




De acordo com Buckeridge, a Eletro-
norte já desenvolveu um pirolisador (ins
trumento que promove a decomposição 
da biomassa) que, com cerca de 2 kg de 
mata-pasto por dia, consegue alimentar 
energeticamente uma família de 4 pes
soas. Funciona, mas a eficiência é baixa. 
Essa alternativa acontece apenas nos luga
res em que a energia elétrica não chega. 
"Aonde o 'linhão' chega, fica mais barato e 
eficiente utilizar a eletricidade de hidrelé
trica", afirma o pesquisador. 

A biomassa, portanto, não é tão efi
ciente para a produção de eletricidade. 
Além disso, pode causar impacto am
biental ainda maior que a hidrelétrica. "O 
impacto [da hidrelétrica], mesmo com a 
questão dos alagamentos, seria menor do 
que se eu usasse a bioeletricidade. Porque 
se for usar biomassa para produzir eletri
cidade, o pessoal vai começar a cortar ár
vore", alerta. 

É claro que, com os alagamentos, per
de-se biodiversidade, Mas, para Buckerid
ge, energia é uma necessidade imediata, 
tendo-se de trabalhar com a noção de im

pacto mínimo. Segundo o professor Gui
lherme Dias, esse impacto mínimo ocorre 
justamente com a hidrelétrica. Além da 
eficiência indiscutível, as usinas, se pensa-, 
das com cuidado, não representam tantos 
riscos. "Não me parece que os danos das 
hidrelétricas sejam motivo para ficarmos 
tão horrorizados, se comparados com as 
outras alternativas que temos." Para ele, 
a exploração do pré-sal representa muito 
mais riscos ao ecossistema do que as hi
drelétricas amazônicas. 

História a perigo 
É evidente que a construção de Belo 

Monte impactará ambiental e socialmente 
a região do Xingu. Uma parcela do bioma 
amazônico será simplesmente submerso 
com 2/3 da cidade de Altamira. Contudo, 
algo muito mais frágil, e menos comenta
do, está em risco: a história. 

A Amazônia não é formada exclusiva
mente por floresta. Sob a proteção da copa 
das árvores, timidamente repousam enor
mes sítios arqueológicos. Cerâmicas ou 
até aldeias inteiras se escondem debaixo 
da infértil terra úmida da região. Como a 
pesquisa nessa área é muito recente, não 
se sabe ainda a quantidade exata de sítios 
arqueológicos amazônicos. Estima-se que, 
apenas na Amazônia Central, existam 
mais de 200. 

Segundo o arqueólogo e pesquisador 
do Museu de Arqueologia e Etnologia 
(MAE), Eduardo Góes Neves, os grandes 
projetos da Amazônia, como barragens e 
linhas de transmissão, estão gerando gran
des Impactos sobre os sítios arqueológicos 
e, sobretudo, sobre a história brasileira, A 
grande agravante é que o Brasil não con
ta com número de arqueólogos suficiente 
para avaliar todos os sítios atingidos. Com 
isso muita informação pode estar sendo 
jogada no lixo. 

A área atingida pelos impactos de Belo 
Monte não é diferente. Como a discus
são sobre a hidrelétrica persiste há cerca 
de 30 anos, alguns estudos preliminares 
já foram realizados, reunindo um acervo 
de conhecimento arqueológico sobre a 
região do Xingu, Contudo, com a recente 
licitação, novos estudos serão necessários, 
a fim de se avaliar aprofundadamente a 
presença de patrimônio histórico na área 
alagada. 

Belo Monte não é, porém, à única usi
na planejada para a Amazônia. No total, 
cerca de oito hidrelétricas estão nos pla

nos do governo brasileiro. De acordo com 
Eduardo Neves, não há profissionais sufi
cientes para atender tamanha demanda. 
Uma parcela importantíssima da história 
do Brasil - a história antiga da Amazô
nia e sua relação com os povos andinos 

pode simplesmente desaparecer, caso 
os estudos não possam ser realizados da 
maneira adequada 

Exemplo chinês 
Nesse aspecto, segundo o general 

Villas Boas, é necessário aprender com a 
China. A construção da represa da usina 
de Três Gargantas, que tem uma vez e 
meia a capacidade de Itaipu, deslocou 2 
milhões de pessoas e mais de 100 sítios 
arqueológicos milenares. 

Contudo, para o militar, trata-se de 
"uma obra fundamental para o desen
volvimento daquele país". Mesmo com o 
deslocamento de cerca de 2 mil indígenas, 
que têm seus cemitérios e histórias fixa
dos nas terras do Xingu, Belo Monte deve 
ser tratada da mesma maneira que Três 
Gargantas. 

Tuíra discorda. 
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