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ENCONTRO: 
AS HIDRELtTRICAS E O DESENVOLVIMENTO NO VALE DO RIBEIRA. 

Registro, 30 e 31 de agosto de 1991 

Este documento é fruto de um esforço conjunto de diversas 
organiza~Õss da sociedade civil que desenvolvem trabalhos 
no Vale do Ribeira e que vêm se reunindo sistematicamente 
para discutir políticas e programas de desenvolvimento 
para a região, compatíveis com a melhoria da qualidade de 
vida e com a conservação dos recursos naturãis. 

Clama-se, hoje, pelo desenvolvimento no Vale do Ribeira. 

Entretanto, desenvolvimento não é uma simples palavra. No Brasil, ape 
s~r do desenvolvimento ter gerado industrializaç5o e riquezas, provocou 
uma intensa concentração de renda, salários de miséria, êxodo rural, 
polui,ão e destruição dos recursos naturais. 

Isto que chama~ desenvolvimento significou, na verdade, a mar9inaliza 
ção àe parcelas cada vez maiores da população, do ponto de vista so 
cial, político e econômico, além da degradação de sua qualidade de vi 
da. 

O Estado de São Paulo é o mais rico e moderno do p2Ís. Mas dQntro dele 
existem profundas desigualdades re~~onais com graves contradições, como 
o Vale do Ribeira. E dentro do Vale, também existe uma população margi 
nalizada. Basta lembrar a situação de isolamento e de pobreza em que se 
encontra a população rural, ou os índices alarmantes de mortalidade in 
fantil e de analfabetismo apresentados pelo próprio goverr.o. 

Aqui, a ação governamental se caracterizou por uma multipliciéade de 
programas e projetos desconexos, sem continuidade, sem recursos ou com 
recursos mal empregados e, sobretudo, sem a participação efetiva das 
populações interessadas. 

Nossas propostas vão num sentido diferente. O desenvolvimento que ~ue 
remos deve trazer respostas globais para solucionar os problemas da po 
pulação do Vale: marginulização e dependência econômica, política e so 
cial; falta de infraestrutura e de serviços sociais básicos tais como 
saúde, transporte, educa~ão e saneamentoi degradação do meio ambiente, 
entre outros. 

As propostas de desenvolvimento para a região apresentadas até o momen 
to, entre elas a constru~ão de barragens, são incapazes de solucionar 
esses graves problemas regionais. Ao contrário, contribuem para agra 
vá-los. 
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ENCONTRO: AS HIDRELÉTRICAS E O DESEHVOLVIiENTD NO UALE 00 RIBEIRA - R~gistro, 30-31/8/91 

Mais uma vez um plano de desenvolvimento está sendo imposto ao Vale do 
Ribeira: o aproveitamento hidrelétrico do Rio Ribeira de Iguape. 

Desenvolvido sem a participac;:ão da populac;:ão, o programa de instala,ão 
das usinas hidrelétricas CUHEs) é apresentado como fato consumado. Ao 
tentar discutir a questão, a sociedade esbarra na falta de informa,ões 
sobre os planos. Quantas usinas estão planejadas? Em que Locais serão 
implantadas? Quanto de energia será gerada? Quem serão os reais benefi 
ciados? 

Dados obtidos extra oficialmente apontam para a implantac;:ão de 4 UHEs: 

--------------------------------------------------------------------- 
denominac;:ão empresa potência 

--------------------------------------------------------------------- 
UHE TIJUCO ALTO 
UHE ITAóCA 
UHE FUNIL 
UHE BATATAL 

CCBA) 
CCESP) 
CCESP) 
CCESP) 

155 MW 
59 MW 
97 MW 

117 MW 

A análise dos dados disponíveis leva à conclusão de que a CBA utilizará 
toda a energia gerada pela UHE Tijuco Alto ou Tijuco Novo, além de 63% 
da energia a ser produzida pelas 3 usinas previstas pela CESP, para 
viabilizar sua meta de 372 mil toneladas de alumínio/ano em suas fábri 
cas, entre elas as localizadas em Mairinque, na região de Sorocaba. A 
empresa pretende, com investimentos próprios, produzir no mínimo 50% da 
energia que consumirá, de acordo com questionável estratégia de priva 
tiza~ão do setor energético brasileiro. 

Estes dados indicam que a maior parte da energia gerada tem consumidor 
preferencial e único. Este consumidor não é a popula~ão do Vale. 

Como agravante , sabe-se que: 

- 70% do alumínio produzido no Brasil é exportado; 
na produ~ão de alumínio 60% do custo refere-se ao consumo de energia 
elétrica; 

- a tarifa paga pelo consumidor domiciliar é de USS 130 a 150 por mega 
watt, enquanto grandes indústrias, como as produtoras de aluninio, 
pagam cerca de USS 30 pela mesma energia. Desta forma, o povo brasi 
leiro paga para exportar energia subsidiada para o primeiro mundo e 
esse modelo perverso poderá se repetir no Vale. 
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ENCONTRO: AS HIDRElÉTRICAS E D DESENVOLUlftENTO ~O VALE DO RIBEIRA - Registro, 30-31/8/91 

Um dos argumentos usados para justificar a construção das usinas hidre 
létricas no Ribeira é o controle de enchentes. A realidade dos fatos, 
no entanto, leva a duvidar desta afirmação. Há registros de vários ca 
sos de catástrofes causadas por enchentes que foram agravados por bar 
ragens, tais como os do Rio Pardo em 1977 (rompimento das Barragens de 
Euclides da Cunha e Armando Sales de Oliveira), do Ria Ribeira de !gua 
pe em 1983 CUHE Parigat de Souza ou Capivari) e da Rio Paraná em janei 
ro deste ano (barragens nos Rios Grande e Paraíba). 

Atém do mais, os dados cartográficos disponíveis sobre o Vale do Ribei 
ra são imprecisos, o que gera grande preocupação quanto à segurança das 
cotas máximas calculadas. 

O argumento de que a indeniza~ão das terras a serem inundadas pela UHE 
Tijuco Alto seria a solu~ão para os problemas fundiários da região é 
incorreto. Estes graves problemas não se resolvem com a desapropriação 
o~ compra de ~reas, mas sim com um verdadeiro programa de reforma agri 
ria que torne disponíveis terras agrícolas adequadas às comunidades ru 
rais. 

Outra falsa justificativa que vem sendo veiculada é a do aumento da ar 
recadação dos municípios atingidos por barragem. Apesar de estar pre 
visto na Constituição Federal a •participa~ão no resultado da explora 
~ão ... de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica . 
.. ou compensação financeira por essa exploração• CCF, Art. 20, § 1Q)~ 
os impactos econômicos, sociais, culturais e ambientais decorrentes de 
empreendimentos deste porte superam os supostos benefícios financeiros. 

Da mesma forma, é enganosa a afirmação de que ocorre significativa ge 
ração de empregos pelas UHEs. Sabe-se que a utilização intensiva de 
mão-de-obra se restringe ao período de construção das barragens, geran 
do-se graves problemas sociais com o desemprego ao seu término. No caso 
da UHE Tijuco Alto, por exemplo, serão empregadas 3.200 pessoas durante 
a construção e apenas 60 para a operação do sistema, segundo dados do 
EIA/RIMA da obra. 

O atendimento à demanda energética do Vale do Ribeira é questão a ser 
equacionada através de um plano regional de desenvolvimento que contem 
ple, entre outras, medidas como o aumento da eficiência das instalações 
atuais de geração, transmissão e distribuição, investimentos em fontes 
alternativas e implanta~ão de programas de conserva~ão de energia. 

O Vale do Ribeira tem sua economia baseada na agricultura, que ocupa 
76% da mão-de-obra economicamente ativa da região. 

As principais culturas são a da banana e do chi. Cerca de 35.001 ha são 
dedicados ao cultivo da banana, enquanto o plantio do chi ocupa 5.000 
ha, que representam 75% e 100% respectivamente da produ~ão esta.dual. 
Encontramos ainda na região o maracujá e a mexerica, além da pecu·ária e 
da pesca. 
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EHCOHT~O: AS HIDRELÉTRICAS E D DESENVDLUiftENTO NO VAtE DO RIBEIRA - Registro, 30-31/3/91 

A estrutura fundiária regional é extremamente concentradora, com cerca 
de 50% da área agricultável disponível ocupada por latifúndios, como 
podemos observar na tabela a seguir. 

estabelecimentos quantidade are a 
ocupada 

pessoal 
ocupado 

> 500 ha 154 (1,8%) 44,0% 1.900 (6,5%) 

50 ha 7.000 (81,5%) 20,5% 18.000 (62,0%) 

fonte: !BSE, 19t0 

A regulariza,ão fundiária constitui-se em problema histórico na reg1ao, 
que conta com significativa área de terras devolutas, além de áreas 
discriminadas e não tituladas, somando aproximadamente 650.000 ha. 

Na compreensão da realidade regional, merece destaque a situação da pe 
quena produção, que enfrenta problemas de diversas naturezas: escassez 
de terras, baixa fertilidade dos solos, loc~lização periférica, estru 
tura viária deficiente, falta de titula,Ào das terras, dificuldades de 
escoamento e de comercialização da produção, falta de tecnologia apro 
priada, de infraestrutura, de saneamento básico, de escolas, de postos 
de saúde, etc. 

Além disso, a implantação de políticas paternalistas e 
tas na região pelos Órgãos governamentais, resultou na 
mia e na dependência das organizações dos agricultores 
poder público e político Local. 

assistencialis 
falta de autono 
com relai;:~-:- ao 

Além das questões já aventadas, cabe destacar os aspectos ambientais. 
No Vale do Ribeira, segundo estudos do Instituto Agronômico de Campinas 
CBol. Técnico nQ 19, 1990), 75% das terras apresentam nítida vocação 
florestal. As unidades de conserva,ão (estações, parques e reservas) 
somam cerca de 350.000 ha, aproximadamente 25% da área total e se cons 
tituem nos mais importantes remanescentes de Mata Atlântica do país. 

A exploracão econômica da região, ao longo dos anos, deixou 
os preceitos do uso racional dos recursos naturais, negando 
intrínseca e resultando em perda da qualidade de vida das 
tradicionais. 

de observar 
sua vocai;:ãa 
popula~ões 

Entre as questões que têm contribuído significativamente para a degra 
dação sócio-ambiental destacam-se a contaminação por agrotóxicos e me 
tais pesados principalmente no Rio Ribeira e região estuarino lagunar, 
a especulação imobiliária nas regiões litorâneas, a minera~ão, o desma 
tamento, a pesca e a caça predatórias. 
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EHCOHTRO: AS HIDRELÉTRICAS E O DESEHVOLVIftEHTO NO VALE DO RIBEIRA - R!9istro, 30-31/4/91 

Estudos da CETESB apresentados no II Simpósio de Ecossistemas da Costa 
Sul e Sudeste Brasileira apontam que em alguns trechos do Rio Ribeira 
os Índices de chumbo na água ultrapassam 92 vezes o limite tolerável 
para fins de abastecimento, 550 vezes o máximo que a vida dos organis 
mos aquáticos pode suportar e 17 vezes o permissível em peixes usados 
para consumo humano. Outros metais como zinco, cobre e mercúrio também 
tem sido encontrados nas análises efetuadas pela empresa, com índices 
acima dos limites toleráveis. 

Em 1986, a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo apresentou dados 
do Programa de Vigilância Epidemiológica em Intoxicações no Vale do Ri 
beira, apontando que o envenenamento por agrotóxicos tem provocado mais 
mortes nos trabalhadores rurais das lavouras da região do que as doen 
~as infecciosas ou intoxicações provocadas por venenos de animais, 
plantas ou outros produtos químicos. 

As informações até aqui elencadas evidenciam que o Vale do Ribeira é 
uma região carente de um plano de desenvolvimento integrado, capaz de 
responder às inúmeras e complexas questões sacio-econômicas e ambien 
tais. Em função das especificidades das relações sociais e da fragili 
dade dos ecossistemas da região, modelos de desenvolvimento elaborados 
sem a efetiva participa,ão da sociedade nas fases de formula,ão, imple 
mentação e monitoramento certamente aprofundarão os graves problemas 
hoje existentes. 

PROPOSTAS: 

NAO À CDNSTRUCAO DE BARRAGENS NA BACIA no RIO RIBEIRA OE IGUAPE. 
Realização do zoneamento econômico-ecológiço, como pré-requisito para 
a elabora~ão do Plano de Desenvolvimento Regional e a consequente 
reordenação do uso do solo e dos demais recursos naturais do Vale do 
Ribeira. 

Reordenação fundiária do Vale do Ribeira. 

Ajuizamento imediato das ações disçrimioatórias. 

Titulação urgente das terras já discriminadas com áreas abaixo de 100 
ha e imissão de posses nas áreas acima de 100 ha. 

Imediata regulamentacãa de normas para licenciamento de iceas ocupa 
das por posseiros, para cultivo de lavouras de subsistência, enquan 
to não se efetiva a regulamenta,ão fundiária. 

Criação de Escritório Técnico de Levantamento e Cadastro, com sede em 
Registro, conforme determina~ão do Decreto Estadual nQ 33.706/91, que 
dispõe sobre a estrutura e organiza~ão do Instituto de Terras da Se 
cretaria de Justi,a e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paula. 
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ENCONTRO: AS HIDRELÉTRICAS E O DESENVDLVIftEHTO HD VALE no RIBEIRA - R~gistro, 30-31/8/91 

Consolidação econômica da agricultura familiar: 
garantia de acesso aos recursos naturais (solos, matas, rios, etc.) 
com tecnologias apropriadas, extensão e fomento d~ sistc~as de pro 
dutio compativeis com a conserva~ão do meio ambiente; 

- maior controle e investimentos nas etapa:. de transforma~ão e co 
mercializa~ão dos produtos regionais, garantindo-se sua valorização 
e adequada colocação nos mercados Locais e extra-regionais; 

- imediata implantatão de uma política agrícola que gar~nta Linhas de 
crédito acessíveis às condições sócio-econôhlicas da agricultura re 
gional caracterizada, majoritari~mente pela presença da pequena 
produção. 

Adoção de medidas efetivas de mínimizacaa dos imra~tos ~ócio-ambien 
tais guando da implantac5o dP obras de infrn-n5tru•uca que contem com 
a concordância da populaç5o do Vale do Ribeir~, corno é o caso da cu 
plicaçio, restauraç;o, conservaçlo, fiscalizaç5o e modarnizaçio da 
BR-116. 

Reconhecimento das tecnologias patrimoniais. O conhecimento das comu 
nidades locais, desenvolvido ao Longo de várias gerações, é tão im 
portante quanto as novas e modernas tecnologias. É necessário o in 
vestimento em soluções locais, baseadas na compreensão e respeito 
deste conhecimento acumulado. 

R e e o o b e e i me o t a d a c u L t u r a e d a s t e e e o 'â o c •J r A d a s n rd -1 s r o m u n i .-1 a d e s r r> - 
manesc;entes dos guilombQS.., c o nf e r ma a r t i s o 68, das Disposições Tran 
sitórias da Constituição Feder~l, respeitando-se os limites definidos 
pelos negros, incluindo as áreas de plantio, de rotação ou descanso e 
de coleta, garantindo-se a sobrevivência física e cultural destas co 
munidades. 

Implantacão r[etiya das unidades d~ consccvo~ão, garantindo-se apre 
servação destas áreas, com respeito às comunidades historica~~nte es 
tabelecidas em seu interior, que deverão ter acesso às condi~Ões ne 
cessárias à melhoria da qualidade de vida. 

Adocão de medidas efetivas paro a erot~c5o do pqtrimônio çsreleológi 
C.Jl., mediante a aloca,ão de recursos para pesquisa, levantamentos, ca 
dastramento e preservação das cavidades naturais subterrâneas exis 
tentes na região. 

Reativação dos programas de integração das ar.õ~s dos Goyernos dos Es 
tadas de São Paulo e Paraná desenvolvidas na bacia do Rio Ribeira de 
lguape e no Complexo Estuarino La3unar de !guape-Cananéia-Paranaguá 
respeitando-se a continuidade dos ecossistemas e garantindo-se a am 
pla participação da sociedade civil. 

Garantia de participação paritária das legítimas representa~Ões da 
sociedade civil e movimentos populares no Conselho para o Desenvolvi 
mento do Vale do Ribeira, criado pelo Decreto Estadual nQ 29.895, de 
10 de maio de 1989. Repudiamos a atual compositão deste Conselho por 
não contemplar esta reinvidica~ãa. 

-7- 

·- 

- -::_.'.3:~. 



·' 

ENCONTRO! AS HIDRELÉTRIC'' OESEM11~' ', 111tllf P -,~ VALE DO RIBEIRA - Registro, 30-31/!/91 

Transparência nas ações do Estado garantindo-se a ampla participa~ão 
da sociedade civil nas etapas de formula,ão, implementa,ão e monito 
ramento de políticas e programas de desenvolvimento para a região, 
com respeito a autonomia das organiza,ões próprias da popula,ão (sin 
dicatos, associações, movimentos) e fim do paternalismo e da política 
de favores que tem caracterizado a sua intervenção. 

Estas são as nossas propostas e reivindicações, para um desenvolvimento 
socialmente justo e ecológicamente sustentável para o Vale do Ribeira. 

Registro, 31 de agosto de 1991 

Assembléia Permanente Ent. Def. do Meio Ambiente - APEDEMA/SP 
Associação Coletiva de Vista Grande, Miracatú/SP 
Associação de Pequenos Produtores Rurais de Sete Barras/SP 
Associação dos Funcionários do ITCF - AFITCF/PR 
Associacao dos Moradores da Vila Romão, Registro/SP 
Associação dos Moradores do Bairro do Ivaporunduva, Eldorado/SP 
Associação de Moradores do Bairro São Pedro, Eldorado/SP 
Associacao dos Moradores do Bairro Vila Ribeirópolis, Registro/SP 
Associação em Defesa da Juréia - Pró-Juréia/SP 
Associação dos Pequenos Produtores do Bairro Sapatu, Eldorado/SP 
Comissão Pastoral da Terra, São Paulo - CPT/SP 
Comissão Pastoral da Terra da Diocese de Registro/SP 
Comissão Pró-Índio de São Paulo - CPI/SP 
Escola Livre de Agricultura Ecológica - ELAE/SP 
Fraterno Auxílio Cristão, Registro - FAC/SP 
Funda~ão SOS Mata Atlântica 
Grupo de Estudos Espeleológicos do Paraná - GEEP-ACUNGUI/PR 
Instituto de Antropologia e Meio Ambiente - IAMA/SP 
Liga Ambiental/PR 
Movimento de Ação Ecológica - MAE/PR 
Movimento dos Ameaçados por Barragens - MOAB 
Movimento Ecológico Mater Natura - MEMN/PR 
Movimento Nacional dos Trab. Atingidos por Barragens - HNTAB 
Movimento Pró-Duplicação da BR-116, Registro/SP 
Programa da Terra - PROTER/SP 
Sindicato Servidores Agricultura e Vinculadas - SINDI-SEAB/PR 
Sind. Cond. Veículos Rod. e Urbanos de Passag. e Transp. Carga- VR 
Sindicato dos trabalhadores Rurais de Barra do Turvo/SP 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Registro/SP 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sele Barras/SP 
Sociedade Ambientalista do Litoral e Vale do Ribeira - SALVAR/SP 
Sociedade Brasileira de Espeleologia - SBE 
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MOCÃO DE APOIO 

Foz da Iguac::u - P_R, 08 de c:etembro de 1,991 

~ssociação Ambientalista Bandeira Verde - Londrina/PR 
Grupo Estudos Espeleológicos Paraná - GEEP Açungui - Curitiba/PR 
Com. de Proteção do Meio Ambiente de Céu Azul-PROMAZUL - Céu Azul/PR 
Associação Patobranquense de Meio Ambiente - APAMA - Pata Branco/PR 
Associação Conservacíonísta de Palmeira - ACOPAI - Palmeira/PR 
Grupo Univ. de Pesquisa Espeleológica - GUPE - Ponta Grossa/PR 
Grupo Ecológico dos Campos Gerais - Ponta Grossa/PR 
C~ntro de Estudos, Defesa e Educação Ambiental - CEDEA - Curitiba/PR 
Ass. de Defesa e Educ. Amb. de Francisco Beltrão-ADEA-Fco.Beltrão/PR 
Com. Esp. de Agricultura e Meio Ambiente-CEMA- Vera Cruz do Oeste/PR 
Associação de Defesa e Educação Ambiental - ADEA - Cascavel/PR 
Asses. e Serv. em Proj. com Agricultura Alternativa-AS-PTA-Curitiba/PR 
Ass. de Proteção ao Meio Amb. de Medianeira - APROMAM - Medianeira/PR 
tlovimento de Ação Ecológica - MAE - Curitiba/PR 
Ass. Coop. de Idéias e Soluções p/ Ecodesenv.--ECOOTOPIA - Ctba/PR 
nss. Paranaense de Prot. e Mell1oria ao Meio Amb.- APPEMMA -Londrina/PR 
Ass. de Defesa e Educ. Amb. de Foz do lgua~u-ADEAFI- Foz do lgua,u/PR 
Movimento Ecológico Mater Natura - MEMN - Curitiba/PR 
Liga Ambiental - Curitiba/PR 
Associação de Defesa e Educüção Ambiental de Curitiba-ADEA-Curitiba/PR 
Fundação 505 Mata AtlÃntica I PR - Curitiba/PR 
Instituto de Estudos Amazônicos - IEA - Curitiba/PR 
Voluntários do Verde I AFITCF - Curitiba/PR 
Museo'H Borore - Missiones - Argentina 
Instituto Brasileiro de Defesa da Cidadania - IBRAD - Curitiba/PR 
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