
Leis ambientais garantem
hoje redução de impactos.

Condicionantes da obra obrigam
melhorias em áreas atingidas.

Serão gerados 18 mil empregos
diretos e 23 mil postos indiretos.

PONTOSNEGATIVOS

Projeto exigirá mais usinas, além
de Belo Monte, para funcionar.

Cidades não têm estrutura para
receber os que forem atraídos.

● Energia limpaerenovável

Pará e municípios afetados
receberão recursos adicionais.

Barragem vai aumentar emissões
nos primeiros anos de obra.

Tarifa não paga investimento;
BNDES financia 80% do custo.

Região disputará água com usina
trazendo prejuízo à população.

PONTOSPOSITIVOS

Estimativa de R$ 80/MWh, tido
como um dos menores do mundo.

● Tipodeconstrução

● Legislação

● Desenvolvimento local

● Maisempregos

Local já tem problemas fundiários
que tendem a aumentar.

● Diferençadepotência

● Exigênciademaisusinas

● Pressãopopulacional

Uma obra polêmica, um belo
monte de problemas são expres-
sões que costumam acompa-
nhar as menções à construção
de Belo Monte. Não só pelas con-
trovérsias que colocam em terre-
nos opostos defensores e oposito-
res da usina, mas por ser Belo
Monte um dos maiores empreen-
dimentos da história da Amazô-
nia e a principal aposta do gover-
no federal para aumentar a gera-
ção de energia no país.

Pelos cálculos da Empresa de
Pesquisa Energética (EPE), com
uma taxa de crescimento da eco-
nomia da ordem de 5% ao ano, o
Brasil precisa de cerca de 4 mil a
5 mil megawatts (MW) de capaci-
dade nova instalada anualmen-
te. Esse fornecimento está garan-
tido até 2014, a partir daí, deve-
rá ser suprido em sua maior par-
te pela nova usina, que deverá
entrar em operação em 2015.

“Caso Belo Monte não viesse
a ser construída, mesmo consi-

derando a adoção de uma agres-
siva política de eficiência ener-
gética e o investimento em fon-
tes alternativas, não seria possí-
vel atender o crescimento da de-
manda a esse preço”, diz Nival-
de José de Castro, coordenador
do Grupo de Estudos do Setor
de Energia Elétrica da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ).Ele nem considera a op-
ção nuclear, afastada depois do
acidente de Fukushima, no Ja-
pão, cujos custos teriam de ser
redimensionados com novas es-
pecificações de segurança.

Adequação
O engenheiro Ildo Sauer, do Ins-
tituto de Eletrotécnica e Ener-
gia (IEE) da Universidade de
São Paulo, diz que a necessida-
de de equilibrar a oferta e de-
manda de energia em período
relativamente curto de tempo é
consequência da falta de ação
do passado. “Havia uma série
de possibilidades concretas, só
que o governo nada fez”, afir-
ma. “Faltam investimentos em

expansão, melhoria dos equipa-
mentos, automação, moderni-
zação etc.” Ele admite que o
projeto de Belo Monte tem al-
guns atrativos do ponto de vista
estrito da obra, mas precisam
ser superadas questões de or-
dem ambiental e social, median-
te negociação política, que ele
considera que não foi conduzi-
da de forma adequada.

Aí residem os dois principais
problemas que perseguem a his-
tória de Belo Monte. O primeiro
se refere aos impactos da obra
sobre a região, já submetida a in-
tenso processo de desmatamen-
to, sobre o rio Xingu e as comu-
nidades de índios e ribeirinhos.
A segunda tem a ver com a pró-
pria obra. Anunciada como a
terceira maior usina do mundo,
com capacidade para gerar 11,2
mil MW de energia, Belo Monte
não deve operar com essa potên-
cia. Esse máximo só pode ser ob-
tido em tempo de cheia. Na se-
ca, a geração fica abaixo de 1 mil
MW. Na média, a energia assegu-
rada é de 4,5 mil MW. ■

Usina reforça matriz hidrelétrica
e evita uso de opções poluentes.

● Custofinalbaixo

Central do tipo fio d’água com
redução do espaço alagado.

● Compensação financeira

● Emissõesdecarbono

● Aportederecursos

● Reduçãodeágua

● Disputaporterras

Usina é considerada “belo
monte de problemas”

Quando o rio Xingu ficar mais
seco, geração será muito menor.

Henrique Manreza

Martha San Juan França
mfranca@brasileconomico.com.br

Hidrelétrica no Xingu é opção do governo para crescimento da demanda de energia, mas
opositores dizem que sobram dúvidas sobre a construção e seus efeitos na Amazônia

DESTAQUE ENERGIA

IldoSauerdestacaque
obradausinaéresultado

defaltadeaçãonopassado

Anunciada como a
terceira maior usina
do mundo, com
capacidade para
gerar 11,2 mil MW,
Belo Monte não
deve operar com
essa potência
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17, 18 e 19 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. 10.
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