeira  nobre no mercado mundial.

15 O proprietário de fazenda na área afirma que o Incra teria 
arrematado terras pertencentes à sua propriedade (Fazenda 
Remansinho), existindo uma superposição de terras de 
aproximadamente dois mil hectares.

16 As lideranças do acampamento (futuro assentamento Nova 
Esperança) vêm sendo acompanhadas pela Federação dos 
Trabalhadores do Acre e Amazonas e Comissão Pastoral da 
Terra, do Amazonas.

17 Tendo-se em conta que apenas Manaus, a capital, reúne 
50% da população do estado do Amazonas, tem-se nesses oito 
municípios aproximadamente 10%, enquanto os demais 53 
municípios com 41% da população do estado.

18 Este quadro transcreve parcialmente o relatório de pesquisa 
de Bruna Gonçalves D’Almeida, pesquisadora do PNCSA e 
mestranda do PPGDA-UEA, de abril de 2007.

19 Segundo a ONG Cool Earth, cada acre (aproximadamente 
0,4047 há) de floresta queimado liberaria até 26 toneladas de 
CO2

20 Conforme Instrumento Particular de Compra e Venda, 
registrado no Cartório do 2º. Ofício de Itacoatiara, AM, Matrícula 
989, Fl. 130. A empresa Florestal da Amazônia Ltda tem sede à 
Rua Santa Helena, 58, em São Paulo, SP.

21 O valor das doações não foi divulgado e a entidade informa 
que poderá adquirir mais 8 mil hectares até o final de 2007. Veja 
www.rondonoticias.com.br , 05 de agosto de 2007.

22 Este tópico, referente ao estado de Rondônia e à Bolívia, 
transcreve parcialmente o relatório de pesquisa de Bruna 
Gonçalves D’Almeida  (PNCSA, 2007), op. cit.

NOTAS E REFERÊNCIAS

ALÉM DA PESCA, A AGRICULTURA FAMILIAR E A PRODUÇÃO DE FARINHA (ACIMA) SÃO OS PRINCIPAIS MEIOS DE SUBSISTÊNCIA DOS RIBEIRINHOS
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Fonte: Funai: www.funai.gov.br

POVO
(Fonte: ISA) POPULAÇÃO TERRA INDÍGENA

(Fonte: Funai)
SITUAÇÃO

(ISA)
MUNICÍPIO

(Fonte: Funai) EXTENSÃO (HA)

Macurap 381
(Funasa, 2006)

Rio Guaporé

Rio Guaporé (ISA, 2006)

?

Homologada

Guajará-Mirin

Guajará-Mirim (ISA, 2006)

?

115.788 (ISA, 2006)

Pakaa Nova 2.721
(Funasa, 2006)

Igarapé Lage

Igarapé Ribeirão

Homologada

Homologada

Guajará-Mirim e Nova Mamoré

Guajará-Mirim

107.321

47.863 (ISA, 2006)

Pakaa Nova 2.721
(Funasa, 2006)

Pacaás-Novas

Rio Negro/ Ocaia

Sagarana

Rio Guaporé (ISA, 2006)

Homologada

Homologada

Homologada

Homologada

Guajará-Mirim

Guajará-Mirim

Guajará-Mirim

Guajará-Mirim (ISA, 2006)

279.906 (ISA, 2006)

104.064 (ISA, 2006)

18.120 (ISA, 2006)

115.788 (ISA, 2006)

Sakurabiat 84
(Funasa, 2006)

Rio Guaporé
(ISA, 2006) Homologada Guajará-Mirim

(ISA, 2006)
115.788

(ISA, 2006)

Tupari 433
(Funasa, 2006)

Rio Guaporé
(ISA, 2006) Homologada Guajará-Mirim

(ISA, 2006)
115.788

(ISA, 2006)

Uru-Eu-Wau-Wau 100
(Funasa, 2006) Uru-Eu-Wau-Wau Homologada

Alvorada D´Óeste, Jaru, 
Cacaulândia, C. Marques, C. N. 
de RO, Guajará-Mirim e Outros 

(13 municípios)

1.867.120
(ISA, 2006)

Isolados diversos ? Rio Candeias ? Porto Velho ?

Rio Cautário ? Costa Marques
e Guajará-Mirin ?

continuação do Quadro 9: rondônia -  povos e Terras indígenas em municípios na Área do rio madeira
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nas 7% da dose oral desta forma química é absorvida pelo 
organismo humano; enquanto que 80% do mercúrio total 
em peixes é MeHg, e que 95% deste MeHg é absorvido 
pelo sistema gastrointestinal.

Uma vez definidas a forma química de interesse (MeHg) e 
a via de exposição (ingestão de peixes contendo MeHg), 
passemos aos efeitos tóxicos.

Qualquer efeito tóxico não-cancerígeno somente será per-
cebido como sinal ou sintoma pelo indivíduo quando o te-
or no organismo ultrapassar uma determinada dose. Uma 
dose é definida como a quantidade de um ou vários ele-
mentos químicos, por quilograma de peso do indivíduo.

Ultrapassada esta dose de tolerância do organismo hu-
mano, são diversos os problemas que podem ser causa-
dos pela ingestão de pescado contendo MeHg. É preciso 
esclarecer que a exposição ambiental se caracteriza pelas 
baixas doses (comparadas aos acidentes ambientais) e pe-
lo caráter crônico (exposição por um longo período de 
tempo), incrementando a importância de fenômenos de 
acumulação no organismo humano.

Os efeitos tóxicos são de ordem neurológica, tanto em 
adultos quanto em crianças, sendo que a intensidade 
dos efeitos tóxicos depende, além da dose, da matu-
ridade do Sistema Nervoso Central (SNC) exposto. Os 
mais importantes efeitos tóxicos se dão sobre o SNC em 
desenvolvimento, do feto, intra-útero. Em geral, a mu-
lher gestante, ao ingerir peixes contendo MeHg, tem os 
teores de MeHg em seu sangue elevados, mas ela pode 
não apresentar qualquer sinal ou sintoma de intoxica-
ção. O MeHg presente no sangue materno, ao passar pela 
placenta, atinge o SNC do embrião, prejudicando seu 
desenvolvimento normal.

Até o aparecimento de uma doença que ficou conhecida 
como “Síndrome de Minamata”, não se tinha notícias de 
efeitos tóxicos crônicos relacionados à presença de mer-
cúrio e de MeHg no meio ambiente. Sem dúvida, o mais 
grave caso publicado de doença por exposição crônica 
à poluição ambiental por MeHg aconteceu em 1956, na 
cidade de Minamata, no Japão. Milhares de pessoas de di-
versos municípios localizados na baía de Minamata foram 
contaminadas por mercúrio e mais de 900 morreram com 
dores severas devido ao envenenamento. 
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ara iniciar a responder a principal questão deste 
estudo, foi utilizado o formato de perguntas e res-
postas. Ao utilizar uma linguagem mais simples 

e didática, o objetivo foi tornar diversos conceitos cien-
tíficos mais acessíveis a um grande número de pessoas 
não especializadas em mercúrio no meio ambiente. Em 
seguida, são expostos, de forma mais acadêmica, concei-
tos básicos sobre o comportamento do mercúrio no meio 
ambiente e argumentos que embasam as conclusões.

No mais recente congresso internacional sobre o mercú-
rio como um poluente global, realizado em Madison, nos 
Estados Unidos (EUA), em 2006, os organizadores soli-
citaram a grupos de pesquisadores convidados um do-
cumento síntese com as conclusões científicas e técni-
cas sobre quatro tópicos: a) contribuição de fontes para 
a deposição atmosférica de mercúrio; b) riscos à saúde 
humana e efeitos tóxicos do metilmercúrio; c) conseqüên-
cias socioeconômicas do uso e da poluição por mercúrio; 
e, d) recuperação da atividade pesqueira em ambientes 
contaminados com mercúrio (The Madison Declaration 
on Mercury Pollution, 2007).

Os cerca de 1.200 pesquisadores presentes no congresso 

AcumulAção de mercúrio
em peixes

por: Zuleica C. Castilhos
Ana Paula Rodrigues

P
APRESENTAÇÃO

poderiam votar concordando ou discordando dos quatro 
tópicos. A concordância variou de 69% a 99% em sub-
itens dos painéis citados. Estes resultados expressam as 
incertezas e discordâncias sobre os tópicos entre os espe-
cialistas da área.

De qualquer modo, existem diversos conceitos atualmente 
aceitos e que foram expostos nos diferentes tópicos deste 
relatório técnico. Para a sua elaboração, foram revisados 
diversos artigos científicos, publicados no Brasil e no 
exterior, bem como dissertações de mestrado e teses de 
doutorado que contêm informações sobre: teores de mer-
cúrio em peixes de reservatórios nacionais e estrangeiros, 
teores de mercúrio em peixes da bacia do Rio Madeira, 
bem como dos rios formadores deste rio, localizados no 
território boliviano. 

Nesta revisão, foram estudadas, também, as condições 
limnológicas de reservatórios no exterior e no Brasil. 
Foram consultados também o Relatório de Impacto Am-
biental (Rima) das barragens do Rio Madeira e pareceres 
técnicos, bem como diversos outros documentos com in-
formações específicas sobre o Rio Madeira.

perGuNTAs e resposTAs
Por que o mercúrio é considerado um poluente global?
O mercúrio é considerado um poluente porque as suas 
fontes  têm capacidade de influenciar no estoque global 
de mercúrio, mesmo que elas sejam todas locais. As fon-
tes de mercúrio para o planeta são naturais e antropo-
gênicas. Cerca de 2/3 do mercúrio existente no estoque 
global atmosférico é de origem antropogênica e 1/3 de 
origem natural (fontes geológicas). 

Quais os problemas que a exposição ao mercúrio pode 
causar à saúde humana?
Primeiramente, é preciso definir a forma química do mer-
cúrio (Hg) que interessa abordar. O mercúrio tem várias 
formas químicas. A sua principal forma química que pode 
se acumular em peixes é a metilada, denominada de me-
tilmercúrio (MeHg), que é a mais tóxica aos humanos. A 
ingestão de peixes é considerada a predominante, senão a 
única, via de exposição do ser humano ao MeHg.

Assume-se que todo o mercúrio oriundo de fonte alimen-
tar, excluindo peixes, é virtualmente Hg2+ sendo que ape-
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Quanto aos fatores bióticos, pode-se citar as taxas de bio-
produção (Häkanson, 1980; 1991); fatores dependentes da 
fisiologia da biota local, como comprimento, idade e taxa 
metabólica (Phillips, 1980; WHO, 1990); e fatores dependen-
tes das inter-relações da cadeia trófica (Cabana et al, 1994).

Quando se relacionam as concentrações de MeHg em pei-
xes com as concentrações de MeHg em águas superficiais, 
esta razão resulta em torno de 105 a 106. Ou seja, as 
concentrações de MeHg podem ser cerca de 1.000.000 de 
vezes mais elevadas em peixes de topo de cadeia aquática 
do que em água. Esta relação é denominada de fator de 
bioacumulação (FBA).

Trabalhos de campo nos Estados Unidos e modelagens 
associadas, sugerem que o FBA do MeHg para sistemas 
lênticos não difere do FBA para sistemas lóticos. Para os 
peixes de topo de cadeia, foram sugeridos FBA de 4,1 
x 106 e 1,4 x 106, para sistemas lênticos e lóticos, res-
pectivamente (Usepa, 2001). Isto significa que, tendo-se a 
mesma concentração de metilmercúrio em água, os peixes 
de sistemas lênticos apresentam teores de mercúrio cerca 
de quatro vezes superior aos peixes de mesmo nível, de 
sistemas lóticos.

Admite-se que a principal via de exposição dos peixes seja 
a via alimentar, embora certa quantidade de MeHg pode 
ser absorvida pela via respiratória. Por esta razão, a in-
formação sobre o hábito alimentar das espécies de peixes 
e de outros organismos aquáticos é fundamental para o 
entendimento da contaminação por mercúrio em ambien-
tes aquáticos.

Foi observado, em diversos trabalhos, que o MeHg apre-
senta um acréscimo de teores quando se consideram os 
diversos níveis tróficos de um sistema aquático. Peixes 
piscívoros, de topo de cadeia aquática, apresentam teores 
de MeHg de cerca de 10 vezes maiores do que peixes não 
piscívoros. Além disso, os percentuais de MeHg para Hg 
total aumentam, do fitoplâncton, onde está em torno de 
10%, para quase 100% em peixes. Este fenômeno se cha-
ma biomagnificação. 

O Fator de Biomagnificação (FBM), em geral, é calcula-
do comparando-se os teores de mercúrio em espécies de 
peixes de diferentes níveis tróficos, relacionando com o 
nível trófico imediatamente inferior. Por exemplo, seria a 

relação entre os teores médios de mercúrio encontrados 
em peixes piscívoros relativamente aos níveis encontra-
dos em peixes não piscívoros.

Portanto, o MeHg apresenta fenômenos de bioacumula-
ção e de biomagnificação na cadeia trófica aquática.

Ainda que seja difícil, alguns autores sustentam que é pos-
sível predizer os teores de mercúrio em peixes a partir das 
concentrações de MeHg em águas e do fator de bioacumu-
lação do MeHg para aquele determinado nível trófico.

Complicações adicionais provêm da dificuldade de se 
definir conceitos como cadeia trófica e nível trófico em 
termos mensuráveis. Este problema torna-se mais claro 
com as variações intra-específicas dos níveis tróficos do 
que quando se compara inter-específico predador/presa. É 
mais fácil se determinar que um peixe carnívoro difere de 
zooplâncton na cadeia trófica de um sistema aquático do 
que estabelecer que em um lago a mesma espécie de peixe 
carnívoro ocupa o mesmo (ou diferente) nível trófico em 
outro sistema aquático. Por estas razões, têm sido utiliza-
das as medidas de isótopo de nitrogênio carbono estáveis 
para descrever biomagnificação de compostos lipofílicos 
em ecossistemas de águas doces e salgadas (Cabana et al., 
1994). É fundamental que estudos de ecologia específicos 
para o local sejam incentivados para dar embasamento às 
interpretações das pesquisas com cunho ambiental. 

Enquanto se demonstra que em níveis tróficos mais eleva-
dos as concentrações de Hg são as maiores, não é claro se 
isto resulta da biomagnificação através da cadeia aquática 
ou se resulta de maior tempo de exposição, uma vez que 
organismos de nível trófico mais elevado normalmente 
têm maior tempo de vida. Mais uma vez, enfatiza-se a 
necessidade de estudos biológicos para a determinação da 
idade dos peixes para se avaliar o tempo de exposição. 

Alguns autores sugerem que as concentrações de Hg au-
mentam com a idade do organismo, e que a cadeia aquá-
tica tem pouco envolvimento com esta acumulação. 

Outros trabalhos, entretanto, sugerem que as concentrações 
de Hg em tecido muscular não parecem estar co-relaciona-
das com a idade e que esta acumulação poderia ser resul-
tado da biomagnificação do Hg através da cadeia trófica, 
mais do que da bioacumulação direta (Atwell et al., 1998). 

A Síndrome de Minamata é caracterizada por um con-
junto de sinais e sintomas de desordens neurológicas 
que se apresentam simultaneamente, e consiste em: dis-
túrbios visuais 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, resultante de alterações no Sistema Nervoso 
Central); deteriorização mental; perda de controle motor; 
tremor muscular; falta de coordenação motora; paralisia; 
e até, como já foi mencionado, a morte.

A Síndrome de Minamata já foi diagnosticada no Brasil?
O único trabalho publicado onde se sugeriu o diagnós-
tico da doença de Minamata em ribeirinhos da Ama-
zônia teve autoria do Dr. Harada e colaboradores e foi  
criticado por outros pesquisadores. Os resultados de di-
versos outros trabalhos sugerem que as populações ri-
beirinhas da Amazônia brasileira - que, culturalmente, 
consomem muito peixe - não apresentam a Síndrome 
de Minamata. Entretanto, cabe ressaltar que alguns dos 
vários sinais e sintomas desta síndrome, isoladamente 
ou em conjunto, têm sido encontrados naquelas popu-
lações da Amazônia. 

Por que o mercúrio acumula em peixes?
Vamos dividir esta pergunta em duas outras perguntas:
1- Por que se pergunta sobre mercúrio em peixes e não so-

bre MeHg em peixes, uma vez que foi definida que a forma 
química de interesse é o MeHg para a via de exposição de 
ingestão de peixes?

Há varias razões:
1.Porque é muito caro, difícil, trabalhoso e há poucos la-
boratórios no mundo que conseguem analisar o MeHg 
em peixes.

2. As análises de mercúrio total em peixes são mais fáceis, 
mais rápidas e há diversos laboratórios capacitados, no 
Brasil e no exterior.

3.Porque em vários trabalhos realizados em diversos locais do 
mundo foi detectado que o percentual de metilmercúrio em 
peixes em relação ao mercúrio total varia de 75% a 90%.

4.Portanto, a determinação de mercúrio total em peixes 
tem se mostrado suficiente para as avaliações de risco à 
saúde humana por ingestão de peixes contendo MeHg.

2-Por que o metilmercúrio acumula em peixes?
Primeiro, é importante esclarecer que a parte do pei-
xe que, geralmente, é utilizada para análises de mer-
cúrio é a musculatura do peixe, o filé. Isto porque o 
MeHg tem afinidade pelos grupamentos sulfidrila das 
proteínas. O músculo é um tecido formado quase ex-
clusivamente por proteínas. É a parte do peixe mais 
consumida pela população humana, e é um tecido que 
contribui com grande massa no espécime de peixe, 
sendo também importante para o consumo de outras 
espécies de animais.

Considera-se que o sistema aquático seja o mais impor-
tante para a produção de MeHg.

Teores de mercúrio em peixes são dependentes de diver-
sos parâmetros abióticos e bióticos. Entre os parâmetros 
abióticos, pode-se citar fatores relacionados às cargas de 
Hg no meio aquático, especialmente aquelas relacionadas 
ao Hg em sedimentos; taxa de escoamento de solo e con-
taminantes associados atingindo sistemas aquáticos (run-
off); condições ambientais como pluviometria, que pode 
influenciar no aporte de mercúrio via atmosfera; conteúdo 
e tipo de matéria orgânica presente em sedimentos, quali-
dade de sedimentos (percentual de argila, areia, silte, etc), 
presença de outros contaminantes, etc.

QUEIMA DE MERCÚRIO PARA PURIFICAR O OURO 
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BRO MeHg, após ser distribuído no corpo humano, é ex-
cretado lentamente, principalmente, pelas fezes e pelo 
cabelo. Em geral, são avaliados os teores de mercúrio no 
sangue e no cabelo das pessoas, e comparados com valo-
res de referência. Os limites biológicos de tolerância pre-
conizados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) são 
relacionados a concentrações, no cabelo, até de 6µg.g-1, 
e, no sangue, até 30µg.L-1. Os valores de refêrencia de 
teores de mercúrio em indicadores biológicos para pes-
soas não expostas, são, 2µg.g-1 e 8 µg.L-1, para cabelo e 
sangue, respectivamente.

Foi estabelecido, pela OMS (WHO, 1990) em 30µg.dia-1 
o nível de exposição no qual resultou sem efeito adverso 
detectável na população humana, com o objetivo de prote-
ger até mesmo os indivíduos mais sensíveis, resultando em 
0,43µg.Kg-1 dia-1. A taxa de ingestão de peixes, calculada 
por esta relação, resulta em cerca de 0,06 kg (ou 60 g) de 
peixe por dia.

Há outros valores orientadores para os teores máximos de 
mercúrio em peixes que uma pessoa pode consumir?
a) Sim, há diferentes valores máximos permitidos. A razão 
disto é que diferentes instituições se baseiam em diferentes 
trabalhos científicos e com diferentes graus de proteção, 
sendo que a tendência é de proteção cada vez maior. 

b) Recentemente, a Agência de Proteção Ambiental dos 
Estados Unidos (Usepa) derivou uma “Dose de Referência 
de Mercúrio para ingestão oral” que resultou em 1x 10-4 
mg.kg/dia. Isto significa que cada pessoa pode ingerir, 
no máximo, 0,1 µg.Kg-1 dia-1. Diversos parâmetros foram 
considerados para se chegar a este valor, incluindo a pro-
teção à exposição intra-útero. Em recente avaliação de 
consumo de pescado nos EUA, a taxa de ingestão média 
foi estimada em 17,5 g por dia (ou 0,0175 kg/dia). Con-
siderando esta taxa de ingestão e a dose de referência de 
0,1µg.Kg-1 dia-1, sugeriu-se uma concentração em cerca 
de 0,3 mg/kg de mercúrio em peixes como orientador pa-
ra o consumo humano e/ou para a avaliação de qualidade 
de águas superficiais naquele país.

c) Portanto, temos outro valor orientador de 0,3 mg/kg no 
peixe para a proteção da saúde humana.

d) O conceito mais importante é que a dose é função da 
taxa de ingestão de peixes e da concentração de mercúrio 

POPULAÇÃO JÁ APRESENTA ALTOS NÍVEIS DE MERCÚRIO NOS CABELOS

nos peixes. E que as concentrações permitidas de mercúrio 
em peixes, para comércio, são derivados em função da do-
se permitida e das taxas de consumo de pescado. A maior 
parte dos valores orientadores para mercúrio em peixes está 
diretamente relacionada à proteção da saúde humana.

e) No Brasil, os limites estabelecidos pela legislação vigen-
te, são de 0,5 mgHg/Kg, para pescado não-predador ou 
não piscívoro, e de 1,0 mgHg/Kg, para pescado predador 
ou piscívoro. No Japão, o limite é de 0,4 mg/Kg, na Aus-
trália, Israel, Noruega, Suíça e Tailândia, de 0,5 mg/Kg, e 
na Itália de 0,7 mg/Kg, enquanto na Alemanha, Dinamar-
ca, Estados Unidos, Finlândia, Nova Zelândia e Suécia é 
adotado 1,0 mg/Kg 

No Brasil, há uma série de trabalhos com medidas quan-
titativas de mercúrio em peixes, realizados principal-
mente a partir da década de 80, quando a mineração 
artesanal de ouro foi bastante intensa, em particular, no 
estado do Pará, na região Amazônica. O garimpo de ouro 
foi considerado uma importante fonte de mercúrio para 
o meio ambiente. Em meados da década de 90, alguns 
trabalhos sugeriram a contribuição de fonte natural, por 
erosão de solos. 

Há também trabalhos sobre teores de mercúrio em peixes 
de águas doces oriundos de outras regiões do Brasil. Nes-
tes levantamentos, nenhuma das espécies estudadas apre-
sentou quantidades de mercúrio acima dos limites brasi-
leiros de tolerância, independentemente de serem peixes 
predadores ou não-predadores.

Portanto, podemos perceber que há divergência entre os 
cientistas sobre alguns parâmetros envolvidos na acumu-
lação de mercúrio em peixes.

Rios diferem significativamente de lagos e reservatórios 
não somente nas suas óbvias condições físicas (como 
fluxo de águas, grau de estratificação termal, transporte 
de material),  mas também nos tipos de organismos que 
eles podem sustentar, especialmente em número de pe-
quenos animais e em tipos de plantas e animais maiores. 
Generalizando, os níveis tróficos envolvendo peixes e as 
cadeias tróficas em águas correntes parecem ter menos 
níveis interligados ou níveis tróficos do que aquelas em 
águas não correntes.
 
Nos Estados Unidos, a partir de trabalhos de campo, fo-
ram determinados valores de FBA de MeHg em sistemas 
lênticos (lagos, represas) e em sistemas lóticos (rios, cór-
regos), sendo que eles não diferem significativamente en-
tre si. Ou seja, pelos dados de campo, sistemas lênticos ou 
lóticos apresentam igual FBA.

Muito importante é saber que a ausência de consistentes re-
lações entre a concentração de Hg na água, sedimentos e teor 
de mercúrio, em várias espécies de peixes, ilustra a comple-
xidade e a natureza local-específico da bioacumulação do 
Hg. Sendo assim, medidas biológicas diretas na biota local 
parecem ser indispensáveis (Peterson et al.,1996) e o valor de 
FBA não parece aplicável para uma grande região, devendo 
ser considerado como específico do local estudado. 

Portanto, para o atual conhecimento científico, admite-se 
que as taxas de acumulação do mercúrio em peixes sejam 
específicas de cada local.

Qual o teor máximo de mercúrio em peixes que uma pes-
soa pode consumir?
Várias instituições internacionais derivaram doses má-
ximas permitidas de mercúrio para a ingestão diária 
por pessoa. Estas doses são calculadas levando-se em 
consideração diversos aspectos da toxicologia do me-
tilmercúrio, conhecidos principalmente pelo estudo 
das populações expostas a acidentes ambientais com 
o MeHg, pelo acompanhamento de longo prazo em po-
pulações ribeirinhas em diversos locais do mundo e, 
claro, com as populações humanas expostas na Baía 
de Minamata.

“Os relativamente altos níveis de mercúrio encontra-
dos nos cabelos de ribeirinhos vivendo na área de in-
fluência são preocupantes. A população já corre um 
risco que pode se agravar ainda mais após a realização 
das obras. Porém, medir os níveis de mercúrio em pei-
xes e cabelos e compará-los com padrões nacionais e 
internacionais não foi suficiente para avaliar os po-
tenciais impactos da obra sobre estas populações. Para 
fazer isto, seria necessário determinar a concentração 
de mercúrio nas espécies de peixe mais consumidas e 
também estimar a quantidade média de cada espécie 
consumida por dia, o que não foi feito.” 

Bruce Forsberg e Alexandre Kemenes

Omissão na Estimativa dos 
Impactos do Mercúrio sobre 

Ribeirinhos 

UM EIA-RIMA CHEIO DE FALHAS...
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A pesquisa foi iniciada em 1978. Naquele ano e nos anos 
de 1980, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992 e 1994, foram re-
alizadas campanhas de amostragens de peixes em cerca 
de 50 estações sob condições naturais, incluindo 27 lagos 
não atingidos pela barragem e  outros 10 lagos que seriam 
atingidos a partir de 1981. Neste ano,  iniciaram-se as co-
letas de peixes também nos reservatórios, sendo realizadas 
amostragens anuais até 1994. Em anos pares, a amostra-
gem foi realizada no setor oeste do complexo, e nos anos 
ímpares, no setor leste do complexo.

Verdon et al., 1991, mostram os resultados obtidos sobre 
os teores de mercúrio em peixes em um dos reservatórios 
do complexo da hidrelétrica, o La Grande 2, entre os anos 
1978 a 1988. 

Este reservatório foi o primeiro a ser criado, sendo inun-
dado de novembro de 1978 a dezembro de 1979. Ele foi 
amostrado a cada dois anos, a partir de 1982 até 1988, 
em cinco estações. Foram selecionadas quatro espécies-
alvo de peixes: duas de hábito alimentar não piscívoro 
(longnose sucker, lake whitefish) e duas de hábito alimen-
tar piscívoro (northern pike e walleye), com 30 espécimes 
de cada espécie, em cada amostragem, distribuídos em 
tamanhos pré-selecionados, como indicador de idade e/
ou tempo de exposição. Para estas quatro espécies-alvo, 
foram analisados 1.875 espécimes do reservatório e 2.140 
espécimes de ambientes naturais.

Como já visto, esta normalização é extremamente impor-
tante, pois a comparação entre as médias globais de Hg 
em peixes pode resultar em interpretação errônea, uma vez 
que tem sido observado em específicas espécies de peixes 
que as concentrações de Hg podem aumentar com a idade, 
pela espécie de peixe, pelo tamanho e peso e, ainda, que as 
concentrações de Hg em peixes carnívoros são mais eleva-
das do que em espécies de peixes não carnívoros (e.g., Wa-
tras and Huckabee 1994), devido à bioacumulação indi-
reta ou biomagnificação do Hg na cadeia trófica. Por fim, 
foi verificado também que o nível trófico de determinadas 
espécies pode diferir em distintos sistemas aquáticos.

O teor de mercúrio em peixes sob condições naturais, 
para cada uma das quatro espécies selecionadas, foi de-
terminado considerando as amostragens realizadas em 
29 lagos amostrados desde 1978, no território do grande 
complexo hidrelétrico.

A amostragem nos sistemas naturais é necessária para se 
ter noção da variabilidade espacial e temporal do mercúrio 
em peixes em condições naturais. Os resultados mostraram 
uma grande variabilidade intra-lagos sob condições natu-
rais e um alto teor de mercúrio nas espécies piscívoras, ex-
cedendo o limite de 0,5mg/kg de mercúrio total, utilizado 
para comercialização de pescados no Canadá.

No reservatório, os níveis de mercúrio nos peixes foram 
cerca de quatro a cinco vezes maiores do que nas con-
dições naturais, comparando-se intra-espécies, em tama-
nho padrão. 

Os altos níveis foram encontrados mais rapidamente nos 
peixes não carnívoros, e os teores máximos nestes peixes 
foram encontrados no quinto ano após a inundação (de 
0,16 para 0,67 mg/kg). A partir daí, os teores de mercúrio 
decresceram (0,61 mg/kg). As espécies carnívoras mostram 
acréscimo de mercúrio mesmo após 8 a 9 anos do alaga-
mento (0,68 para 2,80 mg/kg). Ressalta-se, entretanto, que 
as espécies com curto tempo de vida (northern pike, piscí-
vora) são eliminadas do sistema, e quando os mais jovens 
tomam seu lugar há um decréscimo nos teores de mercúrio 
nestes peixes. Para espécies com longo tempo de vida, esta 
substituição é mais demorada.

O monitoramento revelou também que o mercúrio é ex-
portado dos reservatórios, causando incremento nos teo-
res de mercúrio em peixes à jusante dos reservatórios, em 
níveis comparáveis aos dos reservatórios ou até mesmo, 
significativamente mais elevados (Verdon et al., 1991; 
Brouad et al., 1994 apud Schetagne, 2000).

Os autores estimaram que o Hg exportado à jusante do 
reservatório atinge aproximadamente 90 g/dia e que 
78% do Hg total foi exportado à jusante na fase dissol-
vida, enquanto cerca de 20% foi exportado na fração do 
material particulado em suspensão. O total de Hg ex-
portado via organismos, desde o fitoplâncton ao peixe, 
corresponde a menos de 1%. O MeHg exportado foi en-
contrado predominantemente na fração dissolvida (64%) 
e associado com o material particulado em suspensão 
(33%), sendo que apenas 1,5% foi encontrado no zoo-
plâncton. Entretanto, o zooplâncton é o mais importante 
componente pelo qual o MeHg é diretamente transferi-
do para peixes não piscívoros à jusante do reservatório 
(Schegtane, 2000).

 
Entretanto, em diversos trabalhos científicos encontra-se 
comparação de valores médios de teores de mercúrio em 
peixes com o valor de 0,5 µg.g-1, sendo este valor conside-
rado como referencial de contaminação, o que já sabemos, 
é um equívoco. 

Teores de mercúrio em peixes de 
reserVATórios 
A relação de causa e efeito entre a criação de reserva-
tórios e o aumento nos teores de mercúrio em peixes foi 
primeiramente mencionada nos Estados Unidos no final 
dos anos 70 (Albernathy & Cumbie, 1977 apud Verdon, 
1991; Potter et al., 1975 apud Aula et al., 1995) e, pos-
teriormente, na Finlândia (Lodenius, 1983; Alfthan et 
al., 1983 apud Verdon, 1991), Suécia (WHO, 1990) e Ca-
nadá, nos anos 80 (Bodaly & Hecky, 1979 apud Verdon, 
1991; WHO, 1990). E, a partir de então, tem sido ampla-
mente estudada. 

A produção de metilmercúrio pode aumentar em 40 vezes 
após o alagamento de áreas inundadas de florestas bo-
reais. Montgomery et al (2000) indicam um aumento de 
quatro vezes nas concentrações de MeHg dissolvido em 
reservatórios em relação a lagos naturais. Acredita-se que 
isso aconteça devido ao alagamento de solos e vegetação 
que seriam fontes de mercúrio inorgânico, assim como 
fontes de nutrientes para a ação bacteriana, estimulando o 
processo de metilação.

Entretanto, permanece o debate sobre as causas e a dura-
ção das observadas elevadas concentrações de mercúrio 

em peixes em reservatórios artificiais associados com a 
geração de energia elétrica ou para controle de inunda-
ções. Dependendo da espécie de peixe e das características 
do reservatório, as concentrações máximas de mercúrio 
total em peixes de reservatórios atingem níveis de três a 
seis vezes maiores do que aqueles encontrados em am-
bientes aquáticos naturais (Schetagne et al., 2000).

Notou-se, também, que os níveis de mercúrio em peixes de 
reservatórios recentes eram cerca de três vezes maiores do 
que de reservatórios antigos. Os pesquisadores sugeriram 
que estes níveis elevados de mercúrio em peixes seria um 
fenômeno transitório em áreas recém alagadas, em reser-
vatórios relativamente oligotróficos (Albernathy & Cum-
bie, 1977 apud Verdon, 1991). 

Outro fator importante parece ser o tempo de afogamento 
do reservatório, sendo que quanto mais rápido, maiores os 
teores de mercúrio em peixes (Brouard et al., 1990 apud 
Verdon, 1991).

Estudos no Complexo La Grande, e em outras regiões do 
Canadá, mostram que os teores de mercúrio em peixes au-
mentaram significativamente após o alagamento, por pe-
ríodos de 10 a 20 anos para os não piscívoros e de 20 a 30 
anos para os piscívoros (Bodaly et al., 1997; Schetagne e 
Verdon, 1999 apud Schetagne, 2000). Estudos com vários 
reservatórios entre seis e 69 anos, no Canadá, sugerem 
cerca de 20 a 30 anos para que as concentrações de mer-
cúrio em peixes retornem aos níveis de pré-alagamento 
(Verdon et al., 1991). 

moNiTorAmeNTo de NÍVeis de mercúrio em 
peixes No complexo lA GrANde, cANAdÁ
Entender a metodologia proposta para tal monitoramen-
to espacial e temporal dos teores de mercúrio em peixe 
permite que se tenha a dimensão do esforço amostral, no 
espaço e no tempo, requerido para se ter noção dos fenô-
menos que podem ocorrer no ciclo biogeoquímico do mer-
cúrio em reservatórios de hidrelétricas.  

O Complexo La Grande, em Quebec, no Canadá, resultou 
na criação de cinco grandes reservatórios. A metodolo-
gia utilizada para acompanhar a evolução dos teores de 
mercúrio em peixes nestes reservatórios e em ambientes 
naturais, de 1978 a 1994, está descrita detalhadamente em 
Tremblay et al., 1996.
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Dois pontos de amostragem são acima do reservatório e os 
demais, no reservatório, em diferentes locais. Os teores de 
mercúrio em peixes mostram médias abaixo de 0,5 mg/kg 
para as espécies não piscívoras, e acima de 0,5 mg/kg para 
espécies piscívoras, sendo a maior média de 2,6 mg/kg em 
espécimes de piranha (n=15).  

A variabilidade nos teores de mercúrio para cada espécie 
em cada local foi em torno de 50% a 100% da média; há 
diferentes espécies coletadas em diversos pontos.

Kehrig et al., 1998, estudaram os níveis de metilmercúrio 
em peixes do reservatório de Balbina, coletados em março 
de 1996. Foram coletados 32 espécimes de cinco espécies 
de peixes, do reservatório como um todo, variando de um 
a 14 o número de espécimes de cada espécie. Os teores mé-
dios de MeHg, representando de 80% a 100% do mercúrio 
total, variaram de 0,06 mg/kg a 0,7 mg/kg, este, encontra-
do apenas no único espécime de peixe-cachorro coletado. 
Os quatro espécimes de piranha mostraram média de me-
tilmercúrio de 0,6 mg/kg, variando de 0,05 a 0,9 mg/kg. 
Desta forma, apenas seis espécimes (14% da amostragem 
total) apresentaram teores acima de 0,5 mg/kg de MeHg.

Comentário: É preciso comparar o esforço amostral no 
monitoramento do reservatório La Grande e nos trabalhos 
citados acima, em reservatórios brasileiros e da Tanzânia, 
onde um baixo número de espécimes e alto número de es-
pécies são amostrados, muitas vezes inviabilizando qual-
quer comparação e/ou generalização sobre os processos 
que podem estar ocorrendo no reservatório.

mercúrio Nos sisTemAs AQuÁTicos
Sabe-se que o Hg pode ser transportado a longas distâncias 
em escala global, via atmosfera e, por isto, a contaminação 
não está limitada a locais próximos às fontes. Embora a 
maior parte do mercúrio no ambiente seja inorgânico, parte 
dele, em especial nos ecossistemas aquáticos, é eficiente-
mente convertida ao composto altamente tóxico, o MeHg. 

Os ecossistemas aquáticos têm diferentes habilidades para 
converter as cargas de mercúrio inorgânico em teores de 
MeHg em peixes, devido a uma série de fatores hidroló-
gicos, de qualidade de água, de estrutura trófica e outros, 
que podem afetar a ciclagem e a bioacumulação do MeHg. 
Inclui-se, também, o tempo e a magnitude da liberação do 
mercúrio depositado via atmosfera nos ecossistemas ter-

restres, e destes para os aquáticos. Como resultado, corpos 
hídricos próximos uns aos outros, recebendo as mesmas 
cargas de Hg atmosférico, freqüentemente, mostram dife-
rentes teores de mercúrio em peixes. A conversão do Hg 
em MeHg pode ser afetada também não apenas pelas car-
gas, mas pela forma do Hg presente no ecossistema, nos 
casos de contaminação por fonte pontual.

Ambos o Hg+2 e o cátion de MeHg (CH3Hg+) têm uma forte 
tendência a formar complexos, em particular com ligantes 
como o enxofre. Na ausência de sulfetos, a especiação do 
mercúrio inorgânico em ambientes aquáticos de água doce 
é dominada por três complexos sem carga, Hg(OH2), HgO-
HCl e HgCl2. Hidróxidos de metilmercúrio são as formas 
mais estáveis de metilmercúrio em ecossistemas dulcíco-
las, já em águas salgadas, a forma mais estável é o cloreto 
de metilmercúrio.

Em águas naturais, o mercúrio está principalmente liga-
do aos sedimentos, e uma grande parte do encontrado 
na água está associado a partículas em suspensão. Esse 
material particulado é o maior responsável pelas concen-
trações de mercúrio na interface sedimento/água. Oxi-
hidróxidos e matéria orgânica são os maiores vetores a 
controlar a mobilidade e transporte do mercúrio em ecos-
sistemas aquáticos. 

Em água doce, mais de 90% do mercúrio forma complexos 
com a matéria orgânica ou está associado a carbono orgâ-
nico dissolvido, especialmente a ácidos húmicos. O mercú-
rio inorgânico tende a se ligar mais fortemente a partícu-
las minerais e à matéria orgânica detrítica, já o MeHg está 
mais fortemente associado a partículas biogênicas.

Os níveis de mercúrio em água doce de áreas não con-
taminadas variam de cinco a 10 ng/L. Níveis mais altos 
podem ser encontrados em lagos ricos em ácidos húmicos 
e mercúrio no material particulado. Concentrações de Hg 
total em águas não filtradas, doces, não contaminadas por 
fontes conhecidas têm sido estimadas em 0,3 a 20 µg.L-1 
(Mierli, 1990), e para rios, estimadas em 0,7 a 43 µg.L-1 
(Andren, et al., 1999); ou <5µg.L-1 para Hg total em águas 
superficiais aeróbicas (Bloom, 1989) e para águas doces 
filtradas, a concentração de Hg dissolvido varia entre 0,1 
e 3 µg.L-1 (WHO, 1989).
 
A porcentagem de MeHg nas águas superficiais aeróbicas 

NÍVeis de mercúrio em peixes de 
reserVATórios dA TANZâNiA
Resultados diferentes foram encontrados em reservatórios 
da Tanzânia (Ikingura & Akagi, 2003). Foram estudados 
quatro grandes reservatórios de hidrelétricas de diferentes 
idades, localizados em duas áreas geográficas distintas. 
No total, foram determinados os teores de mercúrio em 75 
espécimes de 15 espécies diferentes, representando diver-
sos níveis tróficos, sendo que, no máximo, três espécies 
eram comuns em até três reservatórios. O número total de 
espécimes em cada reservatório variou de 17 a 20, sendo 
que em cada espécie, variou de um a cinco. Os teores de 
mercúrio variaram de 0,05 a 0,143 mg/kg. 

mercúrio em peixes de reserVATórios 
BrAsileiros
Alguns estudos sobre teores de mercúrio em peixes de re-
servatórios têm sido realizados no Brasil. Neste documen-
to serão enfocados os dados relativos a reservatórios na 
Amazônia. Infelizmente, não obstante a enorme biodiver-
sidade de peixes tropicais ser muito maior em relação aos 
sistemas temperados, os monitoramentos disponíveis são 
estanques e pontuais, não fornecendo informações consis-
tentes para predições sobre o comportamento do mercúrio 
em reservatórios na Amazônia.

No reservatório de Manso, foram encontradas concentra-
ções acima de 1,5 ppm em peixes carnívoros (Serrasalmus 
sp.; P. fasciatum; S. marginatus) no ano de 2005, ou seja, 
mais de 15 anos após o enchimento do reservatório.

Estudos no reservatório de Tucuruí mostraram um impor-
tante papel das macrófitas aquáticas na acumulação de 
mercúrio (0,03-0,075 mg/kg) (Aula et al., 1995) e que con-
centrações de mercúrio em peixes piscívoros (Serrasalmus 
sp; Cichla temensis; Plagioscion squamosissimus) são em 
média de 1,1 a 2,6 mg/kg, mesmo após 6 anos do enchi-
mento do reservatório (Porvari et al., 1995). 

Aula et al., 1995, determinaram os níveis de mercúrio total 
em peixes do reservatório de Tucuruí e de áreas do entor-
no. Foram coletados 230 espécimes de sete espécies, de 
diferentes níveis tróficos, em sete diferentes locais, entre 
setembro de 1990 e março de 1991. O número total de es-
pécimes em cada ponto variou de cinco a 47, sendo apenas 
uma espécie (tucunaré) comum a, no máximo, seis pontos. 

“Os autores do EIA não apresentaram dados para 
mercúrio em água, um parâmetro chave na avaliação 
dos impactos de represamento. Coletaram amostras 
para este fim, mas não conseguiram detectar mercú-
rio com o método usado, cujo limite de detecção foi 
citado em 30 ng/l. Culparam o método de preserva-
ção, mostrando assim um completo desconhecimento 
tanto da dinâmica natural de mercúrio, quanto da 
metodologia adequada para analisá-lo. É essencial 
medir os níveis de Hg-total, MeHg e %MeHg no ca-
nal do Rio Madeira, nos tributários e nas áreas alagá-
veis associadas, antes da obra, para identificar atuais 
fontes de mercúrio e sítios de metilação e também 
para possibilitar a avaliação de mudanças nestes pa-
râmetros após alagamento.” 

Bruce Forsberg e Alexandre Kemenes

Desconhecimento das 
Dinâmicas e Metodologia de 

Análise do Mercúrio 

UM EIA-RIMA CHEIO DE FALHAS...
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As cargas de MeHg nas algas dependem parcialmente das 
concentrações de MeHg na coluna d’água (Mason, 1996). 
Os teores de MeHg presentes em algas aumentam após o 
alagamento experimental de reservatórios. 

Por outro lado, trabalhos mostram que a captação do 
MeHg pelo perifiton também é afetada pela produção pri-
mária (Pickhardt et al., 2002). Durante um bloom algal, 
se a quantidade de MeHg no sistema permanecer cons-
tante, haverá menos MeHg por unidade celular de alga. 
Este processo pode também afetar o zooplâncton, e assim 
sucessivamente, atuando como um fator de diluição da 
contaminação, pelo crescimento.

Os vertebrados bênticos podem acumular MeHg a partir 
dos detritos, da matéria vegetal, de tecidos animais, ou 
água, dependendo de seu mecanismo de alimentação. Uma 
vez que o MeHg é rapidamente transferido através da ca-
deia trófica, os peixes acumulam quase integralmente as 
cargas de MeHg presentes em seu alimento.

Sabemos que os teores de MeHg em peixes são afetados 
também por parâmetros físicos, como a área da bacia, 
temperatura, pH, concentração de carbono orgânico dis-
solvido e produtividade, e por parâmetros biológicos, co-
mo a posição trófica, taxa de crescimento, idade, sexo e 
comportamento migratório.

Considera-se que as populações de peixes contenham uma 
significativa porção de MeHg de um ecossistema aquático, 
e que a remoção da biomassa de peixes de um sistema 
seja um método para decrescer o estoque de MeHg local 
(Verta, 1994). Quando um organismo cresce rapidamente, 
qualquer massa de MeHg ingerido é incorporado em uma 
maior massa e a concentração de MeHg por unidade de 
massa de tecido será menor. Este fenômeno é muitas vezes 
referido como diluição por crescimento. 

Foi testado, na Finlândia, na Suécia e no Canadá, intensi-
ficar a pesca para reduzir os teores de Hg em peixes. Inten-
sa pesca de um a três anos, após remoção de cerca de 50% 
da biomassa de um lago na Finlândia, resultou em signi-
ficativo decréscimo de teores de mercúrio em selecionadas 
espécies de peixes. Resultados da Universidade de Quebec, 
em Montreal, sugerem que a diluição por crescimento seja 
a principal causa do decréscimo de mercúrio em peixes, 
embora também seja sugerida a mudança de dieta.

coNceiTos BÁsicos soBre limNoloGiA
de reserVATórios
Os reservatórios são ambientes ecologicamente comple-
xos e heterogêneos. Eles são híbridos entre rios e lagos 
e podem ser classificados em diferentes gradações. São 
estruturados em três compartimentos longitudinais inte-
rativos com extensão variável.

O primeiro compartimento, chamado de compartimento 
fluvial, corresponde à fonte do reservatório, onde o corpo 
hídrico é relativamente estreito, raso e com alta turbidez, 
com baixa produção primária, e onde o transporte de se-
dimentos é o processo predominante. Mantém as caracte-
rísticas fluviais.

O segundo compartimento, chamado de compartimento de 
transição, com predominância dos processos de deposição, 
mostra grande produção primária.

E o terceiro, chamado de compartimento lacustre, relativa-
mente largo, profundo e próximo à barragem, tem baixa 
quantidade de material em suspensão, mas mostra baixa 
produtividade primária.

A maior parte dos estudos de estratificação térmica em 
reservatórios no Brasil foi realizada na zona lacustre, per-
to de barragem. Nesta região, a água para a geração da 
energia elétrica pode ser tomada do fundo do reservatório 
ou do meio da coluna d’água, dependendo do tipo de re-
servatório. Em alguns casos, quando a saída da água se dá 
da coluna d’água, o reservatório pode desenvolver uma 
termoclina. Ela não é resultante do aquecimento dos cor-
pos d’água, mas do funcionamento do reservatório.

No Brasil, o desenvolvimento de uma clara estratificação 
térmica é somente observado em lagos bastante profun-
dos, como é o caso do lago Dom Helvécio, em Minas 
Gerais. Podem ser identificados três tipos de reservató-
rios: a) com permanente estratificação; b) sem perma-
nente estratificação, e c) com uma temporária estratifi-
cação térmica e química. A estruturação vertical é mais 
pronunciada na zona lacustre e seguida pela zona em 
transição, mas tem um caráter temporário e irregular. 
É influenciada pela renovação da água no reservatório. 
Apresenta marcadas variações espaciais e temporais, 
principalmente em função dos procedimentos operacio-

de lagos e rios é de aproximadamente 10% a 25%, enquanto 
que nas águas estuarinas e marinhas, deve ser menos do 
que 5%. As concentrações de Hg e de MeHg aumentam dra-
maticamente nas águas anóxicas próximas dos sedimentos 
em relação às águas superficiais (Gilmour & Henry, 1991).

As concentrações de mercúrio total em água intersticial 
de sedimentos são geralmente maiores do que as encon-
tradas na coluna d’água.

A ciclagem e distribuição do mercúrio entre as matrizes se-
dimento e água pode ser física, química ou biologicamente 
mediada, sendo afetada por fatores como pH, temperatura, 
mudanças no potencial redox, disponibilidade de nutrien-
tes e de agentes complexantes. A captura do MeHg pelos 
sedimentos depende de propriedades como pH e oxigênio 
dissolvido. Apesar da proporção de mercúrio na forma 
solúvel decrescer algumas vezes em condições anóxicas, 
devido à formação de HgS, condições óxicas, geralmente, 
favorecem a captura de MeHg e de mercúrio inorgânico 
pelos sedimentos, bem como condições anóxicas favorecem 
a liberação dos mesmos. Pode haver variação sazonal dessa 
liberação devido a mudanças no material particulado bio-
gênico, além de prováveis mudanças em parâmetros físico-
químicos, como o aumento da temperatura e decréscimo de 
pH (por exemplo, uma mudança de pH 7,0 para 5,0 pode 
dobrar a liberação de MeHg para a coluna d’água).

A alta tendência à biomagnificação do MeHg é geral-
mente explicada por sua alta afinidade por grupos –SH 
associados a proteínas. Além de fatores que regulam a 
solubilidade e as formas químicas do mercúrio já exis-

tente no sedimento e na água, outro fator importante é a 
taxa de transformação do mercúrio inorgânico em MeHg, 
pelo processo chamado de metilação. Acredita-se que a 
maior parte do processo de metilação seja mediado por 
bactérias sulfato-redutoras presentes no sedimento, pre-
ferencialmente em condições anóxicas ou com pH baixo. 
Em sistemas aquáticos tropicais, as raízes de macrófitas 
são micro-ambientes favoráveis à metilação do mercú-
rio. Contudo, pode ocorrer também a formação de MeHg 
ainda na coluna d’água abioticamente, onde alguns com-
postos seriam doadores do radical metil para o mercúrio 
inorgânico em solução. 

Em relação ao carbono orgânico dissolvido (COD) presen-
te na coluna d’água, o mercúrio pode formar complexos, 
diminuindo a sua disponibilidade para incorporação na 
biota. Desse modo, altas concentrações de COD podem 
afetar a taxa de metilação, ou por redução da concentra-
ção do substrato (Hg+2) ou por diminuir a solubilidade do 
metilmercúrio em água.

Íons de Fe e Mn podem afetar cataliticamente a metilação 
do mercúrio. Lee et al (1985) mostraram que a metilação em 
água de lagos na presença de ácidos fúlvicos aumentou com 
a adição de íons metálicos, especialmente o Fe. A quantidade 
e a especiação da matéria orgânica dissolvida têm sido con-
sideradas importantes na disponibilidade do mercúrio para a 
biota. Entretanto, pouco ainda se conhece sobre a bioquímica 
destes compostos, principalmente dos ácidos fúlvicos.

A ciclAGem do mercúrio em 
reserVATórios de HidrelÉTricAs
Muito se tem estudado sobre a ciclagem do mercúrio em 
sistemas aquáticos. Entretanto, permanecem contradições 
e incertezas a respeito da contribuição de diferentes parâ-
metros para os teores de mercúrio em peixes.

Alguns autores consideram que os teores de mercúrio em 
peixes tornam-se elevados em reservatórios de hidrelétricas 
porque a metilação de mercúrio inorgânico por microor-
ganismos, responsáveis pela metilação, é estimulada pelos 
teores de carbono orgânico encontrado nos solos terrestres, 
vegetação e áreas alagadas (Furutani e Rudd, 1980; Hecky et 
al., 1991 apud Mailman et al., 2006). A inundação causaria 
a decomposição do carbono orgânico, promovendo condi-
ções anóxicas, sob as quais as taxas de metilação do mer-
cúrio inorgânico são incrementadas (Gilmor e Henry, 1991). 
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estável comunidade bentônica e da vegetação, importante 
como proteção e como alimento para os peixes (Agosti-
nho, 1992 apud Araújo Lima et al., 1995).

cAdeiA AlimeNTAr e AspecTos TróFicos
de reserVATórios
As comunidades de peixes em reservatórios parecem ser 
sustentadas principalmente por recursos originados do 
próprio ambiente aquático. Agostinho e Zalewski (apud 
Araújo Lima et al., 1995) estimaram que, para a comuni-
dade de peixes do reservatório de Itaipu, mais de 70% da 
biomassa é composta por espécies que se alimentam de 
elementos autóctonos (plâncton, organismos bênticos e 
peixes), 25% utilizam detritos de origem mista, e somen-
te 5% são suportados por fontes alóctones (folhas, frutas, 
insetos de áreas terrestres adjacentes). A contribuição de 
recursos alóctonos aumenta na parte superior do reser-
vatório. Cinco anos após o fechamento de Itaipu, nesta 
parte superior do reservatório, mais de 75% da biomas-
sa capturada foi composta de insetívoros, planctófagos 
e piscívoros, nesta ordem de importância (Hahn, 1991 
apud Araújo Lima et al., 1995). No restante do reser-
vatório, a dominância foi de planctófago, insetívoro e 
piscívoro, nesta ordem.

Em reservatórios rasos, os detritos são um dos principais 
itens na dieta das espécies, seguidos apenas de insetos 
aquáticos. A origem dos detritos não é clara, mas pode 
ser de macrófitas de tributários.

Sabe-se, também, que o número e a espécie de peixes 
predadores influenciam a produtividade e a estrutura 
da comunidade.

As informações disponíveis, entretanto, ainda não são 
suficientes para se estabelecer padrões de variação na 
estrutura trófica de um reservatório. Os resultados obti-
dos em diferentes estudos sugerem que dentre os fatores 
determinantes da tendência da estruturalização trófica 
de uma comunidade de peixes, em um reservatório du-
rante o processo de colonização, esteja a composição da 
ictiofauna no rio que originou o reservatório, além das 
características relacionadas ao estado e à sucessão tró-
fica geral (local da bacia, tempo de residência da água, 
morfologia, nível de estruturalização da comunidade e 
operação da represa). 

GArimpos de ouro como FoNTe
de mercúrio 
Este parecer técnico não pretende ser exaustivo sobre os 
processos produtivos dos garimpos de ouro como fonte de 
liberação de mercúrio para o meio ambiente, pois há mui-
tas referências sobre este assunto na literatura. Entretanto, 
é importante apontar para as formas químicas do mercúrio 
envolvidas nesta prática e os principais compartimentos 
receptadores do mercúrio.

Vários autores estimam que para cada kg de ouro produ-
zido, de 2 a 4 kg de mercúrio são liberados para o meio 

nais, morfologia do reservatório e regime de inundação 
de seus tributários. 

Um reservatório apresenta complexidade muito maior, 
quando comparado a outros sistemas lênticos, por causa 
de sua circulação horizontal, induzida tanto por sua ope-
ração e por seu típico caráter polimíctico, resultante da 
ação do vento, o qual gera contínua turbulência. O tempo 
de retenção tem um papel muito importante na seqüên-
cia temporal da dinâmica da comunidade fitoplanctônica, 
uma vez que um pulso é produzido no sistema tanto du-
rante a abertura quanto no fechamento das comportas - o 
que,  inevitavelmente, interfere com a composição das es-
pécies de fitoplâncton. A entrada de material alóctono de 
drenagens, bem como de material inorgânico em suspen-
são nas camadas superficiais dos reservatórios, também 
produz drásticas mudanças no ambiente, por reduzir a 
percentagem de misturas verticais e penetração de luz. No 
último caso, as formas picoplanctônicas dominarão, muito 
provavelmente associadas com partículas inorgânicas.

Na região Amazônica, Junk (1986) observou a ocorrência 
de grandes variações sazonais na biomassa de diferentes 
espécies de macrófitas, diretamente associadas com a va-
riação do nível da água. Entretanto, os períodos de maior 
crescimento, freqüentemente, mostram grandes diferen-
ças na fase temporal.

A produtividade de diferentes macrófitas aquáticas mostra 
grande variação (de 70 t/ha a 31 t/ha), sendo que as espécies 
crescem apenas durante um curto período de tempo (cerca 
de 3 meses), após o que morrem e decompõem. Portanto, 
estes resultados exprimem uma produtividade anual.

Os gradientes físicos, químicos e biológicos nos reservató-
rios determinam, em grande parte, a distribuição e abun-
dância de espécies de peixes ao longo destes ambientes.

A redução na velocidade da água em uma área represada, 
associada com a passagem do processo de transporte de 
sedimentos para processo deposicional, acarreta marcadas 
modificações limnológicas no reservatório e nos braços do 
reservatório, que avançam sobre as laterais dos tributários.
A parte superior, onde as condições fluviais prevalecem, é 
ocupada por espécies características de ambientes lóticos, 
especialmente por espécies piscívoras, as quais são atraídas 
pela grande quantidade de peixes de tamanho pequeno, em 

geral, oportunísticos, que proliferam em águas represadas. A 
zona fluvial dos reservatórios é, geralmente, explorada por 
um maior número de espécies do que as zonas internas. 

No reservatório de Itaipu, a zona fluvial se estende a 1/3 do 
total da extensão do reservatório e contém todas as espécies 
observadas nas outras zonas. Os grandes peixes migradores 
pimelodídeos têm sua ocorrência restrita a este segmento.

Na zona transicional de reservatório na Amazônia, Ferreira 
(1984 b apud Araújo Lima et al., 1995) encontrou alta bio-
massa de espécies de peixe planctófago. Da mesma forma, 
no reservatório de Itaipu, na zona lacustre - que neste re-
servatório mostrou alta produtividade, foi encontrada alta 
predominância de H.edentatus (mapará), uma espécie de 
peixe plantófago. Esta mesma espécie de peixe foi coletada 
também no reservatório de Tucuruí (Aula et al., 1995).

Poucas espécies exploram as camadas mais superficiais, 
bem como as mais profundas dos reservatórios. No reserva-
tório de Itaipu, apenas o H. edentatus e seus predadores, P. 
squamossissimus (pescada branca),  exploram estas áreas. 

As águas abertas, entretanto, não são ocupadas em outros 
reservatórios. Mesmo nos pequenos e rasos (12 km, 2 e 9 
m) reservatórios, estas áreas são as menos habitadas. Ar-
cifa et al. (1988 apud Araújo Lima et al., 1995) atribuem 
este fato à origem fluvial da fauna que ocupa o reser-
vatório, à baixa diversidade de habitat, aos raros locais 
para proteção e à baixa oferta de fonte alimentar para as 
presas. Em Curuá-Una, os habitats lênticos têm alta abun-
dância de Serrasalmus rhombeus (piranha) e Hemiodopsis 
sp (Ferreira, 1984 ab, apud Araújo Lima et al., 1995). 

As áreas litorâneas (< 30 m de profundidade) parecem 
conter toda a fauna do reservatório. Estudos em Itaipu 
revelaram um marcado zoneamento vertical com diver-
sas espécies habitando diferentes profundidades. Agosti-
nho et al., 1992, apud Araújo Lima et al., 1995) mostram 
que H. edendatus dispende o dia em águas mais profun-
das e concentra-se, durante a noite, próximo à superfície 
(pg. 124). Este comportamento foi atribuído à busca de 
alimentos e à fuga de predadores.

As condições dos habitats “of shore” devem ser estressa-
das devido aos procedimentos operacionais da represa e 
à ação das ondas, dificultando o estabelecimento de uma 

ANO PRODUÇÃO DE OURO (T)
OFICIAL

PRODUÇÃO DE OURO (T)
OFICIAL HG LANÇADO NO RIO (T) HG LANÇADO NA 

ATMOSFERA (T) PERDA TOTAL DE HG (T)

1979 0,18 1,24 0,74 0,89 1,64

1980 0,24 1,77 1,00 1,20 2,20

1981 0,82 5,72 3,43 4,12 7,55

1982 1,35 9,46 5,67 6,81 12,48

1983 3,45 24,18 14,51 17,41 31,92

1984 1,93 13,52 8,11 9,73 17,84

1985 1,47 10,30 6,18 7,41 13,59

Total 9,44 66,19 39,64 47,57 87,22

Média Anual 1,34 9,45 5,66 6,79 12,46

Fonte: Lacerda et al, 1989.

Quadro 1: produção de ouro e emissão de mercúrio na região do rio madeira (em toneladas) 
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“O mercúrio proveniente dos garimpos no Rio Madre 
de Dios não foi observado; podem haver “hot spots” 
de mercúrio fora da área estudada no EIA, que podem 
estar sendo transportados para a área dos aproveita-
mentos de Santo Antonio e Jirau. De qualquer for-
ma, as ocorrências de atividade garimpeira nos rios 
Madre de Dios e Madeira já denotam a natureza do 
material do leito possivelmente arenoso, o que não 
foi confirmado pelas amostragens. O mesmo ocorre 
no Rio Beni...” 

José Galizia Tundisi e Takako Matsumura -Tundisi 

Omitiu-se Estudar a Descida 
do Mercúrio dos Garimpos 

do Madre de Dios 

UM EIA-RIMA CHEIO DE FALHAS...

HisTórico de GArimpo de ouro
No rio mAdeirA
A atividade de garimpo no Rio Madeira iniciou-se na déca-
da de 1970 (Ayres, 2004). Em 1979, foi criada a reserva ga-
rimpeira do Rio Madeira, com área aproximada de 192 km2, 
no trecho entre as cachoeiras do Paredão e Teotônio. Ela 
atingiu o ápice de sua produção em 1980. Hoje em dia, ain-
da existem muitos garimpos fora da reserva, entre eles, Pe-
nha, Taquaras, Araras e Periquitos. Nessas áreas, o garimpo 
é realizado nas laterais dos rios, com tratores de esteiras e 
bombas de pressão (Estado de Rondônia, 2004 apud Ayres, 
2004), sendo que cerca de 870 garimpeiros são os responsá-
veis pela operação desses equipamentos (Rima, 2007).

Atualmente, os garimpos de ouro no Rio Beni e no seu 
afluente, o Rio Madre de Dios, estão plenamente ativos, de 
acordo com o levantamento realizado pelo EIA/Rima. Logo, 
a fonte de mercúrio em relação à mineração para o Rio Ma-
deira tende a continuar após a construção dos reservatórios, 
já que o maior tributário do Rio Madeira é o Rio Beni. A 
perda de mercúrio para o meio ambiente na década de 80, 
no Rio Madeira, chegava a 12 toneladas anuais. 

rio mAdeirA
Com uma extensão de aproximadamente 3.240 km, e 
com uma área de drenagem total de 1.420.000 km2, o 
Rio Madeira tem uma vazão média anual de 23.000 a 
31.200 m3/s e precipitação de 1.940 mm/ano. Sua largura 
varia de 440 a 9.900 m. No período das cheias (março/
abril), sua profundidade média é de 8 a 9 m e na estia-
gem (setembro/novembro), 2,8 a 3 m. Sua área de drena-
gem abrange os flancos dos Andes, o Maciço Brasileiro 
e terras baixas terciárias cobertas por florestas, sendo 
que as características hidroquímicas do Rio Madeira são 
controladas pelos flancos Andinos. 

Apresenta pH neutro e temperatura média de 24oC (Ayres, 
2004), com considerável uniformidade térmica em to-
da a coluna de água, onde as temperaturas superficiais 
e do fundo possuem amplitude similar (24,4ºC a 29,6ºC). 
A dinâmica sazonal da temperatura evidencia tendência 
decrescente, com valores mais altos na enchente e mais 
baixos nas fases de vazante.

É o maior tributário do Rio Amazonas, sendo responsável 
por até 15% da descarga líquida total deste, alcançando uma 

média anual de 29.000 m3/s na foz. Calcula-se um aporte de 
500 a 600 milhões de toneladas/ano de sedimentos na foz, 
sendo 15% destes compostos de areias e cascalhos finos. Em 
relação ao material dissolvido, é estimada uma faixa de 50 - 
68 mg/l (Ayres, 2004) ao material em suspensão, a faixa de 
amplitude encontrada é muito alta - 202 mg/l e 2.476 mg/l, 
com uma média de 528 ± 391 mg/l, segundo o Estudo de Im-
pacto Ambiental. Já Gaillardet et al (1997), estimaram uma 
média bem mais modesta de 67 mg/l.

A transparência das águas do Rio Madeira apresenta os 
menores índices no período de cheia e os maiores na va-
zante, sendo muito baixa e similar em todos os pontos de 
coleta do EIA (0,10 ± 0,03 metros), com os valores oscilan-
do de 0,06 m (cheia) a 0,15 m (vazante). Isso implica em 
uma faixa pequena na coluna d’água onde haveria ocor-
rência de produção primária. Apesar disso, a depleciação 
de oxigênio não é observada nas águas de fundo durante 
boa parte do ano devido à turbulência do rio e à presença 
de cachoeiras, tendo assim uma concentração média de 
oxigênio dissolvido na coluna d’água de 6,15 ± 1,23 mg/l, 

ambiente. Estimativas demonstram que de 50 a 60% do 
mercúrio utilizado no garimpo do Rio Madeira era per-
dido para a atmosfera durante o processo de queima do 
amálgama, sendo que mais 5% era vaporizado durante as 
etapas de extração. De 40 a 50% do mercúrio utilizado 
durante a amalgamação era perdido diretamente para o 
rio na forma metálica, além da perda de mais 5 a 10% de 
mercúrio durante o processo de recuperação do próprio 
metal (quadro 1). 

As emissões de mercúrio resultantes de garimpos de ouro 
na Amazônia atingem cerca de 70 a 100 toneladas por 
ano, o que representa cerca de 1% a 6% das emissões an-
tropogênicas globais para a atmosfera.

mercúrio em peixes de AlGumAs ÁreAs
de GArimpos de ouro
Antes da análise objetiva dos teores de mercúrio em peixes 
oriundos de áreas atingidas por garimpos de ouro, deve-se 
enfatizar que não é uma tarefa fácil encontrar peixes à ju-
sante de garimpos (que, em geral, se desenvolvem nas nas-
centes dos rios), mesmo na Amazônia, de reconhecida bio-
diversidade. A enorme quantidade de material em suspensão 
lançada nos rios quase impossibilita a vida aquática. Isto 
acarreta evasão de organismos aquáticos destes ambientes, 
sendo possível encontrá-los, muitas vezes, a quilômetros de 
distância das atividades de garimpo.  É importante ressaltar 
que as mesmas observações servem para trabalhos realiza-
dos para a Indonésia (Castilhos et al., 2006).

Outra dificuldade prática é identificar áreas sem influ-

ência de garimpos e áreas à montante ou à jusante de 
garimpos. Na prática, é possível afirmar que um deter-
minado segmento de rio está à montante (ou à jusante) 
de um determinado garimpo. Isto porque, em geral, os 
garimpos estão disseminados pelo território, localiza-
dos nas margens de pequenos rios que drenam para rios 
maiores, são de difícil localização e têm grande mobili-
dade. A grande maioria está em situação de ilegalidade 
ambiental junto à secretaria estadual de meio ambiente 
e/ou junto ao órgão fiscalizador da mineração, o De-
partamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Em 
se tratando de Amazônia, todos os processos de identi-
ficação, cadastro, controle, etc., são mais difíceis pela 
dificuldade de acesso e alto custo.

Um importante trabalho (Castilhos et al., 2005) foi reali-
zado dentro da Reserva Garimpeira de Ouro do Tapajós 
(área de cerca de 23.000 km2). A amostragem de peixes 
foi realizada em agosto de 2003, em áreas de garimpo 
em São Chico e no Creporizinho, sendo que as atividades 
garimpeiras estão distribuídas ao longo de tributários de 
grandes afluentes do Rio Tapajós. As duas áreas de estudo 
pertencem a distintas bacias hidrográficas: bacia do Rio 
Jamanxin e bacia do Rio Crepori, respectivamente.

Foram investigados os teores de Hg em peixes de 11 di-
ferentes locais nestas duas áreas: quatro locais em São 
Chico e sete locais no Creporizinho. Um total de 234 
espécimes de peixes de 16 espécies foram coletadas: 
73 espécimes pertencendo a 13 espécies em São Chico, 
e 161 espécimes de 11 espécies no Creporizinho. Sete 
espécies são comuns a ambas as áreas (acari, cará, curi-
matã, mandi, piau, piranha e traíra), mas não a todos 
os pontos em cada área.

Os resultados mostraram que na área do São Chico, na 
represa ao lado dos rejeitos dos garimpos de ouro (com 
teores de até 300 ppm de mercúrio) e com histórico de 
utilização de cianeto em operações anteriores, os teores de 
mercúrio em traíras de cerca eram em média de 20 mg/kg; 
ou seja, aproximadamente 40 vezes o indicado pela Orga-
nização Mundial da Saúde como limite máximo permitido 
para consumo humano (0,5 mg/kg).

Em um local identificado como referencial, os teores de 
mercúrio em peixes foram bastante baixos, com média 
de 13 mg/kg.

DRAGAS: ESTUDO DO MERCÚRIO NA BIOTA LOCAL É INDISPENSÁVEL
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variando entre 4,1 e 8,7 mg/l (52-53 a 114% de saturação). 
Os valores mais baixos para OD são encontrados durante 
a cheia (Rima, 2007).

A condutividade elétrica no Rio Madeira é característica 
de sistemas de águas brancas, com média de 72,9 ± 7,7 
µS25/cm, variando entre 59,8 µS25/cm e 86,9 µS25/cm, 
um padrão sazonal bem definido, apresentando índices 
máximos na enchente (84-87 µS20/cm) e mínimos na fase 
de vazante (60-65 µS20/cm).

A demanda bioquímica de oxigênio (DBO) no Rio Madeira 
é em média 1,12 ± 0,60 mg/l, variando de 0,11 mg/l a 
2,40 mg/l, com valores máximos associados às fases de 
cheia e vazante.

As concentrações de carbono orgânico dissolvido (COD) 
no Rio Madeira variam de 5,4 mg/l a 28,2 mg/l, com mé-
dia de 15,0±5,9 mg/l. E a clorofila-a pode ser considerada 
baixa, oscilando entre 0,4 µg/l e 4,6 µg/l (2,1±1,4 µg/l), 
classificando-o como oligo-mesotrófico (Rima, 2007).

Apesar de ser um rio de águas brancas, os lagos tem-
porários formados durante a vazante das cheias são em 
sua maioria de águas pretas, como um grande lago de 
várzea do Cuniã, que pode permanecer alagado por até 
6 meses.

Teores de mercúrio em peixes
Um grande problema de estudos de contaminação 
mercurial em peixes é justamente a amostragem 
pouco significativa e esporádica da maioria dos estudos 
realizados na região Norte. Um pioneiro estudo sobre 
contaminação por mercúrio no Rio Madeira foi realizado 
por Malm, 1991. Um dos estudos com maior abundância 
de espécies, contudo com um baixo número de espécimes 
de cada espécie amostrado, realizado por Boischio & 
Henshel (2000), entre os anos de 1991 e 1993, demonstra 
a diferença geral entre as concentrações de mercúrio 
nos diversos níveis tróficos da cadeia alimentar aquática 
desse rio. As concentrações médias dos peixes por hábito 
alimentar foram para herbívoros, 0,1 ppm; detrítivos, 
0,15 ppm; planctófagos, 0,36 ppm; onívoro I (consumidor 
de invertebrados), 0,21 ppm; onívoro II (consumidor 
de vertebrados), 0,55 ppm; e, piscívoros, 0,64. O valor 
máximo encontrado para piscívoros foi de 3,83 ppm em 
um espécime de Serrasalmus sp.

Utilizando uma lente muito grosseira, pode-se comparar 
com os resultados encontrados por Maurice-Bourgoin 
et al (2000), no Rio Beni, formador do Rio Madeira. As 
concentrações de mercúrio total em peixes piscívoros 
situaram-se entre 0,9-1,4µg/g e de 0,08-0,09µg/g 
em peixes herbívoros. Ou seja, os peixes piscívoros e 
herbívoros do Rio Madeira e do Rio Beni mostram teores 
de mercúrio que se sobrepõem.

Bastos et al (2007) apontam para uma diminuição das 
concentrações de mercúrio nas matrizes geológicas no 
Rio Madeira devido à diminuição do aporte de mercúrio 
diretamente pela atividade de garimpo. Contudo, enfatizaram 
que essa redução só é observada nessas matrizes, ou seja, 
as matrizes biológicas continuam com níveis já mostrados 
de mercúrio total.

o complexo HidrelÉTrico
Para entender o que acontecerá com as concentrações 
de mercúrio na região de implementação das usinas 
hidrelétricas, é necessário ainda avaliar características 
do empreendimento e comparar com estudos em 
empreendimentos similares anteriores. A seguir, no quadro 
2, uma comparação entre alguns reservatórios brasileiros 
e os propostos reservatórios de Jirau e Santo Antônio, e 
o quadro 3 apresenta algumas características importantes 
dos reservatórios propostos.

As turbinas bulbo aproveitam o fluxo das águas e não 
exigem grandes represas, o que diminui a área inundada. 
Há outros tipos de usinas em outros países que não 
precisaram de reservatório e não mudaram o curso do rio, 
como, por exemplo, a usina de fio d’água instalada no Rio 
Danúbio (Teixeira, 2007; Rima, 2007).

Sobre a taxa de sedimentação, os dois fatores que interferem 
são, principalmente, a velocidade média do fluxo pelo 
reservatório e as características do sedimento. Sendo o 
sedimento do Rio Madeira composto em sua maior parte 
de partículas finas (silte e argila), estas podem ficar em 
suspensão por tempo suficiente para passar pelo reservatório, 
ao contrário das areias e dos cascalhos. No relatório das 
empresas proponentes PCE, Furnas e Odebrecht, constam 
estudos da taxa de sedimentação para a AHE de Santo 
Antônio, sendo considerados como similares para Jirau.

Esses estudos indicam que, no início, a eficiência de reten-

USINAS LOCALIZAÇÃO ÁREA DE INUNDAÇÃO (KM2) CAPACIDADE (MW) ANO DE INSTALAÇÃO

Jirau Rio Madeira 258 (123,9)* 3.300 -

Santo Antônio Rio Madeira 271 (107)* 3.150 -

Balbina Rio Uatumã 2.360 250 1989

Tucuruí Rio Tocantins 3.056,28 8.370 1984

Samuel Rio Jamari 584 217 1988

*área do reservatório menos a área da própria calha do rio = valor da área de inundação propriamente dita

Quadro 2: comparação entre as usinas hidrelétricas brasileiras

Vertedouro tipo Controlado Controlado

Número de comportas 21 21

Desvio do rio Pelo vertedouro Pelo vertedouro

Linha de transmissão extensão 120 km 5 km

Subestação elevatória tensão 13,8 kV / 500 kV 13,8 kV / 500 kV

PARâMETROS AHE JIRAU AHE SANTO ANTôNIO

NA máximo normal 90 m 70 m

NA mínimo normal 82,5 m 70 m

NA normal jusante 74,23 m 55,29 m

Área do reservatório 258 km2 271,3 km2

Volume do reservatório 2.015 x 106 m3 2.075,1 x 106 m3

Potência instalada 3.300 MW 3.150 MW

Energia média 1.973 MW 1.973 MW

Queda bruta 16,6 m 13,9 m

Tipo de turbina Bulbo Bulbo

Potência unitária 75 MW 73 MW

Número de unidades 44 44

Barragem tipo Concreto/enrocamento Concreto/enrocamento

Altura máxima da barragem 35,5 m 60,0 m

Quadro 3: caracterização das hidrelétricas de Jirau e santo Antônio
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AINDA PERSISTEM MUITAS DÚVIDAS SOBRE O MERCÚRIO 

“Tomando como exemplo a área de entorno da Usina 
de Jirau, mostrada pela Figura número 8 do Rima, 
uma redução em 20 m no nível base do MDE resul-
taria num aumento dos limites da área alagada até 
a curva de nível de 95 m, o que representaria um 
aumento de mais de 100% na área alagada mostrada 
na figura. Se esse erro realmente ocorreu, todos os 
estudos de impacto realizados até o presente mo-
mento seriam comprometidos. As áreas de influência 
direta e indireta teriam que ser redefinidas e todos os 
estudos e simulações refeitos.” 

Bruce Forsberg e Alexandre Kemenes

Área Alagada Pode ser o 
Dobro do Estimado 

UM EIA-RIMA CHEIO DE FALHAS...

valores de 2 a 3 mg/l seriam alcançados. O assoreamento, 
como aporte de sedimento e retenção pelo reservatório, foi 
estimado em apenas 12%.

O tempo de residência das águas no reservatório de Jirau 
é muito curto, entre 17 e 40 horas em período de cheia e 
vazante, respectivamente, com uma média de 26 horas, 
ou seja, praticamente um dia. A profundidade da coluna 
d’água variaria de 5,9 a 10,1 m, com média de 7,8 m. Esse 
tempo de residência talvez não seja tão eficiente para o 
aumento da taxa de metilação, ou até mesmo deposição 
de boa parte do material particulado.

Como o mercúrio está absorvido principalmente nas partí-
culas finas, ele não deve chegar a ser depositado em cama-
das anóxicas de sedimento, não favorecendo à metilação. 
Juntamente com o pouco tempo de residência das águas e 
com a alta vazão do Rio Madeira, pode ser que boa parte 
do material particulado, e conseqüentemente do mercúrio, 
seja exportado do reservatório. A não ser nas áreas de de-
posição do próprio reservatório apontadas pelo EIA, onde 
taxas de metilação poderiam ser aumentadas com o maior 
aporte de material orgânico vegetal e decorrente aumento 
da atividade bacteriana. 

coNsiderAçÕes FiNAis
A conclusão deste relatório técnico é de que trabalhos re-
alizados em reservatórios no Brasil não demonstram se há 
ou não incremento de mercúrio em peixes porque, funda-
mentalmente, não são programas de monitoramento ao 
longo do tempo e do espaço, com coletas sistemáticas e 
consistentes, visando conhecer este fenômeno. Por isto, 
nestes trabalhos, não foi possível normalizar minimamen-
te as coletas de peixes (nem por espécies, nem por tama-
nho e/ou idade) e, finalmente, não mostram comparações 
antes e depois da inundação dos reservatórios.

Um dos maiores problemas para se predizer o comporta-
mento do mercúrio no meio ambiente aquático é que ainda 
persistem muitos fatos intrigantes, pois alguns parâmetros 
variam sua influência sobre a acumulação de mercúrio em 
peixes. Sabe-se que ambientes oligotróficos e com reduzi-
das cargas de mercúrio nos sedimentos podem apresentar 
um fator de bioacumulação em peixes (relacionando-se os 
teores de Hg em peixes e nos sedimentos, por exemplo) 
algumas ordens de grandeza superiores a ambientes com 
grande carga de material orgânico, ambientes eutróficos e 

com elevadas concentrações de mercúrio nos sedimentos. 
Assim, a matéria orgânica complexa o mercúrio, indis-
ponibilizando-o para a biota, ou a presença da matéria 
orgânica propicia as condições de metilação do mercúrio, 
como indicam alguns trabalhos? Provavelmente ambos, 
mas o que preponderará vai depender de uma série de ou-
tras condições ambientais simultâneas. Por isto, diz-se que 
o comportamento do mercúrio é local específico e, conse-
qüentemente, o monitoramento do mercúrio na biota local 
é indispensável. 

Um dado interessante nesta bacia hidrográfica é que os 
lagos e afluentes têm características distintas do Rio Ma-
deira, sendo, na maioria, de águas pretas. Por serem, geral-
mente, ricas em ácidos húmicos, as águas pretas decrescem 
o pH hídrico, parâmetro bastante associado a incremento 
de mercúrio na biota. Talvez esta seja uma diferença fun-
damental entre a Usina de Samuel e as propostas para o 
Rio Madeira.

Embora de grande valor, por serem únicos, os dados atual-
mente disponíveis em reservatórios brasileiros são resultan-
tes de coletas estanques, no tempo e no espaço, e não nos 
permitem entender, minimamente, os processos atuantes 
que resultam nos teores de mercúrio observados em peixes 
nestes reservatórios. Teores que, repetindo, não sabemos se 
foram incrementados ou não. Praticamente, todos os traba-
lhos de avaliação de contaminação por mercúrio em peixes 
no Brasil têm caráter eventual. Principalmente na Amazônia. 

Em áreas tropicais, em especial, na Amazônia e na Tan-

ção do reservatório a fio d’água de Santo Antônio deve ser 
de 19,50% e, depois de 10 anos, o fundo do rio perto da 
barragem deve ser assoreado até a cota 59,32 m. Depois 
de 50 anos, o nível deve ser 61,63 m e, depois de 100 anos, 
deve estabilizar na cota 61,63 m. Contudo, as velocida-
des de fluxo nas áreas de aproximação da casa de força 
e vertedouro durante a cheia anual de 40.000 m³/s, por 
um período de um mês e meio ou dois meses, devem ser 
altas suficientemente para remover as areias acumuladas 
durante os períodos de baixa vazão. 

Acredita-se que a deposição ocorrerá em áreas especí-
ficas do reservatório, onde as águas seriam totalmente 
paradas. Pode ser concluído que, embora com baixas va-
zões (menos que 18.000 m3/s), o movimento de areias 
grossas não é generalizado, a partir de 39.100 m³/s. En-
tretanto, todas as areias são transportadas em suspensão 
e cascalhos finos são movidos em saltitação ao longo de 
todo o comprimento do reservatório a fio d’água. Assim, 
o acúmulo de areias grossas e cascalhos finos deve ser 
um processo muito lento e intermitente e limitado a áreas 
específicas. Após muitos anos de operação com depósitos 

de saturação generalizados, o transporte de toda carga de 
material do fundo será restaurado.
 
Estimativas de emissão de gás carbônico e metano de re-
servatórios brasileiros, realizadas por Rosa et al (2002), 
mostraram que os reservatórios com maior emissão são 
os de Tucuruí e de Samuel, que emitem 6.500 a 6.800 
kgCO2/km2/dia e 13-19 kgCH4/km2/dia para a atmosfera. 
Seria importante avaliar se a existência de mecanismos 
de liberação de metano também podem contribuir para o 
fornecimento de grupamentos metila, o que poderia incre-
mentar a produção do metilmercúrio.

FATores Que podem iNFlueNciAr A
meTilAção e A criAção  dos reserVATórios
A composição iônica do Rio Madeira apresenta como 
íons dominantes o cálcio e o bicarbonato, nas seguin-
tes proporções: Ca2+ (39,0%) > Na+ (22,6%) > Mg2+ 
(20,8%) > K+ (17,6%) e HCO3- (87,5%) > SO4

2- (7,5%) > 
Cl- (5,5%) (Rima, 2007). A presença de íons de enxofre 
pode favorecer, em ambiente anóxico ou com baixo 
OD, a formação de sulfetos de mercúrio. Isto provoca-
ria uma menor disponibilidade de metilmercúrio para a 
biota. Ainda, a alta proporção de carbonatos pode ter 
uma influência negativa no processo de metilação do 
mercúrio, tanto em condições aeróbicas quanto ana-
eróbicas, devido possivelmente à formação de HgCO3 
(Ullrich et al., 2001).

Segundo o Estudo de Impacto Ambiental, a presença dos 
reservatórios irá reduzir substancialmente a capacidade 
de re-aeração do curso d’água. Isso ocorre em virtude do 
afogamento de algumas cachoeiras existentes, responsá-
veis por criar condições localizadas de super-saturação de 
oxigênio dissolvido, criando, conseqüentemente, ambien-
tes anóxicos, ricos em matéria orgânica vegetal oriunda 
da grande quantidade de biomassa existente na área dos 
futuros reservatórios e sob solos amazônicos ricos em 
mercúrio. Todas essas três características são favoráveis 
ao incremento da atividade bacteriana decompositora de 
ambientes anóxicos e conseqüente liberação do mercúrio 
das matrizes vegetal e solo para a biota.

Foi apontada como fase crítica em relação às concen-
trações de oxigênio dissolvido, a primeira fase do enchi-
mento do reservatório de Jirau e de Santo Antônio, onde 



180 181

AG
U

IR
RE

/S
W

IT
KE

S/
AM

AZ
Ô

N
IA

ATÉ 60% DO MERCÚRIO ERA PERDIDO NO PROCESSO DE QUEIMA DO AMÁLGAMA 

DE 50% A 60% DO MERCÚRIO ERA PERDIDO NO PROCESSO DE QUEIMA DO AMÁLGAMA 

Muito deve ser feito para se presumir o que poderá acon-
tecer nos reservatórios brasileiros, em relação aos teores 
de mercúrio em peixes. Fundamentalmente, a compara-
ção entre os estudos de monitoramento realizados nos 
países desenvolvidos, em geral de clima temperado, e 
os monitoramentos realizados em países em desenvolvi-
mento, em geral, de clima tropical, aponta para a grande 
diferença na metodologia de monitoramento, resultante, 
principalmente, dos diferentes investimentos financeiros 
e de recursos humanos. 

Particularmente, para interpretações sobre teores de mer-
cúrio em peixes, pouco se depreende de teores médios 
em alguns espécimes, com médias de peso e tamanho, 
muitas vezes sem classificação taxonômica e, principal-
mente, sem informações sobre esforço de pesca. Esta é 
a maneira pela qual a maioria dos trabalhos científicos 
vem expressando seus resultados. Ou seja, permite uma 
ampliação muito pequena do entendimento de outros 
pesquisadores sobre o local estudado e possíveis inter-
pretações com outro viés.

É necessário a alocação de recursos coerentes com a com-
plexidade do problema, e que possibilitem um acervo mí-
nimo de conhecimentos sobre a nossa região. É necessário, 
também, que os dados já existentes sejam compartilhados 
entre todas as instituições públicas (pelo menos), uma vez 
que a maior parte das pesquisas tem financiamento públi-
co, de forma a permitir diferentes interpretações por múl-
tiplos pesquisadores. 

O principal objetivo é que se possa, finalmente, interpretar 
os resultados obtidos sob a perspectiva do ambiente tro-
pical, com suas peculiaridades. Isto só será possível com 
uma base de dados consistente e democraticamente aces-
sível, ainda não existente no Brasil. 

Este documento foi produzido pelas pesquisadoras Zuleica 
C. Castilhos, DSc., do Centro de Tecnologia Mineral (CE-
TEM), do Ministério de Ciência e Tecnologia, e Ana Paula 
Rodrigues, MSc., doutoranda do curso de pós-graduação 
em Geociências da Universidade Federal Fluminense (UFF), 
como consultoria para a Organização Não Governamental 
International Rivers Network (IRN). O contrato, assinado 
em março de 2007, encontra-se depositado na biblioteca 
geral do CETEM e está disponível ao acesso público.

tência de pescadores em número suficiente para dar conta 
da pesca gerenciada).

Preocupante, entretanto, é que os garimpos de ouro, co-
mo fonte de contaminação, continuem a fornecer mercúrio 
inorgânico, seja por perda nos sistemas aquáticos ou por 
emissão atmosférica. Esta última, sugerida como mais im-
portante, uma vez que a deposição seca ou úmida do mer-
cúrio, é predominantemente, de formas de mercúrio oxida-
das, mais prontamente passíveis de metilação. O mercúrio 
perdido para os solos e sistemas aquáticos é, em sua maior 
parte, o metálico, que parece ser relativamente inerte.

Outra informação importante é quanto ao tempo de resi-
dência da água nos reservatórios de Jirau e Santo Antô-
nio. Ele pode ser considerado bastante curto (em média, 
cerca de 26 horas), o que poderá imprimir uma dinâmica 
diferente daquela dos reservatórios já existentes e estuda-
dos (Balbina: 11,7 meses) e, neste caso, mostrando menor 
possibilidade de incrementar a contaminação mercurial.

Foi apontada como fase crítica, em relação às concentra-
ções de oxigênio dissolvido, a primeira fase do enchimento 
do reservatório de Jirau e de Santo Antônio, onde valores 
de 2 a 3 mg/L seriam alcançados. A presença dos reservató-
rios poderá reduzir substancialmente a capacidade de re-ae-
ração do curso d’água, em virtude do afogamento de algu-
mas cachoeiras existentes, responsáveis por criar condições 
localizadas de super-saturação de oxigênio dissolvido. 

Ambientes anóxicos, ricos em matéria orgânica vegetal 
oriunda da grande quantidade de biomassa existente na 
área dos futuros reservatórios são favoráveis ao incre-
mento da atividade bacteriana decompositora e, poten-
cialmente, formadora de metilmercúrio. Por outro lado, 
este efeito parece temporário.

Segundo a Eletronorte, na fase inicial de operação do reser-
vatório de Samuel, ocorreram alterações nas concentrações 
de oxigênio dissolvido, clorofila e transparência da água, 
de acordo com as alterações de vazão, com incremento nos 
teores de oxigênio. À montante, as interações água - ar e 
a fotossíntese foram os fatores responsáveis pelo aumento 
do teor de oxigênio dissolvido. À jusante, a concentração 
de oxigênio dissolvido esteve relacionada com a re-aeração 
provocada pelo vertimento das águas. Este efeito poderia 
também ser esperado em Jirau e em Santo Antônio.

zânia, como vimos, há enorme biodiversidade aquática. 
A Amazônia contém a mais diversa fauna de peixes de 
água doce do mundo, estimada em aproximadamen-
te 3.200 espécies (Val & Almeida-Val, 1995). Ainda há 
pouco conhecimento de como estas comunidades se or-
ganizam, e de que maneira e em qual concentração as 
substâncias químicas nas águas podem influenciar as 
populações de peixes. 

Muitas espécies são ainda desconhecidas ou não inventa-
riadas, não classificadas. Não se conhece profundamente 
a ecologia de um grande número de espécies e de algumas 
poucas, que se conhece com profundidade, sabe-se que 
têm comportamento complexo, podem migrar, são inten-
samente afetadas pelos regimes de cheias e vazantes dos 
rios, incluindo épocas de desova, e alteração de hábito 
alimentar, com natural variação em seu metabolismo. Em 
cada coleta poderá estar presente um grande número de 
diferentes espécies.
 
Esta diversidade de espécies, tamanhos, estágios de de-
senvolvimento, por ser inerente ao ambiente tropical, ne-
cessita de amplos programas de monitoramento, de longo 
prazo. Isto significa muito maior investimento financeiro 
e de recursos humanos para a realização destes estudos do 
que se tem investido em pesquisas no Brasil.

Para se ter uma idéia, o levantamento da ictiofauna an-
tes da formação do reservatório de Balbina baseou-se em 
capturas semestrais realizadas no Rio Uatumã. A pesca 
com malhadeira registrou a presença de 182 espécies, per-

tencentes a 28 famílias e nove diferentes ordens. Além 
disso, foram identificadas espécies típicas de áreas muito 
distantes (Instituto Nacional de Pesquisa na Amazônia – 
Inpa), 1993, citado em http://www.eln.gov.br/usinas/Bal-
bina/MeioBalbIctiofauna.asp).

Os dados disponíveis em reservatórios estrangeiros apon-
tam para um acréscimo nos teores de mercúrio em peixes, 
em torno de três a seis vezes, por um tempo variável em 
torno de até 10 anos (ou mais). É preciso que se tenha em 
mente a metodologia utilizada, com coletas seqüenciais, 
com padronização de espécies e de estágios de desenvol-
vimento dos peixes escolhidos como indicadores desta 
tendência, permitindo análises temporais e espaciais. 

Os trabalhos sugerem que este incremento nos níveis ele-
vados de mercúrio em peixes seria um fenômeno tran-
sitório em áreas recém alagadas, em reservatórios rela-
tivamente oligotróficos. Sugerem, também, que o MeHg 
pode ser exportado do reservatório e, neste ponto, reside 
a preocupação do reservatório se transformar em expor-
tador do MeHg, já incorporado ao fitoplâcton, com efeitos 
sobre a biota à jusante destes reservatórios.

Muitas vezes, aponta-se como um efeito de aumento de 
disponibilidade de mercúrio o aumento da produtividade 
primária na transformação de ambientes lóticos em re-
servatórios. Para os reservatórios de Tucuruí e de Balbi-
na, tem sido mencionada uma desestruturação da cadeia 
trófica, propiciando um desequilíbrio de populações, com 
o aumento da freqüência específica de uma espécie, ou 
seja, “criação” de uma espécie dominante e conseqüente 
diminuição da diversidade biológica. 

O mais importante, sob a perspectiva da contaminação 
por mercúrio, é a predominância de espécies carnívoras, 
de topo de cadeia. Entretanto, conforme alguns pesqui-
sadores citados anteriormente, uma maior produtividade 
primária poderia diluir os teores de MeHg em peixes, pois 
poderia haver incremento também das taxas de cresci-
mento dos peixes. 

Isto, associado à intensificação da pesca, poderia ser uma 
excelente ferramenta para gerenciar a intensidade da 
contaminação. Parece interessante de se considerar como 
alternativa, desde que seja realmente viável sua implanta-
ção (por exemplo, entre outros parâmetros, avaliar a exis-
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de quebra deste sistema climático podendo desencadear, 
entre outros, o colapso da floresta além de seca e deser-
tificação nas regiões mais povoadas do Brasil como São 
Paulo e Paraná.

*******

Existe probabilidade de unidades de conservação serem 
afetadas, diretamente ou suas zonas de amortecimento, 
que não contam com anuência do órgão responsável ou 

sequer foram identificadas no EIA.

*******

As espécies esperadas e não registradas são, em sua maio-
ria, espécies de difícil detecção, e sendo assim, necessita-
riam de mais estudos para a serem observados. Um dos 
destaques do estudo foi a presença em grande número 
da andorinha Atticora melanoleuca que precisa de áreas 
de pedrais em corredeiras para nidificar. A presença das 
praias também atrai espécies migradoras, como os maçari-
cos (Scolopidae) que migram da América do Norte para lá. 
Outro destaque da avifauna foi a presença de “barreiros” 
de psitacídeos (papagaios, araras, periquitos, maracanãs, 
maritatacas, curicas e afins). Um dos barreiros visitados 
foi comparado aos maiores conhecidos no Peru e Bolívia, 
representando um importante recurso para as populações 

os resultados da avaliação ambiental dos Aproveitamen-
tos Hidrelétricos de Santo Antônio e Jirau, realizada pela 
equipe técnica do IBAMA, a partir da análise do Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA), Relatório de Impacto Ambiental 
(RIMA), Audiências Públicas, vistorias técnicas, reuniões 
técnicas, documentação apensada ao processo observando 
a legislação vigente.

O estudo abordou de forma superficial, em caráter con-
ceitual e comparativo as alternativas tecnológicas, apenas 
justificando a escolha do trecho do rio Madeira escolhido 
para a implantação dos empreendimentos, por julgá-lo in-
teressante e estratégico, face o potencial energético e com 
capacidade de proporcionar a integração de extensas áreas 
da América do Sul. Não foram apresentadas alternativas 
tecnológicas e locacionais específicas para questões
sedimentológicas (sediment routing).

“Antevê-se que processos não sustentáveis econômica, so-
cial e ambientalmente presentes na região tendem a se 
manter e mesmo se intensificar, dada a lógica da ocupação 
extensiva associada aos grãos e à pecuária, bem como à 
ação de grileiros. Chances de conversão para uma situ-
ação de sustentabilidade precisam de atitudes pró-ativas 
dos diversos atores institucionais envolvidos, no sentido 
do planejamento e da efetiva implementação das ações 
planejadas”. (EIA Tomo B 1/8, p. II-85).

Inseridos num sítio de superlativos, os AHEs Santo An-
tônio e Jirau, por si só, são merecedores de uma análise 
holística sendo que, ao longo de todo o processo de li-
cenciamento, novos estudos, oitivas e informações foram 
agregados descortinando a necessidade de ampliação das 
áreas de influência definidas no EIA.

O empreendimento, inserido neste contexto e por seu por-
te, tem alto potencial catalizador positivo e ou negativo e 
é altamente transformador da dinâmica, não dissociável, 
socio/econômica/ambiental. Questões de estado devem 
ser prioritariamente consideradas quando estudos recen-
tes apontam a floresta amazônica como o “motor hidro-
lógico” (bomba biótica de umidade) de um sistema climá-
tico de escala continental que rege as chuvas na própria 
Amazônia levando “rios de vapor e umidade” a latitudes 
como os trópicos, afetando seu ciclo hidrológico (Dona-
to, 2005). Conforme o Professor Doutor Antônio Donato, 
devido ao desmatamento, estamos próximos de um limite 

baixo, publicamos - literalmente - trechos dos 
mais diversos aspectos (fauna, flora, saúde, terras 
indígenas, unidades de conservação, crescimento 

demográfico) do Parecer Técnico de 220 páginas realizado 
pela equipe do Ibama sobre a viabilidade ambiental do 
Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira. A veemente reco-
mendação para que estudos e avaliações mais abrangentes 
e consistentes fossem feitas sobre o projeto acabou sendo 
ignorada pelo próprio órgão, responsável pela emissão da 
licença ambiental. Também foi destacada uma relação de 
impactos ambientais, econômicos e sociais levantados pela 
equipe técnica, caso o projeto seja realmente concretizado. 
A grande maioria dos questionamentos e problemas apon-
tados pelos técnicos ficou sem resposta ou apresentação 
de medidas de mitigação.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA
PARECER TÉCNICO Nº 014/2007 – COHID/CGENE/

DILIC/IBAMA
 

Brasília, 21 de março de 2007.

À: Moara Menta Giasson
Coordenadora de Licenciamento Ambiental

Assunto: Análise técnica do EIA/RIMA e de documentos 
correlatos referentes ao AHE de Santo Antônio e AHE de 
Jirau, ambos no rio Madeira, visando emissão de parecer 
quanto à viabilidade ambiental dos empreendimentos.

Processo n°: 02001.003771/2003-25
O presente Parecer Técnico tem por objetivo apresentar 
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Amazonas. Há também os índios isolados no igarapé Ka-
ripuninha, que perambulam na região de Jirau e outros 
na mesma situação (isolamento e risco) próximos das T.I. 
Karitiana e T.I. Karipuna. Neste sentido é necessário o 
aprofundamento dos estudos relacionados ao componente 
indígena, em razão das pressões sobre os grupos indígenas 
e seus territórios e o grau de vulnerabilidade destes frente 
ao aproveitamento energético, considerando ainda as soli-
citações da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, quando 
pertinentes, recebidas neste Instituto. 

*******
O EIA ressaltou a ocupação humana da bacia do rio Ma-
deira, que deixou vestígios pré-históricos e históricos 
como testemunhos dos processos sociais. Relatos de via-
jantes que percorreram o Madeira no século XVII descre-
vem a diversidade cultural em seu curso, descaracterizada 
a partir da colonização. Os arqueólogos constataram na 
área das Usinas de Santo Antônio e Jirau, vestígios de 
ocupação pré-ceramista, no Alto Madeira. Uma ponta-de-
projétil lascada indica a presença de grupos de caçado-
res-coletores que podem ter habitado a região há mais de 
10.000 anos. Vestígios de objetos associados a uma agri-
cultura incipiente ilustram uma seqüência cultural linear 
desde 8.230 ap até o século XVIII. Foram ainda encontra-
das inscrições rupestres em 23 sítios na área de Jirau; em 
10 delas foram também encontrados materiais cerâmico e 
lítico. Na área de Santo Antônio há 21 sítios arqueológicos 
cadastrados. Desses, ao contrário dos das áreas de Jirau, 
apenas dois apresentam inscrições rupestres. Nas áreas das 
Usinas de Santo Antônio e Jirau pesquisadas, foram iden-
tificados 26 sítios.

O trabalho de campo relativo a pesquisa da área do AHE 
Jirau identificou 11 ocorrências arqueológicas históri-
cas. Para a área do AHE Santo Antônio, foram registra-
das 15 ocorrências.

*******
As áreas protegidas nos limites de influência direta e indi-
reta dos AHEs Santo Antônio e Jirau, tanto terras indíge-
nas como unidades de conservação, e suas áreas limítro-
fes, apesar da denominação, apresentam alto grau de vul-
nerabilidade em face do aumento da atividade madeireira 
e avanço do desmatamento e grilagem de terras públicas, 
além, segundo o EIA, da desconstituição do zoneamento 
do Estado de Rondônia – com, por exemplo, a aprovação 

recente pela Assembléia Legislativa da Lei Complementar 
nº 308/04, sancionada pelo Executivo, que acrescenta dis-
positivos ao artigo 7º da Lei 233/00 retirando o núcleo de 
União Bandeirantes e o núcleo de Jacinópolis da Zona 2 
– onde o uso da terra só é possível de através do manejo 
sustentável – e incluindo-os na Zona 1 - Subzona 1.3, 
onde é permitida a atividade agropecuária.

Neste sentido, o incremento significativo da população em 
decorrência da mobilização de mão-de-obra e a migração 
associada, implicará na abertura de novas frentes de ocu-
pação, favorecendo a degradação ambiental no entorno 
das Terras Indígenas, e a prática de ações ilegais como 
caça, pesca, extração mineral e de madeira. O aumento do 
número de empresas ligadas ao setor madeireiro e mine-
rador na região, em função da diminuição do “custo opor-
tunidade” para sua instalação (energia mais barata, mais 
estradas, hidrovia etc.), propiciará ainda o incremento do 
assédio às florestas e jazidas localizadas nas TIs situadas 
na área de influência dos empreendimentos, bem como o 
aumento da poluição dos igarapés que servem as aldeias. 
Além disso tem-se o natural choque de culturas, o afluxo 
de moléstias novas e progressão de doenças típicas.

*******
O EIA afirma que embora os estudos realizados sobre o 
componente indígena para os AHEs rio Madeira não te-
nham apontado nenhuma Terra Indígena como passível 
de ser diretamente atingida pelos empreendimentos, foi 
considerada expressiva a vulnerabilidade dessas popula-
ções e de suas terras frente ao aproveitamento energético 
do Madeira, o que requereu, além das Terras Indígenas 
Karipuna, Karitiana e Uru-eu-wau-wau, a inclusão das 
Terras Indígenas Lage e Ribeirão, habitadas pelo povo Wa-
ri’ – consideradas fora das Áreas de Influências (Direta e 
Indireta) definida para os empreendimentos. 

A FUNAI, por meio do Ofício n.º 491/CMAM/CGPIMA/06, 
de 25/10/2006, esclarece que os estudos constituem-se 
em levantamento de diversos dados relacionados às co-
munidades, não apontando e refletindo sobre os impac-
tos socioambientais específicos nessas Terras Indígenas. 
Além disso, segundo a FUNAI, é necessária a indicação 
de todos os impactos socioambientais e correspondente 
proposição de medidas mitigadoras e compensatórias de 
acordo com cada realidade social. Considerando, portanto, 
insuficientes os estudos apresentados, indicou a necessi-

de psitacídeos, que estavam presentes na ordem de cente-
nas ou até milhares de indivíduos. 

O estudo conclui que a área estudada é “uma das mais 
ricas encontradas em qualquer lugar da Amazônia” de-
vido em especial: a diversidade de ambientes e microam-
bientes naturais (com espécies mais específicas para cada 
ambiente); ao endemismo de espécies em cada margem, 
funcionando o rio como uma barreira natural. O número 
de espécies é semelhante em cada lado, mas o total é maior 
por ter pouca superposição. 

A manutenção da cota 90 em Jirau destruirá em especial 
os “barreiros” que servem de recursos para psitacídeos... O 
estudo, portanto recomenda que sejam feitos estudos mais 
aprofundados sobre o impacto da destruição destes barrei-
ros e o mapeamento de outros... Outra fisionomia que será 
impactada são as praias sazonais que deixarão de existir na 
área de inundação. As praias são importantes áreas para 
migradores. Por fim, as áreas de cerrado na região estariam 
ameaçadas pelas propostas de desenvolvimento na região.

*******
Em termos de espécies de especial interesse, o estudo ci-
ta a presença do marsupial Glironia venusta, que possui 
apenas quatro exemplares de museus nacionais e cerca de 
uma dúzia no mundo. Esta espécie então é considerada 
rara e indicativa do valor de conservação da região. 

*******
[Sobre as Unidades de Conservação] A tabela mostra uma 
discrepância entre os dados apresentados. A variação ou 
ausência é devido à base de dados que é utilizada. De qual-
quer forma, foi observado que, além destas áreas, com a 
área de inundação observada para o Tempo de Recorrência 
de 50 anos, também sofrerão impacto direto a FLORSU do 
Rio Abunã e indiretamente as UCs FLORSU do Rio Madeira, 
a RESEX do Lago do Cuniã e a EE Cuniã, a jusante de Santo 
Antônio; o Parque Estadual Candeias, a leste de Porto Velho. 
Os impactos indiretos nestas UCs têm haver com o impacto 
da falta de sedimentação a jusante de Santo Antônio, e aos 
impactos antrópicos com o aumento da população.

*******
O EIA não apresenta adequadamente a determinação das 
Áreas de Influência Direta AID e Indireta – AII para o meio 
sócio-econômico. O IBAMA considera necessária para a 
AII a compreensão da totalidade do município de Porto 

Velho e os pólos municipais de atração à região (Auta-
zes, Borba, Humaitá, Itacoatiara, Manicoré, Nova Olinda 
do Norte e Novo Aripuanã, no Estado do Amazonas e Rio 
Branco/AC, por exemplo), bem como aqueles que vivem 
de atividades pesqueiras e turísticas, ligadas aos recursos 
hídricos. Somente o município de Porto Velho foi conside-
rado no estudo. Além disso, os impactos às áreas a jusante 
foram minimizados ou ignorados. 

Os municípios da AAR considerados no estudo (Autazes, 
Borba, Humaitá, Itacoatiara, Manicoré, Nova Olinda do 
Norte e Novo Aripuanã) apresentam características mar-
cantes de regiões subdesenvolvidas como renda familiar 
de até dois salários mínimos em metade das famílias e 
demais características da infra-estrutura socioeconômica 
e ambiental, que o EIA destaca:  Apenas 80 % dos domicí-
lios, urbanos e rurais, não possuem esgotamento sanitário 
adequado e 66 % não dispõem de abastecimento de água 
adequado, o que causa inúmeras doenças de veiculação 
hídrica;	•	o	serviço	de	coleta	de	lixo	é	inexistente,	como	
também	o	sistema	para	sua	eliminação;	•	a	escolaridade	
da população é muito baixa, resultando num “exército” 
de analfabetos funcionais, sem qualificação para ingressar 
no	mercado	de	trabalho;	•	o	panorama	de	saúde	é	grave	e	
complexo, pois associa problemas típicos de subdesenvol-
vimento como doenças de veiculação hídrica, com doen-
ças infectocontagiosas (malária, da hepatite, hanseníase, 
DST, dentre outras) e mortalidade infantil, agravadas com 
questões próprias da urbanização acelerada e da ocupação 
econômica da região: violência, alcoolismo, drogas, etc.

*******
Outra área sensível nos estudos é a localização e classifi-
cação, em relação aos impactos, das comunidades indíge-
nas. O EIA informa que na região dos aproveitamentos es-
tão as Terras Indígenas Karitana, Karipuna, Lage, Ribeirão, 
Rio Negro Ocaia, Pacaá Novas e Uru-Eu Wau-Wau mas 
que nenhuma delas será afetada por eles. Nas Audiências 
Públicas o IBAMA recebeu documentos que reivindicam o 
reconhecimento, nos estudos, da Terra Indígena Kaxarari, 
no afluente do rio Abunã, e do Povo Katawixi, da Terra 
Jacareúba, no rio Mucuim, em situação de isolamento e 
risco. A T.I. Kaxarari está a cerca de 70 km do reservató-
rio de Jirau, já no Estado do Acre. Os Katawixi, por ou-
tro lado, estão mais próximos que qualquer outro grupo 
indígena identificado no EIA, cerca de 9 km. Não foram 
considerados, possivelmente, porque estão no Estado do 
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para os portadores assintomáticos de malária. Além disso, 
o sistema de saúde é deficitário na região, como também 
são deficitários os sistemas de saneamento, habitação, se-
gurança e transportes, principalmente, extrapolando a de-
limitação imposta na proposição das medidas pelo alcance 
‘macroregional’ que impõe. 
Segundo a Secretaria de Vigilância Sanitária o fluxo mi-
gratório natural da Região Amazônica para outros estados 
brasileiros com potencial malarígeno já tem levado, nos 
últimos anos, ao surgimento de surtos de malária no Pa-
raná, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, 
Ceará, Minas Gerais e Bahia.

Há ainda a lacuna, no processo, das medidas que a SVS 
julgou necessárias à obtenção do atestado de aptidão sa-
nitária, em cumprimento à Resolução CONAMA nº 286, de 
30.08.2001: (i) estudo entomológico detalhado; (ii) plano 
de ação para controle da malária; (iii) mapa detalhado da 
área de influência dos empreendimentos, com as locali-
dades georreferenciadas, locais de residência dos traba-
lhadores e canteiro de obras e estimativa das respectivas 
populações. Neste sentido, entende-se que a proporção do 
impacto deve ser enfrentado de forma macroregional.

*******
Explosão demográfica - As conseqüências imediatas de 
uma intensa migração para a região são: aumento da de-
manda por moradias, com pressões sobre o mercado imo-
biliário e as áreas de assentamentos; aumento da deman-
da por serviços públicos de saúde, saneamento, educação, 
transporte público e segurança pública, áreas frágeis e/ou 
que acumulam grandes passivos; conflitos de convivência 
entre a população local, população indígena e os migran-
tes; desestruturação de comunidades tradicionais; surgi-
mento de novas localidades sem adequada infra-estrutura; 
pressão (e fragmentação) na biota como um todo pelo au-
mento de áreas desflorestadas; extraordinário risco de epi-
demias de malária e dengue, além de demais doenças de 
veiculação hídrica e DST’s/AIDS; aumento da prostituição 
e violência (como área de fronteira e por existir tradicio-
nalmente as atividades de garimpo tais problemas já são 
consolidados no Estado e serão, portanto, incrementados); 
e pressão sobre a estrutura urbana e serviços. 
Há também a demanda local nas áreas de saneamento, 
habitação, construção civil, energia, saúde, transportes e 
educação, para citar somente as principais, cujos investi-
mentos necessários também precisam contabilizar capital 

humano para expansão. Um cálculo efetuado no Parecer 
Técnico sobre “Energia e Desenvolvimento”, do Prof. Dr. 
Artur de Souza Moret e colaboradores - integrante do Re-
latório de Análise do Conteúdo dos Estudos de Impacto 
Ambiental proporcionado pelo Ministério Público do Esta-
do de Rondônia a partir das projeções de FURNAS - estima 
a migração na ordem de 100.000 pessoas, sendo 52.000 
em idade escolar, gerando uma demanda da ordem de 
mais de 1.480 salas de aula na zona urbana e 1.070 novas 
salas de aula na zona rural.

Outra conclusão a que chega o Relatório do Ministério 
Público, em diversos pareceres, é que faltam estudos e 
projetos com base na realidade local para assegurar que a 
inserção dos empreendimentos possa ser, de fato, um mar-
co de desenvolvimento sustentável, como se sugere.

*******
Confiabilidade e exatidão das informações - Como a 
área de influência caracterizada para os dois aproveita-
mentos é incorreta, devido à não contemplação de con-
dicionantes naturais e técnicas e, ainda, devido à in-
compreensível minimização de impactos identificados, 
como a intensa migração ou a proliferação da malária; 
os dados apresentados no EIA são inconsistentes e pre-
cisam ser revistos e validados para que não haja trans-
ferência do “ônus da prova” aos afetados ou vítimas em 
potencial da atividade proposta. 

*******
Integração da área de influência com fauna e flora - As 
formações pioneiras de várzea, a vegetação dos pedrais 
e as matas de várzea são consideradas um conjunto de 
ecossistemas muito típico, pouco representado na Área de 
Influência Indireta dos empreendimentos. A supressão das 
formações pioneiras de várzea pode provocar a perda de 
importantes corredores para a fauna desses locais. 
Diante do exposto e, ao considerar que cerca de 80% da 
formação campinarana do Estado de Rondônia ocorre no 
município de Porto Velho e que cerca de 24% da área to-
tal de campinarana deste Estado serão afetados direta ou 
indiretamente pela elevação do lençol freático, além da 
importância dessa formação para a avifauna e da possibi-
lidade de a área de inundação ser ainda maior caso haja o 
assoreamento do reservatório, os estudos apresentados são 
considerados insuficientes para se avaliar os reais impac-
tos causados às diversas feições dessa formação.

dade de estudos complementares ao EIA, conforme Termo 
de Referência próprio, não disponibilizado ao IBAMA. A 
Fundação também solicitou a inclusão de diversas terras 
indígenas a jusante dos aproveitamentos.

*******
Outros aspectos considerados em relação à ação “mobili-
zação de mão-de-obra”, ou atração da população, são o 
aumento da prostituição na região próxima aos canteiros 
de obra, que poderá levar a um aumento das DST; a ocor-
rência de prostituição infantil; o uso de drogas e a depen-
dência química, em especial o álcool, podendo aumentar 
a ocorrência de atos violentos, com reflexos sobre o perfil 
da morbimortalidade; e aumento na freqüência de gesta-
ções não programadas, que são originadas na interação 
social dos migrantes com a população local.

*******
Extensão de impactos diretos a outros países - O EIA afirma 
em diversas oportunidades que não há impactos diretos ou 
indiretos extensíveis a outros países. Entretanto, tal exten-
são é factível em relação à sobrelevação do nível d’água; e 
indubitável em relação à produtividade da atividade pes-

queira, viabilidade populacional de espécies (como a dou-
rada) e proliferação da malária. Tais impactos atingem não 
um, mas dois países integrantes da bacia, que são a Bolívia 
e o Peru, e devem ser cuidadosamente estudados.

*******
Proliferação da malária -  As áreas de influência direta e 
indireta dos AHE’s Santo Antônio e Jirau são de alto risco 
para malária, tanto pela densidade de ocorrência do vetor 
(Anopheles darlingi) como pela associação de condições 
favoráveis à proliferação, que serão potencializadas com a 
inserção dos aproveitamentos, quais sejam: (i) alta diver-
sidade de criadouros e espaços para procriação; (ii) eleva-
da onda migratória e intensa circulação de pessoas; (iii) 
desflorestamentos; (iv) debilidade dos serviços de saúde; 
(v) incapacidade de controle e tratamento eficientes dos 
assintomáticos; (vi) concorrência das áreas onde haverá 
piora da qualidade de água e conseqüente aumento de 
criadouros com grande circulação de pessoas.
As medidas propostas para o enfrentamento desta ques-
tão, ainda que necessárias, são frágeis em aspectos como 
o telamento das casas; a ilusória tentativa de inibição da 
migração por desestímulo e a ausência de ações eficientes 

DEVIDO À CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DO MADEIRA, PREVÊ-SE UM AUMENTO AINDA MAIS OSTENSIVO DO DESMATAMENTO NA REGIÃO
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campinarana (AHE Jirau)
2.46 Perda e/ou fuga de elementos da fauna existentes 
em formação do tipo campinarana (AHE Jirau)
2.47 Supressão de formações pioneiras de várzea
2.48 Perda e/ou fuga de elementos da fauna existentes 
em formações pioneiras de várzea
2.49 Perda de hábitats para a entomofauna
2.50 Elevação do preço das terras e benfeitorias devido à 
aquisição de terras
2.51 Comprometimento das atividades agropecuárias
2.52 Comprometimento de moradias e benfeitorias
2.53 Comprometimento da infra-estrutura
2.54 Comprometimento do transporte para a
população ribeirinha
2.55 Ocupação de novas áreas
2.56 Comprometimento do núcleo urbano de
Mutum-Paraná
2.57 Comprometimento dos povoados de Teotônio
e Amazonas
2.58 Comprometimento das comunidades ribeirinhas
2.59 Alteração da organização social e política
da população
2.60 Possibilidade de fortalecimento das
organizações sociais
2.61 Alterações da qualidade de vida da população 
2.62 Redução do emprego e retração das
atividades econômicas
2.63 Queda dos preços de imóveis, mercadorias
e serviços
2.64 Alterações na qualidade de vida da população 
3.1 Alteração do nível do lençol freático – AHE Jirau
3.2 Alteração do regime hidrológico
3.3 Alteração da jazida de ouro de garimpo (aluvionar)
3.5 Ocorrência de sismos induzidos
3.6 Perda de áreas aptas para agricultura
3.7 Alteração do equilíbrio ácido-básico e da 
concentração iônica da água
3.8 Retenção de sólidos em suspensão
3.9 Perda de material lenhoso flutuante no rio Madeira

3.10 Diminuição dos níveis de nutrientes e turbidez
a jusante
3.11 Aumento do potencial erosivo e de solubilização
de sais a jusante
3.12 Diminuição da carga orgânica
3.13 Eliminação da aeração mecânica do complexo
de cachoeiras e corredeiras
3.14 Diminuição nos níveis de oxigênio nos
compartimentos laterais
3.15 Diminuição nos níveis de oxigênio por
incorporação de biomassa
3.16 Crescimento populacional de
organismos planctônicos
3.17 Alteração da comunidade bentônica do ambiente 
lótico para semi-lêntico
3.18 Compartimentação horizontal – aumento da
produção primária
3.19 Compartimentação horizontal – aumento
de bioamassa de cianobactérias e macrófitas aquáticas
3.20 Compartimentação horizontal – criação
de ambientes propícios para proliferação
de vetores aquático de doenças
3.21 Perda de vegetação dos pedrais na área de 
inundação dos reservatórios
3.22 Redução da área de formação campinarana por 
elevação do lençol freático
3.23 Perda/fuga de elementos da fauna existentes em 
formações do tipo campinarana
3.24 Perda de áreas para reprodução (desova) de
quelônios e jacarés
3.25 Perda de ambientes específicos para a
avifauna (barreiros e locais de reprodução)
3.26 Desaparecimento de hábitats reprodutivos
para mamíferos aquáticos e semiaquáticos
3.27 Alteração nas características ecológicas e 
biológicas das espécies de mamíferos aquáticos
e semi-aquáticos existentes nos reservatórios
3.28 Interferência em movimentos migratórios
de quelônios

impAcTos (posiTiVos e NeGATiVos)

1.1 Dinamização das atividades econômicas
1.2 Queda nos investimentos
1.3 Intranqüilidade da população
1.4 Aumento do conhecimento técnico-científico
sobre a região
1.5 Facilitação de desmatamento e/ou coleta predatória
2.1 Geração de novos postos de trabalho
e aumento da renda
2.2 Elevação dos preços de mercadorias e serviços
2.3 Aumento da demanda por moradia
2.4 Aumento da demanda por serviços públicos
2.5 Segmentação de Jaci-Paraná
2.6 Conflitos de convivência entre população
local e migrantes
2.7 Pressão sobre Terras Indígenas
2.8 Alteração na dinâmica da população de vetores
2.9 Aumento na incidência da malária
2.10 Aumento na incidência de outras doenças
2.11 Aumento da pressão antrópica sobre os
recursos da fauna e da flora
2.12 Perda de elementos da ictiofauna devido ao
aumento da pressão de pesca
2.13 Conflito social sobre a atividade pesqueira local
2.14 Alterações na qualidade de vida da população
2.15 Alteração morfológica dos terrenos
2.16 Alteração da paisagem
2.17 Carreamento de Sedimentos
2.18 Ressuspensão de Elementos Metálicos e Não-
Metálicos Presentes no Sedimento de Fundo
2.19 Alteração na qualidade do ar
2.20 Elevação dos níveis de ruídos
2.21 Alteração na morfologia fluvial
2.22 Perdas de áreas para a agricultura
2.23 Interferência no patrimônio paleontológico 
potencial (fases de construção e de operação)
2.24 Interferência em áreas de pesquisa e concessões 
minerárias (termos de renúncia)

2.25 Aumento de Carga Orgânica
2.26 Aumento nos Níveis de Óleos e Graxas e de Metais
2.27 Veiculação Hídrica de Doenças
2.28 Supressão de áreas de floresta ombrófila aberta de 
terras baixas (capoeira)
2.29 Supressão de áreas de associação floresta ombrófila 
aberta das terras baixas/floresta aberta ombrófila aluvial
2.30 Supressão de áreas de floresta ombrófila aberta sub-
montana no AHE Jirau
2.31 Supressão de formações pioneiras de várzea - AHE 
Santo Antônio
2.32 Redução da vegetação dos pedrais do rio Madeira
2.33 Perda e/ou fuga de elementos da fauna na área dos 
canteiros de obras
2.34 Perda e/ou afugentamento da fauna terrestre e aquática
2.35 Desaparecimento de hábitats específicos 
para morcegos
2.36 Aprisionamento de elementos da mastofauna 
aquática (botos) dentro da área ensecada
2.37 Interferência sobre a fauna de mamíferos aquáticos 
e semi-aquáticos (devido a contaminação por efluentes 
dos canteiros de obras e acampamentos e pelo aumento 
de turbidez e de sólidos)
2.38 Interferência local sobre a ictiofauna devido a 
implantação dos canteiros de obras e acampamentos
2.39 Perda de elementos da ictiofauna devido ao aprisio-
namento de peixes nos poços formados no interior das 
áreas ensecadas
2.40 Risco de acidentes com animais peçonhentos
2.41 Risco de ocorrência de acidentes com máquinas e 
veículos
2.42 Interferências e perda do patrimônio arqueológico e 
outros patrimônios culturais
2.43 Supressão de áreas de floresta ombrófila aberta das 
terras baixas/floresta ombrófila aberta aluvial
2.44 Perda e/ou fuga de elementos da fauna em 
ambientes de floresta ombrófila aberta das terras baixas / 
floresta aberta aluvial
2.45 Supressão de áreas de diferentes fitofisionomias de 
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em sÍNTese
(i) há notória insuficiência dos estudos e complementações apresentados, fato atestado pelas contribuições de demais 
órgãos e entidades ao processo, notadamente o Relatório de Análise do Conteúdo dos Estudos de Impacto Ambiental 
proporcionado pelo Ministério Público do Estado de Rondônia;

(ii) as áreas diretamente afetadas e as áreas de influência direta e indireta são maiores do que as diagnosticadas;

(iii) as vistorias, Audiências Públicas e reuniões realizadas trouxeram maiores subsídios a análise do EIA, demonstrando 
que os estudos sub-dimensionam, ou negam, impactos potenciais. Mesmo para assumir um impacto, é preciso conhecê-
lo, e à sua magnitude;

(iv) as análises dos impactos identificados demonstraram a fragilidade dos mecanismos e propostas de mitigações;

(v) a extensão dos impactos (diretos e indiretos) abrange outras regiões brasileiras e países vizinhos, comprometendo 
ambiental e economicamente territórios não contemplados no EIA, sendo, desta forma, impossível mensurá-los;

(vi) a nova configuração da área de influência dos empreendimentos demanda do licenciamento, segundo a determi-
nação presente na Resolução nº 237/1997, o estudo dos significativos impactos ambientais de âmbitos regionais. Neste 
sentido, considerando a real área de abrangência dos projetos e o envolvimento do Peru e da Bolívia, a magnitude 
desses novos estudos remete à reelaboração do Estudo de Impacto Ambiental e instrumento apropriado a ser definido 
conjuntamente com esses países impactados. De qualquer forma, é necessária consulta à Procuradoria Geral do IBAMA 
para o adequado procedimento.

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.

Gina Luísa Boemer Deberdt
Técnico Especialista

Ivan Teixeira
Analista Ambiental

Lilian Maria Menezes Lima
Analista Ambiental

Marcelo Belisário Campos
Analista Ambiental

* O Princípio da Precaução afirma que a ausência da certeza científica formal, a existência de um risco de um dano 
sério ou irreversível requer a implementação de medidas que possam prever este dano.  221/221

À consideração superior,

Ricardo Brasil Choueri
Analista Ambiental

Rodrigo Vasconcelos Koblitz
Analista Ambiental

Silvia Rodrigues Franco
Técnico Especialista

Vera Lúcia Silva Abreu
Analista Ambiental

**** **** **** ****

3.29 Interferência em Unidades de Conservação
3.30 Criação de novos ambientes nas margens
dos reservatórios
3.31 Possibilidade da eliminação de barreiras naturais
das espécies de botos existentes na área
3.32 Alteração na composição de espécies ictiícas 
devido a mudanças na dinâmica da água pela formação 
dos reservatórios
3.33 Introdução de espécies ictiícas alóctones provocada 
pela eliminação de barreiras físicas naturais
3.34 Interrupção de rotas migratórias de peixes
em conseqüência de barramentos
3.35 Interferência na rota de deriva de ovos, larvas
e juvenis de peixes migradores
3.36 Perda local de biodiversidade de peixes
3.37 Perda de área de desova e crescimento
da ictiofauna
3.38 Modificação da pesca nos reservatórios devido a 
alteração nos recursos pesqueiros disponíveis
3.39 Incremento nas taxas de mortalidade devido ao 
aprisionamento de peixes no interior das turbinas
3.40 Concentração de cardumes a jusante
dos barramentos
3.41 Queda no emprego e na renda dos garimpeiros
3.42 Alteração na renda dos pescadores
3.43 Alteração na dinâmica da população de vetores – 
AHE Jirau
3.44 Elevação da oferta de energia elétrica
3.45 Elevação da renda no setor público
3.46 Possibilidade de alteração das polarizações regionais
3.47 Possibilidade de comprometimento das atividades 
da população ribeirinha a jusante
3.48 Modificação dos usos no entorno dos reservatórios
3.49 Alterações na qualidade de vida da população 
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aproximação deve também propiciar a formação de poten-
tes vórtices junto as comportas. Solicitamos um parecer e 
comentários sobre estas considerações.

13) Considerando que não há dados de sondagens e de 
batimetria nos canais entre as ilhas, como foi considerada, 
no projeto de viabilidade a vedação das ensecadeiras da 
barragem de entroncamento do leito do rio?

14) Considerando a ocorrência de solos aluvionares per-
meáveis na margem direita, região do córrego Mato Gros-
so, foram feitos estudos de estanqueidade dessa região?

15) Solicita-se fornecimento das comparações de preços uni-
tários do orçamento OPE – Orçamento Padrão Eletrobrás.

16) Na LT de Interligação ao Sistema: Qual o local da In-
terligação? Qual o escopo na SE de Interligação? Qual o 
traçado previsto?

17) Solicita-se informar quais os documentos que indi-
cam o tombamento de: Igreja Santo Antonio e Estrada 
de Ferro Madeira Mármore. Quais os outros patrimônios 
tombados?

18) O item 2.30 da Licença Provisória refere-se a “Reco-
mendações Apresentadas pelo IPHAN”. Quais são estas re-
comendações?

19) A Indústria Nacional tem experiência e condições téc-
nicas para fabricação das turbinas Bulbo?

20) Qual é o prazo que a PCE / Furnas considera necessário 
para se preparar o PBH?

21) A PCE considera suficiente o nível de investigações 
geológicas para o eixo selecionado?

22) Quais as medidas compensatórias assumidas: Junto ao 
IPHAN Junto à Comunidade Local e Junto à Prefeitura e 
Governo Estadual.

23) Como será possível fazer o Projeto Básico da Usina até 
julho/agosto de 2008, se não existem ainda sondagens no 
eixo e o período disponível será de cheias?

24) Análise financeira do projeto apresenta um valor de 

custo dos juros durante a construção elevada. Pergunto: 
Foi considerado no fluxo de caixa a receita durante a mo-
torização? Podemos ter acesso ao modelo de avaliação 
realizada?

B) Pergutas não pertinentes à pauta da reunião: 

1) A Aneel considera factível os investidores que desen-
volveram outras opções de arranjo/motorização realizar 
reuniões consultivas, individuais, com a equipe da Ane-
el, visando reduzir o risco de oferecer um preço de tarifa 
módico baseado em um projeto mais barato, lógico sem a 
perda de segurança / qualidade?

2) Pergunta a Aneel: Na folha 85 do trabalho da PCE 
consta que o modelo físico de conjunto foi estudado no 
“laboratório de Hidráulica Experimental”. Pergunto: Con-
siderando a importância do estudo só a Aneel autorizaria 
que a Suez simulasse no laboratório a sua solução? 

baixo, publicamos - integralmente - perguntas fei-
tas à Furnas e Odebrecht por empresários interes-
sados em concorrer no leilão da usina Santo An-

tônio, em reunião na sede da Agência Nacional de Energia 
Elétrica, no dia 14 de setembro de 2007. Mais informações 
sobre esta reunião podem ser acessadas em www.aneel.
gov.br (hotsite Madeira).
 
REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO TÉCNICA DOS ESTUDOS 
DE VIABILIDADE DA UHE SANTO ANTÔNIO

A) Perguntas respondidas durante a reunião:

1) Em todo o trabalho consta que foram consultadas di-
versas empresas que são indicadas por empresas A, B, C. 
Gostaria de saber: Quais são essas empresas? Solicito que 
seja disponibilizado o relatório/informações que essas em-
presas enviaram para PCE.

2) Há previsão de implantação de um canteiro em cada 
margem. Pergunto: Há previsão de construção de ponte 
sobre o rio, para utilização pela obra?

3) O que está previsto nos estudos de viabilidade como 
participação do Poder Público nas questões de Inserção 
Regional? Por exemplo: escolas, hospitais e infraestrutura 
de transporte e segurança pública? Há previsão de convê-
nios com a iniciativa privada?

4) Tendo em vista que recentemente foram disponibiliza-
das informações no relatório complementar, pergunta-se 
se existem informações adicionais que ainda não foram 
disponibilizadas?

5) Nas alternativas de arranjo apresentadas constam 3 

PERGUNTAS NUNCA RESPONDIDAS
ACAREAÇÃO TÉCNICA

A

(três) eixos e em seguida são apresentados 3 (três) arranjos 
incompatíveis com os eixos, sendo 2 (dois) arranjos no 
mesmo eixo escolhido, portanto existem 3 (três) arranjos 
sobre um eixo que possui deficiências de investigações, 
não existindo sondagem e batimetria em vários trechos, 
no leito do rio. Solicita-se os critérios considerados para 
escolha do arranjo considerado. Porque não foi escolhido 
um eixo com menor volume de escavação? Não é um risco 
muito grande em colocar a barragem sobre um local sem 
informações?

6) Em face da inexistência de turbinas Bulbo com esta 
capacidade e seu limite do estado da arte, também em face 
da falta de informações técnicas no mercado solicita-se: 
Curva de colina da máquina especificada. Dimensões da 
turbina e gerador. Existem estudos desta turbina que po-
deriam ser disponibilizados?

7) Porque não foram estudadas alternativas com turbinas 
Kaplan tendo em vista ser uma tecnologia de domínio 
mais amplo?

8) Para os corpos flutuantes foi previsto apenas uma ver-
ba e sua solução não foi apresentada. Quais os impactos 
esperados em conseqüência destes corpos? É possível (per-
mitido) a retirada destes corpos (“troncos”)? Qual a solu-
ção esperada pela PCE?

9) Identificamos falta de um estudo econômico com al-
ternativas dos diversos parâmetros de projeto como os 
abaixo: Queda nominal; Potência Instalada; Número de 
Máquinas; Setting das Máquinas.
 
10) Foi aplicado na definição da vazão do projeto do ver-
tedouro φ = 84000 o coeficiente de Fuller. Esse parâmetro 
é aplicável ao Rio Madeira?

11) É dito no estudo de viabilidade que turbina Bulbo 
apresenta vantagem ambiental. Esse estudo tem respaldo 
técnico? Isso passou a constar na documentação ambien-
tal da licitação?

12) A disposição do vertedouro no arranjo geral, com canal 
de adução em curva bastante fechada, e as altas, velocida-
des de aproximação para as vazões de dimensionamento 
colocam dúvidas sobre a capacidade do vertedouro para 
condução da vazão próxima do projeto. A assimetria da 
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Com respeito às duas usinas no Rio São Francisco, a 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF) ale-
ga que houve um superdimensionamento nos dois pro-
jetos e que não existe água suficiente para efetivar a 
complementação da motorização de ambas. Neste caso, 
a questão sai da esfera técnica para alcançar a esfera 
judicial, pois trata-se de apurar as responsabilidades da-
queles que aprovaram os projetos e conduziram as obras 
de ambas usinas.
(Impasses e Controvérsias da Hidreletricidade, Célio Ber-
mann em Instituto do Estudos Avançados, USP, /Estu-
dos Avançados, /vol. 21, no. 59, jan-abr 2007, páginas 
149-152).

peQueNAs ceNTrAis HidrelÉTricAs Têm 
poTeNciAl pArA 9.800 mW 
A Resolução no 394 da Aneel, de 04.12.1998, define como 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) as centrais com potência 
instalada total de até 30.000 kW (30 MW) e área inundada 
máxima de reservatório de 3 km2. Alguns benefícios fo-
ram concedidos pelo órgão regulador no sentido de incen-
tivar a geração de eletricidade a partir das PCH’s como, por 
exemplo, a concessão de um desconto de 50% nas tarifas de 
transporte da energia gerada por este tipo de usina.

Como são empreendimentos que, em geral, procuram 
atender demandas próximas aos centros de carga, em 
áreas periféricas ao sistema de transmissão, as PCH’s 
têm papel cada vez mais relevante na promoção do de-
senvolvimento da geração distribuída no País. Segun-
do dados da Aneel (dezembro de 2006), um total de 63 
PCH’s estavam sendo construídas, com uma potência de 
1.061,49 MW.

Dados oficiais do Sistema de Informação do Potencial 
Hidrelétrico (Sipot), obtidos pela Eletrobrás, indicam a 
existência no Brasil de um potencial de 9.800 MW que 
poderiam ser alcançados com a construção de 924 PCH’s. 
Se forem consideradas as usinas com potência de 30 a 
50 MW, o potencial estimado pode acrescentar mais 4.700 
MW, envolvendo outros 120 projetos de usinas. Atualmen-
te, cerca de 277 PCH’s encontram-se em operação, com 
uma potência instalada total de 1.580 MW representando 
1,64% da capacidade de geração do País (dados da Aneel 
para fevereiro de 2007).
(Bermann, “Impasses e Controvérsias da Hidrelétricidade”).

proiNFA precisA ser reAlmeNTe eFeTiVAdo
Para incentivar a utilização de fontes alternativas de 
energia, foi criado em 26 de abril de 2002, pela Lei nº 
10.438, o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas 
de Energia Elétrica (Proinfa), que previa, até dezembro de 
2006 a instalação de 1.100 MW através de PCH’s. No en-
tanto, os resultados alcançados ficaram muito aquém do 
inicialmente previsto. Dos 65 projetos de PCH’s contrata-
dos, representando 1.189,58 MW, apenas nove estavam 
em operação em dezembro de 2006 (13,8% dos projetos 
contratados), com 154,84 MW ou 13,8% da potência ini-
cialmente contratada. 

Dificuldades para a obtenção de financiamento, quali-
dade insuficiente dos projetos propostos e problemas de 
disponibilidade das terras para a implantação dos em-
preendimentos são algumas das razões que impediram a 
consolidação do Proinfa. O governo federal, por seu tur-
no, acabou postergando a meta inicial do programa para 
dezembro de 2008. 
(Bermann, “Impasses e Controvérsias da Hidrelétricidade”).

prioridAde deVe ser pArA serViços
púBlicos e resideNciAis
Ainda que a implementação de PCH’s não venha a re-
solver as necessidades de geração de energia elétrica no 
País, é inegável que o Brasil poderá aumentar a capaci-
dade de geração através das PCH’s, privilegiando proje-
tos de geração para sistemas isolados e atendimento às 
comunidades e propriedades rurais não energizadas. A 
hidreletricidade pode seguir com o papel de assegurar as 
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esta coluna, são apresentadas algumas dicas, su-
gestões, avaliações, feitas por cientistas, organi-
zações e universidades, que demonstram como o 

planejamento energético brasileiro pode investir em ou-
tras formas e matrizes de geração de energia. A proposta 
aqui, obviamente, está longe de esgotar o assunto, mas 
pretende ilustrar inúmeras possibilidades alternativas – 
nem por isso menos eficazes e eficientes – de garantir 
o atendimento da demanda do País e, ao mesmo tempo, 
respeitar suas populações tradicionais e o meio ambiente, 
sem que haja um comprometimento econômico. Aliás, ao 
contrário, com a redução da demanda energética, é possí-
vel economizar e investir em fontes renováveis, assegurar 
a geração de milhões de postos de trabalho e contribuir 
para a redução da emissão de gases de efeito estufa.

com VoNTAde polÍTicA,pode se 
FAZer diFereNTe

N

repoTeNciAção eQuiVAle à GerAção
mAior Que sANTo ANTôNio e JirAu JuNTAs
A repotenciação das usinas hidrelétricas com mais de 20 
anos de operação poderia aumentar a capacidade de gera-
ção hidrelétrica no País em cerca de 12%. Um estudo do 
Instituto de Energia Elétrica da Universidade de São Paulo 
(IEE-USP) para a WWF (Bermann, 2004a) indica que obras 
de repotenciação em 67 usinas nestas condições teriam 
potenciais de ganho de capacidade alcançando 868 MW 
para a repotenciação mínima, 3.473 MW para a repoten-
ciação leve e 8.093 MW para a repotenciação pesada. (So-
madas, Santo Antônio e Jirau têm capacidade instalada 
– ou seja, o máximo de energia que poderão produzir – é 
de 6.494,4 MW). Trata-se de otimizar o potencial das usi-
nas existentes e de aumentar a eficiência na geração.
Impasses e Controvérsias da Hidreletricidade, Célio 
Bermann (Instituto do Estudos Avançados, USP, /Estu-
dos Avançados, /vol. 21, no. 59, jan-abr 2007, páginas 
149-152). 

A complemeNTAção dA moToriZAção
Outra opção, que representa um ganho de potência ins-
talada sem a construção de novas usinas, está na com-
plementação da motorização de algumas usinas hidrelé-
tricas. A usina hidrelétrica Porto Primavera (SP/MS), por 
exemplo, tem capacidade para dezoito turbinas, mas só 
tem dez em funcionamento. A usina Itaipu também não 
tem toda a sua capacidade instalada, uma vez que duas 
turbinas de 700 MW poderiam acrescentar 1.400 MW aos 
12.600 MW atualmente instalados. 

É também o caso das usinas de Xingó e de Itaparica, am-
bas localizadas no Rio São Francisco. A usina de Xin-
gó foi projetada para abrigar dez turbinas de 500 MW, 
de forma a possuir uma capacidade instalada total de  
5.000 MW.Entretanto, atualmente apenas seis turbinas 
estão instaladas. Trata-se, portanto, de 2.000 MW que 
poderiam ser acrescentados se as outras quatro turbinas 
previstas fossem instaladas.

A usina de Itaparica também apresenta condições se-
melhantes. Projetada inicialmente com dez turbinas 
de 250 MW, ela conta atualmente com apenas seis 
turbinas, perfazendo 1.500 MW. Outros 1.000 MW 
poderiam ser acrescentados se as demais turbinas 
fossem instaladas. 
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desperdÍcio correspoNde A ciNco
usiNAs NucleAres
O diretor de Energia da Federação das Indústrias do Esta-
do (Fiesp), Luiz Gonzaga Bertelli, em entrevista ao jornal 
O Estado de São Paulo, em agosto de 2007, alertou que 
estudos de especialistas informam que o desperdício de 
energia elétrica no País é o equivalente à produção de 
cinco usinas nucleares similares à Angra 3, que produzirá 
1.400 mil megawatts cada, “e isso incomoda muito diante 
de um quadro de escassez cada vez mais próximo”.

Ele disse ainda que o consumo predatório da energia é 
causado pelo uso de máquinas antigas e motores ultra-
passados, lâmpadas, aparelhos domésticos e iluminação 
urbana obsoletos.

um ceNÁrio elÉTrico susTeNTÁVel
Em setembro de 2006, a organização WWF-Brasil divul-
gou o estudo “Agenda Elétrica Sustentável 2020”, que 
examina a produção energética brasileira. Este trabalho 
compara dois cenários: um deles segue as tendências atu-
ais, o cenário Tendencial, e o outro almeja a sustentabili-
dade, o cenário Elétrico Sustentável. Ambos assumem as 
mesmas hipóteses de crescimento e condições socioeco-
nômicas da população. Eles diferem, porém, nos modelos 
energéticos adotados, uma vez que o cenário Elétrico Sus-
tentável prevê políticas de planejamento mais agressivas, 
maior eficiência na geração e na transmissão de energia, 
racionalidade no consumo e maior utilização de fontes 
renováveis para a produção de eletricidade.

Se o cenário Elétrico Sustentável for aplicado no Brasil 
com as medidas de eficiência energética, em 2020 haverá 
redução da demanda esperada de energia elétrica em até 
40%. Em termos práticos, essa energia corresponde à gera-
ção evitada de sessenta usinas nucleares de Angra III, qua-
torze hidrelétricas de Belo Monte ou seis hidrelétricas de 
Itaipu. Isso significa uma economia de até R$ 33 bilhões 
na conta nacional de eletricidade até o ano 2020, afetando 
diretamente o bolso do cidadão brasileiro. Além disso, ha-
verá a redução de sete vezes da área inundada planejada 
para a construção de reservatórios de hidrelétricas, o que 
diminuirá os impactos sobre as populações tradicionais e 
a biodiversidade nacional.

Para a economia do País, o cenário Elétrico Sustentável é 

excelente, pois irá gerar oito milhões de novos postos de 
trabalho com a geração de eletricidade por fontes renová-
veis, como biomassa, eólica, solar e pequenas hidrelétri-
cas. Elas serão responsáveis por 20% da geração total de 
eletricidade no País, o que garantirá a estabilização das 
emissões de dióxido de carbono e de óxido de nitrogênio, 
principais gases causadores do efeito estufa, em um pata-
mar próximo ao de 2004.

O cenário Elétrico Sustentável poderia reduzir 413 milhões 
de toneladas de CO2 acumuladas durante o período 2004-
2020, superando a marca de 403 milhões de toneladas de 
CO2 evitadas pelo Programa Proálcool, entre 1975 e 2000.
WWF-Brasil

necessidades energéticas do País se os problemas sociais e 
ambientais aqui assinalados forem efetivamente conside-
rados e superados. Deve-se enfatizar o caráter de serviço 
público como destino da produção de energia elétrica, de 
modo a priorizar o atendimento da demanda residencial e 
de serviços públicos, cujo consumo médio (kWh/habitan-
te) ainda se encontra reduzido.
(Bermann, “Impasses e Controvérsias da Hidrelétricidade”).

BrAsil possui GrANde poTeNciAl eólico
Embora ainda haja divergências entre especialistas e insti-
tuições na estimativa do potencial eólico brasileiro, vários 
estudos indicam valores extremamente consideráveis. 

Há poucos anos, as estimativas eram da ordem de 20.000 
MW. Hoje, a maioria dos estudos indica valores maiores de 
60.000 MW. Essas divergências decorrem principalmente 
da falta de informações (dados de superfície) e das dife-
rentes metodologias empregadas.

Um estudo importante, em âmbito nacional, foi publica-
do pelo Centro de Referência para Energia Solar e Eóli-
ca (Cresesb/Cepel). Trata-se do Atlas do Potencial Eólico 
Brasileiro, cujos resultados estão disponíveis no seguinte 

endereço eletrônico: www.cresesb.cepel.br/atlas_eolico_ 
brasil/atlas-web.htm. Nesse estudo estimou-se um poten-
cial eólico brasileiro da ordem de 143 GW.
Aneel, Atlas de Energia Elétrica, Brasília, 2005, p. 94

eólico Tem compeTiTiVidAde No seTor 
eNerGÉTico
Considerando o grande potencial eólico existente no 
Brasil, confirmado através de medidas de vento precisas 
realizadas recentemente, é possível produzir eletricida-
de a custos competitivos com centrais termoelétricas, 
nucleares e hidrelétricas. Análises dos recursos eólicos, 
medidos em vários locais do Brasil, mostram a possibi-
lidade de geração elétrica com custos da ordem de US$ 
70 a US$ 80 por MWh.

De acordo com estudos da Eletrobrás, o custo da ener-
gia elétrica gerada através de novas usinas hidrelétricas 
construídas na região amazônica será bem mais alto que 
os custos das usinas implantadas até hoje. Quase 70% dos 
projetos possíveis deverão ter custos de geração maiores 
do que a energia gerada por turbinas eólicas. Outra vanta-
gem das centrais eólicas em relação às usinas hidrelétricas 
é que quase toda a área ocupada pela central eólica pode 
ser utilizada (para agricultura, pecuária, etc.) ou preserva-
da como habitat natural. 
Centro Brasileiro de Energia Eólica, www.eolica.com.br

GoVerNo deVe esTimulAr coNsumo
coNscieNTe de eNerGiA 
Durante o período de racionamento energético ocorrido 
no Brasil em 2001 e 2002, a quantidade de energia elétrica 
economizada durante apenas seis meses foi de 26 milhões 
MW/h, o que   equivale à produção de uma usina hidre-
létrica com potência de 5.000 MW. O consumo de energia 
caiu em 21,5% durante o período, até o nível de consumo 
de 1995. O consumo nacional somente voltou para o nível 
pré-racionamento em 2004.

Consumidores conviveram com o racionamento insta-
lando chuveiros a gás e lâmpadas compactas fluorescen-
tes, e as indústrias instalaram sistemas de co-geração de 
energia, aproveitando o calor excedente dos processos  
de transformação.
Bardelin, C.E.A. Os Efeitos de Racionamento de Energia Elé-
trica ocorrido no Brasil em 2001 e 2002 com ênfase no con-
sumo de Energia Elétrica, Escola Politécnica da USP, 2004.
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projeto do Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira 
é um dos exemplos mais contundentes do com-
prometimento do governo Lula com os interesses 

corporativos e de sua aliança com o poder oligárquico do 
País. Eleito em função de um compromisso histórico de 
diálogo com as forças sociais, Lula optou pela manuten-
ção de uma política neoliberal, privilegiando os setores 
privados e, em busca de um desenvolvimento a qualquer 
custo, impôs a concretização de um projeto de gravíssimos 
impactos socioambientais.

A ridicularização de uma crucial questão ambiental e eco-
nômica - a sobrevivência de estoques de peixes de imen-
surável valor para as populações ribeirinhas da Amazônia 
- e o menosprezo às preocupações do governo boliviano 
(que respondeu aos apelos das comunidades locais so-
bre os sérios impactos diretos das barragens do Madeira) 
demonstraram a verdadeira face da administração Lula. 
Revela-se, assim, um desdém não muito diferente daquele 
manifestado pelos líderes militares da ditadura ao respon-
der às legítimas preocupações e questionamentos sobre os 
impactos de Itaipu, Tucuruí e de outros faraônicos monu-
mentos construídos no passado do País.

A insistência de Lula em forçar a licença para as hidre-
létricas do Rio Madeira lançou, para sempre, o seu Mi-
nistério do Meio Ambiente na sombra do poderoso cartel 
dos construtores de barragens e seus aliados políticos, que 
têm assegurado um privilegiado papel na definição de po-
líticas e prioridades dos governos brasileiros por mais de 
meio século. 

Além disso, o projeto Madeira transformou o tão utilizado 
termo desenvolvimento sustentável, dentro do contexto 
da Amazônia, em um eufemismo vazio. O próprio presi-
dente Lula afirmou em um discurso que povos tradicionais 
são obstáculos ao crescimento sustentado, um termo que 
serve às necessidades dos poderosos grupos econômicos e 
seus acionistas. Dessa forma, não apenas o Ministério do 
Meio Ambiente, mas o próprio meio ambiente Amazônico 
serão subjugados. O aumento vertiginoso do desmatamen-
to nos meses seguintes ao anúncio da licença prévia para 
as usinas do Rio Madeira comprova que a forma com que 
o governo lidou com o projeto Madeira foi interpretada 
como uma sinalização positiva pelos agentes da destrui-
ção da floresta.

Tudo isso, sem que nenhum debate público fosse reali-
zado. As objeções técnicas ao projeto, sugerindo que, ao 
menos, precauções fossem consideradas, foram ignoradas 
de modo aparentemente fraudulento nos estágios finais 
da corrida do governo rumo ao licenciamento das usinas. 
Enquanto os movimentos socioambientais lutavam para 
sensibilizar a mídia brasileira com informações sobre os 
impactos do projeto, eles também eram compelidos pelo 
desejo de acreditar que o governo de Lula proporcionaria 
uma oportunidade para que as vozes dos povos da Ama-
zônia fossem ouvidas.

Agora que a necessidade urgente de combater o aqueci-
mento global lançou novamente a Amazônia na agenda 
mundial, como a posição de Lula sobre o novo papel des-
te importante bioma na economia brasileira será vista? 
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Certamente, trata-se de uma perspectiva compatível com 
a da IIRSA, das corporações transnacionais e dos bancos 
de desenvolvimento multilaterais: que a Amazônia é um 
obstáculo ao desenvolvimento do continente, que precisa 
ser transposto para ser transformado em um ambiente de 
negociacoes, em uma  plataforma para as exportações de 
produtos primários, de pouco valor agregado,  promoven-
do o “crescimento” econômico da nação, a curto prazo.

Bem no interior da floresta, ao longo da margem esquerda 
do Madeira, grupos indígenas estão nesse momento pe-
rambulando em busca de caça, vigilantes para os sinais 
dos madeireiros e de seus capangas que podem estar se 
aproximando para eliminar suas vidas. Garimpeiros estão 
se dirigindo para o Madeira, utilizando suas balsas duran-
te a noite para retirar o máximo de riqueza possível do rio, 
antes que suas águas tornem-se muito baixas. Dúzias de 
novas serrarias estão se instalando ao longo do que serão 
os grandes lagos do Madeira, para facilitar a exportação 
de madeira nobre da fronteira expandida de Rondônia. 
Frigoríficos de peixe estão expandindo suas instalações 
para completamente exaurir os vulneráveis estoques de 
bagres que serão jogados contra o muro da represa de 
Santo Antônio.

E a cidade de Porto Velho está se preparando para a sua 
maior crise social desde o projeto Polonoroeste, dos anos 
80, já que dezenas de milhares de migrantes estão chegan-
do em busca de um dos 70.000 empregos prometidos pelas 
empreiteiras e pelos políticos eleitos de Rondônia. Como 
a região irá responder ao previsto aumento dos casos de 
malária, aos problemas crônicos causados pela contami-
nação de mercúrio, falta de água, de esgoto e de assistên-
cia médica, e ao crescimento da violência, prostituição e 
do uso de drogas, não são preocupações das companhias 
que disputam o direito de construir as barragens. Nem do 
Ministério do Meio Ambiente, que desconsiderou os aler-
tas de cautela de seus próprios técnicos.

O futuro de Rondônia como uma colônia energética de 
São Paulo é assustador para aqueles que conhecem a re-

gião e testemunharam a ocupação descontrolada de suas 
florestas úmidas por fazendeiros e gigantes corporações. 
Onde e quando isso irá terminar? Que vozes terão ainda 
que ser ouvidas para convencer os políticos e a população 
brasileira que não se pode permitir que o desmatamento 
da Amazônia continue?

Apesar deste livro não trazer respostas, são apresentadas 
questões que estimulam uma reflexão sobre o modelo de 
desenvolvimento da Amazônia e, portanto, do planeta, 
sobre nossa relação com a natureza e sobre os caminhos 
que estamos traçando para o nosso presente e o legado 
que estamos deixando para as futuras gerações. Trazemos 
também algumas recomendações que precisam ser consi-
deradas pelo poder público, já que construir o Complexo 
Madeira é dar mais um firme passo para desequilibrar as 
sutis e intrínsecas relações ecossistêmicas da floresta e 
provocar um maior caos social na região.

Estas recomendações são:
- estudos com maior abrangência para determinar os ver-
dadeiros impactos das hidrelétricas;
- estudos técnicos para avaliar com mais rigor os prová-
veis impactos na Bolívia;
- um estudo estratégico ambiental, com participação das 
comunidades ao longo do Madeira e os seus tributários, 
para avaliar as melhores opcoes para o desenvolvimento 
econômico e social na bacia do Madeira;
- formação de um comitê tri-nacional para gerenciar os 
recursos hídricos da bacia do Madeira;
- a imediata suspensão do licenciamento das hidrelétricas 
até que se apure as irregularidades no processo.

Através destes estudos será possível evidenciar que o Rio 
Madeira e suas populações - como tantas outras ameaça-
das pelas centenas de projetos de usinas hidrelétricas no 
Brasil - merecem ser protegidas, preservadas e promovidas, 
não destruídas. Também deverão explicitar a necessidade 
de se investir em um outro modelo de desenvolvimento 
para a Amazônia e o Brasil: ambientalmente equilibrado 
e socialmente justo.
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