
Divulgação

Após a debandada das constru-
toras com participação em seu
consórcio, a Norte Energia, que
construirá a Usina Hidrelétrica
de Belo Monte, anunciará no-
vos sócios o mês que vem. A in-
formação é do presidente da
companhia, Carlos Nascimen-
to, que participou anteontem
no Congresso de audiência pú-
blica da subcomissão criada no
Senado para acompanhar o an-
damento do projeto.

No mês passado, Galvão En-
genharia, Serveng, Mendes Jú-
nior, Cetenco, Contern e J. Ma-
lucelli (que juntas possuem en-
tre 7% e 10% de Belo Monte),
que haviam arrematado a usi-
na em leilão em 2010, informa-
ram que estavam deixando o
consórcio. A participação foi
transferida a fundos de pensão
de estatais: o Funcef (de funcio-
nários da Caixa Econômica Fe-
deral) e, indiretamente, a Pre-
vi (do Banco do Brasil), que
controla a Norte Energia.

Esse grupo de investidores
foi montado às pressas pelo go-
verno, porque empreiteiras de
maior porte, como Camargo
Corrêa e Odebrecht, desistiram
da obra por considerarem o re-
torno do investimento baixo.
Foi então que o consórcio Norte
Energia, liderado pela Chesf
(subsidiária da Eletrobrás),
uniu esse grupo de pequenas
construtoras, além do frigorífi-
co Bertin. Em dificuldades fi-
nanceiras, este último vendeu
sua participação de 9% para a
Vale, em outro movimento coor-
denado pelo governo.

“[A definição de novos só-
cios] tem que ser decidida com
pressa. Se uma empresa top de
linha entrar no lugar de uma
dessas empresas, nosso rating
no BNDES melhorará, e as taxas
de juros cobradas serão mais
atraentes”, diz Nascimento. Se-
gundo informou o Ministro de
Minas e Energia, Edison Lobão,
a estatal Eletrobrás poderá ter
até 49,9% de participação na
usina hidrelétrica, que deve en-
trar em operação em 2015.

Licença ambiental
Durante a audiência, Tomas To-
ledo, coordenador de licencia-
mento de hidrelétricas do Insti-
tuto Brasileiro do Meio Ambien-
te e dos Recursos Naturais Re-
nováveis (Ibama), defendeu o
processo de licenciamento am-
biental da obra. O Ibama libe-
rou a licença prévia para a cons-
trução da hidrelétrica — avalia-
da em R$ 23 bilhões e vista co-
mo principal empreendimento
do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC),no início
deste mês, mesmo sem o cum-
primento de 40 condicionan-
tes, que não foram completa-
mente executadas. A avaliação
é que a Norte Energia poderá
cumprir as demais obrigações
ao longo da construção.

Anteontem, Toledo defendeu
que as informações técnicas for-
necidas pela Norte Energia supe-
raram de longe a documentação
apresentada por projetos ante-
riores. “Isso permitiu chegar-
mos à definição de um número
maior de medidas para dimi-
nuir os impactos ambientais”.

Uma das principais condições
prévias, por exemplo, era a cons-
trução de escolas e hospitais ao
longo do Rio Xingu, no Pará.

“O projeto ambiental de Belo
Monte é o maior que o Ibama já
avaliou em sua história. Envolve
mais de cem projetos ambien-
tais”, disse Toledo. Apesar disso,
há pendências, como o fato de
que as obras poderão bloquear o
acesso ao porto. A construção po-
de impedir acesso também às li-
nhas de transmissão que abaste-
cem a obra de energia, o que foi
questionado pelo senador Flecha
Ribeiro (PSDB-PA), presidente
da subcomissão. “É uma situa-
ção equivalente a conseguir auto-
rização para fazer viagens de ôni-
bus, mas sem o fornecimento da
passagem”, disse.

A avaliação foi rebatida pelo
coordenador do Ibama, que dis-
se que esses bloqueios são tem-
porários. “Essas estruturas se-
rão liberadas. Além disso, as
quatro linhas de transmissão
não serão necessárias no início
da obra, pois canteiros possuem
unidades geradoras”, disse. ■

Belo Monte anunciará
novos sócios em até 30 dias
Apesar de ter recebido licença do Ibama, obra ainda é discutida em várias instâncias

Maeli Prado, de Brasília
mprado@brasileconomico.com.br

DESTAQUE ENERGIA

AolongodoRioXingu,quesediará
BeloMonte, faltaestruturapara
receberaumentodapopulação

Carlos Nascimento,
presidente da
Norte Energia, que
construirá a usina,
conta com
participação de
empresa ‘top de linha’
para melhorar
avaliação de risco
do investimento

Luiz Inácio Lula da Silva 
assume a presidência e revê 
sua posição. O físico Luiz 
Pinguelli Rosa assume   
a presidência da Eletrobras   
e declara que Belo Monte será 
discutido com opções de 
desenvolvimento econômico  
e social para o entorno  
da barragem estarão na pauta

2003

Suspenso o processo 
de discussão e os 
estudos sobre os 
impactos ambientais 
de Belo Monte até que 
os povos indígenas 
afetados sejam 
ouvidos pelo 
Congresso Nacional

2006

Justiça Federal de Altamira julga 
improcedente pedido do Ministério 
Público Federal de anular o 
licenciamento ambiental feito pelo 
Ibama. No Encontro Xingu para Sempre, 
índios ferem o responsável pelo EIA de 
Belo Monte, Paulo Fernando Rezende. 
Divulgado o documento Carta Xingu 
Vivo para Sempre, com projeto de 
desenvolvimento para a região

2007

Conselho Nacional  
de Política Energética 
define que a usina  
de Belo Monte será  
a única a explorar o 
potencial energético 
do Rio Xingu

2008

Movimentação na 
Justiça suspende  
o licenciamento, 
mas depois 
concede liminar 
para oIbama voltar 
a analisar o projeto

2009

Publicada licença prévia para Belo 
Monte, impondo uma série de 40 
condicionantes socioeconômicas e 
ambientais ao projeto. É realizado o 
leilão para definir a construção da obra, 
em meio a batalha judicial,  vencido 
pela Norte Energia, consórcio de nove 
empresas. Para garantir a realização do 
leilão, foi determinado que o BNDES 
financiasse 80% da obra em 30 anos

2010

Pressão para concessão de licença 
ambiental leva a demissões no Ibama, 
que acaba concedendo licença parcial. 
Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos e Anistia Internacional 
pedem suspensão da obra para 
garantir os direitos dos índios.  
Continua a batalha judicial, mas Ibama 
libera a licença de instalação que 
autoriza o início da obra

2011

A USINA EM NÚMEROS

POTÊNCIA INSTALADA

11.233 MW

GERAÇÃO MÉDIA ANUAL

4.571 MW
40% da capacidade total

ÁREA INUNDADA

516 km2

134 km2 no Reservatório dos Canais               
e 382 km2 no Reservatório do Rio Xingu 

PREÇO DO MWh

R$ 83

CUSTO DA OBRA

 R$ 25,8 bilhões
a previsão inicial era de R$ 19 bilhões

CUSTO DA REDUÇÃO DOS IMPACTOS

 R$ 3,3 bilhões
mais R$2,29 bilhões do Plano de Desenvolvi-
mento Regional Sustentável (PDRS) Xingu do 

governo para infra-estrutura na região

PESSOAS AFETADAS

16 mil
sendo 4.300 famílias em zonas urbanas         

e 800 em zonas rurais

ESTIMATIVA DE EMPREGO

19 mil
durante a obra, 23 mil serão 
empregados indiretamente

INÍCIO DE OPERAÇÃO

2015
FINALIZAÇÃO DAS OBRAS

2019
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QUESTÕES PENDENTES

A preocupação com os impac-
tos à região do Xingu levou às
dezenas de ações do Ministério
Público contra a hidrelétrica de
Belo Monte. Levou também à
imposição de condicionantes a
serem executadas pelo consór-
cio Norte Energia para a obten-
ção das licenças prévia e de ins-
talação por parte do Ibama. O
movimento contrário à obra te-
me a alteração do regime de es-
coamento do rio Xingu, com re-
dução do fluxo de água e danos
à flora e fauna.

Temem também a vinda de
dezenas de milhares de forastei-
ros, atraídos pelos 18 mil empre-
gos diretos e 23 mil indiretos
que devem resultar no pico da
obra em uma região de frontei-
ra agrícola com disputa violen-
ta de terra e próximo de territó-
rio indígena. “Estamos atenden-
do aos condicionantes da licen-
ça e às reivindicações não só de
indígenas, comunidades e pre-
feituras naquilo que for possí-
vel”, afirma o diretor de Rela-
ções Institucionais da Norte
Energia, João Pimentel.

Mas ele admite que um em-
preendimento do porte de Belo
Monte é complexo e a região

tem problemas de logística,
vias de comunicação precárias
e difíceis de resolver.

Terras indígenas
Entre todos os protestos que a
Norte Energia enfrenta, ainda
falta resolver a questão indíge-
na, que levou a Anistia Inter-
nacional e a Comissão Intera-
mericana de Direitos Huma-
nos, órgão da Organização dos
Estados Americanos (OEA), a
recomendarem a suspensão
da construção da hidrelétrica,
até que os direitos desses po-
vos sejam garantidos. “O pro-
jeto de construção de Belo
Monte não prevê inundação
de terras indígenas, por essa
razão, nenhuma comunidade
será realocada pelo empreen-
dimento”. afirma Pimentel.

A advogada da organização
não governamental Instituto
Socioambiental (ISA), Biviany
Rojas, concorda que não have-
rá perda territorial, mas impac-
tos decorrentes da obra. A
questão agora está no Supre-
mo Tribunal Federal que deve
decidir se as comunidades da
área deveriam ser ouvidas so-
bre a obra. ■ Marta França

Impactos sociais preocupam opositores
Norte Energia
garante que não
haverá inundação
de terras indígenas,
mas entidades
de defesa dos
índios temem
impactos ambientais

fonte: Instituto socioambiental/Norte Energia       
*também vivem na cidade de Altamira
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UMA HIDRELÉTRICA NO RIO XINGU

Belo Monte deve afetar um trecho de 100 quilômetros do rio. 
O projeto prevê a construção de uma barragem principal  
a 40 km da cidade de Altamira
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Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17, 18 e 19 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. 8-9.
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