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RESUMO--- O atual cenário elétrico prevê a expansão da hidreletricidade em áreas de significativa 

expressão ambiental e sociocultural como a região Amazônica, o Cerrado e a Mata Atlântica e traz à 

luz a questão sobre como mediar interesses que se parecem tão antagônicos e, ao mesmo tempo, tão 

dependentes. A análise aqui feita está respaldada em alguns aspectos da hidreletricidade tais como o 

seu caráter renovável, pouco poluente, todavia, impactante e conflitante. O fato da hidreletricidade ser 

considerada renovável e pouco poluente não a torna sustentável. Adotando como pano de fundo o atual 

modelo de desenvolvimento, admite-se como hipótese que a idéia de sustentabilidade é variável entre 

projetos hidrelétricos em função das peculiaridades evidenciadas em cada um deles, relacionadas, por 

exemplo, aos atributos do meio ambiente, condições biofísicas, diversidade cultural, qualidade dos 

estudos realizados, atores, relações estabelecidas, existência de conflitos, formas de organização e 

mobilização social, modos de apropriação de recursos, entre outros. É a estrutura institucional, através 

da atuação eficiente de seus atores, quem favorecerá uma maior aproximação ao ideal normativo 

contido na idéia de sustentabilidade ou, em outros termos, é a estrutura institucional quem vai 

determinar as regras sob as quais a apropriação do potencial hidrelétrico irá ocorrer. 

 

ABSTRACT--- The electric current scenario envisages the expansion of hydroelectricity in areas of 

significant environmental and socio-cultural expression such as the Amazon region, the Cerrado and 

the Mata Atlântica and brings to light the question of how to mediate interests that seem so antagonistic 

and at the same time, so dependent. The analysis presented here is supported in some aspects of 

hydropower such as its renewable character, low-polluting, however, striking and conflicted. The fact 

of hydroelectricity be considered renewable and clean does not make it sustainable. Adopting the 

backdrop of the current development model, it is accepted as a hypothesis that the idea of sustainability 

is variable between hydroelectric projects because of the peculiarities evident in each of them, relating 

eg, attributes of the environment, biophysical conditions, cultural diversity, quality of studies, actors, 

relationships established, the existence of conflicts, forms of organization and mobilization, modes of 

appropriation of resources, among others. It's the institutional structure, through the efficient 

performance of its actors, who favors closer ties to the normative ideal contained in the idea of 

sustainability or, in other words, is the institutional structure who will determine the rules under which 

the ownership of the hydroelectric power will occur. 
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INTRODUÇÃO 

 

As controvérsias entre hidreletricidade e a idéia de sustentabilidade envolvem questões 

econômicas, ambientais e socioculturais, pertinentes também a outras atividades, e são reflexo das 

formas pelas quais a sociedade almeja desenvolver-se. A hidreletricidade representa, hoje, quase que a 

totalidade da oferta interna de energia elétrica brasileira e sua importância é justificada por critérios que 

legitimam a atividade, entre eles, a preferência por este tipo de fonte por parte dos atores sociais, as 

condições climáticas, hidrográficas e tecnológicas favoráveis e seu caráter renovável e pouco poluente. 

Ao mesmo tempo, a expansão da hidreletricidade é questionada por outros atores sociais em virtude de 

desigualdades identificadas em alguns pilares da sustentabilidade, destacando a hegemonia de certas 

forças sociais sobre outras. 

Uma dessas controvérsias reside em saber como aproveitar as possibilidades de uso do 

potencial hidrelétrico e, ao mesmo tempo, conservar biomas importantes como a Amazônia, o Cerrado 

e a Mata Atlântica, que apresentam diversidade ambiental e sociocultural expressivas. Como expandir 

as fronteiras econômicas sem colocar em risco o equilíbrio dos ecossistemas e o modo de vida das 

populações locais? As medidas propostas nos estudos ambientais efetivamente mitigam ou compensam 

os impactos gerados pela instalação de usinas hidrelétricas? Tem-se, ainda, outra controvérsia que se 

refere ao processo econômico e as relações socioculturais. Os modos de apropriação variam 

dependendo do grupo e relacionam-se não apenas a questões materiais, mas também, socioculturais, 

por esta razão, tentar compreender como é feita a apropriação do espaço considerando sua valorização 

simbólica é importante.  

Os principais projetos de expansão hidrelétrica no Brasil e que configuram as principais ações 

do governo federal com relação aos Planos de Aceleração do Crescimento – PAC 1 e 2 estão 

concentrados nas regiões da bacia Amazônica e do Cerrado, regiões que concentram diversidade 

ambiental e cultural importantes. Os aproveitamentos hidrelétricos (AHE) Belo Monte (PA), Santo 

Antônio e Jirau (RO), previstos para operar na bacia Amazônica, respectivamente, nos rios Xingu e 

Madeira acrescentarão 17,7 GW aos 79,2 GW de potência já instalados no país garantindo, segundo 

informações do governo, o suprimento de energia por alguns anos. Por outro lado, os impactos 

socioambientais negativos gerados com a instalação dessas barragens e os recorrentes cenários 

conflituosos estabelecidos, basicamente, pela diversidade de opiniões e interesses trazem à luz a 

questão: A hidreletricidade é sustentável? 

Trabalha-se com a hipótese de que a hidreletricidade, mesmo sendo fonte de energia elétrica 

renovável e pouco poluente, per se, não é sustentável, especialmente, por conta do modelo de 
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desenvolvimento vigente que prioriza aspectos econômicos e negligencia aspectos culturais e 

ambientais, o que reflete a posição de destaque que os interesses econômicos ocupam diante da tomada 

de decisão. Por outro lado, esta constatação não impede que a idéia de sustentabilidade possa ser 

estabelecida em projetos hidrelétricos cuja estrutura institucional valorize as questões ambientais, as 

relações sociais e sua diversidade. O que vai indicar a sustentabilidade de um projeto hidrelétrico são as 

formas encontradas e adotadas pelos atores sociais para verem sanadas suas dúvidas e, também, verem 

inseridas e, se possível, atendidas suas solicitações, realçando o papel da estrutura institucional no 

favorecimento de uma maior aproximação ao ideal normativo contido na idéia de sustentabilidade ou, 

em outros termos, na determinação de regras sob as quais a apropriação do potencial hidrelétrico irá 

ocorrer. 

O artigo está organizado em três partes. A primeira contextualiza o cenário elétrico brasileiro 

e as controvérsias entre hidreletricidade e sustentabilidade, através da análise do processo de 

licenciamento ambiental dos AHEs Belo Monte, Santo Antônio e Jirau, previstos para serem instalados 

na região Amazônica e do AHE Tijuco Alto com instalação prevista na região do Vale do Ribeira 

(SP/PR). A segunda parte faz uma apresentação dos empreendimentos hidrelétricos sob análise, 

considerando o histórico dos processos de licenciamento, conflitos, formas de encaminhamento e 

controvérsias existentes em torno destes AHEs.  A terceira parte discutirá as formas pelas quais as 

controvérsias entre hidreletricidade e sustentabilidade podem ser compreendidos e, quem sabe, 

atenuadas. 

 

1. O CENÁRIO ELÉTRICO BRASILEIRO E SUSTENTABILIDADE 

 

As formas de obtenção de energia variam entre as nações especialmente em função da oferta 

interna existente em cada localidade. No caso do Brasil, por exemplo, a matriz energética (que mede a 

geração de energia total) é, em sua maior parte, não renovável. Em termos percentuais, 53,2% da oferta 

interna de energia é liderada pelo petróleo (41,9%), mas composta também pelo gás natural (8,7%), 

carvão mineral (0,9%) e urânio (1,7%). As fontes renováveis de energia somam 46,8% tendo nos 

derivados da cana-de-açúcar a maior representatividade (18,8%), seguidos pela fonte hidráulica 

(13,9%), lenha e carvão vegetal (10,2%) e outras renováveis (3.8%) onde se enquadram as fontes 

eólicas e solar (BRASIL, 2010). Sob outro viés, a matriz elétrica brasileira (que mede a geração de 

energia elétrica) é predominantemente renovável, uma vez que 85% da energia elétrica ofertada é 

gerada por usinas hidrelétricas (76,9%), biomassa (5,4%) e provenientes de importações (8,1%) 

(BRASIL, 2010). O expressivo percentual da hidreletricidade na matriz elétrica brasileira indica a 
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preferência dos tomadores de decisão, ao longo dos anos, por este tipo de fonte de energia. As 

peculiaridades existentes no país como condições climáticas e hidrológicas favoráveis e tecnologia de 

ponta para construção de barragens justificam e legitimam a permanência da atividade até os dias 

atuais. A preferência por este tipo de fonte ganhou força no país ainda na década de 70, concomitante a 

primeira crise do petróleo em 1973. O emprego da hidreletricidade foi intensificado nas décadas que se 

seguiram em função da instalação de indústrias eletro-intensivas e, também, como alternativa para 

prevenção de “apagões” evidentes durante a virada do século, especialmente, em 2001.  

Em 30 anos (1974- 2004) a potência instalada em usinas hidrelétricas evoluiu de 13,7 GW 

para 69 GW, pelas razões apontadas no parágrafo anterior e em 2009 a potência instalada já atingia 

79,2GW (BRASIL, 2010). Cerca de 80% deste total estão instalados nas regiões Nordeste, Sudeste e 

Sul do país, locais onde o relevo predominante são as serras e os planaltos, características 

geomorfológicas que facilitam a instalação de hidrelétricas tanto pela ocorrência de grandes quedas 

quanto pela formação de reservatórios menores, encaixados, que utilizam a própria vazão para gerar 

energia. Além destes aspectos, considera-se também, o fato do consumo de energia nestas regiões ser 

maior em virtude da densidade populacional e industrial elevada. O potencial instalado restante, de 

20% está concentrado nas regiões Norte e Centro Oeste. 

O potencial hídrico brasileiro é da ordem de 259 GW (BRASIL, 2009). Deste total, 177 GW 

(70%) estão inventariados (operação + construção) e 82 GW (30%) estão estimados (a aproveitar). A 

maior parte do potencial hidrelétrico ainda a aproveitar (81,3%) encontra-se nas regiões que mantêm 

sensíveis biomas brasileiros, tais como a Amazônia e o Cerrado (BRASIL, 2006). Deste percentual, 

78,8% estão estimados para a região Norte, na bacia Amazônica, região com características 

geomorfológicas distintas das evidenciadas nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul. A região Norte é 

dotada de planícies e terras baixas e rios mais largos o que denota a necessidade de adequação da 

tecnologia brasileira para a construção de barragens, especialmente, com relação aos tipos de turbinas e 

relação entre percentuais de área alagada e potência gerada, uma vez que nestas regiões tende-se a 

formar reservatórios mais extensos. Esta região ainda resguarda considerável diversidade ambiental e 

sociocultural, caracterizadas pela presença de Unidades de Conservação e terras indígenas, o que nos 

leva a refletir sobre as maneiras pelas quais podemos conciliar a necessidade de expansão da 

capacidade instalada e os limites dos ecossistemas e, mais ainda, respeitando as relações sociais 

existentes.   

O uso da hidreletricidade promove impactos positivos e negativos sobre o meio ambiente e a 

sociedade, especialmente a diretamente atingida pela construção da obra. Os impactos positivos estão 
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mais relacionados aos aspectos socioeconômicos da região afetada, por exemplo, a geração de energia, 

melhorias de infra-estrutura, dinamização da economia, geração de empregos, compensações 

financeiras e geração de impostos e o aumento do conhecimento técnico-científico sobre a região. 

Como exemplos de impactos negativos ocasionados pela instalação de usinas hidrelétricas têm-se a 

alteração da biodiversidade florística e faunística nos diversos ecossistemas (existentes naturalmente e 

criados) em função do desmatamento e alagamento de extensas áreas para a formação do reservatório. 

Outro exemplo são as alterações no modo de vida de populações locais pela necessidade de realocação. 

Estes impactos, em sua maioria, se traduzem em cenários de conflito envolvendo diversos atores 

sociais como setor público, segmento privado e sociedade civil, principalmente, em função dos 

diferentes usos e significados que os recursos ambientais representam para cada grupo e, mais do que 

isso, das formas adotadas pelos grupos para tentar fazer prevalecer os seus objetivos. Mesmo assim, 

estes conflitos, muitas vezes, corroboram para a organização social e política dos atores sociais 

contrários à obra, abrindo espaço para lutas e resistências visando à execução de projetos menos 

danosos (ACSELRAD & SILVA, 2004).  

Sob uma ótica, os atores sociais que participam do processo de licenciamento ambiental de 

uma usina hidrelétrica dividem-se em dois grupos: os favoráveis e os contrários. O grupo dos 

favoráveis normalmente é composto por órgãos do governo, em todas as suas esferas, voltados ao 

planejamento energético e grupos empresariais, públicos e privados, interessados nos produtos 

advindos da geração hidrelétrica. O grupo dos contrários é constituído, basicamente, por organizações 

civis, movimentos sociais, organizações não governamentais – ONGs e outros grupos representantes da 

sociedade (GALVANESE, 2009). Adotando como cenário, o atual modelo de desenvolvimento, “os 

favoráveis” estão ancorados no pilar econômico da idéia de sustentabilidade e, assim, são mais 

favorecidos, tornando-os, muitas vezes, autoritários e centralizadores em suas tomadas de decisão.  Por 

outro lado, “os contrários” ou menos favorecidos defendem a equidade entre os pilares reivindicando a 

importância da inserção equânime das questões socioambientais no processo de licenciamento 

ambiental.  

Neste sentido, Valencio et al (1999; p. 216) consideram que “o processo decisório referente à 

construção de usinas hidrelétricas tem sido historicamente centralista, sempre fazendo parte das 

macropolíticas que visam induzir o crescimento econômico”. Isto quer dizer que as regiões que 

apresentam potencial hidrelétrico ainda a explorar, como a Amazônia e o Cerrado, tornam-se 

vulneráveis tendo seu crescimento econômico condicionado às macro-determinações onde, em muitos 

casos, os problemas sociais e ambientais não são mitigados, mas sim, acirrados. Segundo estes autores, 
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o caráter centralizador e autoritário característico do grupo de atores favorecidos dificulta as 

negociações com os demais atores na arena, prejudicando a implementação de medidas de minimização 

de impactos socioambientais e instigando cenários conflituosos.  

Os conflitos envolvendo a instalação de hidrelétricas ficaram mais evidentes com o 

fortalecimento da legislação ambiental brasileira a partir da década de 80 (VAINER, 2007), 

especialmente, com a promulgação da Política Nacional de Meio Ambiente (Lei n. 6.938/81) e das 

Resoluções CONAMA 01/86 e 06/87 que tornaram obrigatórias a elaboração do Estudo de Impacto 

Ambiental e seu respectivo relatório (EIA-Rima) e estabeleceram regras para o licenciamento 

ambiental de obras de significativo impacto ambiental. Neste momento, abre-se uma porta para a 

participação da sociedade civil em consultas, reuniões e audiências públicas relacionadas à instalação 

desses empreendimentos. O fortalecimento da legislação ambiental contribuiu para a visibilidade dos 

conflitos ou, conforme ACSELRAD (2004, p. 27), “os conflitos ambientais eclodiram, 

conseqüentemente, quando os despossuídos passaram a reclamar, desde que foram estabelecidas 

garantias de visibilidade no espaço público”. Mesmo com a existência de um aparato legal, estudos 

consagrados demonstram que o processo de licenciamento ambiental per se não inibe a ocorrência de 

conflitos (ACSELRAD e SILVA, 2004; ZHOURI e OLIVEIRA, 2007; VAINER, 2007; BERMANN, 

2007; SEVÁ, 2008; ABRAMOVAY, 2009), pelo contrário, contribui para seu surgimento e, muitas 

vezes, para seu acirramento como conseqüência da invisibilidade de atores sociais menos favorecidos e 

da superficialidade característica de alguns estudos ambientais. Estes conflitos, muitas vezes, 

compreendem uma reação a uma intervenção anunciada que afetará o modo de vida das populações 

locais, incluindo-se aí o comprometimento de seus meios básicos de subsistência, quer seja pelo 

deslocamento compulsório de populações tradicionais e a perda de sua identidade social ou pela disputa 

de recursos ambientais em função de seus diversos usos e significados. 

A estrutura institucional presente e atuante nas regiões que se deparam com a instalação de 

usinas hidrelétricas enfrenta, naturalmente, dificuldades para implementar soluções coerentes com a 

retórica da sustentabilidade; se esta for entendida, a grosso modo, como a conciliação entre crescimento 

econômico, conservação ambiental e justiça social. O que geralmente ocorre é o inverso, “estudos 

apontam para um reforço, na esfera institucional, das posições dos grupos mais favorecidos política e 

tecnicamente” (GALVANESE, 2009, p. 70), o que promove desigualdades que dificultam o processo 

de conciliação. No entanto, dependendo da forma como são interpretadas, estas dificuldades podem 

contribuir para o aperfeiçoamento do aparato legal.  
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É fato que a conciliação entre crescimento econômico, conservação ambiental e justiça social 

não ocorre em curto espaço de tempo e, muito menos, de maneira isolada, mantendo-se como um dos 

grandes dilemas do século XXI. A idéia de sustentabilidade não é objetiva, mas deriva da compreensão 

de que os ecossistemas possuem uma capacidade de suporte que não deve ser ultrapassada, todavia, 

desconhecida. Conciliar estes três pilares pode parecer impossível, especialmente, pela falta de 

evidências científicas que respaldem esta conciliação (VEIGA, 2008) e pela disputa política bastante 

evidente durante todo o processo. Para a Empresa de Pesquisa Energética – EPE, por exemplo, empresa 

vinculada ao Ministério de Minas e Energia – MME e responsável pela elaboração dos planos decenais 

de energia, esta conciliação é possível, uma vez que o Brasil possui uma das legislações ambientais 

mais exigentes do mundo que prevêem, entre outros, a condução de avaliações ambientais integradas 

que identifiquem efeitos sinérgicos e cumulativos de empreendimentos hidrelétricos instalados numa 

mesma bacia hidrográfica (WERNER, 2010). Para a EPE, o atual modelo de desenvolvimento tem no 

desenvolvimento tecnológico e na experiência adquirida no tratamento das questões ambientais, fatores 

que demonstram a possibilidade de conciliação (WERNER, 2010). 

O modelo de desenvolvimento vigente destaca a importância da obra para o crescimento do 

país. As questões envolvendo meio ambiente e justiça social são tomadas como coadjuvantes 

(ABRAMOVAY, 2009), deixando de lado as preocupações como padrões de produção e consumo que 

reclamam pela obra, os interesses e valores sociais envolvidos e os reais beneficiários, reforçando a 

predominância do paradigma da adequação ambiental ao paradigma da sustentabilidade (ZHOURI & 

OLIVEIRA, 2007).  Esta forma de agir vai de encontro ao apregoado pela economia ambiental 

neoclássica, que tem no desenvolvimento tecnológico instrumento capaz de prever e reduzir riscos 

através da adoção de tecnologias mais limpas e de medidas mitigadoras e compensatórias, traduzindo-

se, para esta vertente, em sustentabilidade. Este tipo de visão caracteriza a sustentabilidade fraca  

Por outro lado, os ecossistemas possuem uma capacidade de suporte que determina os limites 

para o crescimento econômico (DALY & FARLEY, 2004). Assim, para a economia ecológica a 

sustentabilidade poderá ser alcançada quando o crescimento econômico for guiado pelo potencial 

ambiental de cada região, condicionando a economia ao meio ambiente e não o seu inverso. Este tipo 

de visão caracteriza a sustentabilidade forte. A sustentabilidade também tem base nas relações sociais. 

Neste sentido, a Nova Economia Institucional enfatiza o papel das instituições, formais e não formais, 

como mecanismo de mudança de comportamentos que podem traduzir-se na superação de dilemas de 

uso coletivo (OSTROM, 2005; NOVAES, 2006), inclusive, na regulação de conflitos decorrentes de 

interesses, significados, ideologias e modos de vida diversos.  
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Na região da planície amazônica, estão previstos para serem instalados, nos próximos anos, os 

AHEs Santo Antônio e Jirau que compõem o Complexo do rio Madeira e o AHE Belo Monte no rio 

Xingu. Da mesma forma, na bacia do rio Ribeira do Iguape, na divisa entre os estados de São Paulo e 

Paraná, está prevista a instalação do AHE Tijuco Alto. Ambas as regiões possuem elevada diversidade 

ambiental e sociocultural. Ambas as regiões vivenciam conflitos em torno da construção de usinas 

hidrelétricas. O fato da hidreletricidade ser considerada fonte de energia limpa e renovável, não a torna 

sustentável. Aliar sustentabilidade apenas à renovabilidade e à baixa emissão de poluentes é um risco, 

pois deixa-se de considerar outros impactos socioambientais que, em virtude de sua significância, 

precisam estar igualmente inseridos na análise. 

 

1.1 Hidreletricidade como fonte renovável de energia 

 

Os recursos naturais renováveis são aqueles que, numa escala de tempo, se renovam, entre eles, 

a água, o solo e a biodiversidade. Todavia, o uso intensivo destes recursos e a disposição inadequada de 

resíduos provenientes do uso e do descarte destes recursos aumentam o tempo para renovação 

comprometendo sua renovabilidade. Com base nisso, Mueller (2007) os denomina como recursos 

renováveis, mas sujeitos à degradação por manejo inadequado. Por sua vez, os recursos naturais não 

renováveis como o petróleo e demais minerais se renovam numa escala de tempo expressivamente 

lenta, comprometendo sua disponibilidade diante do uso excessivo, o que significa que o uso destes 

recursos no presente pode diminuir a disponibilidade de uso no futuro (MUELLER, 2007). O uso 

excessivo de recursos ambientais e a destinação e o tratamento inadequados dos resíduos 

comprometem sua renovabilidade, reduzindo as oportunidades de uso futuras e afetando não apenas os 

ecossistemas, mas também, aspectos político-econômicos do país. 

A água é considerada recurso natural renovável, especialmente, pela existência de um ciclo 

hidrológico na natureza. As usinas hidrelétricas utilizam a água como motor para gerar eletricidade e, 

por esta razão, são consideradas fonte de energia renovável. Mas, nesta classificação não são 

considerados os impactos gerados pela hidreletricidade e que interferem na disponibilidade de água e, 

consequentemente, na sua renovabilidade. A alteração dos ecossistemas, principalmente aquáticos, 

interfere no funcionamento do ciclo da água, configurando cenários de redução da qualidade e/ou 

quantidade de água disponível, aumentando a probabilidade de escassez. Apesar dos corpos d’água 

possuírem capacidade de se auto-depurar, o ciclo não se completa ou tarda a completar. Nestes casos, 

“o grau de extração da água é maior do que o grau de recuperação” (DALY & FARLEY, 2004). 
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A formação do reservatório altera aspectos físico-químicos, morfológicos e biológicos da água, 

principalmente pela mudança do ambiente de lótico (águas correntes) para lêntico (águas paradas), 

entre eles, alterações nas taxas de erosão e sedimentação e na cadeia trófica. Apesar da área de 

inundação do futuro reservatório ser previamente desmatada antes do alagamento, erros de cálculos 

tornam comum a delimitação equivocada da área realmente prevista para ser alagada. Muitas vezes, 

áreas definidas como não inundáveis e, portanto, não previamente desmatadas, acabam sendo 

inundadas cobrindo grande quantidade de biomassa arbóreo-arbustiva que, ao longo do tempo, se 

decompõe e modifica a estrutura do ecossistema, comprometendo a disponibilidade de água tanto em 

aspectos quantitativos quanto em aspecto qualitativos. A prevalência de um ambiente anóxico contribui 

para a eutrofização do lago através da proliferação de algas e plantas aquáticas (macrófitas) que servem 

de berço para ovos e larvas de insetos que podem comprometer a saúde pública (ACSELRAD & 

SILVA, 2004).  

A instalação de barragens também altera a diversidade e a densidade de organismos aquáticos 

em função da interrupção no fluxo da água de montante para jusante. Além de desestabilizar a cadeia 

trófica, esta ação promove o comprometimento da permanência de outros modos de apropriação de 

usos dos recursos como a pesca de subsistência e o turismo. Além da redução da diversidade de 

organismos aquáticos tem-se a probabilidade de sua contaminação por metais (ACSELRAD & SILVA, 

2004). O mercúrio, por exemplo, é um metal cuja concentração elevada é comum em alguns tipos de 

solos brasileiros como os solos amazônicos. Sua concentração também está atrelada à existência de 

atividades de garimpo e a formação de lagos. O mercúrio se acumula na coluna d´água atingindo altas 

concentrações e toxicidade e pode ser ingerido pelo ser humano através das ingestão de organismos 

aquáticos.  

Os diversos modos de apropriação da água acumulada em reservatórios, entre eles, a regulação 

de cheias, o abastecimento público, a geração de eletricidade, a dessedentação animal, a irrigação e a 

navegabilidade podem gerar conflitos, especialmente pelo fato de alguns usos serem prioritários. 

Segundo Fernandes & Bursztyn (2008), a quantidade de possíveis usos que um reservatório poder 

desenvolver depende da área alagada e do volume de acumulação de água sendo a principal finalidade 

a manutenção da vazão e o atendimento da demanda dos usuários. A hidreletricidade é fonte de energia 

renovável e isso não quer dizer que seja sustentável. A análise de viabilidade ambiental de um projeto 

hidrelétrico deve considerar os impactos gerados pela atividade nas mesmas proporções, sendo o fato 

de ser renovável apenas um de seus aspectos positivos.  
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1.2. Hidreletricidade como fonte de energia limpa 

 

  Sob a perspectiva de aquecimento global, as fontes de energia limpa são aquelas cujo uso libera 

pouco ou quase não libera gases do efeito estufa (GEE) no meio ambiente, dentre eles, o gás carbônico 

(CO2) e o metano (CH4). Até o final da década de 1980 as usinas hidrelétricas eram consideradas fonte 

de energia limpa, quase não havendo controvérsias a esse respeito.  Na época, não havia medidas de 

emissão de gases provenientes dos reservatórios e só então no início da década de 1990 foi iniciado um 

programa financiado pela Eletrobrás e o Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) e executado por 

grupos da Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para a 

quantificação de GEE. O objetivo era a medição das taxas de GEE emitidos por superfícies de 

reservatórios hidrelétricos (MATVIENKO et al, 2000). Os resultados obtidos revelaram que havia de 

fato emissão de GEE pelos reservatórios hidrelétricos. A análise mais acurada revelou, no entanto, que 

tais emissões eram reduzidas, quando comparadas a outras fontes como as termelétricas. Pesquisas 

apontam que, em média, a emissão de GEE pelo sistema elétrico interligado é de 0,02 tC/MWh, 

bastante baixa quando comparada com o carvão mineral 0,36 tC/MWh (CENBIO, 2000). 

 Diversos pesquisadores vêm trabalhando com projetos que visam conhecer as taxas de emissão 

de GEE pelos reservatórios hidrelétricos, seus efeitos de longo prazo e o potencial de seqüestro de 

carbono através da mata ciliar do entorno do reservatório e da retenção de carbono no sedimento, ou 

seja, no fundo do reservatório agindo como sumidouro (MATVIENKO, 2000; ROSA, 2004; YU, 2004; 

ROSA, 2005; MARTINS, 2005; SCOLFORO, 2008; FARIA, 2009; FEARNSIDE, 2009). A instalação 

de uma barragem altera o regime hidrológico e, também, biológico da região inundada. O aumento ou a 

diminuição nas taxas de emissão de GEE pode ser avaliado através de balanços do carbono, 

conduzidos, antes e depois da inundação. Em caso de barragem já existente, define-se a região à 

montante similar à que foi inundada. Geralmente, as emissões de GEE por hidrelétricas são 

quantificadas através da análise da superfície do reservatório e, também, da passagem das águas pelas 

turbinas (FEARNSIDE, 2009). Um método usualmente empregado para determinar a medida do 

impacto de um reservatório hidrelétrico sobre o aquecimento global é a densidade energética da 

barragem composta pela razão entre capacidade instalada (em watts) e área alagada (em m
2
). No 

cálculo da densidade energética, quanto maior a relação entre capacidade instalada e área alagada, 

menor serão os impactos sobre o aquecimento global. No entanto, outros métodos de medição precisam 

ser incorporados buscando considerar na análise as taxas de emissão de GEE provenientes da passagem 

das águas pelas turbinas e de outras barragens situadas na mesma bacia, indicando a possibilidade de 

ocorrência de impactos sinérgicos e cumulativos (FEARNSIDE, 2009).  
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Especialistas consideram que a existência de outros impactos significativos ao meio ambiente e 

à sociedade induz a uma reflexão sobre o caráter pouco poluente da atividade, no entanto, é 

fundamental compreender que “toda poluição causa impacto, mas nem todo impacto tem a poluição 

como causa” (SANCHEZ, 2008, p. 31). É possível denominar a hidreletricidade como fonte de energia 

limpa sob a perspectiva de aquecimento global se todas as fontes de emissão forem consideradas na 

avaliação de emissão de poluentes. A subestimação das taxas de emissão pela não consideração de 

todas as fontes gera incertezas quanto ao caráter pouco poluente da hidreletricidade ao real 

dimensionamento do impacto. 

 

2. EXPANSÃO DA HIDRELETRICIDADE: ESTUDOS DE CASO 

 

2.1. AHE Belo Monte 

 

O AHE Belo Monte localiza-se na bacia do rio Xingu, região amazônica brasileira, e abrange 

diretamente os municípios de Altamira, Vitória do Xingu, Brasil Novo, Senador José Porfírio e Anapu, 

todos localizados no estado do Pará. O empreendimento possui uma capacidade instalada de 11.233,1 

MW, porém, a energia média produzida será de 4.571 MW médios, o que significa dizer que a usina 

não operará com sua capacidade máxima. A obra é vista pelo governo federal como prioritária, pois 

além de aumentar a oferta interna de energia elétrica do país, é uma fonte renovável que apresenta 

preço competitivo quando comparada à instalação de termelétricas. Além disso, Belo Monte é 

considerada obra estratégica para o setor elétrico brasileiro, pois proporcionará a integração entre 

bacias hidrográficas com diferentes regimes hidrológicos, resultando em ganho da energia garantida no 

sistema interligado brasileiro. Ocorre que, a obra não é vista desta mesma maneira por outros atores 

sociais envolvidos na arena e que no discurso sobre desenvolvimento regional, priorizam outros 

aspectos além do econômico, como os aspectos socioculturais e ambientais.  

 O processo de licenciamento de Belo Monte iniciou em 1975 e durante todo o seu percurso foi 

(e continua sendo) marcado por manifestações e resistências à construção da barragem. Em 2010 o 

IBAMA concedeu a licença prévia para o empreendimento e em 2011, apesar de inúmeras 

manifestações contrárias, foi emitida uma “licença parcial” para instalação do canteiro de obras. Cabe 

comentar que o aparato legal não prevê a emissão deste tipo de licença, o que gera dúvidas sobre a 

constitucionalidade da decisão. As manifestações e resistências que eclodiram contribuíram de forma 

positiva para a minimização de alguns impactos identificados no projeto inicial como, por exemplo, a 

extensão da área alagada que, no projeto inicial era de 1.225 km
2
 e agora, com a revisão do projeto caiu 
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para 516 km
2
. No entanto, questiona-se o fato da área alagada mencionada nos estudos de licitação ser 

maior, de 668 km
2
. Ao mesmo tempo em que observa a importância do aparato legal na minimização 

de impactos ambientais, neste caso, através da revisão de projeto (e da extensão da área alagada), 

demonstra também que o EIA-Rima contemplou a análise de uma área menor que a considerada na 

licitação, o que indica uma alteração no projeto sem a adequada avaliação de impactos (SANCHEZ, 

2008). 

 Os conflitos que envolvem a construção de Belo Monte estão pautados nos impactos ambientais 

e sociais gerados pela obra, dentre eles, a alteração no modo de vida das populações locais provocadas 

pelo deslocamento de cerca de vinte mil pessoas e pelo afluxo de cerca de cem mil imigrantes para a 

região, indicando a necessidade de condução de um planejamento regional que observe o processo de 

migração sociocultural inerente à construção deste tipo de obra. Líderes municipais também 

questionam ações de compensação aos municípios atingidos relacionadas a questões de saúde, 

segurança, infra-estrutura e acesso, medidas estas previstas no licenciamento e que, até o momento, não 

foram implementadas. Estas medidas são urgentes, especialmente, por conta do aumento populacional 

previsto e já evidenciado na região em virtude do início da construção da obra. Outros impactos estão 

relacionados à capacidade de suporte dos ecossistemas amazônicos, em função da alteração de 

biodiversidade, da possibilidade de comprometimento da navegabilidade e das incertezas quanto às 

alterações na qualidade e na quantidade de água, inclusive para a manutenção da atividade pesqueira, 

uma vez que está prevista a redução da vazão do rio Xingu num trecho de aproximadamente 100 km. 

As características fitofisionômicas da região Amazônia e a preservação da floresta que ficará a margem 

do reservatório formado intensificam a preocupação quanto a quantidade de sedimentos que será 

carreada para o lago, interferindo não apenas na sua vida útil, como também, na qualidade das águas.  

 A emissão de gases de efeito estufa constitui noutro impacto previsto para Belo Monte. 

Fearnside (2009) estimou um saldo negativo de emissões de GEE até 41 anos após o enchimento do 

reservatório de Belo Monte. O autor esclarece que os estudos conduzidos pelo governo federal para 

determinar os impactos causados pela instalação de Belo Monte, relacionados à emissão de GEE, foram 

subestimados, pois desconsideraram as quantidades de metano liberadas pela passagem da água pelas 

turbinas e vertedouro e o efeito da construção de cinco barragens a montante de Belo Monte, dentre 

elas a barragem de Altamira (Babaquara). A construção dessas barragens a montante de Belo Monte se 

justifica pela necessidade de regularização da vazão do rio Xingu e pela possibilidade de aumento da 

geração de energia de Belo Monte através de um incremento de 6.140 km
2
 na área alagada. Ocorre que, 

é prevista uma variação anual do nível da água do reservatório de Altamira em 23 metros e, 
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consequentemente, a exposição de uma área de 3.580 km
2
, denominada zona de deplecionamento, que 

promoverá o crescimento de espécies vegetais herbáceas e os processos de decomposição e produção 

de metano (FEARNSIDE, 2009). 

A organização e mobilização dos atingidos, especialmente dos grupos indígenas, e sua 

articulação com outras instituições contribuiu para que os conflitos existentes fossem absorvidos pelo 

debate público. Neste quesito, é importante comentar o papel da comunidade científica uma vez que 

provê às organizações civis conhecimento técnico a respeito das conseqüências dos impactos previstos, 

dotando tais organizações de fatos concretos que justificam e embasam suas lutas. A articulação das 

organizações sociais às organizações não governamentais - ONGs atuantes na região como o 

Greenpeace, o Instituto Socioambiental - ISA e a Fundação Xingu Vivo para Sempre são importantes, 

pois as ONGs canalizam e divulgam informações fundamentais para a compreensão do processo como 

um todo. A imprensa, por sua vez, contribui para o aumento da pressão política.  Esta capacidade de 

mobilização e organização política e social verificada em Belo Monte é fundamental para que os 

conflitos sejam, de fato, absorvidos pelo debate público. E, tal capacidade e visibilidade de atores 

sociais menos favorecidos só é possível devido à existência de um aparato legal que, apesar de não 

inibir os cenários de conflito, é responsável por torná-los visíveis e, desta forma, passíveis de serem 

absorvidos e equacionados. O caráter centralizador e autoritário dos atores favoráveis a construção de 

Belo Monte dificultam o estabelecimento de relações sociais que permitam melhorar o diálogo com os 

demais atores da arena, tornando a possibilidade de ocorrência dos impactos negativos, estímulo para a 

ocorrência de conflitos. 

 

2.2. AHEs Santo Antônio e Jirau (Complexo Madeira) 

 

O conjunto de usinas hidrelétricas Santo Antônio e Jirau, que formam o complexo Madeira, 

juntamente com Belo Monte, também é considerada obra prioritária do PAC. Seu desenrolar se deu em 

meio a alterações institucionais relacionadas ao desmembramento do órgão licenciador, ao desrespeito 

ao processo de licenciamento e às fragilidades dos mecanismos que permitem a participação da 

sociedade civil. Segundo Magalhães (2009), a saída da então Ministra Marina Silva do Ministério do 

Meio Ambiente – MMA, a alteração de responsabilidades do IBAMA focando apenas o licenciamento 

ambiental, a invalidação de pareceres técnicos contrários às obras e a ausência das reivindicações dos 

movimentos sociais nas atas das audiências públicas retratam a força da pressão político-econômica 

conduzida pelo governo para liberar as licenças das hidrelétricas, com vistas ao crescimento econômico 

sem receio aos prejuízos que podem ocorrer ao meio ambiente e às populações locais. Este 
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comportamento, que é retrato do atual modelo de desenvolvimento evidencia o embate existente entre o 

campo econômico e o campo socioambiental. 

Em 2008, as obras de instalação foram iniciadas para o AHE Santo Antônio e em 2009 para o 

AHE Jirau, ambas respaldadas pela emissão das respectivas licenças de instalação. As barragens 

abrangem o município de Porto Velho (RO) e situam-se no maior afluente da bacia Amazônica, o rio 

Madeira, caracterizado pela grande variabilidade de sua vazão ao longo do ano. No entanto, a área 

alagada é mais abrangente, atingindo parte da Amazônia boliviana. O AHE Santo Antônio possui 

capacidade instalada de 3.150 MW e o AHE Jirau de 3.300 MW totalizando uma potência total de 6,45 

GW. Ambas inundarão uma área de 271 km
2
 e 258 km

2
, respectivamente, para a formação dos 

reservatórios. Tal qual ocorre em Belo Monte, a instalação das hidrelétricas do Madeira também é bem 

vista pelos órgãos do governo e, também, pelo BNDES que financia parte da obra. Além dos fatores já 

mencionados no item que trata de Belo Monte, tais como o acréscimo de energia no sistema interligado 

como forma de solucionar o problema dos apagões, Werner (2010) salienta outras vantagens apontadas 

pelo governo brasileiro como a identificação de impactos socioambientais reduzidos e a possibilidade 

de tornar o rio Madeira navegável, o que melhora o acesso do país ao pacífico e a outros países. 

Segundo esta autora as barragens serão construídas com tecnologia apropriada para áreas planas, com o 

emprego de turbinas do tipo bulbo. Além disso, os reservatórios não serão extensos, pois as usinas 

funcionarão a fio d´água, aproveitando-se a própria vazão do rio Madeira.  

Ocorre que, outros atores sociais como especialistas, movimentos sociais e, inclusive, o 

IBAMA questionam itens contidos no EIA relacionados aos impactos das obras, o que demonstra que o 

processo de licenciamento ambiental do Complexo Madeira também é marcado por dúvidas e 

incertezas quanto a viabilidade ambiental das obras, em virtude de pendências existentes no processo 

relacionadas à abrangência do projeto e à superficialidade de alguns estudos importantes. Os itens mais 

questionados referem-se ao processo de sedimentação do rio Madeira que poderia inviabilizar 

processos econômicos na região boliviana, os efeitos do barramento sobre a ictiofauna, a ausência de 

estudos sobre o efeito do barramento para o território boliviano, a possível contaminação por mercúrio 

dos pescados e, consequentemente, da população ribeirinha e a proliferação da malária. Interessante 

notar que para o governo a sustentabilidade pode ser possível devido à existência de um aparato legal 

que incorpora a avaliação integrada dos impactos, no entanto, dados empíricos revelam que tais 

mecanismos não são aplicados como e quando deveriam. Os atingidos pela construção das barragens 

do Complexo Madeira, como em Belo Monte, também estão organizados e articulados com outros 

atores que lutam por uma causa que tem no meio ambiente o seu motor para as lutas sociais como o 
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Movimento dos Atingidos por Barragem – MAB e ONGs nacionais e internacionais. A militância é 

observada também entre os atores sociais bolivianos que questionam a o porquê da omissão no EIA de 

estudos mais abrangentes que envolvesse a previsão e avaliação dos impactos socioambientais para 

toda a bacia do rio Madeira. A grande preocupação dos movimentos sociais reside no 

subdimensionamento das comunidades isoladas que serão diretamente afetadas pela construção das 

barragens, inclusive, terras indígenas. 

A análise dos pedidos de licença de instalação conduzida pela equipe técnica do IBAMA 

identifica o descumprimento de grande parte das condicionantes estabelecidas, o que significa que 

alguns programas ambientais apresentados foram insuficientes e/ou ausentes (BRASIL, 2008; 

BRASIL, 2009b). Esta é uma característica marcante que se observa no processo de licenciamento 

ambiental brasileiro, especialmente, quando se trata de hidrelétricas, ou seja, as regras que norteiam a 

elaboração dos estudos de impacto ambiental e respectivos relatórios de impacto ambiental (EIA-Rima) 

deixam lacunas em pontos fundamentais que mexem com a credibilidade dos estudos que estão sendo 

conduzidos, desta forma, tais procedimentos precisam ser aperfeiçoados, pois o que se mais nota é a 

condução de estudos ambientais, por vezes, parciais e superficiais e que não representam a realidade. 

 

2.3. AHE Tijuco Alto 

 

O AHE Tijuco Alto está previsto para ser instalado no vale do Ribeira, na bacia do rio Ribeira 

de Iguape, entre os estados de São Paulo e Paraná abrangendo os municípios de Ribeira e Itapirapuã 

Paulista (SP) e Adrianópolis, Cerro Azul e Dr. Ulisses (PR). A capacidade instalada de Tijuco Alto é de 

128 MW e o reservatório ocupará uma área de 56,5 hectares (RIMA, 2005). A região apresenta 

menores índices de desenvolvimento humano (IDH) e altas taxas de mortalidade, sendo considerada a 

mais pobre do Estado. Ao contrário do que ocorre com Belo Monte e as hidrelétricas do Madeira cuja 

concessão pertence a consórcios de empresas públicas e privadas, dividindo a produção de energia 

elétrica gerada para diversos setores, o AHE Tijuco Alto é de concessão da Companhia Brasileira de 

Alumínio (CBA), empresa do segmento de alumínio do Grupo Votorantim, sendo a energia gerada 

combustível para a metalúrgica do grupo empresarial, situada em Alumínio (SP). Este se constitui num 

dos fatores geradores de conflitos que envolvem a construção de Tijuco Alto, uma vez que toda a 

energia produzida será empregada para a fabricação de alumínio.  

Apesar dos avanços e retrocessos que marcaram o licenciamento ambiental do AHE Tijuco 

Alto, atualmente conduzido pelo IBAMA, o EIA-Rima foi protocolado em 2005 e as cinco audiências 

públicas realizadas em 2007. No entanto, a licença prévia ainda não foi emitida devido à existência de 
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algumas pendências processuais: as disposições do Decreto Federal n° 99.556/90 que dispõe sobre a 

proteção das cavidades naturais subterrâneas, a validação da ANA quanto ao direito de uso dos 

recursos hídricos, e o posicionamento da diretoria do IBAMA sobre a realização de novas audiências 

publicas, solicitadas no prazo legal. Dentre os impactos ambientais negativos relacionados à instalação 

de Tijuco Alto tem-se a redução de remanescentes florestais de Mata Atlântica através da supressão de 

3.721 hectares de vegetação para a formação do reservatório, sendo a maior parte (72%) em estágios 

médios de sucessão vegetal (RIMA, 2005). Outro impacto refere-se ao deslocamento de cerca de 303 

imóveis rurais onde vivem 576 famílias (RIMA, 2005). Uma das preocupações do IBAMA refere-se à 

necessidade de proteção das cavidades subterrâneas existentes na região.  

Da mesma forma como nos outros casos estudados, em Tijuco Alto, também é comum a falta de 

consenso entre os atores. Existem aqueles que são favoráveis a construção da barragem, geralmente 

com maiores estoques de capital econômico sobre o relacional e aqueles que são contrários, 

caracterizados pelo maior estoque de capital relacional (GALVANESE, 2009). Outro ponto é a 

existência expressiva de organização e mobilização social, no entanto, “a trajetória de suas lideranças, 

os tipos de redes sociais estabelecidas e o relacionamento com a esfera participativa configuram estilos 

de ativismo que podem aproximar-se ou distanciar-se de disposições ao diálogo e à negociação com 

interesses divergentes” (GALVANESE, 2009, p. 103), caracterizando posturas mais combativas. Os 

conflitos são absorvidos pelo debate público, no entanto, o caráter predominantemente combativo 

impede que negociações possam ser efetuadas. É cada um por si, defendendo seu ponto de vista, sem 

pensar no todo. Além disso, apesar da região do Vale do Ribeira caracterizar-se pela abundância de 

recursos naturais, pela expressiva organização da sociedade civil e pela existência de fóruns regionais 

participativos, tais fatores não foram suficientes para alterar o cenário da região, principalmente, pelos 

limites da dimensão institucional. 

 

3. HIDRELETRICIDADE E SUSTENTABILIDADE? 

 

Os quatro empreendimentos hidrelétricos analisados apresentam semelhanças. Em todos os 

casos foi verificada a ocorrência de estudos superficiais e pouco abrangentes, especialmente, nas 

hidrelétricas do rio Madeira. Por vezes, além de serem superficiais, os estudos ambientais são parciais. 

Em Belo Monte, também foi constatado o sub-dimensionamento de alguns estudos, por exemplo, os 

que tratam das taxas de emissão de GEE e os relacionados ao afluxo populacional na região. No EIA de 

Belo Monte não é abordado que serão construídas barragens a montante de Belo Monte para 

regularização do rio Xingu e para aumento da produção energética de Belo Monte. O EIA-Rima 
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deveria prever a análise de todas as barragens de forma a verificar os impactos sinérgicos e cumulativos 

que seriam provocados em toda a bacia. Em Tijuco Alto, o EIA-Rima, protocolado em 2005, também 

precisou de complementações, tanto que, que devido a pendências existentes no processo, a licença 

prévia não foi emitida até os dias atuais. A má qualidade dos estudos ambientais gera insegurança por 

parte dos atores menos favorecidos, contribuindo para o surgimento de conflitos.  

A liberação de licenças ambientais sem o cumprimento das condicionantes previstas indica a 

pressão exercida pelos grupos favoráveis sobre os órgãos ambientais licenciadores deixando clara a 

hegemonia do pilar econômico sobre os demais pilares que estruturam a idéia de sustentabilidade. Este 

fato foi verificado nas usinas do Madeira e em Belo Monte. Só não foi verificado em Tijuco Alto, pois 

o empreendimento ainda aguarda a emissão da licença prévia. O parecer técnico do IBAMA que avalia 

o pedido de licença de instalação do AHE Santo Antônio informa que treze (13) de trinta e duas (32) 

condicionantes não foram atendidas, ou apenas atendidas parcialmente, além de itens do PBA tais 

como ictiofauna, qualidade da água, Unidades de Conservação (BRASIL, 2008). Com relação ao AHE 

Jirau, o parecer técnico do órgão ambiental comunica que doze (12) de trinta e duas (32) 

condicionantes não foram atendidas e a insuficiência/ausência de programas ambientais (BRASIL, 

2009b). O não cumprimento de condicionantes, em sua maioria, relacionadas aos aspectos sociais e 

ambientais, também gera inseguranças e, por sua vez, conflitos. Afinal a contrapartida não está sendo 

cumprida. 

O aparato legal prevê a participação da sociedade civil durante o processo de licenciamento. 

Nos casos estudados, a participação da sociedade se deu, principalmente, através das audiências 

públicas, entretanto, como ocorrido nas audiências públicas das hidrelétricas do Madeira, as 

reivindicações dos movimentos sociais não constam nas atas, o que empobrece a participação social, 

tornando os atores contrários invisíveis. A ocorrência de cenários de confronto foi verificada em todos 

os casos avaliados neste artigo. Este fato pode indicar a preferência dos atores pelo combate ao invés da 

negociação, no entanto, também reflete a ausência de diálogo verificada entre atores mais favorecidos e 

atores menos favorecidos. Cada grupo tenta impor seu modo de pensar, seu objetivo, suas vontades. 

Em nenhum momento, o pensamento é de negociação. 

Um impacto comum à instalação de hidrelétricas e, bom exemplo disso, é a alteração no modo 

de vida de populações locais em virtude do deslocamento. A forma de atuação dos atores mais 

favorecidos é muitas vezes autoritária, centralizadora e negligente, o que supostamente se traduz em 

conflitos de diferentes ordens e grandezas, reforçando a necessidade de reformulação destas relações, 

tendo em vista o equacionamento de diferenças. Se conflitos existem é sinal de que os interesses entre 
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as partes não foram considerados e discutidos no momento certo, prévio. Os exemplos contidos neste 

artigo demonstram que os conflitos existentes se estabelecem em decorrência dos diversos 

posicionamentos entre os atores sociais quanto aos rumos do território e ao desenvolvimento regional. 

Não apenas os conflitos, mas também, os cenários de confronto e embates são o reflexo da condução de 

estudos ambientais superficiais e questionáveis e, também, da ausência de ferramentas que insiram a 

dimensão histórica e as relações sociais no processo de licenciamento ambiental. As relações sociais 

estabelecidas entre os atores se caracterizam pela pontualidade das causas parcelares, não sendo, 

portanto, integradas e universais (ACSELRAD, 2004), o que significa dizer que os atores se preocupam 

com o que lhes é de interesse, não havendo espaço para ações universais resultantes de interações 

estabelecidas entre as partes envolvidas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A sustentabilidade possui diversas interpretações, diferenciadas para cada grupo social, em 

virtude dos seus objetivos e interesses. Para o pequeno produtor rural, dependente da agricultura de 

subsistência, a sustentabilidade está relacionada à manutenção do seu modo de vida. Para uma ONG 

ambiental a sustentabilidade está relacionada à conservação dos ecossistemas. Para um empresário, a 

sustentabilidade está relacionada à manutenção da viabilidade do seu projeto, considerando-se a 

capacidade de minimização e compensação de impactos ambientais através da tecnologia. A 

sustentabilidade não pode estar associada ao atendimento dos interesses e objetivos de todos os atores 

sociais. A idéia de sustentabilidade assegura a conciliação entre meio ambiente, sociedade e 

crescimento econômico. Como afirmar que a hidreletricidade é sustentável, uma vez que as 

peculiaridades de cada projeto e de cada localidade onde o projeto é implementado se diferem em 

termos relacionais e econômicos em função da diversidade cultural e ambiental próprias de cada 

região?  

Ao mesmo tempo em que os cenários de conflitos contribuem para a identificação de falhas no 

processo de licenciamento ambiental de usinas hidrelétricas, estes também refletem a desigualdade 

existente entre as formas pelas quais os atores sociais conseguem tornar-se visíveis e fazer atingir seus 

objetivos e interesses. O modelo de desenvolvimento adotado pela maioria dos países do mundo, 

inclusive o Brasil, tem no crescimento econômico a chave para o “desenvolvimento”, dispensando 

menos prioridade aos aspectos ambientais, apesar deste constituir-se na base de qualquer economia.  

Nos casos analisados, a parcialidade e superficialidade dos estudos ambientais em determinados 

aspectos, a participação desigual dos atores durante o processo marcando as relações sociais como 
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combativas e sem diálogo contribuem para distanciar o ideal da sustentabilidade nestes projetos 

hidrelétricos. Estas falhas precisam ser identificadas de maneira a contribuir para o processo. Estes 

argumentos não são uma crítica ao aparato legal. Graças a ele é que as questões ambientais e sociais 

puderam ser inseridas na análise de viabilidade de obras que causam significativo impacto ambiental. 

No entanto, tais considerações reforçam a necessidade de seu aperfeiçoamento e do preenchimento de 

lacunas existentes. Tão logo, o ser humano perceberá que as questões socioambientais são tão 

importantes quanto às questões econômicas e, quando isso acontecer, os caminhos para a 

sustentabilidade serão menos sinuosos.  
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