
O consórcio 
responsável pela 
construção da usina 
de Estreito, no rio 
Tocantins, não 
cumpriu promessas 
feitas aos moradores, 
já foi acionado pelo 
Ministério Público 
e autuado pelo Ibama 
por produzir relatórios 
falsos. 

Por Débora Prado 

Considerada uma das principais obras do PAC 
(Programa de Aceleração do Crescimento), a Usina 
Hidrelétrica de Estreito, no rio Tocantins, foi clas
sificada pelo ex-presidente Lula como um mode
lo a ser seguido, inclusive pelo processo "amigável" 
de negociação do consórcio das empresas envolvi
das - o Ceste - com os moradores da região. Lula 
esteve no canteiro de obras de Estreito no final de 
2010, onde declarou que a hidrelétrica seria usada 
pelo governo federal como exemplo "do que pode 
ser as hidrelétricas daqui pra frente", complemen
tando: "ou seja, vamos levar em conta a necessi
dade de tratar de forma respeitosa os trabalhadores 
que aqui moravam". 

A reportagem da Caros Amigos percorreu a re
gião impactada pela implementação da hidrelétrica 
para conhecer de perto o "modelo" de desenvolvi
mento do governo federal para o Brasil. Diferente 
das declarações do ex-presidente, os moradores da 
região acumulam reclamações contra o Ceste e são 
testemunhas de um progresso que gerou pobreza e 
desolação por onde passou. 

Em diferentes cidades, os mesmos problemas 
aparecem nos relatos em relação ao comportamen
to do consórcio: promessas não cumpridas, manipu
lação e pressão sobre os atingidos, falta de informa
ção, intransigência nas negociações. Tudo isso para 
priorizar a retirada da população local por meio de 
cartas de crédito individuais em detrimento de um 
reassentamento coletivo. Além disso, muitos atin
gidos não foram reconhecidos pelo consórcio, que, 
desconsiderando o modo de vida dos ribeirinhos, 
usou a exigência da formalização para eliminar gru
pos inteiros dos que têm direito a alguma indeni
zação. É o caso, por exemplo, de extrativistas que 
viviam da coleta e venda de frutas e polpas de ár
vores dos mananciais, mas que não podem compro
var esta renda por meio de notas fiscais. 

Além dos problemas relatados pelos moradores 
da região, o consórcio já foi alvo de oito ações do 
Ministério Público Federal desde o início de empre
endimento até o fechamento desta edição, sem con
tar os inúmeros processos civis movidos por aque
les que foram lesados pelo progresso. Somente neste 

ano, o consórcio recebeu também quatro multas do 
Ibama por problemas socioambientais e pela entre
ga de um relatório falso ao órgão. 

Uma vistoria do Ibama constatou que o Ces
te mentiu ao informar que havia fornecimento de 
água potável em carros-pipa nos locais afetados 
pela construção da usina naquele momento. 0 epi
sódio rendeu duas autuações do órgão ambiental 
contra o consórcio - uma pelo relatório falso e ou
tra pela ausência do fornecimento de água. 0 Ces
te recebeu ainda duas outras multas do Ibama em 
2011 pela morte de toneladas de peixes durante o 
teste das turbinas da barragem e por uma coleta de 
fauna sem autorização. 

Por emitir relatório falso, o Ceste enfrenta ainda 
uma denúncia penal do Ministério Público Federal 
no Tocantins (MPF-TO). "Com o relatório falso, eles 
infringiram a legislação penal, então devem rece
ber uma pena, que pode ser pecuniária, em dinhei
ro, no caso do consórcio, e penas alternativas ou até 
prisão no caso da diretora responsável", explica Ál
varo Manzano, procurador da República e autor da 
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denúncia do MPF-TO contra o Ceste e a diretora so
cioeconômica do consórcio, Norma Pinto Vilela. 

Para o procurador, do ponto de vista socioam-
biental, a UHE de Estreito não é modelo pra nin
guém. Manzano tem experiência no assunto, já 
acompanhou a implementação de quatro usinas no 
Tocantins: Hidrelétrica de Peixe, Lajeado, São Sal
vador e Estreito. "A gente recebeu várias informa
ções de morte de animais, de árvores sendo enterra
das e a questão socioeconômica também foi muito 
ruim. Se você verificar a relação entre empresa e 
impactados, na três primeiras usinas que acompa
nhei houve avanços de uma para outra. Depois vem 
o Ceste e é um retrocesso incrível em tudo que você 
possa imaginar", compara. 

Entre os motivos elencados para determinar o 
retrocesso, o procurador destaca a intolerância do 
consórcio ao lidar com a população da região. "0 
Ceste não quis negociar nada, ele vinha com uma 
proposta e tinha que ser daquele jeito. Quando che
gou perto de terminar a obra, eles começaram a pas
sar o trator mesmo. Com isso, muita coisa que ain
da estava pendente foi feita às pressas. As pessoas, 
por exemplo, foram levadas para alguns projetos 
de reassentamento que ainda não estavam conclu
ídos e estão até hoje sem água potável de maneira 
definitiva", cita. 

Outro ponto criticado pelo jurista é a ênfase dada 
à carta de crédito, uma vez que, com isso, o pa
gamento de uma quantia em dinheiro desobriga o 
consórcio de prover saneamento básico, água, ener
gia, adubo para a terra, quando necessário, entre 
outros direitos que devem ser contemplados nos re-
assentamentos. "A proposta era, na maior parte das 
vezes, dar uma carta de crédito para as pessoas se 
virarem ao invés do consórcio criar os projetos para 
fazer o reassentamento coletivo das famílias. Além 
disso, ficar mais barato para eles, há menos respon
sabilidades futuras", conta Manzano. "Através da 
pressão e do cansaço, muitas pessoas aceitaram a 
carta de crédito e várias delas já estão sem dinhei
ro, sem nada, nas cidades", complementa. 

Os problemas da construção de barragens sem a 
garantia dos direitos aos atingidos não afetam só a 

população local. A desestruturação de um modo de 
vida passa a ser, também, um problema urbano. 0 
procurador Alvaro Manzano explica que o ribeiri
nho, pessoa que mora na mesma terra há décadas, 
vive em um modelo quase não monetário de vida. 
"Ele precisa de dinheiro em espécie pra pouca coisa. 
Ele tem uma teia de relações sociais ali onde vive, 
tem o controle da tecnologia de subsistência e, as
sim, garante a produção do que ele precisa ali ao 
seu redor - sabe o período de pesca no rio, de extra
ção de diferentes tipos de frutas, constrói sua pró
pria casa", explica. 

A remoção pela inundação causada pelas bar
ragens faz com que esta população passe a viver 
em outra terra em que não há a cultura de produ
ção de beira de rio. "Aí já é necessária outra tecno
logia que ele não detém, já são outras relações so
ciais. Ele passa a ser dependente do dinheiro, tem 
que comprar as coisas que precisa. E, sem renda, 
muita gente passa fome e acaba vendendo as terras 
que foram adquiridas ou gastando o dinheiro da in
denização. E aí vai para cidade virar sem teto", re
lata Manzano. 

Na avaliação de Cirineu da Rocha, coordenador 
nacional do Movimento dos Atingidos por Barra
gens (MAB), o modelo de desenvolvimento brasi
leiro é extremamente concentrador, principalmente 
no setor energético e Estreito é um exemplo disso. 
"As experiências que a gente teve na região, inclu
sive em Estreito, é que as pessoas saem do espaço 
onde viviam e acabam indo para a cidade, sobretu
do para as periferias. Com isso, o custo social cresce: 
aumenta o desemprego, a violência, a prostituição. 
Enquanto isso, as grandes empresas que compõem 
o Ceste (Tractebel/Suez, Vale, Alcoa e Camargo Cor
rêa) usufruem de um rio público, por uma concessão 
pública, ganha dinheiro público para fazer a obra e 
ainda vão lucrar milhões e milhões por hora com a 
geração de energia". 

Cirineu conta que somente no rio Tocantins a 
previsão é ter 11 grandes hidrelétricas e outras seis 
no rio Araguaia. Contando os afluentes, são cer
ca de 40 hidrelétricas na região, de acordo com os 
dados do MAB. "O que nós estamos vivendo nessa 

região é o avanço da fronteira capitalista, ou seja, é 
transformar os recursos naturais, a água, na merca
doria que é a energia e pra isso você tem que des-
territorializar todas as famílias. 0 Estado do Tocan
tins é visto como um grande corredor, ele fica bem 
no centro dessa região e pode servir tanto ao nor
te, onde estão as grandes empresas de mineração, 
quanto ao sul, que tem as grandes empresas de con
sumo de energia", analisa. Para ele, a UHE Estrei
to só é modelo de exclusão e violação dos direitos 
humanos. 

Enquanto a retirada de direitos se aprofunda, 
avança também uma política de assistencialização. 
"0 que o governo tem feito é doar cestas básicas. 
São ações de compensação, mas nenhuma na lógica 
do direito, de dar a terra, a condição para pessoa. E 
isso deixa o povo dependente. A gente tem tentado 
trabalhar com o povo, colocar que isso não é o mais 
importante. 0 mais importante é dar condições das 
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pessoas sobreviverem", reforça Cirineu. 
Para ele, existe um conflito claro entre o gover

no e MAB. "O Estado não mudou a política econô
mica liberal com a ascensão do PT, mas nós con
tinuamos querendo construir um outro projeto. 
Então tem um conflito e, pra mim, ele é muito cla
ro em Estreito, Madeira, Belo Monte. Mas, nós es
tamos em desvantagem, porque eles conhecem a 
gente por dentro, nós estávamos juntos até pouco 
tempo, e aí eles acabam desestruturando nossa or
ganização, cooptando". 

Em um ponto as lideranças do MAB, o procu
rador da República Alvaro Manzano e as pesso
as da região de Estreito concordam: concentrador 
ou não, o modelo é embasado pelo Estado e, em 
Estreito, houve uma interferência grande por parte 
do governo durante a construção da usina, sempre 
no sentido de priorizar a obra. "Se tinha um gru
po atingido que era de assentados de projetos do 
Incra, o consórcio só admitia negociar com o In-
cra, por exemplo. Aí havia todo o aparato do go
verno para pressionar os próprios órgãos da admi
nistração. Por exemplo, se o Incra estava tentando 
proteger os assentados, vinha uma ordem superior 
diferente, e com a Funai e Ibama a mesma coisa", 
explica Manzano. 

0 PÚBLICO PARA 0 PRIVADO 
A passividade do Ibama perante os abusos co

metidos pelo Ceste é alvo de crítica constante en
tre os moradores da bacia do Rio Tocantins e gera 
suspeitas sobre a imparcialidade do órgão. Um fun
cionário do instituto que prefere não se identificar 
relata que, de fato, houve uma pressão do gover
no federal para a liberação da Licença de Opera
ção (LO) da usina, que saiu em dezembro de 2010. 
"Os técnicos do Ibama que fizeram pareceres con
trários à liberação da licença foram afastados não 

oficialmente do processo, com propostas de trans
ferências para outras cidades, por exemplo, rece
bendo um bom adicional no salário pelas diárias", 
afirma a fonte. 

0 funcionário avalia que a distância entre os 
compromissos assumidos e a prática é uma cons
tante nas grandes obras do PAC. "Em Estreito, mui
tos problemas foram piorando a partir da LO e as 
vistorias mostravam uma total desconexão entre o 
que o Ceste relatava e a realidade das pessoas e da 
fauna local. Não adianta estabelecer condicionan
tes na licença, se elas não serão cumpridas. Existe 
a multa do Ibama, mas ela pressupõe que o crime 
já ocorreu, então, ainda assim é muito complicado, 
né", indaga. 

0 diretor de licenciamento do Ibama no Tocan
tins, Flávio Silveira, porém, afirma que no Estado o 
órgão não sofreu pressão do governo federal. "De
pois que o processo veio pra cá (grande parte dele 
foi levado em Brasília), todas as vezes que nós senti
mos necessidade de autuar o consórcio não tivemos 
problema. O Ceste receber quatro multas nesse ano 
é bastante coisa. É claro que eles pedem um cuida
do, recomendam que a gente sempre comunique as 
coisas para a diretoria antes", justifica. 

0 diretor explica que, com as multas, são aber
tos processos, nos quais o autuado faz uma defesa 
administrativa que será analisada por uma equipe 
própria. "Sendo negada a defesa, ele tem que pagar 
a multa ou propor uma medida de compensação", 
informa. Para ele, a atuação do Ceste deixou mes
mo a desejar: "tem vários pontos que não concorda
mos com a forma de trabalho do Ceste e as multas 
aconteceram, porque havia muitas falhas, sem cor
reção". Segundo ele, o Ibama passou a realizar reu
niões bilaterais com o Ceste para discutir os proble
mas pontualmente, buscando soluções sem ter que 
chegar ao estágio da multa. 

Já em relação às reclamações da população sobre 
a passividade do Ibama, Flávio rebate: "Tem mui
tas coisas que são pedidas e que são legítimas, mas 
que não estão previstas no projeto de licenciamen
to. E, se não está no escopo dos programas ambien
tais aprovados, o Ibama não tem como agir". Os 
trâmites burocráticos também engessam a atuação 
do instituto, atrasando as repostas para as denún
cias colocadas. 

"Tem questões que precisam de tempo. Por 
exemplo, há uma reclamação sobre o tamanho dos 
peixes no rio, que estão pequenos. Isso tem que ser 
feito de uma forma oficial, num relatório. Quem faz 
a fiscalização nessa região é o pessoal do Museu Na
cional, do Rio de Janeiro, e a gente recebe os relató
rios semestrais. Isso que os pescadores estão falan
do, está sendo vivenciado na prática e no dia a dia, 
mas a gente tem que esperar isso ser transformado 
num documento e chegar até nós para podermos 
analisar. Ou então, os próprios pescadores precisam 
colocar isso num documento para a gente, fazer um 
ofício", diz Flávio. 

0 procurador da República Alvaro Manzano, po
rém, identifica que, por diversas vezes, ficou nítida 
uma interferência da Casa Civil dentro do Ibama. "O 
Ibama, por exemplo, queria constituir um fórum de 

negociações. Depois que o Ibama já tinha assumido 
o compromisso de criar o fórum, veio a Casa Civil 
e disse que não ia ter fórum, acabou com a propos
ta. Depois virou esse Comitê de Cogestão, que nun
ca funcionou", exemplifica. 

Cirineu Rocha, do MAB, também identifica esta 
interferência e avalia que a conivência dos órgãos 
públicos é responsável por grande parte dos retro
cessos em Estreito. "Em vários momentos no Comi
tê de Cogestão, os representantes do Ceste diziam 
que aquele era um processo de desapropriação, e 
não de negociação, e o governo nunca se colocou 
contra isso, sobretudo o Ibama. Eles faziam muita 
pressão em cima dessas pessoas com o aval do go
verno. E essa região é muito isolada em termos de 
informação e educação, a maioria das pessoas são 
analfabetas ou semianalfabetas", critica. 

O COMITÊ DE COGESTÃO 
Em maio de 2007, o Ceste criou os 12 Comitês 

de Cogestão, um em cada município atingido pela 
barragem. Os Comitês são coordenados pelo Ibama 
e contam com representações, além do consórcio, 
das Prefeituras, Câmaras de Vereadores, e de enti
dades que representem setores da economia local e 
das famílias atingidas, segundo informa o próprio 
consórcio. O Ceste afirma que este é um meio de 
comunicação direto com as partes interessadas. 

Para o MAB, porém, o Comitê é apenas uma for
ma de manipulação e esta, sim, tem servido de mo
delo para outros empreendimentos. "Eles criaram 
uma falsa participação. 0 comitê é muito mais para 
a empresa impor as coisas e fazer o seu marketing, 
não há negociação. Essa ideia começou em Estreiro 
e na Usina de Foz do Chapecó, em Santa Catarina, 
e agora foi levada para o Rio Madeira, Belo Monte 
e Marabá", relata Cirineu. 

Na avaliação do procurador Alvaro Manzano, 
há uma série de falhas no comitê. A primeira que 
ele aponta é justamente a criação de um comitê em 
cada município. "Cada vez que ia ter reuniões do 
Comitê, era preciso fazer de segunda a sexta, de 
manhã numa cidade e, a tarde, já em outra, sen
do que os problemas eram muito semelhantes. Com 
isso, não dava tempo de debater, as reuniões eram 
meramente informativas, o Ceste chegava lá e fala
va o que ele estava fazendo. Além disso, demorava 
muito pros encontros acontecerem", critica. 

0 procurador considera, ainda, que na compo
sição do comitê os atingidos ficaram sub-represen-
tados. "A composição ficou muito 'chapa branca', 
porque o Comitê era organizado pelo município, 
então o prefeito ia lá, juntava alguns vereadores, o 
presidente da associação comercial, representantes 
de empresários, pessoas que não tinham assim uma 
grande preocupação com a questão dos impactos 
em si. Outro ponto que eu já critiquei é que o Ces
te praticamente tomava conta do comitê, mas, pela 
Licença de Operação, quem comanda o comitê é o 
Ibama", enumera. 

Manzano conta que há uma tentativa de rees
truturação dos Comitês e o processo, antes em Bra
sília, passa a ser responsabilidade do Ibama no To
cantins. "Acho que essa mudança pode ajudar a ter 
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reuniões mais frequentes", espera. 
Além dos problemas estruturais do Comitê, o 

procurador identifica que há também pouca pre
paração dos funcionários do Ceste em relação ao 
tratamento dado às pessoas. "Nessa última reunião 
do Comitê, em junho, uma pessoa reclamou que foi 
protocolar um documento e um funcionário do Ces
te não quis receber. Esse funcionário ficou exaltado. 
Se numa reunião como essa, na frente do Ibama e 
do MPF, as pessoas já perdem a calma e partem para 
respostas mais agressivas, imagino como deve ser 
dentro do escritório do Ceste. E não pode ser assim, 
você está lidando com pessoas mais pobres, que 
estão pressionadas psicologicamente", conta. 

Falar com a Ceste é mesmo difícil e não só para 
os moradores da região do rio Tocantins. Caros 
Amigos procurou o responsável do Ceste na cidade 
Estreito, Maranhão, Isaac Thais Barata, mas ele se 
recusou a dar entrevista, afirmando que não pode 
falar sem autorização da diretoria do consórcio no 
Rio de Janeiro. A reportagem solicitou, também, en
trevistas com o presidente e diretores do consór
cio por telefone, mas, por meio de sua assessoria de 
imprensa, o Ceste aceitou apenas enviar comentá
rios por e-mail. 

0 consórcio afirma que vem conduzindo todo 
o processo de forma correta e sustentável, dentro 
das condicionantes ambientais estabelecidas pelo 
Ibama, complementando: "Mais de 95% da popu
lação diretamente interferida pela implantação do 
Aproveitamento Hidrelétrico de Estreito negociou a 
liberação das áreas necessárias". Infelizmente, du
rante a visita às cidades impactadas, a reportagem 
da Caros Amigos não conheceu as pessoas satis
feitas com o processo amigável de negociação. 
Solicitamos ainda entrevistas com as empresas que 
integram o consórcio, mas elas afirmaram que, por 
questões de ética, não comentariam individualmen
te a atuação do Ceste na região. 
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Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: Caros Amigos, São Paulo, ano 15, n. 173, p. 10-13, ago. 2011.




