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guiu seus maiores lucros 
da historia, perdendo ape-
nas para o bancário, onde 

as 17 maio-
res compa-
nhias do se-
tor obtive-
ram de re-
ceita liquída 
R$ 64 Bi-
lhões. Mas é 
o claro que 
todo esse 
belo lucro 
esta sendo 
e x p r im i d o 
de alguém. 
Milhares de 
famílias de-
sapropriadas 
de suas ter-
ras e muitas 
vezes sem 

n e n h u m  t i p o  d e 
“compensação”( péssimo 
termo eu acho) barragens 
construídas em situações 
extremamente insustentá-
veis alagando e destruindo 
vários ecossistemas e com 
uma das tarifas mais caras 
do mundo que em dez a-
nos de privatização já fo-
ram aumentadas em mais 
de 400%. 
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 Entendendo a impor-
tância da teoria como base 
norteadora das praticas di-
árias do militante e a ne-
cessidade de compreender 
o atual quadro sobre qual 
esta situado as atuais pro-
blemáticas do Brasil, ainda 
mais em um país tão ex-
tenso e diverso como o 
nosso, a ENEBio visando 
contribuir para a formação 
de seus militantes, redigiu 
uma serie de cartilhas te-
máticas, onde esta se pro-
põe a expor a situação dos 
recursos hídricos em todas 
as regiões geopolíticas. Na 
atual fase imperialista do 
capitalismo, onde o inte-
resse é apenas o lu-
cro,  visando maximizar os 
mesmos, as grandes e ga-
nanciosas corporações de-
tentoras do poder através 
do capital, percebendo a 
importância estratégica de 
alguns recursos naturais, 
como a água e suas poten-
cialidades, mergulham em 
uma frenética corrida rumo 
à apropriação desses re-
cursos e o estado, cum-
prindo seu papel no enredo 
neoliberal como mínimo, se 
abstém e/ou facilita esse 
processo de privatização. 
 Cerca de 70% da 
água potável do mundo é 
usada para agricultura e 
20% para indústria, na A-
mérica do Sul encontram-
se duas das maiores va-
zões hidrográficas do mun-
do, a Bacia Amazônica e a 
Bacia do Prata. Com essas 
informações e com estudos 
que indicam que a disputa 
pelo controle da água po-

tável vai estar no olho do 
furacão é fácil entender o 
porquê da batalha travada 
a cerca da 
á g u a , 
principal-
mente no 
B r a s i l . 
Outro te-
ma que 
r e s g a t a 
esse de-
bate é a 
crise e-
nergética 
que vem 
a tona 
principal-
m e n t e 
quando se 
toca na 
q u e s t ã o 
dos com-
bustíveis fosseis e sua 
condição de não renovável 
e a procura de substitutos 
para o petróleo como prin-
cipal matriz energética. E 
as alternativas mais cita-
das e presentes na nossa 
realidade são os agrocom-
bustiveis, imensas mono-
culturas(...), e as hidrelé-
tricas, uma das galinhas 
dos ovos de dólar do país 
de todos. Mas por quê? O 
Brasil tem o terceiro maior 
potencial de hidroeletrici-
dade do mundo, a energia 
proveniente de hidroelétri-
cas é considerada umas 
das mais baratas e lucrati-
vas (Baixo custo de produ-
ção, renovável, elevada 
eficiência energética...) e 
o setor energético ampla-
mente privatizado.  No Bra-
sil no ano de 2007 foi 
quando esse setor conse-

IINTRODUÇÃO 
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 Em decorrência da própria dinâmica ambiental, por possuir um clima semi-árido, o Nordeste 
brasileiro sempre enfrentou, historicamente, baixos níveis de pluviosidade no que diz respeito ao 
seu regime de chuvas. Aproveitando-se dessa característica natural da semi-aridez, as oligarquias 
detentoras do poder na região criaram a chamada “indústria da seca” para explorar e expropriar a 
população local. Especialmente a mais carente e marginalizada. 

 Nesse sentido, de forma geral, as obras para o abasteci-
mento de águas no Nordeste sempre tomaram um caráter priva-
tista. Inicialmente com as fazendas/latifúndios armazenando á-
guas em pequenos açudes ou desviando cursos d’água com capi-
tal privado, mercantilizando este recurso, posteriormente com as 
grandes obras públicas impulsionadas, ainda que “às escuras”, 
pelos mesmos setores das elites procurando garantir seus inte-
resses lucrativos em jogo.  

 O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o mote 
de frente da política do governo de Lula da Silva, trás à tona uma 
das obras hídricas mais antigas e mais controversas da história 
do Brasil: a Transposição das águas do rio São Francisco, uma 
obra orçada em 5 bilhões de reais , com previsão para conclusão 
em, pelo menos, 10 anos. 

 Para compreender melhor a problemática do projeto de transposição das águas deste rio é 
necessário entender o seu histórico e situar sócio-ambientalmente a região nordeste do país. 

 Desde a época do Brasil Colônia os governantes já identificavam o problema da escassez de 
água no nordeste. E foi nessa época também que o império propôs, pela primeira vez, transpor as 
águas do são Francisco para levar água para a região. Ao longo dos anos várias proposições foram 
feitas, mas nenhuma efetivamente implementada. Foi apenas no governo atual que o projeto de 
transposição ganhou corpo e, segundo o discurso oficial deste governo e destas mesmas oligarqui-
as historicamente detentoras de poder já citadas, “transformou-se de vez” na solução para os pro-
blemas da escassez de água na região para a população mais carente. Discurso facilmente rebatido 
ao observar-se, numa leitura minunciosa do próprio projeto, que 70 % dessas águas irão para a 
agricultura irrigada dos grandes latifundiários e agroempresários, em sua maioria monocultoras de 
fruticultura, e para a carcinicultura; 20 % para as indústrias e apenas 10 % para abastecimento de 
água para a população. Dez por cento é então a quantidade que encherá o “caneco de água para o 
povo nordestino”.    

 A Região Nordeste possui mais de 50.000 açudes. O conjunto desses açudes e reservató-
rios, possui um potencial de armazenamento superior a 30 bilhões de metros cúbicos de água. Este 
volume potencial de armazenamento já seria, em tese, mais do que suficiente para atender à de-
manda da população do semi-árido. A grade problemática é o desperdício e subutilização do que já 
se possui.  Apesar disso ainda pensam-se em novas outras políticas de combate à seca. Faz-se im-
prescindível questionar se a falta é do recurso “água” ou se a falta é de gestão do mesmo. Neces-
sário é ainda refletir se é preciso “combater” uma característica ambiental do ecossistema ou se a 
otimização da utilização dos recursos que já existem e a potencialização do apoio à políticas de 
convivência com o semi-árido não seriam a solução. 

 O velho Chico possui ainda uma ligação história com diversas comunidades tradicionais, in-
dígenas e quilombolas, as quais muitas serão expropriadas para que o canal da Transposição seja 
construído, sem contar a biodiversidade de flora e fauna nativa, afetas por esse desvio de águas. 
Ele encontra-se hoje altamente antropomorfizado, assim como seus afluentes (um exemplo é o rio 
Velhas) e necessita urgentemente de um processo de revitalização, que o projeto de transposição 
prevê em cerca de 20 anos. Mas será que é viável transpor as águas desse rio, na magnitude pro-
posta no projeto de transposição do governo, e ainda garantir a revitalização do mesmo? E se a 
transposição fosse algo realmente tão positivo seria necessária a intervenção do Exército Brasileiro 
para garantir o curso das obras?  

 O projeto de transposição é um projeto oneroso aos cofres públicos, não existem previsões 

Um REGIÃO NORDESTE: A TRANSPOSIÇÃO DAS ÁGUAS 
DO RIO SÃO FRANCISCO 
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“O projeto de 
transposição é um 
projeto oneroso aos 
cofres públicos, não 
existem previsões 

reais do seu impacto 
ecológico e 

principalmente não 
se tem indícios de 
que a água chegará 
para quem realmente 

precisa.” 

reais do seu impacto ecológico e principalmente não se tem indícios de 
que a água chegará para quem realmente precisa. 

 Não se pode combater a seca. Aprender a conviver com as carac-
terísticas ambientais desenvolvendo tecnologias capazes de utilizar o 
potencial dos recursos naturais da região e que realmente tenham o ob-
jetivo de dar condições de vida ao povo é papel de pesquisadores e go-
vernantes. O povo nordestino precisa de tecnologias alternativas e po-
pulares que possam se adequar a realidade vivida por este. Várias expe-
riências de tecnologias e práticas de convivência com o semi-árido vêm 
sendo desenvolvidas por especialistas, ONG’s e movimentos sociais e 
populares.  
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Cerrado: status de conservação e importância dos recursos hídricos 

 Na região central do Brasil ocorre um bioma savânico que, segundo vários estudos, é o mais 
antigo do continente sul-americano. Trata-se do Cerrado, um bioma que, apesar de pouco conheci-
do e estudado, possui uma biodiversidade surpreendentemente alta. A área do Cerrado correspon-
de a apenas 1/4 do território nacional, porém abriga cerca de 50% das espécies de aves brasileiras 
conhecidas e aproximadamente 40% das espécies de répteis, peixes e mamíferos. Além da elevada 
biodiversidade, encontramos na região uma alta taxa de endemismos (no caso das plantas, por e-
xemplo, mais de 40% das 10 mil espécies conhecidas no Cerrado não são encontradas em nenhum 
outro bioma). Por este motivo o Cerrado, juntamente com a Mata Atlântica, foi o único bioma bra-
sileiro a ser incluído entre os hotspots mundiais de conservação. 

 Um dos dados mais relevantes sobre o Cerrado diz respeito à sua importância hídrica para o 
Brasil e países próximos: seis das oito grandes bacias hidrográficas brasileiras são alimentadas pe-
la captação das chuvas que caem na região, incluindo as três maiores bacias da América do Sul. A 
produção hídrica no Cerrado é altíssima, o que se deve principalmente a três fatores: chuvas abun-
dantes na maior parte da sua área de abrangência; relevo com elevadas altitudes, abrangendo vá-
rios planaltos e chapadas; e características dos solos predominantes, profundos e com boa capaci-
dade de retenção de água. Para se ter uma idéia da relevância hídrica do Cerrado, basta citar que 
ele contribui com cerca de 70% da produção hídrica das bacias do Araguaia/Tocantins e Paraná/
Paraguai, e mais de 90% da produção da bacia do São Francisco. Devido a números como estes, 
diz-se comumente, e com razão, que o Cerrado é o berço das águas brasileiras. 

 Apesar da grande relevância do Cerrado em termos de biodiversidade e produção hídrica, 
este bioma está seriamente ameaçado, e pouco tem sido feito em relação ao seu rápido desapare-
cimento. Segundo um estudo da ONG Conservação Internacional, mais de 60% do Cerrado já havia 
sido desmatado no ano de 2004 (figura 1). O mesmo estudo indicou que se o atual ritmo de des-
matamento for mantido, em menos de 30 anos só restará Cerrado nas poucas Unidades de Conser-
vação existentes no bioma, o que não perfaz 3% da área total. Este quadro é altamente preocu-
pante do ponto de vista dos recursos hídricos, pois como o Cerrado abrange as nascentes da maior 
parte das bacias hidrográficas do país, o seu desmatamento pode comprometer seriamente a quali-
dade dos recursos hídricos em extensas áreas por todo o território brasileiro. Um exemplo dramáti-
co é o atual estado do rio São Francisco, altamente dependente da captação das chuvas que caem 
sobre a região do Cerrado. Para termos uma idéia de como vai mal o Velho Chico, moradores de 
vilarejos localizados na sua foz relatam que o mar tem avançado sobre as praias devido à diminui-
ção da vazão do rio, o que vem levando vilas de pescadores a mudar de local para não serem sub-
mersas. 

Ameaças aos recursos hídricos: o problema das hidrelétricas no Centro-Oeste 

 Como se o desmatamento não fosse ameaça suficiente, os recursos hídricos do Cerrado e 
da região Centro-Oeste como um todo estão sujeitos também à sobre-exploração para irrigação 
com pivôs-centrais (tanto clandestina quanto legal), uso indiscriminado de agrotóxicos, lançamento 
direto de efluentes químicos e esgoto doméstico não-tratado e, principalmente, a implantação des-
controlada de centrais hidrelétricas nos rios da região para suprir a demanda energética do país. 

 De todas estas ameaças, optamos por enfatizar aqui a questão energética por três motivos. 
O primeiro deles é que no contexto da região Centro-Oeste a energia hidráulica tem lugar de des-
taque devido ao elevado potencial hidrelétrico da região, com vários grandes rios (devido ao volu-
me de chuva) correndo em terreno de declividade acentuada (devido ao relevo planáltico).  Isto 
gera verdadeiras e sombrias “maravilhas energéticas”, como o lago da Usina Hidrelétrica de Serra 
da Mesa, 5º maior do Brasil em extensão, porém o 1º em volume d’água.  Quando falamos na 
questão energética do Brasil, a primeira imagem que surge na mente da maioria das pessoas são 
as usinas hidrelétricas juntamente com seus grandes reservatórios de água. 

Um REGIÃO CENTRO OESTE: CONSERVAÇÃO DOS 
RECURSOS HÍDRICOS NO CERRADO 
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“Apesar da grande 
relevância do 

Cerrado em termos 
de biodiversidade e 
produção hídrica, 
este bioma está 
seriamente 

ameaçado, e pouco 
tem sido feito em 

relação ao seu rápido 
desaparecimento.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Não é para menos: segundo o Balanço Energético Nacio-
nal (2003), a energia hidráulica constitui 83% da matriz de energia elé-
trica gerada no Brasil. Mas ao contrário do que acredita o senso comum, 
a energia hidrelétrica não é tão limpa quanto se costuma dizer. Apesar 
de contribuir muito pouco para as emissões de gases de efeito estufa, 
existem muitas outras formas, algumas bem menos evidentes, pelas 
quais as usinas hidrelétricas causam impactos negativos sobre o meio 
ambiente e sobre as populações humanas. 

 Em primeiro lugar, a área alagada quase sempre suprime gran-
des áreas de vegetação nativa e eventualmente força comunidades in-
teiras a se deslocarem, gerando grande número de atingidos por barra-
gens. Segundo, os lagos que surgem tornam-se barreiras para uma infi-
nidade de animais e plantas terrestres, comprometendo o fluxo gênico e 
a qualidade genética de várias populações, o que via de regra inclui es-
pécies ameaçadas de extinção. Ainda, a vegetação submersa passa a se 
decompor por fermentação, um processo anaeróbico que aumenta a aci-
dez da água e causa sérios desequilíbrios à ictiofauna. Além da acidez 
da água, vários peixes são afetados pela presença das barragens, que 
mesmo com os sistemas de escada para peixes se tornam obstáculos à 
reprodução das espécies que migram rio acima na época da piracema. 
Os mais afetados são os grandes bagres, peixes da ordem Siluriformes 
como a Pirarara, o Pintado e a Dourada, que são base da economia de 
várias comunidades dedicadas à pesca, além de serem importantes pre-
dadores de topo de cadeia que atuam no equilíbrio do número de espé-
cies nos ecossistemas em que ocorrem. 

 Diante de informações como estas, causa grande indignação a 

Figura 1. Área-núcleo do Cerrado e estado atual de conservação 
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afirmação do presidente Lula da Silva, amplamente divulgada principalmente nas redes ambienta-
listas, de que as usinas do rio Madeira não poderiam ser barradas por causa de “uns meros ba-
gres”. Fica evidente a atrasada postura que concebe as especificidades ambientais como entraves 
ao desenvolvimento econômico do país. O problema é que este modelo energético e de desenvolvi-
mento é predatório, por não contabilizar as externalidades ambientais e sociais, e também exclu-
dente, por não levar em conta a justa repartição das riquezas geradas. 

 A exclusão do modelo proposto fica evidente quando analisamos o que vem ocorrendo na 
região Centro-Oeste. Apesar do parque industrial brasileiro estar concentrado muito fortemente 
nas regiões Sul e Sudeste, a possibilidade de expansão da matriz hidrelétrica concentra-se nas re-
giões Norte e Centro-oeste, visto que o potencial do Sul/Sudeste já está virtualmente saturado. 
Com isto, das mais de 100 centrais hidrelétricas planejadas nos últimos 10 anos, a maior parte se-
rá implantada no Norte e Centro-oeste, que irão arcar também com os prejuízos ambientais e soci-
ais destes investimentos. Entretanto, a demanda por esta monumental quantidade de eletricidade 
localiza-se nas regiões mais industrializadas, de modo que o grosso da produção elétrica das novas 
centrais será exportada. Como resultado, temos por exemplo, que no ano de 2000 o estado de 
Goiás exportou 65% da energia elétrica produzida em seu território. Certamente a produção e ex-
portação de eletricidade gera divisas importantes, este é um dado inquestionável. Porém, se forem 
contabilizados os prejuízos ambientas e sociais citados, a conta sairia bem mais cara, podendo até 
se inverter. Do ponto de vista sócio-ambiental, certos empreendimentos acabam se revelando pri-
vatização de benefícios e socialização de prejuízos. 

Estudo de caso: Usina Hidrelétrica Mirador X Chapada dos Veadeiros-GO 

 Ao norte do estado de Goiás existe uma formação geológica altamente exuberante em bio-
diversidade e que oferece belíssimas paisagens, das mais belas do Brasil: a Chapada dos Veadei-
ros. Lá localiza-se o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Acontece que, justamente por ser 
uma região de chapada, existe grande potencial de implantação de barragens para produção de 
energia hidrelétrica. E de fato, a região já está sob forte exploração deste recurso estratégico: des-
de 1996, foram instaladas três usinas hidrelétricas na região: Cana Brava, no rio Tocantins, que 
inundou também boa parte do Rio Preto, (o principal rio do parque, onde estão as cachoeiras mais 
belas e famosas de toda a chapada); Peixe-Angical, no rio Paranã, que circunda toda a região ao 
leste e norte do parque, e por último a colossal Serra da Mesa, que inundou os rios Tocantins, Ba-
gagem, Tocantinzinho e Maranhão, criando um imenso lago de 170 mil hectares, que circunda uma 
vasta região ao sul e a oeste do parque. 

 O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que de acordo com a lei 9.985/2000 (que 
institui o SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação), deveria ter como um dos objeti-
vos principais a manutenção de exemplares significativos da biota do Cerrado, está praticamente 
ilhado. Mas, de acordo com o biólogo Reuber Brandão, professor da Universidade de Brasília, ainda 
resta o rio dos Couros, que deságua no Tocantinzinho, que representa o último corredor ecológico 
relevante para evitar o isolamento do parque. E é justamente a bacia dos rios do Couro e Tocantin-
zinho, a única da região ainda desimpedida por hidrelétricas, que deverá ser o próximo alvo a ser 
conquistado no aproveitamento hídrico da preciosa região da Chapada dos Veadeiros. Trata-se do 
cruel projeto de instalação da Usina Hidrelétrica do Mirador, a qual já recebeu garantias, via PAC 
(Programa de Aceleração do Crescimento), de que irá sair em breve do papel. 

Um dado que talvez ajude a compreender um pouco a falta de sensibilidade das autoridades gover-
namentais para com a importância da biodiversidade da região é que os relatórios de impacto am-
biental foram produzidos por FURNAS Centrais Elétricas S/A, uma das maiores interessadas no pro-
jeto. E curiosamente, toda a informação sobre Unidades de Conservação e espécies raras ou amea-
çadas (como o pato mergulhão, ave seriamente ameaçada de extinção que encontra no rio dos 
Couros um dos habitats de melhor qualidade no Brasil) foi omitida. O caso de Mirador expõe clara-
mente a fragilidade dos relatórios de impactos ambientais como instrumento de mitigação e com-
pensação dos impactos de grandes empreendimentos. 

 O mais lamentável neste episódio de Mirador é o descaso para com uma das histórias de 
maior sucesso de um modelo de desenvolvimento econômico alternativo viável. Quem conheceu a 
região do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros antes da criação do parque, fica hoje um tan-
to quanto perplexo em ver o nível de desenvolvimento atual da região, com destaque para Alto Pa-
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“Esperamos que a 
pressão do 
movimento 

ambientalista e da 
sociedade civil 

organizada possam 
surtir efeitos a médio 

e longo prazo, 
substituindo o atual 
modelo unimodal de 
desenvolvimento 
econômico por 

formas alternativas 
de uso dos recursos 

naturais.”  

raíso e São Jorge. Em apenas alguns anos, o enorme potencial ecoturís-
tico da região trouxe, juntamente com o fluxo de turistas, inúmeras 
pousadas, hotéis, restaurantes, cursos de formação de guias e brigadis-
tas, infra-estrutura de transporte e saneamento, dentre outros. A eco-
nomia da região do entorno do parque está agora intimamente relacio-
nada com os serviços que o parque oferece. Apesar disso, não só inexis-
te uma política de desenvolvimento regional definida em função da vo-
cação da região, como medidas como a implantação da hidrelétrica do 
Mirador comprometem seriamente uma melhor utilização de sua voca-
ção. 

 Esta triste história se repete inúmeras vezes por todo o Centro-
Oeste. A despeito das belas paisagens da Chapada dos Veadeiros, Pan-
tanal e Chapada dos Guimarães, dentre outras, os estados da região 
não conseguem diversificar suas atividades econômicas. Centrada hoje 
fortemente na produção agropecuária, que foi a maior responsável pelo 
desmatamento de mais de 60% da área original do Cerrado, a economia 
do Centro-Oeste parece se voltar agora para o aproveitamento intensivo 
do potencial hidrelétrico, repetindo a mesma lógica predatória e exclu-
dente dos extensos latifúndios de monoculturas típicos do Mato Grosso e 
Goiás. O desenvolvimento econômico baseado na vocação regional, com 
ênfase em atividades ecologicamente e socialmente sustentáveis como o 
ecoturismo e a agricultura familiar, continuam sem espaço diante da o-
fensiva dos poderosos interesses econômicos. Se a vítima do agronegó-
cio foi a rica vegetação e fauna do Cerrado, as vítimas deste novo ciclo 
que se inicia serão seus belos rios, peixes e cachoeiras. Em ambos os 
casos, porém, a população do Centro-Oeste sai perdendo. Perde princi-
palmente o seu recurso mais valioso, que é um meio ambiente ecologi-
camente saudável, fonte de riquezas incomensuráveis. Esperamos que a 
pressão do movimento ambientalista e da sociedade civil organizada 
possam surtir efeitos a médio e longo prazo, substituindo o atual modelo 
unimodal de desenvolvimento econômico por formas alternativas de uso 
dos recursos naturais. Será a única forma de sobrevivência do Cerrado e 
da integralidade dos seus recursos hídricos. E será a melhor forma de 
repartir igualmente as riquezas geradas. 
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 Assim como todo o Brasil, a região sudeste possui grande disponibilidade e potencial hídri-
co, distribuído de forma desigual em relação à densidade populacional. Há água suficiente, mas o 
crescimento da urbanização, a ampliação do parque industrial, a intensificação das atividades lati-
fundiárias, além do crescimento populacional e a diversificação dos usos múltiplos, aumentaram os 
custos do tratamento, tornando a água um bem extremamente caro, privatizando-se desse modo, 
o recurso (Tundisi, 2003).  

 Abastecimento público, hidroeletricidade, turismo, recreação, pesca, aqüicultura, navega-
ção, uso industrial e mineração são os principais usos e destinos para a água do sudeste e geram 
uma série de impactos tais como escassez relativa, introdução de espécies exóticas, eutrofização, 
contaminação de águas interiores, contaminação e uso excessivo de aqüíferos. 

 O aumento da retirada de água tem significado para muitos países perdas substanciais e 
desequilíbrios no ciclo hidrológico (Tundisi, 2003). Isso gera danos e impactos como abaixamento 
do lençol freático, redução na vazão hídrica, queda nos volume dos aqüíferos, rebaixamento do ní-
vel da superfície do solo ou mesmo desaparecimento do curso hídrico (Speidel et al , 1988). 

 Minas Gerais é conhecida por sua riqueza mineral e pelas águas, que dão origem às duas 
maiores bacias hidrográficas do Leste do Brasil: Bacia do São Francisco e Bacia do Atlântico Sudes-
te (rio Doce). Também detém parte da Bacia do Atlântico Leste, que possui como alguns afluentes 
os rios Jequitinhonha, Mucuri e Pardo. Tal peculiaridade demanda leis ambientais rígidas e bem 
embasadas acompanhadas por um sistema de fiscalização que envolva órgãos ambientais compe-
tentes e conscientes, em sintonia com o meio biótico, com a sociedade e a justiça. Em flagrante 
desrespeito a essas leis e órgãos, grandes empreendimentos vêm sendo desenvolvidos a todo va-
por por grandes corporações, principalmente do setor minerador, sem um mínimo de consideração 
ao meio ambiente e às comunidades que vivem diretamente dos seus recursos.  

 Um grande exemplo disso é o caso da multinacional Anglo Ferrous – detentora da minera-
dora MMX Minas Rio, que há pouco tempo conseguiu licença prévia para minerar parte das serras 
Sapo e Ferrugem. O empreendimento da Anglo Ferrous “localiza-se nas serras da borda leste do 
Espinhaço Meridional em região de domínio da 'Reserva da Biosfera Serra do Espinhaço' e de con-
tato com os biomas, Mata Atlântica e Cerrado, nas cabeceiras do rio Santo Antônio, a extremo oes-
te da bacia do rio Doce, nas proximidades do divisor de águas das bacias dos rios São Francisco e 
Jequitinhonha” (PARECER ÚNICO SISEMA Nº 001/2008, pg. 04).   

 O projeto incluirá extração de minério de ferro das serras que compõem ambientes dos mu-
nicípios de Conceição do Mato Dentro, Serro, Alvorada de Minas e Dom Joaquim, e ainda prevê a 
construção de um mineroduto (integrado a porto marítimo situado em Barra do Açu no litoral do 
Estado do Rio de Janeiro) destinado ao transporte do material produzido e de uma adutora de água 
- com captação no Rio do Peixe, bacia do Rio Doce, no município de Dom Joaquim - para forneci-
mento de água nova ao processo industrial, inclusive para o mineroduto. 

 O empreendimento terá vida útil estimada de trinta e três anos e o desenvolvimento de to-
das as suas atividades implicará intervenção direta em uma área de cerca de 2.700ha. Promoverá 
um impacto extremamente negativo, principalmente sobre os recursos hídricos e a biodiversidade, 
por serem em grande parte irreversíveis ou de difícil recuperação.  

 Apesar do Estudo de Impactos Ambientais e seu respectivo Relatório de Impactos Ambien-
tais – EIA/RIMA – presente no PARECER ÚNICO SISEMA Nº 001/2008 do Processo COPAM N.º 00-
472/2007/001/2007 – fazer várias citações que reforçam o impedimento da licença prévia, o mes-
mo “possui vários pontos onde os reais impactos do empreendimento foram subestimados e trata-
dos de forma indevida” (Goulart F.F, 2007).  

 O relatório deixou de revelar os reais impactos, uma vez que o Alto do Rio Santo Antônio é 
considerado área de extrema importância biológica para a conservação da ictiofauna (MMA, 2000). 
A imigração de aproximadamente 4.000 trabalhadores e suas respectivas famílias, prevista pelo 
próprio relatório, levará ao aumento do aporte de esgoto e assoreamento dos corpos d’água em 
toda a região (Goulart, 2007). 

 

Um REGIÃO SUDESTE: A MULTINACIONAL ANGLO 
FERROUS E AS SERRAS MINEIRAS 
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“Não se importa 
que os recursos 
naturais serão 
esgotados, que 

comunidades inteiras 
serão prejudicadas, 
que os rios terão seus 

lençóis freáticos 
abaixados ou que os 

aqüíferos serão 
contaminados. O 

que vale é o "pseudo 
progresso (...)".  

“A área diretamente afetada pelo empreendimento caracteriza-se 
como uma área de recarga, que, a exemplo do que acontece nas 
minas do quadrilátero ferrífero, constituem aqüíferos com eleva-
do potencial de armazenamento de água. Essa condição favorece 
o surgimento de várias nascentes distribuídas no divisor, tanto 
na vertente leste quanto na oeste” (PARECER ÚNICO SISEMA Nº 
001/2008, pg. 17).   

 

 A adução da água do Rio Peixe comprometerá de forma drástica 
a saúde do rio, podendo alterar a dinâmica dos ecossistemas aquáticos 
presentes no mesmo e das populações ribeirinhas que vivem dos seus 
recursos. A extração do minério em regiões portadoras de aqüíferos po-
de comprometer o nível de turbidez e a qualidade da água, uma vez que 
utiliza-se de materiais tóxicos para o beneficiamento do minério de fer-
ro. 

"Alguns cursos d'água terão suas disponibilidades hídricas reduzi-
das, principalmente nascentes que podem se extinguir presentes 
nas serras do Sapo, de Itapanhoacanga e da Ferrugem. Esses 
cursos d'água não só compõem a paisagem da região, mas são 
atualmente utilizados para o abastecimento humano, desseden-
tação de animais, irrigação e lazer” (PARECER ÚNICO SISEMA Nº 
001/2008, pg. 87).  

 

 Embora possua inúmeras falhas e falta de cabimento de tal pro-
jeto, o mesmo EIA/RIMA concluiu que:  

 

"Considerando a repercussão econômica do projeto para a sua 
região de inserção, a equipe analista sugere a esse Conselho seja 
deferida a Licença Prévia requerida pela empresa para a explora-
ção da reserva de minério de ferro da serra do Sapo/Ferrugem, 
alertando para a criticidade e vulnerabilidade dos fatores ambien-
tais envolvidos, o que reforça a premência de ações mitigadoras 
e compensatórias eficazes e consistentes para o impacto negati-
vo do empreendimento [...]" (PARECER ÚNICO SISEMA Nº 001/-
2008, pg.130). 

 

 Portanto, ainda que, segundo a Legislação Ambiental (Decreto 
88.351 de 01 de junho de 1983) o Relatório de Impacto Ambiental deva 
ser apresentado de forma objetiva incluindo informações sobre TODAS 
AS CONSEQUENCIAS AMBIENTAIS DO EMPREENDIMENTO, pode-se con-
cluir mais uma vez, que houve desrespeito do Estado com o meio ambi-
ente. Não se importa que os recursos naturais serão esgotados, que co-
munidades inteiras serão prejudicadas, que os rios terão seus lençóis 
freáticos abaixados ou que os aqüíferos serão contaminados. O que vale 
é o "pseudo progresso", que irá embora da região após 33 anos de ex-
ploração dos recursos naturais até sua total exaustão.  
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 Entre suas nascentes e a foz no rio Paranapanema, o rio Tibagi percorre pelo menos 616 
quilômetros com extensos trechos de corredeiras, que compõe uma grande Bacia, a 3a maior do 
Paraná, e abrange mais de 24 000 km2 do território paranaense.  Por essas e outras característi-
cas, o Tibagi se tornou um rio com grande potencial para a instalação de represas. Nesse sentido, 
até o presente momento são seis as que estão em fase de planejamento e uma já em estágio de 
construção, a usina de Mauá. 

 Nossa intenção com este texto, ao apresentar-lhes a bacia do Tibagi, é aproximá-los da si-
tuação paranaense mostrando como um lobby de empresas junto a estímulos governamentais, o 
desrespeito à constituição de 1988 e um terrorismo feito pela mídia, tornam-se os ingredientes da 
política submissa que vemos os governos brasileiros executar frente ao capital.  

 O resultado da grande pressão causada pelas lutas e pela movimentação popular dos anos 
80 foi uma constituição considerada avançada em diversos aspectos, principalmente na parte am-
biental. Nesse sentido, presenciamos que fraudes deliberadas com a Constituição Federal passam a 
ser a regra, e não a exceção, quando se trata da conclusão de grandes empreendimentos, em es-
pecial Usinas Hidrelétricas. Nesse ponto o Tibagi é, infelizmente, muito ilustrativo sendo o seu pro-
cesso de licenciamento e construção cercado de diversas fraudes desde a elaboração do EIA/RIMA 
(Estudo de Impactos Ambientais e Relatório de Impactos ao Meio Ambiente), no licenciamento da 
UHE de Jataizinho - PR em 1998, quando o EIA/RIMA foi grosseiramente falsificado, gerando um 
inquérito policial por parte do Ministério Público que inviabilizou a obra.  

 Em 2001, a pedido do IBAMA, a COPEL (Companhia Paranaense de Energia Elétrica) uma 
empresa estatal contratou um estudo que foi rejeitado por ser tecnicamente inviável. Em 2005, 
uma nova etapa do licenciamento foi aberta¹ quando o IAP (Instituto Ambiental do Paraná) conce-
deu uma licença prévia para o leilão das construtoras e licenciamento da usina, dessa vez com a 
região do Salto Mauá - PR na mira. Com a liberação do licenciamento o IAP ignorou todas as frau-
dulências do EIA/RIMA apontadas em um parecer do Ministério Público Federal que adverte pontos 
como:  

 

“A barragem coloca em risco a sustentabilidade das tribos indígenas que habitam a região 
da bacia do Rio Tibagi, a área que será alagada contém 15 espécies na lista vermelha de 
espécies ameaçadas do Paraná e é caracterizada por apresentar megabiodiversidade 
(reconhecida pelo Ministério do Meio Ambiente como de altíssima importância) além de co-
brir 200 propriedades1”.  

 

 É fácil de perceber desse modo, que a tática do setor elétrico foi bastante oportuna, já que 
ao escolherem iniciar a construção da bacia na região com maior biodiversidade, destruindo-a, te-
rão mais facilidade de justificar posteriormente as outras seis usinas ainda em planejamento, uma 
vez que a biodiversidade a ser impactada será menor. 

 

“Minas de carvão foram encontradas na área e uma vez inundadas correm sério risco de li-
berarem metais pesados na água comprometendo a qualidade da mesma.² “ 

 

 Como podem ser ignoradas pelo Estado acusações gravíssimas de uma potencial contami-
nação da água por elementos carcinogênicos? Para essa questão percebemos um novo mecanismo 
jurídico essencial para a aprovação dos licenciamentos: as chamadas “condicionantes” que foram 
pensadas para desresponsabilizar a empresa de executar um novo estudo antes do início das o-
bras. Por exemplo, na questão das minas ao invés de novos estudos serem realizados, uma condi-
cionante foi colocada como “Quando a obra for concluída, a empresa proponente se responsabiliza 
em verificar os níveis de metais na água, para que não exista risco para a saúde pública”, dessa 
maneira a obra pode ser executada. No caso de Mauá, 71 condicionantes foram estabelecidas, que 

Um REGIÃO SUL: A QUESTÃO ENERGÉTICA E AS 
HIDRELÉTRICAS DO RIO TIBAGI NO ESTADO DO 

PARANÁ 
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“propomos uma 
organização mais 
efetiva e orgânica 
nas lutas contra as 
barragens e a atual 
política para os 
recursos hídricos e 

para o meio 
ambiente no país.”  

vão desde estudos básicos de população de alguns animais, até um cen-
so mais apurado sobre a quantidade de pessoas atingidas pela barra-
gem. 

 Parece que destruir todo um ecossistema, extinguir espécies ani-
mais e vegetais e também destruir áreas indígenas é pouco para pagar 
em prol do “progresso e desenvolvimento da nossa nação”, então nosso 
governo ainda bancará 700 milhões dos 950 milhões necessários para a 
obra através do BNDES (Banco Nacional do Desnvolvimento Econômico 
e Social). Os outros 250 milhões para o empreendimento será pago pela 
J. Manucelli que já assinou o contrato para a construção da usina e mes-
mo com uma liminar da justiça para suspensão da obra continuam sua 
construção em 2009. 

 Outro fator vital para entender a política submissa do governo às 
grandes corporações é o complexo circuito de recursos públicos para as 
obras vindos do BNDES e pelas tarifas energéticas. Indústrias que con-
somem grandes quantidades de energia, principalmente as do setor si-
derúrgico e de alumínio, possuem tarifas subsidiadas (como as da Vale – 
Mineradora que paga R$ 0,033 kw/h e a Alcoa -  Alumínio que paga R$ 
0,045 kw/h) enquanto na tarifa residencial pagamos não menos que R$ 
47,00 kw/h. O interessante é que os consumidores comuns correspon-
dem a 25% do consumo, enquanto as grandes indústrias consomem 
32% de toda energia gerada no país.3 A dita mídia golpista anestesia a 
população, já amedrontada com o possível apagão, como se a necessi-
dade de instalação das usinas seja apenas “para acender a luz da sua 
casa”, como se a demanda por energia residencial sempre aumentasse. 
Essa justificativa não é verdadeira, pois, entre outros pontos, as novas 
represas são destinadas a produzir energia cada vez mais barata para as 
grandes indústrias uma vez que quanto mais energia disponível no mer-
cado menor será o preço pago por elas. 

 Por coincidência, as empresas chamadas “donas da energia” a-
presentam um contínuo processo de fusão: grandes bancos (Santander, 
Bradesco, Citigroup, Votorantim, etc.), grandes empresas energéticas 
mundiais (Suez, AES, Duke, Endesa, General Eléctric, Votorantim, etc.), 
grandes empresas mineradoras e metalúrgicas mundiais (ALCOA, BHP 
Billiton, Vale, Votorantim, Gerdau, Siemens, General Motors, Alstom, 
etc.), grandes empreiteiras (Camargo Correa, Odebrecht, Andrade Guti-
errez, Queiroz Galvão, etc.) e grandes empresas do agronegócio 
(Aracruz, Klabin, Amaggi, Bunge Fertilizantes, Stora Enso, etc.).4 Está aí 
um circuito fechado, em que as empresas possuem energia subsidiada, 
com elas próprias erguendo barragens utilizando dinheiro público, maxi-
mizando seus lucros e co-evoluindo como parasitas profissionais do Es-
tado. 

 Articulando estudantes de biologia, as biólogas e os biólogos, os 
movimentos sociais e todas as organizações que visam construir uma 
sociedade mais justa e igualitária que referencie o povo e não as gran-
des corporações, propomos uma organização mais efetiva e orgânica 
nas lutas contra as barragens e a atual política para os recursos hídricos 
e para o meio ambiente no país. Pela classe trabalhadora atingida com a 
queda da sua qualidade de água, pelas comunidades tradicionais que 
são obrigadas a se deslocar inchando as favelas das cidades, pelo di-
nheiro público surrupiado que poderia ser investido em áreas sociais, 
pelo meio ambiente e por uma nova lógica da relação entre homem e 
natureza. 
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