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fernanda perrin
são paulo

O Ministério de Minas e
Energia disse, em nota, que
ashidrelétricassãoimportan-
tesparaocrescimentodopaís
“comnossageografia favorá-
vel à geração desse tipo de
energia, que ainda é a mais
barata disponível”.
Segundo a nota, os “em-

preendimentos hidrelétricos
modernos têmcomocaracte-
rística o respeito ao ambien-
te e àspopulações locais” eo
governo “está permanente-
menteabertoaodiálogocom
as comunidades”.

pró-hidrelétrica
Defensores do projeto di-

zemqueopaísnãopodeabrir
mãodeuma fontedeenergia
renovável e barata.
ParaAdrianoPires,diretor

da consultoria Centro Brasi-
leirode Infraestrutura,opaís
nãopode “se dar ao luxo”de
não construir Tapajós e as
questões ambientais e indí-
genasdevemser“equaciona-
das”, mas não podem impe-
dir a realização da obra.
“O Brasil vive nos últimos

anosoque chamode ‘cicloti-
mia’, emqueora falta,oraso-
braenergia.Nãopodemosvi-
verassim,senãoaenergiase-
rá sempre um problema.”
Oespecialistadefendeque

São Luiz do Tapajós vai for-
necer energia limpa, renová-
vel e barata necessária para
sustentara retomadadocres-
cimento econômico.
Esses dados têm de entrar

na conta na hora da avalia-
çãodo impactoambiental da
construção, afirma Nivalde
de Castro, coordenador do

Grupo de Estudos do Setor
Elétrico da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro.
“Você tem que fazer uma

análise comparativa comou-
tras fontes antes de dizer
não”, afirma.
Para ele, usinashidrelétri-

cas sãoamelhoropção tanto
emtermoseconômicosquan-
to do ponto de vista de ope-
ração, já que não sofrem da
intermitência que caracteri-
zaa eólica, por exemplo, que
depende de ventos.
Atualmente,umgrupo for-

mado por Eletrobras, Eletro-
norte, GDF Suez, EDF, Neoe-
nergia, Camargo Corrêa, En-
desaBrasil,CemigeCopelela-
boraestudossobreoaprovei-
tamento hidroelétrico da ba-
cia do Tapajós, o que indica
potencial interesse na obra.
Castro,daUFRJ, incluiain-

daempreiteiras entreas inte-
ressadas no projeto.

críticas
Oscontráriosàconstrução

da usina dizem que a era de
grandes empreendimentos
centralizados,nosmoldesde
Belo Monte, acabou.
“Em razão da crise, o Bra-

silnão temdemandadeener-
gia para essa usina no curto
e médio prazos”, afirma Cé-
lioBermann,coordenadorda
pós-graduaçãoemenergiada
USP e vice-presidente da So-
ciedade Brasileira de Plane-
jamento Energético.
Aofertadevecomeçaraser

pressionada apenas no lon-
go prazo, o que permite ao
paísplanejar formasalterna-
tivas de geração de energia,
defende Bermann.

Para Ministério do
Meio Ambiente, energia
eólica seria opção a
usina; veja a edição
especial multimídia
folha.com/
indioscontrausina

OUTRO LADO

Paradefensores,
usinaémais
barataeconfiável

Menina com o seumico de estimação na aldeia daceWatpu; índiomundurucu navega pelo rio Tapajós, no pará

Potência instalada
> 8.040MW

Energia gerada (média)
> 4.012MW

Tamanho do
reservatório

> 729 km2

Quantidade de turbinas
> 36 de 215MW

> 2 de 150MW

ASMAIORES HIDRELÉTRICAS DO PAÍS
Potência instalada, emmil MW
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RAIO-X DA USINA SÃO LUIZ DO TAPAJÓS
Licenciamento ambiental está suspenso pelo Ibama
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Terra indígena
Sawré Muybu

Cidades Usinas em projeto Canteiros de obras Área que será alagada
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Situação do projeto
> Em abril, o Ibama
suspendeu o licenciamen-
to, baseado em pareceres
da Funai, que apontam
impactos “irreversíveis”

> Governo anunciou
que pretende licitar
ainda neste ano

Importância
> É amaior hidrelétrica
em projeto do país

Projeto

BACIA DO
TAPAJÓS
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