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uma ocasião diferenciada, relevante, emblemática 
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Parecer independente sobre o licenciamento ambiental 
do projeto da Hidrelétrica Tijuco Alto, no rio Ribeira do Iguape, 
(PR-SP), e sobre seus riscos para o povo e sua região (Janeiro de 2007) 
Autores: A. Oswaldo Sevá Filho, Aline Tiana Rick, colaboração de Carla Pereira Minello 
 

Apresentação deste texto: a demanda de sua elaboração e o 
escopo dos temas selecionados pelos autores 

 

Tijuco Alto é o nome atual do primeiro projeto, descendo o curso do rio Ribeira 

no trecho em que ele divide os Estados de São Paulo e do Paraná, de uma série de 

quatro usinas previstas no estudo de inventário hidrelétrico. Este inventário 

hidrelétrico havia sido patrocinado na década de 1980, pela CESP – Companhia 

Energética de São Paulo, então uma empresa estadual, e indicava outros três “eixos” 

previstos para barramento, conhecidos como Itaoca, Funil e Batatal, e que se 

localizam no trecho paulista do rio Ribeira do Iguape.  

Em 1989, a empresa que detinha a concessão para o aproveitamento de Tijuco 

Alto, a Companhia Brasileira de Alumínio - CBA, integrante do grupo industrial – 

financeiro Votorantin havia iniciado um pedido de licenciamento junto à Secretaria 

de Meio Ambiente do Estado de SP e junto ao Instituto Ambiental do Paraná. 

# Consideramos que a primeira tentativa de obter Licenças ambientais foi a 

partir de 1989, perante as instâncias estaduais. 

Mesmo que na primeira tentativa as Licenças Prévias tenham sido obtidas, o 

processo praticamente recomeça, pois tudo foi objeto de uma Ação Civil Pública 

cujo despacho judicial final em 1999, fez passar a competência do licenciamento 

para a esfera federal, ou seja, para o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis, IBAMA, vinculado ao Ministério de Meio Ambiente. 

# Consideramos esta etapa de 1999 em diante, como a segunda tentativa de 

licenciamento, agora perante o IBAMA. 

Após nova análise da documentação em Brasília, transcorridos quase quatro 

anos, o pedido de licença foi indeferido em setembro de 2003, e o despacho oficial 

lavrado pela área de licenciamento do IBAMA continha a seguinte razão principal: 
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“não ter sido realizada uma avaliação integrada dos impactos ambientais” 
e, além disto, apontava quatro lacunas ou omissões do Estudo de 

ImpactoAmbiental então apresentado, as quais o IBAMA considerava fundamental a 
sua superação: 

 “-levantamento da vegetação a ser suprimida, 
 - levantamento das macrófitas aquáticas  
 - levantamento da ictiofauna, 
 - grau de risco de contaminação de chumbo, dentre outros “ 
 

Poucos meses após, em janeiro de 2004, a indústria de alumínio CBA iniciou a 

terceira tentativa de licenciamento ambiental, apresentando ao IBAMA uma 

procuração para que a empresa CNEC (Consórcio Nacional de Engenhaeiros 

Consultores, integrante do grupo industrial Camargo Corrêa) passasse a tratar de um 

novo processo de licenciamento do projeto Tijuco Alto. Além de elaborar numerosos 

EIAs de hidrelétricas no Brasil, o CNEC é a empresa que, para obter a LP, articula as 

instâncias e lidera as iniciativas “in loco” no vale do Ribeira, nas capitais São Paulo e 

Curitiba, e em Brasília. 

Estando em fase de análise este novo EIA, no primeiro semestre de 2006, 

solicitou-nos o ISA – Instituto SócioAmbiental, com sede em SP, através dos Srs. 

Raul Silva Telles do Valle (advogado) e Nilto Tatto (coordenador da campanha ISA - 

Vale do Ribeira) para que procedêssemos a uma avaliação desse EIA. Trata-se de 

instruir a continuidade da campanha pela preservação do vale do Ribeira e pela 

valorização das comunidades locais; para tanto, devemos disponibilizar a melhor 

informação técnica possível para entidades e cidadãos engajados nessa campanha. 

 

A avaliação que ora apresentamos tem a forma de um texto que mescla 

relatórios técnicos e informes mais jornalísticos, com boa dose de “argüição”, ou 

seja, lançando interrogações às empresas e ao governo federal. 

Assim, mantivemos a necessária independência de método e de expressão dos 

argumentos, independência com relação às principais forças em torno do projeto 

Tijuco Alto. Ressaltamos enfim, que nesse texto interpretarmos as movimentações e 
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as argumentações em torno da terceira tentativa de obtenção da Licença Prévia, que 

se iniciou em 2004.  

Além da delimitação inicial feita acima, esclarecemos também: 

- o escopo dos assuntos aqui abordados expressa também a continuidade das 

pesquisas do autor principal do parecer sobre hidrelétricas, há mais de 25 anos, 

(favor consultar os currículos e as referências ao final). 

Realizamos outras atividades complementares à leitura do EIA e dos demais 

documentos do licenciamento: observações em campo na região diretamente afetada 

pela hipotética represa de Tijuco Alto, em Setembro de 2006; e a consulta a outros 

informes, relatos, teses, livros, artigos de congressos. 

Dentre esses, se destaca uma jornada de apresentações públicas de vários 

estudiosos e lideranças do Ribeira e de entidades, em Campinas, SP, organizada pela 

pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Unicamp em junho de 2006.  

Não pretendemos resolver o problema da avaliação dos impactos de tal projeto 

hidrelétrico. E sim, colaborar com o movimento social que por sua vez busca 

defender direitos que estão descobertos, e que busca precauções contra prejuízos e 

injustiças, colaborar com a boa Política Pública, que amadurece entre o povo e o 

governo, com ajuda de gente “de dentro” e “de fora”. 

Exercemos o direito de colocar no alvo da investigação minuciosa, um ou mais 

documentos que são de origem privada ou governamental, mas que são públicos, 

muitos tem seus arquivos disponíveis pela Internet. 

Criamos também argumentações sobre o contexto no qual se produz o 

conhecimento, o modo pelo qual se apura o conhecimento, pois a disputa social não é 

somente por patrimônios e lucros, mas também por informação de qualidade, 

confiável, e pela oportunidade de conferir, de cotejar, de comparar. 

Por isso mesmo, colocamos muitas interrogações (“perguntar não ofende...”), e 

questionamos aqui e acolá as decisões e as omissões das empresas quanto ao 

conteúdo do EIA. Não nos cabe o papel de avaliador do EIA para conceder ou não a 
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licença. Nem o ISA nem qualquer entidade não governamental concede licenças! 

Tampouco o CNEC! 

Questionamos também o processo de licenciamento do modo que vem sendo 

feito na esfera federal, pois o Ibama pode aprovar algo que se torne depois uma 

grande perda ambiental, ou que sofra acidentes graves.  

Como cidadãos e como pesquisadores exatamente desses temas, não podemos 

concordar que Licenças, mesmo legalizadas, e formalmente obtidos de modo limpo, 

terminem contribuindo não para a riqueza da região e de seus moradores, e sim para 

um empobrecimento ainda maior. 

Porém, este parecer não é feito para ser um estudo “paralelo” ou alternativo ao 

EIA, não será avaliado pelo Ibama como o EIA deve sê-lo. Escrevemos pensando na 

leitura que seria feita pelos moradores dos municípios afetados e de todo o Vale do 

Ribeira que também seriam afetados, pelos associados e militantes das entidades, por 

outros pesquisadores e estudiosos. Por esta razão, em algumas passagens do nosso 

texto foi necessário um detalhamento técnico ou teórico mais longo. 

O nosso informe e o nosso posicionamento sintetizam um esforço intelectual e 

de interesse público que fizemos nos últimos meses. Sabemos que podem vir a ser 

úteis para as instâncias do Ministério Público e da Justiça que venham a se interessar, 

que possam considerá-los como portadores de algum valor técnico e jurídico.  

Naturalmente, as falhas não detectadas e que passaram para a versão final, e as 

impropriedades, reais ou supostas, são de nossa lavra, e previamente nos 

desculpamos. 

 
pela equipe: prof. A Oswaldo Sevá Fo., em Campinas, 28 de março de 2007 
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1. Licenciamento do projeto Tijuco Alto,  
uma ocasião diferenciada, relevante, emblemática 

 

Inicialmente, destacamos que não consideramos esse processo de licenciamento 

ambiental como um caso usual, corriqueiro, pois é a terceira tentativa de obter a 

licença ambiental de um projeto que é essencialmente o mesmo desde o seu início. 

Pode-se imaginar, sem muito erro de dedução, que na década de 1980, o projeto da 

Hidrelétrica Tijuco Alto (abreviaremos para TA ou HTA conforme o caso) passa a 

ter existência formal, ou seja, técnica e administrativa, em alguma prancheta de 

alguma empresa de consultoria de engenharia, na mesa de algum diretor de empresa 

de eletricidade, no gabinete de alguma autoridade do então DNAEE - Departamento 

Nacional de Águas e Energia Elétrica.  

Nesse capítulo do nosso parecer, assumimos e exemplificamos alguns dos 

nossos pontos de partida sobre o quê está em jogo, para todas as pessoas e instâncias 

que de algum modo estão envolvidas com essa terceira tentativa de licenciamento. 

 

1.1. Não minimizar a importância desse licenciamento  
para as empresas e para o governo federal 

 

O principal interessado na concretização do projeto HTA sempre foi a CBA, 

que já explora uma boa parte do potencial hidráulico dessa mesma bacia fluvial, pois 

é a proprietária de sete usinas hidrelétricas, com uma potência total instalada da 

ordem de 270 Megawatts ou 270 mil Kilowatts, destinados exclusivamente à 

fundição de alumínio na CBA. Uma parte apenas desta potência instalada na sub-

bacia do rio Juquiá poderia ser assegurada durante todo o ano, digamos 70 MW e 

isso garantiria algo como cinco por cento (5%) do que a fábrica necessita atualmente. 

 

A CBA sempre divulgou que precisa construir Tijuco Alto para  
poder ampliar a sua produção de alumínio. É algo a ser melhor verificado. 
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As instalações industriais da CBA na cidade chamada Alumínio, localizada 

entre Mairinque e Sorocaba, formam um dos maiores complexos de produção de 

alumínio primário e transformado (barras, placas e telhas, folhas, lâminas, fios, 

cabos) em todo o mundo. Em outubro de 2006, os fornos de redução eletrolítica do 

metal (fundição usando uma corrente elétrica de grande amperagem) tinham uma 

capacidade produtiva total instalada de 400 mil toneladas anuais, e estava sendo 

feito o acabamento de mais um salão com cerca de 40 fornos já instalados, com 

capacidade adicional de 35 mil ton /a, para entrar em funcionamento em meados de 

2007. A previsão, já com espaço reservado, terraplenado e infra-estrutura, é atingir a 

marca de 470 mil ton/ a.  

A CBA participa como sócia em mais duas usinas recentemente construídas, 

nos Estados de SC e RS, no rio Uruguai e em seu formador, rio Canoas: as usinas de 

Machadinho (a CBA = aprox. 24% de 1.140 MW, e a Alcoa com aprox. 22 %; a 

usina gerou na faixa de 250 MW ao longo do mês de Dezembro de 2006), e de Barra 

Grande (690 MW, gerou na faixa de 200 MW ao longo do mês de Dezembro).  

O grupo empresarial da área de energia, VBC formado pelas empresas 

Votorantin (o mesmo grupo que controla a CBA) e Camargo Correa (do qual faz 

parte o escritório de consultoria CNEC, que elaborou o EIA de TA), e pelo banco 

Bradesco, além de ser o principal dono da CPFL, é sócio de outras grandes empresas 

em outras usinas: quase 300 MW de capacidade sendo instalada em três usinas no 

“complexo” rio das Antas, Serra gaúcha; Igarapava, com cerca de 200 MW, no rio 

Grande, SP/MG; Campos Novos, (880 MW), cuja barragem está em fase de re-

construção após grave acidente sofrido no início de 2006, a represa se esvaziando por 

onde não devia, poucos meses após o enchimento. 

Diante dessas dimensões, devemos reavaliar o quê representa mesmo o projeto 

Tijuco Alto: seriam 128 Megawatts de capacidade instalada; no EIA se utiliza a 

estimativa de produção anual da ordem de 650 mil Megawatt x horas, o quê 

corresponderia a um fator de capacidade de 58%.  (EIA, pasta 14, Impactos, pg 21) 



Parecer independente sobre o licenciamento ambiental do projeto da Hidrelétrica Tijuco Alto, no rio Ribeira 
do Iguape (PR-SP), e sobre seus riscos para o povo e sua região      [ SEVA, RICK, MINELLO, março 2007] 

 11

Sabendo-se que não há regularização de vazão rio acima, a pergunta então é: 

 * até quantos MW a HTA poderia assegurar continuamente ao longo do ano 

para suprir uma fundição de alumínio? 

Talvez 30 MW em um ano de chuvas boas e bem distribuídas, e nesse caso, 

essa potência equivaleria ao que consomem fornos eletrolíticos fundindo menos de 

10 mil toneladas / ano, ou seja, algo como 2,5 % da atual capacidade da CBA... 

 

 
O argumento não se justifica mais: 
a CBA não depende nem dependerá da eletricidade de Tijuco Alto 
para aumentar significativamente sua produção de alumínio. 
 
 

Vem de 1988, governo Sarney, o primeiro decreto federal que outorga a 

concessão do aproveitamento TA para a CBA, [decr. 96746, de 12.09.1988] o qual 

serviu como base legal para a 1ª. tentativa de licenciamento. Depois de dois anos e 

meio, essa outorga foi, junto com muitas outras, revogada pelo Decreto Federal de 15 

fevereiro de 1991. Ou, melhor dizendo: essa outorga foi justamente remetida para as 

ressalvas deixadas por quem assina o decreto, o então pres Collor e o Ministro da 

Infra - Estrutura, Ozires Silva, para abrigar as prováveis “exceções” 

Assim, a concessão de TA foi re-obtida pela CBA por meio de portaria do 

Ministério de Infra- Estrutura no. 306, assinada por João E. Santana, interino, em 28 

novembro de 1991. Depois disso, é que houve mais duas tentativas de licenciamento 

ambiental. Mesmo que a argumento não se justifique mais, mesmo que a eletricidade 

que seria gerada por TA não pese na ampliação da fundição de alumínio, mesmo 

assim, é importante para a empresa obter do Ibama a licença, pois seria uma 

vitória após duas décadas de tentativas e revezes.  

 

Seria um fato grandemente repercutido dentro da própria empresa CBA, no 

grupo Votorantin, e conseqüentemente na imprensa e nas estações de rádio e TV. 
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Compreende-se: simbolicamente a concessão da LP de Tijuco Alto seria vista 

como uma derrota para os que dela discordam há muitos anos, e para os que resistem 

a esse tipo de obra e de impactos. Já os barrageiros do Ribeira e do país, com o 

ânimo re-calibrado, forçariam a porteira para que algum ou alguns dos outros três 

projetos rio abaixo voltasse à pauta da ANEEL. Afinal, seriam obras similares no 

mesmo rio; cada uma delas seria uma obra menor do que Tijuco Alto, não teria 

porque o Ibama negar as licenças. 

Além disto, esse licenciamento, essa terceira tentativa da CBA, agora com a 
ajuda valiosa do CNEC, é bem importante  

- para as relações de ambas as empresas e dos grupos econômicos a que 
pertencem, com o executivo federal nas áreas de energia elétrica e de águas. 

 
- para as relações entre CBA e CNEC - e o IBAMA - e as demais agências 

ambientais 
 

Recordamos que, na primeira tentativa de licenciamento junto à SMA/ SP e ao 

IAP/ PR por meio de um EIA protocolado em 1989, houve audiências públicas em 

cidades do vale do Ribeira, manifestações variadas e a histórica sessão plenária do 

Consema em 1993, presidida pelo Dr. Edis Milaré, então Secretário Estadual de 

Meio Ambiente. As Licenças Prévias foram concedidas pelo Consema  em 14 06 

1994 , e pelo IAP 22 fev 1995, e mais tarde foram desqualificadas por meio de Ação 

Civil Publica escorada em uma movimentação persistente de parlamentares, 

entidades ambientalistas, lideranças de comunidades do vale do Ribeira e advogados. 

Essa ACP teve despacho judicial em 10.12.1999 anulando as licenças do 

Consema-SP e do IAP e definindo a competência de licenciar para o IBAMA; com 

um embargo complementado em 24 .11.2000:  “condenar a CBA à obrigação de não 

fazer quaisquer obras no TA sem a necessária licença do IBAMA”.  

E com outro embargo de 15 de março de 2001 ainda mais detalhado contendo 

precauções fortes diante dos estratagemas adotados pela empresa e seus prepostos: 
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....“obrigação de não praticar qualquer ato tendente a dar início às obras de 

TA, enquanto não for outorgada regular concessão para aproveitamento de energia 

hidráulica, a cargo do DNAEE (ANEEL)”   

Uma demonstração de que esse licenciamento tem alguma importância para o 

IBAMA, e também para o IAP, é que os seus técnicos e gerências, comodizem na 

gíria “estão na área”: pelo menos duas vistorias na região já foram feitas desde que 

se iniciou o processo. (obs. O relatório da vistoria por eles feita em Abril de 2006 será por nós 

mencionado algumas vezes ao longo desse parecer). 

Para completar a extrema atualidade e prioridade deste caso, foi no debate 

televisivo entre os candidatos presidenciais no 2º turno das eleições de 2006 que um 

bom desserviço à opinião pública foi prestado por ambos: 

- o presidente Lula ao se gabar de que, no seu governo, ele havia “chamado o 

Dr. Ermírio” prá dizer que não ia autorizar o projeto da hidrelétrica, que não dava... 

- o ex-governador Alckmin ao retrucar que não tinha sido o Ibama nem o 

governo Lula, e que   “foi a Justiça que mandou parar a hidrelétrica do Ribeira”  

---------------------------------------------------- 

1.2. A insistência com o incerto “controle de cheias” 
 

Nas fotos vistas na página 6 desse parecer, numa das faixas confeccionadas e 

colocadas na beira-rio por iniciativa dos grupos pró-Tijuco Alto, o apelo é patético, 

tipo “acreditem em nós”, defendemos a natureza e vamos controlar as cheias: 

 meio ambiente é bom, com controle das cheias é melhor 

O argumento vem sendo usado há quase vinte anos, e lá na primeira tentativa de 

licenciamento, já havia sido devidamente questionado e desmontado pelos que se 

dedicaram a analisar minuciosamente os estudos então feitos pela Intertechne para a 

CBA    (por exemplo, ver os trechos do parecer de BERMANN, 1993, ao final desse texto: anexo 2 ) 

O argumento é usado porque pega na alma dos moradores da beira rio: as 

inundações na área de Registro, já históricas, tradicionais, variando de ano para ano a 

extensão dos prejuízos e a duração dos períodos de alerta e de calamidade.  
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Em Adrianópolis e Ribeira, todos se lembram da onda barrenta de 1997 que 

levou a velha ponte (que ligava Curitiba com São Paulo antes até da abertura da 

rodovia Régis Bittencourt); e dos dois anos até que se pudesse usar a “ponte nova”...  
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Pelos dados do projeto divulgados no EIA e depois repetidos em ocasiões 

públicas, se a hipotética usina de Tijuco Alto vai mesmo ajudar a conter a onda de 

cheia, isto seria porque ela iria -  

- operar usualmente com água até a cota 290 metros  

- e poderia então receber a água extra num “volume de espera” que iria da cota 

290 até a cota máxima de 300 metros. 

A represa Tijuco Alto iria receber águas de rio em época de chuvas, em 

períodos de chuva bem intensa por poucas horas ou poucos dias; portanto, uma bela 

proporção de barro, de areia, seixos e pedras roladas, de restos de árvores, 

tranqueiras. Assim, quanto mais vezes atuar nessa função, ao longo do tempo, a 

represa tem que acumular sólidos, vai se entupindo, não tem como não se entupir. 

Vai perdendo justamente sua habilitação em dispor de “volumes de espera”. 

Todos sabem: entupindo, acumula mais sólidos e menos líquido. 

Pela lógica, pode ser que a operação da usina Tijuco Alto 

* realmente favoreça o amortecimento da onde de cheia do rio Ribeira... 

mas pode igualmente acontecer  

* das cheias no corpo da represa e rio abaixo serem ainda piores e menos 

controláveis que as atuais. 

 

Outra conseqüência certeira, é que esta retenção de sólidos afetaria o uso das 

barrancas e de várzeas rio abaixo; ocorreria alguma diminuição da massa de 

nutrientes minerais e orgânicos usualmente carreados pelo rio. E as seqüelas dessa 

retenção de nutrientes? Têm noção de que isso abre caminho para a degradação 

cumulativa de ecossistemas? 

E mais: haveria variações de vazão mais freqüentes por causa da operação da 

usina e sua represa. Daí viriam várias mudanças nos trechos e áreas que usualmente 

ficam alagados ou secos, com discrepâncias em relação aos ciclos conhecidos das 

estações e da pluviosidade. Certamente fatores que iriam atrapalhar o uso corrente 

dos sistemas de aguada e irrigação nas terras marginais rio abaixo. 
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Se a legislação obriga a denominar isto de “impacto”, caberia se dispor a tomar 

medidas. Ora, não controlar cheias seria mitigável? Ou, seria compensável?  

No EIA, a posição ufanista simplesmente reafirma e insiste que as cheias serão 

controladas. Mas, como garantem isso? Pela modelagem que fazem, supondo que os 

rios se comportarão anos e anos à frente conforme as equações super restritivas da 

Mecânica dos Fluídos e das Misturas de Fases. Pode até ter alguma aparência 

científica, são páginas e páginas escritas com aquele jargão rebuscado, mas de fato: 

Não há compromisso de operar com a prioridade do controle de cheias.  
(ver no Anexo 2, trechos do Parecer do prof Bermann, 1993 sobre o 1º RIMA, da Intertechne)  

Nem a licença trará algum mecanismo real de restrição e de controle da 

operação da represa visando alguma influencia efetiva na seqüência dos aumentos da 

vazão do rio a cada período chuvoso.  

Se Tijuco Alto um dia operasse, depois que começasse a operar, o critério seria 

comercial e técnico (contratos assinados, despachos para uma rede de Linhas de 

Transmissão que abastecem um cliente eletro- intensivo, com requisitos de 

retificação de corrente e de alta amperagem)  

Aliás, o desgaste do argumento é ainda maior, pela lógica cumulativa em cada 

região: as cheias no Ribeira vão se tornando piores a cada par de anos, a cada década. 

Entenda-se bem nossa assertiva, não vamos buscar números complicados para 

comprovar, e sim, raciocínio, o qual, cada leitor pode usar e exercitar. 

Digamos que os efeitos, o espraiamento, a enxurrada, a erosão nas margens os 

estragos etc são cada vez maiores, para uma mesma quantidade de chuva que caia na 

bacia, para chuvas comparáveis, com o mesmo volume acumulado em curtos 

períodos de tempo. Ilustrando: o que por aqui se chama de tromba d’água é um 

evento com precipitação de água que pode chegar a 100 mm por m2, numa vez só, 

em uma noite; temos também uma ou mais semanas de “monções” quase indianas, 

como a primeira semana de cada ano, com um volume de 250, 300 mm ou até mais. 
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Temos que destacar também que a vazão d’água que chega na cidade de 

Registro é formada em boa parte pelas vazões de dois rios importantes que estão 

barrados, cujas represas poderiam estar ajudando a controlar cheias. Estão?  

O maior afluente de todos, quase um irmão do Ribeira, é o rio Juquiá, que drena 

as chuvas de uma metade da porção paulista da Serra do Paranapiacaba e uma boa 

vertente da Serra do Mar; tem oito usinas instaladas, incluindo afluentes, e sua foz 

fica logo acima de Registro. Outro afluente importante o rio Pardo que vem da Serra 

do Mar a leste de Curitiba, tem uma grande represa no seu afluente Capivari, da qual 

a Copel desvia vazão que desceria para o Ribeira, para ser turbinada numa 

hidrelétrica no pé da Serra do Mar, perto da baía de Antonina. 

 
Nota: Este diagrama topológico foi feito pela Eletrobrás e obtido a partir do Sipot, em 2003; o “eixo” Tijuco Alto não está 
assinalado. Provavelmente o atual eixo TA substituiu os antigos “eixos”, assinalados no diagrama: Tijuco Novo e Divisa Alta (cuja 
hipotética represa na cota 307 colocaria toda a cidade de Cerro Azul sob a água). As cores e a transposição da represa da Copel para 
o mar foram assinaladas pelos autores desse parecer. 
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E as várias represas das usinas da CBA no rio Juquiá,  
feitas para regularizar e maximizar a vazão turbinável nas usinas, 
ajudam - ou não- a controlar as cheias naquele rio?  
 
E a represa da Copel no sistema Capivari - Cachoeira  
ajuda – ou não - a controlar a cheia pelo menos no rio Pardo?   
 
Quais são de fato as seqüelas da operação dessas hidrelétricas  
para os ribeirinhos que ficam rio abaixo?  
 
 

Aliás, para sabermos se a CBA realmente tem o quê oferecer, se tem alguma 

experiência comprovada na qual que se possa confiar, em matéria de controle de 

cheias por meio de suas usinas hidrelétricas... lembramos dos episódios da 

“chuvarada” dos primeiros dias de janeiro de 2007 em São Paulo, e perguntamos: 

 

Como o grupo Votorantin opera sua usina Itupararanga, no alto rio Sorocaba? 

Quando das cheias que afetam bairros nos municípios que o rio atravessa  

 abaixo da barragem:  Votorantin,   Sorocaba,   Iperó,   Laranjal Paulista -  

a operação de Itupararanga ameniza ou agrava os efeitos e os prejuízos? 

 

Enfim, essa argumentação de que a barragem e a represa do Tijuco Alto 

segurariam as cheias futuras, controlando-as, também merece ter os seus 

fundamentos melhor apurados. É difícil, mas é possível ser montada uma explicação 

bem distinta da própria explicação dominante sobre as grandes cheias nas várzeas 

do Ribeira.  Se adaptarmos os olhos e os instrumentos às novas realidades, aí as 

indagações a fazer para as empresas e o Ibama deveriam se tornar mais argutas, mais 

plenas de raciocínio apropriado sobre o funcionamento da dinâmica natural: 

Suponhamos que sejam aproximadamente iguais, digamos durante meio século, 

a quantidade de chuvas e a sua distribuição entre o final do período seco (Setembro e 
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Outubro) e os picos de precipitação entre Janeiro e Março. Se hoje as cheias são mais 

graves dentre as causas estão duas adulterações ou alterações radicais da Natureza:  

- da alteração crescente dos usos do solo, com retirada de cobertura original 

chegando até as matas ciliares por vezes, e sua substituição por pastos, por maciços 

“reflorestados” de pinus e eucaliptos, por laranjais, por bananais, pelas plantações de 

chá, e em escala geralmente menor, ou bem menor, a substituição pelos cultivos de 

hortaliças e de roças de subsistência e de alimentação para animais. 

- da grande e duradoura alteração do ciclo hidrogeológico, soma das 

conseqüências intrínsecas e dos resultados de má gestão na mineração, como p.ex: 

 - as grande extrações de pedra calcária nos planaltos que circundam o 

vale do Ribeira, trechos de Apiaí na margem esquerda e de Rio Branco do Sul e parte 

do entorno de Curitiba, na margem direita; 

 - as demais minerações de calcário e de fluorita, as minas desativadas de 

ouro, ( e alguns dos trechos garimpados) de prata e de chumbo cujos rejeitos e borras 

continuam a contaminar solos, subsolos e cursos d’água; 

 - a extração de rocha fosfática, localizada no início da baixada do Ribeira 

e as glebas do aluvião estuarino onde a turfa foi escavada para ser secada e servir de 

combustível justamente na industria de transformação mineral. 

São fatores dessa ordem, atuando em todas as terras drenadas pela mesma bacia 

fluvial, que provocam: 

# a diminuição da parte infiltrada dessa mesma água de chuva ... 

# o escorrimento de mais água de chuva e, mais rapidamente sobre o solo, 

arrastando solo, fragmentos de pedras, detritos,...  

# a erosão das barrancas e da ilhas nos afluentes e no rio principal, e... 

# o entupimento gradativo da calha do rio e, portanto o seu transbordamento 

mais freqüente, atingindo cada vez mais trechos marginais do que antes... 
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1.3. Uma estreita relação entre 
os projetos Tijuco Alto, Itaoca, Funil e Batatal 

 

Por razões ainda não devidamente investigadas, parece “natural” que os eixos 

desenhados nos rios durante os estudos de potencial hidráulico cheguem a se 

materializar, algum dia, seja ali mesmo ou seja um pouco rio acima ou um pouco rio 

abaixo. Algo como um destino inexorável dos rios que foram “inventariados” pela 

indústria elétrica, pelos barrageiros das grandes empresas. 

Assim, quando a CESP e a CBA olharam para o potencial do Ribeira, há mais 

de vinte anos, enxergaram uma realidade de bom tamanho comercial para a época: 

- num primeiro degrau (o “mais alto da cascata”, no jargão dos engenheiros 

civis e eletricistas), com 130 metros, podia se instalar 128 MW perto da foz dos rios 

Tijuco e Catas Altas, e a área inundada seria de 57 km quadrados; 

-em outros três degraus próximos entre si, Itaoca, Funil e Batatal, compondo 

outros 130 metros de desnível, inundando no total 54 km2, seria possível instalar 

mais 296 MW. 

Um “belo pacote” somando mais de 420 MW e a uma pequena distância de um 

dos maiores centros de carga do Sudeste, justamente a CBA, ali perto de Sorocaba. 

------------------------------- 

Como sempre, o pensamento dominante da indústria barrageira é o chamado 

“aproveitamento hidrelétrico integral do rio”, é como se proclamassem que: 

- foram inventariadas e dimensionadas essas quatro usinas, a melhor idéia é 

fazer as quatro...  

Como as três represas em SP eram previstas para operar “a fio d’água”, ou seja 

com os níveis Maximo e Mínimo de operação normal sendo coincidentes ou muito 

próximos, confirma-se o critério do inventário então adotado e jamais modificado:  

* usar a represa mais alta, TA, para fins de regularização da vazão, e obter a 

máxima geração anual de energia no conjunto das quatro usinas;  
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* procurou-se, é verdade, evitar desenhar a localização dos eixos de barramento 

previstos e as cotas projetadas, em uma geometria tal que as cidades ribeirinhas de 

Iporanga, Itaoca, Ribeira e Adrianópolis pudessem ser alagadas.  

* no caso de Cerro Azul, levou-se a cota da represa ao nível máximo possível 

para evitar a submersão de mais da metade da cidade e do seu centro, prevendo-se, 

ao invés disto, que a cidade seja transformada em uma cidade tipo “beira-lago”, 

praticamente dividida por um braço dessa represa, o atual rio Ponta Grossa. 

Fato sintomático dessa relação estreita entre os quatro projetos foi a visita feita 

às comunidades rurais de quilombos, o Cangume e o Porto Velho, por uma equipe de 

técnicos da área de licenciamento do Ibama, junto com gerentes do CNEC e da CBA, 

e que estava “em vistoria na área de influência da UHE Tijuco Alto”, no mês de 

abril de 2006.  [ver POLLASTRINI e outros, IBAMA, 2006]  

Pode-se estranhar a inclusão dessas visitas num roteiro que cobriria a área de 

influência do projeto Tijuco Alto; em termos geográficos não se pode considerar 

essas comunidades como estando na área de influência desse projeto, e sim 

considerá-las dentro ou próximo das áreas de influência dos projetos rio abaixo, 

Itaoca e Funil. Em ambos os casos, os visitantes foram “recebidos” por lideres locais, 

os Srs. Jaime no Cangume, e Sr Osvaldo, no Porto Velho.  
(obs: assim mesmo, sem os sobrenomes, conforme está no relatório Ibama, 2006, pg 7). 

Melhor dizendo, os técnicos de governo e das empresas foram até lá para 

encontrar lideranças locais. Isso porque, todos sabem, algumas comunidades de 

quilombos já se manifestaram desconfiados e até “contrários” às obras de 

hidrelétricas no rio Ribeira. No caso do Cangume, o relatório (pg.7) informa que  

“O maior receio deles é de ficarem isolados com a construção da UHE Itaoca, 

já que a área se encontra em cota bastante superior ao rio Ribeira; outro receio é 

que, caso ela se efetive, os quilombolas afetados subam para a área onde vivem, 

gerando conflitos por terra”. 
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Conflitos, diga-se de passagem, que as próprias empresas já se encarregaram de 

engendrar, desde os anos 1990, quando decidiram “o modo de desembarcar” na área 

prevista para Tijuco Alto.  

No caso do quilombo Porto Velho, o relatório (pgs 7 e 8) anota que o líder da 

comunidade que os recebeu  

(...) “ se mostrou radicalmente contrário às usinas, mesmo a de Tijuco Alto, 

apesar de ter sido alertado que essa usina estaria muito distante daquela área. Os 

maiores receios em relação ao projeto de Tijuco são  

i) o já conhecido entendimento disseminado na região de que a construção 

desta usina abriria caminho para a implantação dos demais projetos 

inventariados;  

ii) o (des) controle das cheias e os efeitos a jusante, de uma possível ruptura 

da barragem.”  

--------------------------------- 

Isso ilustra a primeira importância, crucial, dessa decisão, a qual toma há anos a 

forma de verdadeira encruzilhada no vale do Ribeira, encruzilhada para os adeptos 

do projeto, para os contrários, para todas as entidades e para todos os moradores 

atuais e futuros – principalmente com vistas aos possíveis licenciamentos a serem 

um dia pleiteados, dos outros três projetos rio abaixo (Itaoca, Funil, Batatal).  

Para que esses três outros projetos comecem a se tornar investimentos efetivos, 

bastaria tão somente que a toda poderosa Agência Nacional de Energia Elétrica, 

decida colocar em leilão a energia a ser ofertada por estes três “aproveitamentos”.  

Supondo-se que seja usada a sistemática que hoje se tenta implementar, esses 

três aproveitamentos teriam que ser considerados pela ANEEL como 

economicamente viáveis, e para poderem “entrar no leilão”, as suas respectivas 

licenças ambientais já estariam, nessa hipótese, concedidas pelo Ibama – 

considerando-se que as obras ficam em território paulista mas o rio é bi-estadual, e 

que já teria havido o precedente de Tijuco Alto. 

----------------------------------------------------------------- 
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2. Viéses identificados no EIA elaborado pelo CNEC 
 

Esclarecimento prévio: 

Ao atender a solicitação feita pelo ISA no sentido de efetuar uma análise 

detalhada e crítica do Estudo de Impacto Ambiental apresentado pelo CNEC em 

nome da CBA no ano de 2005, os autores desse parecer decidiram também 

considerar a análise de outros documentos pertinentes, provenientes do Ibama, o 

Termo de Referência prévio ao EIA, e um Relatório de vistoria realizada em 2006 

pelos técnicos da Coordenação de Hidrelétricas e Transposições, da Diretoria de 

Licenciamento do Ibama. 

Ao mesmo tempo, reconhecemos que é obviamente impossível para um 

pesquisador isolado, e mesmo para um grupo de três pesquisadores, analisar 

profissionalmente todo esse EIA, com conhecimento de causa, utilizando referências 

tomadas em obras de engenharia e em problemas similares. Ora, a totalidade do 

Estudo de Impacto apresentado envolveu na sua confecção, durante muitos meses, 

dezenas de técnicos da CBA, do CNEC, de equipes por eles contratadas. 

O quê nos obriga a uma delimitação bem mais estrita dos temas a comentar com 

maior detalhe; assim, após leituras reiteradas do Estudo de Impacto Ambiental e 

demais documentos, fizemos uma seleção de uns poucos pontos considerados aqui os 

mais equivocados e os mais distorcidos, a saber: 

 
2.1.  #  VIÉS no EIA: o ranço sócio - econômico: 
2.2.  #  VIÉS no EIA e na ação prévia empresarial na área: 
a ocupação tradicional, a preservação e as operações fundiárias 
2.3.  #  NEGLIGÊNCIAS no EIA e na ação empresarial prévia na área: 
cadê as estradas, pontes e equipamentos básicos para o povo? 
2.4.  #  VIÉSES no EIA: 
recursos minerais a perder? contaminações neutralizadas? 
2.5.  #  VIÉS no EIA: quando a Geoquímica se torna mera conveniência 
2.6  #  LACUNAS importantes de informação no EIA 

    2.6.1. Contaminação do rio Ponta Grossa pelo esgoto de Cerro Azul. 
     2.6.2. Riscos para as captações de água de Ribeira e de Adrianópolis. 

-------------------------------
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2.1. # VIES no EIA: o ranço sócio – econômico 

 

Quem chega para implantar o projeto que lhe interessa, numa terra que é de 

outros, proclama que ......a região atingida não tem expressão econômica, ... as 

condições sociais são ruins...Portanto: ...a obra vai melhorar tudo isto. Vão mais 

longe ainda, insistem em seus discursos com a crença de que 

... somente a obra pode resolver os problemas atuais. 

O modo como alguns técnicos de uma empresa de consultoria e de uma 

empresa industrial vêem e descrevem a região do vale do Ribeira que seria afetada 

pela hipotética obra de Tijuco Alto revela muito de sua sensibilidade –ou falta de – 

para com os diversos e numerosos grupos humanos que formam o povo brasileiro e 

que moram e trabalham em tantas regiões géo - econômicas e culturais.  

Na pág 7 do item 12.3.3. há uma síntese do viés adotado no EIA, pois ali estão 

sendo apresentados  

“dados que reforçam a caracterização da área como de subsistência”  

Mais adiante , no item 12.3.9 que trata das atuais condições de vida na área de 

influência do projeto HTA, é possível destacar no EIA expressões deliberadamente 

calibradas de acordo com esse ranço que assinalamos:   

“significativa fragilidade social”  

“região de baixa significância sócio-econômica”  

Num certo sentido, a operação propagandística e ideológica prossegue além do 

EIA, vai se desdobrando em “enredos” e em “contra-enredos”, que são aqueles 

argumentos fáceis de sacar diante de qualquer questionamento. 

Exemplo típico são as faixas de pano que foram penduradas em setembro de 

2006 nas árvores nas margens do Ribeira, defronte às estradas, uma exatamente no 

trecho previsto para o eixo da barragem e outra nas proximidades da capelinha do 

Bonsucesso. Muito provavelmente foram encomendadas pelos apoiadores do projeto, 

talvez inspirados pelo próprio pessoal do CNEC e da CBA, e os seus dizeres são 
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réplicas e contra-argumentos dentro da luta ideológica entre empresas, entidades e 

políticos em torno do projeto TA. Numa das faixas o recado é claro:  

nem só de palmito e banana vive o homem !!! 

Isto porque o projeto da HTA promete “criar” muitos empregos e “oferecer” 

qualificação profissional para a gente do local e da vizinhança. A frase dispara uma 

farpa sobre os ocupantes tradicionais de alguns trechos do vale do Ribeira, que de 

fato tiram palmito jussara da Mata Atlântica e plantam banana para o consumo de 

milhões de brasileiros nas cidades. 

Nesse contexto seis técnicos do Ibama foram à área em Abril de 2006, e, apesar 

de todas as limitações dessa missão (as quais comentaremos no último capítulo desse 

parecer) puderam registrar várias passagens um tanto discrepantes dessa visão 

simplista e nociva. No seu relatório, fazem os seguintes registros:  

# “percebe-se grande ocupação de pequenas propriedades agrícolas nas áreas 

próximas ao remanso(obs OS: projetado), município de Cerro Azul; a região está 

antropizada, prevalecendo atividades agropastoris, com características de 

agricultura familiar, verificando-se o cultivo de maracujás, cítricas, milho e 

hortaliças.”    (pág 2)   

# “Alguns deles   (obs: indicados à comitiva  pelo Sr Adriano Briatore)   são proprietários 

bem estabelecidos, possuindo inclusive maquinário agrícola, a produção é variada, 

incluindo citrus, maracujá e chuchu além de pequenas criações.     (pág.3) 

#  “No percurso até o rio Mato Preto verificou-se a ocupação intensa( 

pastagens, agricultura, criação de porcos) das margens do rio Ribeira e de seus 

afluentes. Nessa região é notória a presença da atividade silvicultural com plantio 

de Pinus...”     (pg 4),  mais adiante:“ Nesse caminho (para a sede municipal de Dr 

Ulysses, é marcante a presença de plantios de Pinus em grande escala”   

# “Nas bordas das estradas tanto na margem esquerda do Ribeira como na 

trilha do fragmento próximo ao ribeirão das Onças, observou-se a presença de 

espécies exóticas como limão, tangerina, laranja e manga.”    (pg 7)  

------------------------------------------------- 
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Cinco meses após, em setembro de 2006, estivemos percorrendo alguns dos 

mesmos trechos antes percorridos pelo pessoal do Ibama (sem, é claro, o recurso do 

sobrevôo em helicóptero...)  

Constatamos que alguns plantios de maracujá podiam abranger glebas de alguns 

hectares de extensão; que havia, além de chuchu, glebas com vários hectares 

plantados também com berinjela, abobrinha, e tomate, em vários locais ao longo das 

estradas. Dentre os quais, grandes sítios de tomate na margem do Ribeira oposta ao 

vilarejo de Catas Altas, utilizando-se de trabalhadores volantes, acampados em 

barracas feitas com material aluminizado tipo Tetrapak. 

Todas essas eram claramente atividades voltadas para o mercado de hortifrutis, 

provavelmente o mercado urbano mais importante e próximo, o de Curitiba, mas 

talvez também para cidades do Sul paulista.  

Laranja e tangerina dos tipos Pokan e Morcote e similares são atividades 

importantes na região. Em Cerro Azul a cada mês de junho fazem uma Festa anual da 

Laranja, ocupando toda a praça. Lá estivemos dois meses depois, no início de 

Setembro e vimos laranjais com centenas de pés ainda com frutos. 

 

E claro, aqui e acolá, as roças de milho, de feijão, de mandioca, e os pomares 

em torno de casas e sedes de fazendas, tufos de bananeiras. Estamos no Brasil... 

Às vezes, bananais com alguns hectares, em sítios um pouco distantes das 

estradas principais, onde a vista alcança. Estamos no Ribeira. Isso significa miséria? 

 

Estão tão mal de vida os brasileiros que ainda podem comer de sua própria 
banana, de suas galinhas, de sua mangueira, de seu milho, seu feijão? 
 
Um sitiante com vinte, trinta cabeças de gado tem também seu capital, 
e também é móvel, como os modernos capitais.  
Acaso isso significa que ele apenas subsiste? 
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A propósito desse ranço, que foi detectado em vários trechos do EIA, e às vezes 

também no relatório do Ibama, recordamos que o presidente da República fabricou 

recentemente, em dezembro de 2006, acusação infundada e a pecha do estigma, 

quase racista, em seu discurso no palanque ao lado do governador de MT. 

Lula disse que “ambientalistas, índios e os negros quilombolas, estão agora 

atravancando  o progresso”. 

Na fala presidencial sobrou rancor, pois os acusados eram seus históricos 

aliados, parte deles pelo menos; porém faltaram exemplos reais, ele poderia ter 

mencionado o caso do Vale do Ribeira, onde se divulga há anos a imagem de que uns 

poucos lideres das comunidades de quilombos “atrapalham” os projetos da CBA. 

Houve um tempo não muito longínquo em que o então candidato a presidente e 

o seu estado-maior de militantes, sindicalistas e intelectuais compreendiam a questão 

bem ao contrário:  

- eram os projetos hidrelétricos, pairando como uma lâmina implacável do 

progressista e capitalista Prometeu, os quais, de vários modos prejudicavam ou 

poderiam prejudicar moradores, trabalhadores rurais, pescadores, extrativistas, 

comunidades de negros, aldeias e terras indígenas. 

---------------------------- 

Quanto à maior ou menor significância dos locais que seriam afetados pelo 

projeto HTA, vale a pena lembrar que lá também é reduto eleitoral disputado por 

forças nacionais como o PT e o PMDB. Não sem razão o governador Requião “levou 

o asfalto” até Cerro Azul, agora uma cidade a duas horas da capital...e a pressão 

continua para levar o asfalto até Doutor Ulysses. 

Lá agem os mecanismos definidos nacionalmente de apoio às populações e à 

economia, como o Programa de Agricultura Familiar, o programa Fome Zero. O 

Programa de Crédito Solidário em Cerro Azul, viabilizou a construção de casas e de 

pequenos galpões de alvenaria em propriedades rurais que ficam na área sujeita à 

inundação da represa projetada de TA. Em todo o vale, se tem notícia da ação do 

programa de eletrificação Luz pra Todos, inclusive nas comunidades de quilombos. 
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Afinal, se a região é tão insignificante assim do ponto de vista econômico – 
- o quê faz lá a financeira BV, do grupo Votorantim? 
 
Para quê a BV está abrindo escritório na cidade de Cerro Azul,  
distribuindo fartamente panfletos de propaganda de crédito pessoal e de 

 financiamento de compras, nos caixas de padarias e nos balcões das lojas? 
 

------------------------------- 
2.2. # VIÉS no EIA e na ação prévia empresarial na área: 
a ocupação tradicional, a preservação e as operações fundiárias 
A argumentação apresentada repetidas vezes no EIA é enviezada e se auto 

contradiz em diversas passagens fundamentais para essa avaliação: quando há 

moradores, comunidades rurais, então são eles que desmatam, são eles que não tem 

boas praticas de conservação do solo, ... 

Quando interessa no EIA enaltecer a empresa que irá fazer a obra, é dito que os 

fragmentos e trechos re-vegetados recentemente são os que foram adquiridos há 

vários anos pela CBA. Como se as “melhores” coberturas vegetais só florescessem lá 

onde os moradores foram retirados, onde não foi permitido mais plantar e ter pasto. 

Mais confusão ainda pois sabemos que ainda tem morador por lá, que ainda tem 

culturas e pastos e que tem até arrendatários em propriedades compradas pela CBA, 

produzindo, criando vacas, enquanto a obra não começa. 

 

É notável a disposição de dissimular e lograr por parte das empresas, a julgar 

por este “enredo” da vegetação a ser inundada e da vegetação que ficaria na beira da 

represa. Ao afirmar que estão sendo adquiridas as propriedades abaixo da cota 300 

metros – e os técnicos do Ibama acreditaram que fosse isso mesmo -: 

 

- omitem o fato de que estão sendo adquiridas propriedades em cotas bem 

acima, glebas que podem estar nas altitudes de 400, 500 até 600 metros, cuja 

aquisição obviamente nada têm a ver com a futura represa; 
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- omitem o fato de que muitas propriedades logo acima da cota 300 também 

foram adquiridas e outras estão sendo assediadas a pretexto de que estão “dentro da 

Área de Preservação Permanente”, e divulgando que seria “exigido pelo Ibama 

retirar as pessoas e as construções”   na faixa de 100 metros da linha d’água. 

 - agem como se já existisse essa APP em torno de uma represa hipotética, e 

tentam passar como se fosse totalmente legal e obrigatório que a CBA seja dona de 

toda essa orla de 100 metros, e que toda essa APP seria no futuro exclusivamente 

formada por vegetação nativa e pelo re-plantio de espécies nativas. 

Essas contradições rançosas estão também presentes em alguns pontos do 

relatório de vistoria que a equipe do Ibama fez na área, e cremos que estavam 

sugestionados pelos técnicos e gerentes do CNEC e da CBA que os acompanhavam.  

Por exemplo, ao passar nas proximidades do ribeirão das Onças, perto de sua 

foz no rio Ribeira,  “encontramos animais domésticos (porco) andando livremente 

na área; também foi observado estrume, indicando que aquela é uma área com 

presença regular de animais não silvestres. O consultor que nos acompanhava 

informou que esses animais deveriam ser colocados em recinto fechado para que 

não atrapalhassem a próxima campanha de levantamento da fauna silvestre, que 

ocorreria dali a poucos dias. “ [ref:Pollastrini e outros, Ibama, 2006, pg 7} 

Pode-se perguntar singelamente: Tem mais valor a fauna local do que as 

criações de animais “ não –silvestres” ? Têm mais valor e as matas quase 

extintas do que as fruteiras “exóticas” que todos os agricultores insistem em 

manter? Afinal, árvores não exóticas e animais silvestres não são indenizados, nesse 

caso não têm dono, naquele, já foram compradas pelo empreendedor. Deve-se fazer 

bem o necrológio, cadastrar muito bem o quê desaparecerá ou fugirá da área. 

Já porcos e fruteiras seriam indenizados por quem está se apossando das glebas 

e dos sítios, desativando a economia existente. Aliás, se estão saudáveis e se 

reproduzindo bem, porcos e fruteiras valem para a subsistência, para a agricultura 

familiar, para os arrendatários e os fazendeiros. Seus produtos e derivados custam um 

bom preço nas prateleiras dos supermercados em Curitiba ou em Brasília.  
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------------------------------- 
2.3. # NEGLIGÊNCIAS no EIA e na ação empresarial prévia na área: 
cadê as estradas, as pontes e os equipamentos básicos para o povo? 
 

A construção de barragens e a formação de represas em áreas onde existem 

cidades, vilarejos, comunidades rurais e moradores isolados em fazendas exige 

muitas providências a tomar para que sejam rearranjados, remanejados, reconstruídos 

no entorno da represa e nas áreas para onde forem deslocadas as pessoas, todos os 

itens da infra-estrutura básica e dos equipamentos comunitários.Vejamos como isso 

vem acontecendo no caso do Tijuco Alto e do seu EIA: 

Estradas e pontes . A estrada municipal de Dr Ulysses, que liga as comunidades 

ribeirinhas da margem esquerda do Ribeira desde o rio Bomba até a ponte do Ribeira 

da PR 092 , com cerca de 12 km seria quase inteiramente submersa. O EIA menciona 

que nesse trecho seriam perdidos a ponte sobre o rio Turvo e os atuais atracadouros 

da balsa que liga com Cerro Azul, entre a Volta Grande e a foz do Lajeado Grande. 

O trecho de estrada municipal mais freqüentado e mais habitado será inundado, 

é a mesma PR 092 na margem direita do Ribeira e acompanhando o rio Ponta Grossa 

entre a cidade de Cerro Azul e a ponte do Ribeira, com uns 3 km. 

No relatório da vistoria do Ibama, os técnicos registram que: “o bairro 

Quarteirão dos Órfãos... será afetado principalmente devido à perda de uma escola, 

uma igreja e a ponte sobre o rio Ribeira que liga Cerro Azul a Dr Ulysses’. Perto da 

foz do rio Ponta Grossa no Ribeira  “A área proposta para alteração do traçado da 

estrada, a uma distância de aproximadamente 240 metros, deve ser avaliada com 

cautela pois o terreno apresenta declividade acentuada.” (rel. Ibama, pág 3)  

A perda mais extensa no entanto será de mais da metade da estrada 

intermunicipal que liga Cerro Azul e Adrianópolis, nos longos trechos em que a 

estrada acompanha a barranca direita do Ribeira e de seu afluente Mato Preto, quase 

15 km; e, depois, no trecho em que acompanha o rio do Rocha e novamente a 

margem direita do rio Ribeira, cerca de 22 km até o eixo da barragem projetada.  
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O EIA menciona que serão atingidas duas pontes, uma sobre o rio Mato Preto 

(que fica num ramal ligando com a Mineração N. S do Carmo, por onde passam 

caçambas de minério e material pesado), e outra sobre o rio do Rocha – que também 

serviu à mineração do Rocha. Mas ignora muita coisa, por exemplo: a passagem da 

estrada intermunicipal sobre o córrego da Onça, (perto de sua foz na margem direita) 

entre o Rocha e Adrianópolis, que é feita a vau, sobre o leito de pedras.  

Ali viraria um braço largo da represa. Por onde e como seria a travessia?  

Mas... nem isso (travessias, pontes) as empresas conseguem cadastrar 

corretamente. Nesse caso, o correto seria simplesmente o completo: o cadastramento 

que abrange tudo, todas as travessias sobre cursos d’água inclusive as de pedestres. 

De algum modo, fica essa impressão de que essas pontes não tenham a mínima 

importância prá quem vem de São Paulo ou de Brasília.  

Ora, se existem é porque usam! Porque são necessárias! Algumas foi o povo 

que fez, os vizinhos em mutirão, ou algum fazendeiro, a maioria as prefeituras 

fizeram, e muitas vezes, refizeram, consertaram, etc.. 

O pesquisador Alexandre Jerônimo, da área de Energia da USP, que participou 

de nossa observação em campo em setembro de 2006, assim registrou aquilo que foi 

constatado e fotografado. 

“Durante nossa pesquisa de campo constatamos um número maior de infra-

estruturas viárias na AID quando formos comparar com os valores apresentados 

pelo EIA. O contraste provocado é grande. Enquanto o EIA identifica 4 pontes na 

AID e 1 balsa; a nossa investida na região identificou 7 pontes de alvenaria ou 

concreto, 2 pontes de madeira, 1 passarela, 1 pinguela, 1 riacho sem ponte. 

Importante mencionar que a área de ação ao qual fizemos visita margeia apenas o 

rio Ribeira de Iguape. Não fizemos percurso pelas margens dos afluentes do rio 

Ribeira de Iguape que estão inclusos no EIA enquanto Área de Influência Direta”  
(Jerônimo, 2006)  
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Como é possível o EIA ignorar pontes? Nem esboçar alternativas para os 

novos traçados de todas as estradas, e dos ramais e acessos às propriedades?  

A responsabilidade das empresas e também do poder público se vier a conceder 

a LP deve incluir também o que aconteceria com as estradas que não seriam 

alagadas, em duas situações: 

1. os trechos de rodagem novos, que seriam abertos pelas empreiteiras para a 

logística da obra, nos dois maciços montanhosos onde o paredão seria escorado, e 

por ali onde houver areia, brita e rochas para as obras, e também onde forem 

construir as partes da usina e os linhões; 

2. os trechos das estradas atuais cujo tráfego seria dominado pelo tráfego 

das obras: - a estrada que liga o local previsto do canteiro de obras de TA com a 

cidade de Ribeira pela margem esquerda, passando pela populosa vila na foz do rio 

Catas Altas, e , - a estrada que liga o mesmo local com Adrianópolis pela margem 

direita, até próximo da ponte sobre o Ribeira da rodovia asfaltada que liga com 

Tunas e Curitiba e pela SP 250 com Ribeira e Apiaí e Capão Bonito. 

Devem ter notado os técnicos das empresas e os do Ibama, como nós pudemos 

notar que, - para alguns trajetos ligando o interior de SP com o Paraná e o Sul, - essa 

estrada já vem servindo de rota de caminhões, alternativa à rodovia Régis 

Bittencourt, cruzando as ruas principais de Adrianópolis e de Ribeira.  

Todos esses trechos aqui mencionados ficariam sujeitos a um aumento brutal de 

movimento de veículos e cargas pesadas, algumas perigosas, caso a obra aconteça. 

Equipamentos coletivos . Uma das imagens mais impressionantes, negativas, 

da região que seria inudada pela represa projetada de Tijuco Alto está na baixada do 

Rocha, onde um dos aglomerados residenciais existentes praticamente está sendo 

abandonado em definitivo. O predinho duplo que abriga posto de saúde e escola, 

semi-novo, está desativado, vazio. Nem o orelhão funcionava. A maioria das casas 

vazias, sem janelas e portas, ruínas de prédios bons as vezes de alvenaria, já tomadas 

pelo capim e arbustos. A comunidade já foi atingida, claro! Algumas delas, aliás.  
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Somente a compra da mina e demais instalações pela CBA explica o início da 

nova tragédia humana, as propriedades foram sendo compradas também, a atividade 

de extração mineral parou, as pessoas saindo sabe-se lá como, famílias que hoje estão 

nas pontas de rua em Rio Branco do Sul, ou em Apiaí. Talvez alguns parem naquelas 

horríveis vilas-alojamentos das serrarias nos planaltos frios longe de tudo.  

Nas demais comunidades que seriam atingidas, p.ex. no Lajeado grande, no 

Bombas, equipamentos coletivos ainda funcionam e servem ao povo de lá. 

Desconhecemos se foram devidamente arrolados. Nem ao menos a promessa de 

assentar o povo dali em “agro-vilas” com equipamentos básicos - como costumam 

prometer em outros EIAs a mesma CBA, o mesmo CNEC.  

Estranha sensação de que é como se tudo fosse apenas desaparecer, como se 

essa gente não fosse reiniciar suas vidas de algum modo em algum canto ali perto e 

de novo teriam direito a posto de saúde, escola, telefone... 

 

eletrificação rural . Ao longo das estradas principais e de alguns ramais como 

o que sobre até o rio Bomba, existe eletrificação rural. Quase todas as propriedades 

que vimos ao longo de mais de 100 km de estradas de chão têm eletricidade, em 

algumas é recente. Em outros pontos do Vale do Ribeira, inclusive nas comunidades 

de quilombos, fala-se da ação do “Luz para todos”. 

Para o EIA de um projeto enorme que vai produzir eletricidade, é bem pouco 

que mencionem apenas o comprimento total da fiação existente, 130 km, na área 

prevista de alagamento. Porque não se preocuparam em detalhar as medidas 

necessárias nem estimar os custos para remanejar instalações? Devemos achar que é 

uma grande benesse, quando escrevem que assumirão as despesas? 

Não há bons antecedentes no país: na beira de Furnas em 1991, vinte e oito 

anos após a formação da represa, ainda havia gente sem eletricidade. Em Tucuruí, 

sabemos de casos nos quais o Luz pra Todos chegou em 2006 nas comunidades 

rurais dos municípios atingidos pela represa, finalmente... vinte e dois anos depois! 
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2.4 # VIÉS no EIA:  
recursos minerais a perder? contaminações neutralizadas? 
Boa parte do Vale do Ribeira é marcada na história e na geologia, pela atividade 

da extração mineral. A possibilidade de ainda ter ouro explorável na região do 

Ribeira é pequena, porém está presente no imaginário, na conversa das pessoas, e 

também, quando se analisa os requerimentos junto ao DNPM e as outorgas de 

prospecção e de lavra. Em sua dissertação de Mestrado, o geólogo Omar Bitar já 

indicava, em 1990, que muitos dos requerimentos de prospecção e de lavra 

mencionavam um determinado tipo de minério ou de substância buscada, mas que 

encobriam buscas mais amplas, ou sabidamente, buscavam outras substâncias.  

Numa região em que a cidade de Apiaí se tornou conhecida pelo antigo e 

disputado Morro do Ouro, em que cursos d’água foram denominados do Ouro, ou 

Catas Altas,...outra cidade se chamou Eldorado, - aí o quê tem na região e realmente 

interessa é ouro e prata, além do calcário e dos fosfatos. Por isso estão lá os grandes 

grupos:  os cimentos Camargo Correa em Apiaí, Votoran em Rio Branco do Sul e 

também em Capão Bonito, o grupo Bunge com a Serrana em Jacupiranga. Até 

mesmo a mal afamada empresa Plumbum, dizem que era para produzir chumbo em 

Adrianópolis; o mais provável é que fosse para extrair pequenos percentuais – porém 

muito valiosos – de prata e de ouro; o concentrado de chumbo seria considerado mais 

como um subproduto. Na tese de Fernanda Cunha, é apresentada a estimativa de uma 

extração somada, das principais minas, entre elas a do Rocha, de “3 milhões de 

toneladas de minério, equivalentes a 210 mil toneladas de chumbo e 240 toneladas 

de  prata” (CUNHA, 2003)    [obs: o que indicaria um teor de 7% de chumbo e 0,008% de prata] 

Ao mencionar a ocorrência de minérios na área do projeto TA, o EIA faz uma 

espécie de balanço das “perdas” que a mineração teria com o alagamento. Em 

nenhum momento aparece uma análise da correlação, que é bastante estudada no 

mundo todo e no Brasil, entre mineração, poluição, erosão dos terrenos e a futura 

represa.  
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Também isso nos fornece uma pista para interrogar de novo – porque estão 

comprando terras altas, bem acima da cota 300m? Será que são compradas as glebas 

nas quais se sabe haver, ou há boa chance de haver jazidas de minérios ou 

ocorrências de metais preciosos e de rochas de interesse comercial? Isso tem algo a 

ver com a atuação do grupo Votorantin na mineração de metais e de calcário? 

Os rejeitos da mina do Rocha, transferidos morro acima. Neutralizados?  

Por causa deste passado mineral importante na área do projeto TA, alguns focos 

de contaminação por metais pesados atuaram durante décadas de forma ativa e 

crescente. Isto enquanto funcionaram as minas “de chumbo” na mina do Rocha, nas 

minas de Panelas e do Betari e algumas outras, e enquanto funcionaram os processos 

de concentração e fundição do metal da Plumbum em Adrianópolis.  

Hoje estes pontos são focos passivos, não aumentam mas continuam 

contaminando; mas hoje continuam ativos outros focos de poluição por resíduos, na 

mineração de “fluorita”, (por exemplo, a N. Sa . do Carmo em Cerro Azul) 

Esse caso do Rocha é o mais conhecido na área entre Cerro e Adrianópolis, 

embora o mais grave de todos sem sombra de dúvida é o caso da contaminação pelos 

resíduos, borras e sucatas da etapa industrial, que atinge há anos os arredores de 

Adrianópolis e rio Ribeira abaixo. Situações inéditas que vêm sendo pesquisadas por 

pós-graduandos do Instituto de Geociências da Unicamp, orientados pelo professor 

Bernardino Figueiredo. Juntamente com pesquisadores médicos da área de 

Toxicologia, eles vêm se dedicando a esse grave problema de saúde pública. (v. na 

bibliografia a dissertação de Roberto P. Moraes, de 1997, e a tese de Fernanda Cunha, de 2003).  

A famosa mina do Rocha foi desativada e ficaram montanhas de rejeitos da 

britagem na baixada do Rio do Rocha, numa ampla área defronte à boca da mina. 

Tudo isso está abaixo da cota 300 metros, e a idéia de um monte de rejeitos dentro da 

represa era muito incômoda. Daí, uma parte mais visível dos rejeitos foi 

custosamente retirada e durante meses transportada uns poucos km acima pela 

estrada municipal até ... o alto do maciço montanhoso que faz parte do complexo 

cárstico que abriga, uns duzentos metros abaixo, a caverna da própria mina!!! 
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Dentre os que visitaram a área destinada à remoção, ficamos com o veredito do 

Atlas Geoambiental já mencionado:  

 “Do ponto de vista das características dos solos e das condições topográficas, 

o local para onde o rejeito será transportado é menos inadequado ( obs: do que onde 

estava, na várzea do rio do Rocha). Como aspectos positivos , destacam-se que no 

local os solos são argilosos, de baixa permeabilidade e de boa capacidade de 

compactação e retenção de elementos. Por outro lado, um aspecto negativo a ser 

considerado é que se trata de um local onde o substrato rochoso calcário, bastante 

fraturado, é aflorante, o quê exige cuidados especiais para que o rejeito não entre 

em contato com ele. Os contaminantes podem se infiltrar pelas fraturas das rochas e 

chegar até as águas subterrâneas.” [THEODOROVICZ, pág.14]   

 

A equipe formada pelos técnicos do Ibama, do IAP, do CNEC e da CBA que 

vistoriou a área em abril de 2006, foi informada de que os 60 mil metros cúbicos de 

rejeitos rochosos haviam sido depositados sobre um “selo” de meio metro de argila e 

que haviam sido capeados por outra camada de meio metro de argila.  

A cobertura havia sido feita em dezembro de 2004 e não se havia plantado 

vegetação. Passando lá dezesseis meses depois, os vistoriadores anotaram que  

“a camada superior apresenta o início de um processo erosivo de significativa 

importância necessitando de recuperação”    (pág.4 relatorio Ibama). 

 

Lá estivemos em setembro de 2006, cinco meses depois da comitiva mixta 

empresas – governos. Além de uma infestação de arbustos espinhentos, com 

aparência de venenosos, e de alguns tufos de capinzal, o que vimos foram muitas 

pedras e fragmentos já aparecendo ao ar livre, pois a tal argila que era para 

“impermeabilizar o aterro” já havia sido arrastada pelas chuvas.  

------------------------------- 
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2.5. # VIÉS no EIA: quando a Geoquímica se torna mera conveniência 

 

De novo, nesse assunto também a argumentação apresentada no EIA é 

enviesada e se auto contradiz em diversas passagens que são fundamentais para o 

entendimento do que realmente se passa e do que poderia se passar: 

# quando o quesito é sobre a possibilidade de contaminação causada pela 

lixiviação ou diluição dos resíduos da mineração de chumbo, ouro e prata no vale do 

Rio do Rocha, (a qual seria maior se as águas fossem mais ácidas) - constrói-se no 

EIA uma diminuição desta possibilidade – afirmando a suposta alcalinidade das 

águas da futura represa, que por sua vez seria um resultado da continuidade da 

dissolução dos carbonatos que compõem as rochas calcárias. 

# Mas... quando o quesito é sobre a possibilidade de serem afetadas cavernas 

que ficariam sob a área alagada ou nas proximidades dela, em altitudes que 

favoreçam a alteração das correntes de água que circulam lá dentro, argumenta-se 

que não haverá solubilização do carbonato das rochas além do que já havia antes, 

que não seria acelerado o processo de carstificação natural típico da região. 

# Mais adiante, quando interessa para diminuir o custo da implantação da usina, 

argumenta-se com a existência de poucas áreas com cobertura de matas; para em 

seguida, anunciar no EIA (pasta 15, pag 42) que são....  3.600 hectares (o que não é 

pouco). Segundo o EIA, os estudos de custo da retirada e de qualidade resultante da 

água indicam que podem retirar apenas 60% dessa cobertura de matas, talvez para 

diminuir custos também. Porém, ao deixar 40% da área vegetada apodrecer sob a 

represa, isso provocaria a acidificação da água em alguns trechos da represa. 

# E aí o EIA completa o malabarismo: para amenizar esta acidificação 

decorrente da putrefação de matéria vegetal, afirma que o rio Ribeira estaria 

equilibrado, com sua alcalinidade natural. A explicação do EIA (item 14.2.6. pg 42) é 

que haveria “a formação de compostos húmicos e outros processos que consomem o 

íon H+ (e.g. amonificação do nitrato em meio anaeróbio, hidrólises do carbonato e 

bicarbonato)... os meios tenderiam à alcalinidade e a se manter tamponados”. 
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2.6 # LACUNAS importantes de informação no EIA 
 

2.6.1. Contaminação do rio Ponta Grossa pelo esgoto de Cerro Azul. 
 
No relatório da vistoria feita na área entorno da represa projetada de Tijuco 

Alto, em Abril de 2006, por equipe de técnicos do Ibama, do CNEC, da CBA e do 

IAP, foram mencionados problemas importantes, cruciais mesmo, do ponto de vista 

das cidades no entorno e abaixo da represa, e para todos os moradores ribeirinhos e 

usuários da futura represa e do futuro rio barrado. É apontada a possibilidade de 

contaminação de um braço da represa, o do rio Ponta Grossa em Cerro Azul, já que  

...” o município apresenta uma situação precária em termos de saneamento 

básico: não possui tratamento de esgotos e nem de resíduos sólidos  (pg 5) 

Curiosamente, os mesmos técnicos federais se dão conta de que, um dia, Cerro 

Azul poderá se tornar uma cidade “beira-lago” como são algumas outras pelo Brasil: 

nas margens da represa de Furnas as cidades mineiras de Pimenta, Carmo do Rio 

Claro, Boa Esperança, na margem da represa de Serra da Mesa, a cidade de Minaçu, 

GO dentre várias. Indicam um possível foco de riscos, também não tratado no EIA: 

“Cerro Azul é a cidade com maior potencial turístico do reservatório (obs 

projetado) pelo seu fácil acesso a Curitiba e a proximidade do reservatório, devendo 

ser assegurada a qualidade de sua água para o seu uso ao nível de contato 

primário”.( pg 5)  

 

Ou seja: se a represa existir, que sirva ao menos para se tomar banho 
e para praticar esportes aquáticos sem risco para a saúde!! 

 

No EIA que pretende diagnosticar e prever e mitigar problemas de impacto 

ambiental, esse cenário nem merece lembrança. Nada ou quase nada é formulado 

sobre as possíveis soluções técnicas a adotar (sistema de coleta e de tratamento 

completo de esgotos urbanos, p.ex.), nem sobre a urgência dos prazos para sua 

implantação antes que a represa se forme; e nem sobre a repartição de despesas 

certamente ponderáveis para bancar essas soluções.  
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Quando prevalece tal tipo de negligência, os casos se tornam gravíssimos, 

como, p.ex., dentre os já ocorridos no país: 

 

1.em Pereira Barreto, SP. uma cidade ribeirinha de uma represa (Três Irmãos) e 

de um canal que liga essa represa com outra represa (Ilha Solteira), houve uma 

calamidade com o sistema de esgotamento urbano e com alterações nos lençóis 

subterrâneos sob a cidade após a subida da água; 

 

2. na represa de Itaparica, rio São Francisco, chegou a haver mortandade de 

dezenas de pessoas por causa de um surto violento de gastrenterite originada no 

contato das pessoas com a água da represa após o enchimento, que ficou 

contaminada pelo esgoto, e por resíduos do cemitério e de montes de lixo da cidade 

de Petrolândia, PE, que havia sido inteiramente submergida pela represa da CHESF. 

 

-------------------------------------------------- 

 

Voltando ao Tijuco Alto, afirmar no EIA que a qualidade da água será 

monitorada é pífio diante da responsabilidade que deveria ter o construtor e operador 

de tal obra, além de ser obviamente uma tarefa de interesse de quem está acumulando 

e vai turbinar parte dessa água.  

Além disto, o relatório do Ibama de 2006 anota que deverão ser informadas 

pelo empreendedor as localizações e características básicas sobre os lixões de Cerro 

Azul e também de Adrianópolis...quem sabe com isto, passem a levar em conta a 

possibilidade de contaminação, se um ou mais lixões ficarem sob a água ou muito 

perto das margens da represa ou de qualquer afluente dela. 
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2.6 # LACUNAS importantes de informação no EIA (continua)  
2.6.2. Riscos para as captações de água de Ribeira e de Adrianópolis. 

 
No EIA vemos lacunas de informação técnica que são injustificáveis diante da 

necessidade institucional e também ética, de instruir com rigor e amplitude todos os 

problemas, durante a fase de licenciamento ambiental de um projeto desse porte. Tais 

lacunas foram identificadas pelo próprio pessoal do Ibama, quando eles decidiram, 

durante a vistoria, visitar alguns dos locais de captação de água das duas cidades que 

ficam logo abaixo da barragem e da represa projetadas.  

“Foi verificada a necessidade de maior detalhamento por parte do 

empreendedor, da situação de saneamento básico nos municípios localizados na 

Área de Influencia Direta. Deve ser apresentado um estudo das implicações do 

barramento sobre o abastecimento público dos municípios afetados, não só na fase 

de operação (quando a água defluente será tomada próximo à superfície da coluna 

d’água, mas também durante o período de enchimento (290 dias)  quando a água 

aduzida a jusante do barramento será tomada em cotas profundas no leito do rio 

através dos túneis de desvio, que além de aduzirem uma água de pior qualidade, 

apresentarão vazão reduzida diminuindo a capacidade de diluição dos esgotos 

lançados pelos municípios de Adrianópolis e Ribeira. “ (pg 6)  

--------------------------------------------- 
Estas seções do nosso capitulo individualizam seis pontos considerados pelos 

autores do parecer como pontos fortes, os quais parecem ter sido enquadrados 

também como pontos fortes – embora não explicitamente - pelas empresas CBA e 

CNEC. Podem ser encarados como “enredos” representativos, emblemáticos como se 

diz hoje em dia, de uma disposição empresarial lamentável e também, de uma prática 

administrativa pública ainda deficiente e vulnerável. 

Ao invés de elaborar estudos rigorosos e amplos, guardando as devidas 

ressalvas quanto ao acervo de conhecimento humano sobre os problemas existentes, 

e realçando sem temor as limitações intrínsecas das previsões sobre as conseqüências 
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e as dinâmicas futuras do rio e da região, - os autores do EIA fazem assertivas 

retumbantes e em geral com retórica conclusiva, quase “de palanque”. 

Ao invés de estudar o assunto “para o que der e vier”, e depois incorporar 

resultados numa avaliação realista, admitindo incertezas, - os autores do EIA 

decidem apresentar coletâneas de textos em linguagens técnicas das quais cada uma é 

padronizada em cada “segmento” profissional, por vezes com longos trechos e 

tabelas copiados de outros relatórios e de estudos especializados feitos em empresas, 

por grupos de pesquisadores em Institutos de pesquisa e em Universidades.  

É certo que os autores do EIA adotam em tudo uma formatação similar à 

acadêmica. Porem, fazem-no em nome de um conhecimento produzido ou adquirido 

pelo meio empresarial, e que é apresentado para análise e subsídios de uma decisão 

administrativa de governo. Por essas e outras, que EIAs não são, em definitivo, um 

conhecimento científico – como aquele com o qual trabalhamos em universidades 

públicas e dentro de instâncias profissionais de metodologia e de avaliação.  

Apesar disto, os EIAs se pretendem como tal, e usam sempre que podem as 

“griffes” de universidades e de institutos oficiais de pesquisa (como o CNEC usou, 

no EIA de Tijuco Alto, as marcas da UFSCar e do I.P.T). 

Este EIA por nós analisado não passa de somatória de textos avulsos e 

disparatados, e na melhor das hipóteses, uma justaposição de relatórios técnicos 

parciais e pontuais, os quais só têm em comum a disposição de enviesar. Por isso 

mesmo, compilamos aqui os vieses que supomos foram previamente decididos por 

quem encomendou e por quem coordenou o estudo. 

Um EIA com tais distorções pode-se tratar como sendo um “não estudo”. Não 

tem qualquer nexo explicativo nem avaliativo diante da gravidade e da complexidade 

das conseqüências que teria uma obra desse porte... se um dia ela fosse feita nesse 

trecho dessa bacia fluvial, e com essas cidades e populações humanas tão próximas e 

nas imediações, e com tantas atividades e tantos sistemas naturais rio abaixo.  

----------------------------------------------------------------- 
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3. Omissões no EIA: fatores de fragilidade do terreno neste 
trecho do Vale do Ribeira; e o alto risco da construção e da operação 

 
É notável e merece o devido alarde, que a fragilidade geomórfica, do terreno 

onde se queira construir uma grande obra de engenharia, seja omitida em um Estudo 

de Impacto Ambiental desse projeto. Mais constrangedor ainda, é quando se está 

diante da possibilidade de o poder público licenciar um empreendimento com riscos 

altos de construção e de operação, os quais também foram em geral desprezados e 

ausentes do EIA. Façamos os contrapontos necessários: 

Uma equipe interuniversidades coordenada pelo professor Antonio 

Theodorovicz, de Londrina, trabalhando com outras finalidades (didática, de 

consolidação e divulgação de pesquisa cientifica) editou em 2005 um Atlas 

Géoambiental do Vale do Ribeira, com cartografias temáticas que expressam um 

mapeamento em escala média, regional, por meio do qual podemos distinguir os 

diversos tipos e grupos do relevo e do subsolo das terras nessa bacia fluvial.  

Ali se vê claramente que a área de alagamento, o entorno da represa prevista e o 

próprio canteiro de obras do projeto HTA em boa parte estão no subdomínio 

géoambiental classificado no Atlas como 9B (págs 56-63).  Esse subdomínio são as 

faixas de terreno sobre rochas calcáreas, em camadas de espessuras bem variadas e 

em distintas profundidades abaixo do solo.    (ver cópias do mapa na página seguinte) 

No relevo da terra, são muitas as dolinas – espécie de grandes anfiteatros 

rochosos, ou como circos cujos “picadeiros” centrais afundaram ou estão ainda 

afundando, - e os sumidouros - onde as águas coletadas em superfície se infiltram 

para alimentar correntezas e poços subterrâneos. No subsolo, às vezes se abrindo 

para o exterior, às vezes eternamente “fechadas” para nós humanos, se encontram 

dezenas, centenas de tocas, furnas, grutas, e cavernas, muitas delas contendo água, e 

sendo moldadas pelos poços, lagos, escorrimentos e cursos d’água subterrâneos. 
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Esses são elementos típicos do terreno chamado de Karste, que atravessa por 

baixo a parte inicial da bacia fluvial, cruzando o rio Ribeira desde o Sudoeste 

(municípios de Itaperuçu e Rio Branco do Sul, no PR) para Nordeste (municípios de 

Apiaí e Iporanga em SP). No Atlas os especialistas indicam as principais 

implicações de interesse geotécnico desse tipo de terreno cárstico.  

 

“No caso de se fazer qualquer tipo de obra sobre esses terrenos eles escrevem 
que se deve levar em conta que : 

.... 
- não se deve construir nada sobre e próximo das dolinas e dos sumidouros de 

drenagem.  
O risco de ocorrerem afundamentos bruscos e das construções serem 

destruídas é bastante alto;  
..... 
- não se deve construir grandes rodovias de tráfego pesado próximo dos locais 

onde existem cavernas.  
As vibrações geradas pelo tráfego podem deflagrar grandes desmoronamentos 

subterrâneos.  
 
- no caso de se fazer barragens para o represamento das águas superficiais, 

deve-se levar em conta que nesses terrenos existem muitos locais onde pode ocorrer 
a fuga de água através das dolinas e outras cavidades que ligam a superfície a rios 
subterrâneos.  

Sendo assim, no caso de se fazer uma barragem é importante que antes se faça 
um mapeamento detalhado, visando identificar e impermeabilizar todos os locais 
com possibilidade de fuga d’água.” (pg 57) 

  
 

Apesar dessa precaução bastante lógica da geologia de Engenharia, mesmo se 

foi publicada num volume didático com análise geográfica em escala média - 

constata-se a sua omissão num EIA - que dará ou não o estofo, a consistência para a 

obtenção e para os termos de futuras licenças de construir e de operar . 

Ao ignorar conseqüências prováveis e probabilísticas do projeto HTA para a 

integridade das populações rio abaixo e para a estabilidade do terreno na área entorno 

e próxima da barragem e da represa projetadas, o EIA porta uma falha gravíssima, a 

qual em outros paises, ou mesmo aqui, em outras circunstâncias, decretaria o 
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abortamento do processo de licenciamento e lançaria grande descrédito sobre as 

empresas proponentes. 

Para melhor ilustrar isso, faremos nas secções e nos capítulos seguintes alguns 

informes retrospectivos desses estudos técnicos, feitos sobre eventos similares 

ocorridos em outros pontos do país e do Mundo. 

--------------------------------------------------- 

A materialização da idéia de barrar o rio Ribeira para aproveitamentos 

hidrelétricos começou na década de 1980, quando, por iniciativa da então empresa 

estatal CESP, foi iniciada a elaboração de “estudo de inventário hidrelétrico”.  

Esse estudo de engenharia, cujo único critério geral é a maximização da 

potência elétrica que pode ser instalada num determinado trecho do rio, acabou 

definindo quatro locais de futuros eixos de barragens (descendo o rio a partir da 

região de Cerro Azul,PR: eixo Tijuco Alto logo acima das cidades de Adrianópolis, 

PR e Ribeira, SP, eixo Itaoca, perto da cidade do mesmo nome em SP, eixos Funil e 

Batatal, que ficam na região próxima de Iporanga e Eldorado,SP) 

 

No escopo então definido para aquele estudo de inventário, os chamados 

“condicionantes do meio físico” e diagnósticos geológicos e geotécnicos eram uma 

parte considerada relevante, e bastante especializada em termos de conhecimento de 

Engenharia e de Geociências.  

Por encomenda da CESP, uma equipe de Geólogos do Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas de São Paulo apresentou, em 1985, três volumes de estudos, 

confirmando e ampliando os conhecimentos que se tinha então das principais 

características físicas desse trecho do vale do Ribeira e das serras circundantes. Com 

as nossas próprias palavras,  eis uma síntese do que pudemos apreender: 

 

* a extrema heterogeneidade no subsolo rochoso, resultante de processos 
violentos de sua formação antiga, relacionada com o vulcanismo e com as placas 
tectônicas da América do Sul e do oceano Atlântico Sul;  
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* boa parte desse subsolo é constituído de rochas calcárias, uma parte das quais 
ainda “viva”, ou seja, em processo chamado de carstificação.  

Esta “carstificação” se compõe de dois movimentos distintos: * as aberturas 

lentas de canais d’água e de cavernas, e ** a compactação de rochas e seus 

fragmentos por meio do progressivo desmoronamento de materiais internamente à 

crosta terrestre, e às vezes, revelando pontos nítidos de afundamento de solos. 

Ambos os efeitos são resultantes da circulação imbricada das águas subterrâneas e 

dos processos geo-químicos que já mencionamos.  

Essa característica vale para quase todo esse território definido pela calha 

central do rio Ribeira que corre entre as cotas 350 e 100 metros de altitude e pelas 

séries de morros e serras circundantes dessa calham, cujas partes altas vão a mais de 

600 ou 700 metros de altitude, e cujas encostas podem apresentar declividades 

grandes, da ordem de 25%, 30% e até mais. 

É nesse tipo de terreno, com esse tipo de base física e com tais tipos de 

processos geológicos, que se pretende fazer um paredão de 140 metros de altura e 

encher um trecho do vale com água cobrindo quase seis mil hectares de superfície. 

É num local assim frágil que se pretende fazer uma obra do tipo que tem riscos 

intrínsecos, alguns altos, como detalharemos nesse capítulo e no seguinte. 

------------------------------------------------------------------------------- 
 

3.1. Riscos de origem natural, riscos tecnológicos 
e a sua combinação 

 

Iniciaremos aqui a exposição pausada e informativa, de um dos argumentos 

principais deste parecer: 

 é sabido e é lógico que a ocupação humana e as construções em geral feitas em 

tais tipos vulneráveis e ou instáveis de região geográfica e de localidades, ficam 

expostas necessariamente a uma maior variedade de incidentes e de 

acidentes de graves conseqüências. 
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Na seção seguinte desse parecer, iremos mostrar como tais tipos de problemas e 

tragédias vêm ocorrendo nas demais áreas de barragens e represas no país e no 

Mundo. Aqui agruparemos inicialmente os eventos englobados sob a noção de 

riscos telúricos, que são os resultantes da própria dinâmica do solo e do subsolo: 

1. - tremores de terra de intensidades baixas, médias e eventualmente grandes, 

em qualquer tipo de região, e, especialmente se as obras forem construídas em 

regiões classificadas como sísmica e vulcânica, podem sofrer com algum terremoto 

ou maremoto de origem natural; 

 

2. - processos erosivos fortes e em alguns casos acelerados podem levar a 

abertura de rachaduras e voçorocas nos terrenos, e facilitar a ocorrência de grandes 

deslizamentos de terra e rochas, inclusive aqueles em que o material desprendido e 

arrastado cai dentro do leito dos rios e das represas; 

 

3. - formação de abismos e afundamentos de terrenos (em pontos chamados de 

dolinas) ou afundamentos internos ao subsolo, nas cavernas e outras formações 

cársticas modificadas ao longo dos milênios 

 

A tais riscos telúricos se acrescem, e com eles se combinam - caso se decida 

a construção de barragens e a operação de represas, e caso se decida operar conforme 

outros critérios que não o da segurança - outros riscos de origem técnica: 

4. - risco de manobra intempestiva e ou descontrole operacional do 

reservatório, por exemplo, tomando-se a decisão de abertura imediata, o quanto 

antes, de comportas de vertedores e liberando a conseqüente onda de cheia rio 

abaixo; as conseqüências são ainda mais graves, e até mesmo criminosas quando não 

se mantém um esquema efetivo de comunicação ampla e rápida com todos os 
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ribeirinhos, quando não se mantém em funcionamento nenhum plano emergencial 

especifico;  

5. - risco de extravasamento de massas de água por cima da crista da barragem, 

caso a cheia vinda de rio acima não conseguir ser aliviada pelas estruturas do 

vertedor, um tipo de episódio registrado com destaque em vários países, conhecido 

em inglês como “overtopping”, e que responde pela maioria dos acidentes com 

prejuízos e com vítimas rio abaixo; 

 

6. - risco de sismo ou tremor de terra induzidos pela formação da represa e pelo 

peso adicional do paredão da barragem e outras estruturas, sismo ou tremor 

induzidos pela alteração radical da estabilidade do solo e do subsolo após o 

enchimento, ou na seqüência de alguma depleção importante do nível d’água; e 

ainda, sismo ou tremor engatilhados pela “queda” de grandes massas de terra e 

rochas dentro da represa. 

-------------------- 

 

Os riscos acima assinalados 4 (onda de cheia) e 5 (extravasamento por sobre a 

crista) já se verificaram no Brasil em algumas ocasiões, p.ex. # onda de cheia no rio 

São Francisco (PE/BA) com abertura de comportas pela CHESF sem prévio aviso a 

numerosa população residente abaixo de Sobradinho, p.ex. # extravasamento seguido 

ruptura da barragem do açude de Orós, CE, com onda de lama e detritos ao longo do 

rio Jaguaribe, o principal do Ceará, p.ex. # extravasamento e ruptura das barragens 

de Graminha, em Caconde, no rio Pardo (divisa SP-MG) e depois, das barragens 

Euclides da Cunha, em São José do Rio Pardo e Limoeiro, em Mococa, em 1977. 

 

Os riscos acima assinalados 2 (erosão e escorregamento) e 6 (tremores 

induzidos) são observados no mundo todo em represas e também no Brasil, 
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especialmente após os eventos ocorridos desde o final da década de 1970 na represa 

dupla de Paraibuna e Paraitinga, construída pela CESP no rio Paraíba do Sul.  

 

São conhecidos no ambiente profissional da geofísica os casos de tremores e 

escorregamentos na represa de Lajes, no mesmo rio Paraíba do Sul, no RJ, na represa 

de Furnas, no rio Grande, MG, na represa do Cajuru, rio Pará, MG. 

Tais acompanhamentos vêm sendo feitos por equipes do IPT (ref Mioto, 1984, 

compilado mais à frente) e do departamento de Geofísica da UnB, em Brasília. 

------------------------------------- 

E ainda temos que acrescentar na lista os riscos que poderíamos denominar de 

hidro-geotécnicos, pois decorrem de alterações invasivas no subsolo, por 

exemplo, usando explosivos e sondas, e decorrem de modificação radical e 

progressiva dos fluxos subterrâneos de água e de sua circulação: 

 

7. - seja por causa da elevação do nível da parte do subsolo que usualmente fica 

saturada de água e que se comunica com o leito do rio (lençol freático), e essa 

camada a mais de solos empapados poderá apresentar fatores de instabilização que 

anteriormente não se manifestavam naqueles pontos e trechos;  

 

8. - seja por causa da alimentação adicional de água em pontos conhecidos de 

surgência (as minas e olhos d’água), e pelo aparecimento de novos pontos desse tipo; 

o que, no limite levaria aos casos conhecidos internacionalmente, de represas que 

enchem mais devagar do que o calculado, porque parte da água vai se perder, pois 

escoa para bacias vizinhas, e de represas que acumulam menos água do que o 

previsto ou durante menos tempo ao longo do ano, pois estão sempre sangrando por 

baixo, e porque também escoa muito mais água por percolação do que o previsto, e 

assim a represa vai perdendo água por infiltração nas fissuras e nas fraturas rochosas 

e por meio dos canais internos do subsolo. 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 

3.2. Escorregamentos e deslizamentos de terra e rochas 
nas encostas dos rios da bacia do Ribeira  

 

Alertados os seus dirigentes quanto aos riscos envolvidos nos projetos Itaoca, 

Funil e Batatal, a empresa CESP no final dos anos 1980 encomendou um estudo 

especifico sobre os riscos de escorregamentos das massas de terra nas margens 

(chamados de taludes marginais) das três represas do Ribeira previstas em território 

paulista. Entregue esse estudo em 1990 por uma outra equipe de geólogos do IPT, 

pudemos consultar parte dele graças à publicação de artigo em um Congresso de 

Geologia de Engenharia em 1996.  (referência utilizada Augusto Filho e Bitar, 1996)  

A área abrangida por esse estudo inclui as três represas do eixo Batatal até o 

eixo Itaoca e alguns km rio acima das cidades de Ribeira e Adrianópolis, incluindo o 

local do eixo Tijuco Alto, e as confluências dos afluentes esquerdos Ribeirão Água 

do Quebradão e Catas Altas.  

Na análise feita mais de perto pelos geólogos do IPT, chamada de semidetalhe, 

desenvolvida na escala 1:10.000, foi rastreada, em busca de indícios de futuros 

deslizamentos, uma faixa de 2km de largura em torno de cada uma das três represas.  

Na análise “mais de longe” chamada de regional, trabalhou-se com a 

identificação de escorregamentos então existentes sobre a base de material 

fotográfico e cartográfico nas escalas de 1:25.00 a 1: 50.000  

No atual EIA não existem análises desse tipo nem quaisquer análises nessas 

escalas maiores, as quais representam com maior fidelidade as porções menores do 

terreno estudado. 

Ora, a CESP tinha suas razões para se preocupar muito com escorregamentos e 

acomodações de terreno, vista a apreensão gerada pelos eventos no entorno da 

represa de Paraibuna, também por ela operada. Portanto, esse estudo do IPT, 
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apresentado à CESP em 1990 e depois apresentado num congresso profissional em 

1996, poderia e deveria ter sido aproveitado pelas empresas na formulação do atual 

EIA de Tijuco Alto.  

 

Mais do que isso... 

Deveriam as empresas CBA e CNEC ter providenciado estudo de 

escorregamento de margens e encostas da represa projetada (similar ao encomendado 

pela CESP), abrangendo desde as cidades de Ribeira e Adrianópolis, e as terras rio 

acima, em ambas as margens do rio e dos afluentes, até os remansos do reservatório 

projetado de Tijuco Alto, entre as cidades de Cerro Azul e Doutor Ulysses. 

 

Para se ter uma idéia da importância dos resultados desse tipo de estudo, 

registro que, dentre os oito compartimentos em que foi divida a região contínua em 

torno das três represas hipotéticas, um compartimento desses (o que fica mais a 

jusante de todos, próximo do eixo Batatal), mostra dez locais desse tipo I (de alta 

suscetibilidade, como os morros e as montanhas cársticas com declividade maior ou 

igual a 32 graus). Alguns trechos críticos ficam exatamente nas “costas” 

montanhosas das margens da represa hipotética. 

 “ No contexto do estudo dos escorregamentos ora apresentado, as 

características ligadas à velocidade do enchimento e ao regime de operação são 

particularmente importantes, pois podem induzir escorregamentos marginais. Esses 

aspectos são ressaltados pela presença de encostas íngremes e vales encaixados nas 

bacias de inundação dos três reservatórios, refletindo em maiores oscilações do 

nível d’água, além dos terrenos serem naturalmente mais suscetíveis a 

escorregamentos. [pg  692/693]  

O mesmo tipo de relevo e de subsolo ocupa pelo menos metade da área prevista 

para TA, não há porque ser diferente. Haveria, é claro, escorregamentos em muitos 

trechos, até porque muitos morros estão bem desmatados e já erodidos pelas 

pastagens e por outros fatores.  
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Logo na abertura de seu artigo, os geólogos Augusto Fo e Bitar já qualificam a 

importância técnica do estudo feito, dentro de um processo de licenciamento:  

“Dentre os diversos impactos ambientais esperados a partir da instalação de 

barragens hidrelétricas em regiões de relevo acidentado (serras e morros) , os 

escorregamentos na área de influência dos reservatórios estão entre os que tendem a 

exigir maior preocupação. Esses processos de instabilização podem ser induzidos 

diretamente pela formação dos reservatórios (escorregamentos marginais) ou 

indiretamente a partir dos desmatamentos, relocações de estradas e outras obras de 

infra-estrutura.” (Pg.691)       “Várias pesquisas apontam a  condição de enchimento 

do reservatório como crítica para estabilidade dos taludes marginais” (Pg 696)  

-------------------------------- 

Sabemos, pela prática profissional, das limitações do conhecimento técnico e 

científico e da vasta amplitude de comportamentos, mesmo dentre os previsíveis, da 

dinâmica natural e da dinâmica geológica. Nesse quadro, é valioso destacar que os 

especialistas, às vezes têm que fazer suposições sobre algum parâmetro, ou deduções 

sobre qual será o estado final atingido nesse ou naquele processo.  

Em outro estudo do I.P.T., (AZEVEDO e outros, 1999) os técnicos tiveram que 

adotar uma “ posição final teórica de equilíbrio do lençol freático no interior do 

talude”,  -  algo que, na prática, não se pode afirmar que ocorrerá, que a zona 

saturada de água se estabilizará nessa altitude x.   
[ Obs: Favor consultar no anexo 1 desse parecer, trrechos integralmente transcritos desse artigo ]  

No Atlas Geoambiental do Vale do Ribeira (THEODOROVICZ,,2005)depois de 

serem analisadas as variações dos relevos e dos solos no subdomínio chamado 9B, 

foram agrupados dois padrões de terreno: * um padrão 1 montanhoso, fortemente 

ondulado e com grandes declives, acima de 30 % ,   *outro padrão 2, mais irregular, 

montanhoso porém com encostas menos íngremes (declividade de 20% a 30% ) e 

contendo ondulações e trechos de relevo suave, como se fossem bacias ou depressões 

que geralmente estão em cima de dolinas cársticas.  
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A partir disto, os autores organizam uma serie de assertivas chamadas de 

“implicações geotécnicas” desses tipos de solo e subsolo, dentre as quais, 

novamente destacamos: 

-as características topográficas são favoráveis a que ocorram grandes 

movimentos naturais de massas (escorregamentos) e aos processos erosivos, tanto o 

laminar como o concentrado , portanto o potencial de erosão hídrica é alto;  

-...(padrão 2)  Como particularidade geotécnica importante , destaca-se que as 

parcelas de relevo suavizado que existem em meio às áreas acidentadas  costumam 

ser portadoras de dolinas, portanto, é importante que se leve em conta que se tratam 

de terrenos cársticos encobertos por  espesso manto de solo mas que também 

apresentam potencial de colapso. (pag.62)  

--------------------------------------- 

Os técnicos que estudaram as vulnerabilidades aos escorregamentos das 

encostas propõem ao final do seu artigo um maior detalhamento dos modelamentos 

realizados,      “analisando-se também a influência de rebaixamentos rápidos ( do 

nível d’água) durante a operação dos reservatórios, na estabilidade dos taludes 

marginais. Outra linha de investigação proposta refere-se ao estudo da relação 

entre os escorregamentos marginais e a dinâmica dos ventos e das ondas nos futuros 

lagos”. [Augusto Fo e Bitar Pg 698] . Têm razão em recomendar estudos desse tipo.  

É sabido no meio profissional que dentre vários outros problemas da represa da 

CESP em Porto Primavera, no extremo oeste de SP, divisa com MS, crescem os 

efeitos da influência dos ventos que sopram de Leste e de Sudeste, os quais chegam a 

provocar um “abaolamento” da massa d’água represada. Estranhamente, verificou-se 

nessas ocasiões o nível altimétrico do “lago” mais alto na margem direita, 

matogrossense; ao longo dessa margem, há trechos onde as ondas do lago já 

“comeram” uma faixa com largura de 80 metros de barrancos e terras marginais, com 

desbarrancamentos sucessivos.  

E todos que visitam a represa da Eletronorte chamada Samuel, no rio Jamari em 

Rondônia, se impressionam com o esquema de proteção dos longos diques de 



Parecer independente sobre o licenciamento ambiental do projeto da Hidrelétrica Tijuco Alto, no rio Ribeira 
do Iguape (PR-SP), e sobre seus riscos para o povo e sua região      [ SEVA, RICK, MINELLO, março 2007] 

 58

contenção da represa, com a colocação de arrimos de blocos rochosos para absorver a 

vibração das ondas e os choques dos troncos de árvores caídas, boiando, e que são 

empurrados pelos ventos quando o “lago” fica mais cheio. 

No EIA do Tijuco Alto, quando discutem possibilidade de escorregamento só 

falam em erosão provocada por águas pluviais, que é eventualmente agravada por 

seqüelas dos cortes de morros por estradas e pelas minerações. E nada mais!!!!  

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 
3.3. Trechos e pontos de perdas possíveis de água da represa 

projetada de Tijuco Alto; infiltração em terrenos vizinhos, 
escoamento para outros trechos dos rios e para bacias vizinhas 
 

Os estudos técnicos a respeito da estanqueidade apresentados nesse EIA 

elaborado pelo CNEC em 2004 são exatamente os que foram feitos em 1997, por 

equipe do IPT, sob encomenda da CBA. 

Sete anos antes portanto, os especialistas contratados reconheciam que haveria 

essa possibilidade de fuga de água em alguns pontos, para alguns destes pontos 

críticos, eles recomendam ou mencionam que serão “tampados”, selados de alguma 

forma.  Mas...sobre outros pontos críticos do terreno, os especialistas não são 

conclusivos a respeito, e explicitamente nas proximidades do eixo do paredão , 

recomendam maior atenção, maior detalhamento. O que não foi feito no EIA! 

Por isso mesmo, temos que entrar em minúcias nesse parecer. 

-------------------------------------------------------------- 

Os cadastros já realizados sobre as formações cársticas (Azevedo e outros, 1999, 

CNEC 2005) indicam uma quantidade impressionante de eventos aflorando e sob o 

terreno que seria alagado (mais de trezentas dolinas, 36 cavidades, 44 feições 

secundárias e 11 ressurgências e sumidouros ) e ainda mais quando se inclui a área 

de influência em torno da represa (450 dolinas, 52 cavidades, 59 feições secundárias 

e 12 ressurgências e sumidouros).  
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Pelo que pudemos apurar em fontes de informação das quais o EIA também se 

serviu, são três os trechos mais delicados de toda a área do reservatório, do ponto de 

vista das probabilidades de perda de vazão de água (para fora da massa de água da 

represa) e de movimentações internas das rochas: 

1. o vale do rio do Rocha entre a Serra do Carumbé e a margem direita do 
Ribeira 

 
2. pontos isolados em morros da margem direita do rio Ribeira entre Cerro Azul 

e Adrianópolis 
 
3. a área próxima do eixo previsto da barragem, especialmente a montante da 

barragem, incluindo os dois maciços um em cada margem do rio Ribeira, onde o 
paredão a construir se engastaria no relevo existente (as chamadas ombreiras), e onde 
a lâmina d’água poderia ultrapassar sempre ou freqüentemente os cem metros de 
profundidade. 

 

Conhecedores da geologia da região confirmam que os níveis de terreno 

saturado de água se encontram entre 290 e 330 metros de altitude no interior dos 

maciços montanhosos, isso no vale do rio do Rocha; e, que, perto do eixo previsto do 

paredão, na ombreira esquerda o lençol vai de aproximadamente 200 a 290 metros de 

altitude, e na ombreira direita vai mais alto, até perto de 430 metros.  
(ref Azevedo e outros, IPT, 1999) 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

3.4.  Afinal se a represa Tijuco Alto for formada, quantas e quais 
grutas, cavernas e surgências d’água ficariam inundadas, ou até 

perdidas? Em quais delas a vazão de água seria modificada? 
 
1. Grutas e ressurgências de água sob risco  
no médio vale do rio do Rocha, margem direita do Ribeira : 
 
1.1. A gruta da Mina do Rocha fica na cota 240 m, e tem desníveis internos da 

ordem de 9 a 10metros; mesmo se a represa operasse na cota mais baixa, 290m, a 

gruta estaria dentro do maciço montanhoso da margem esquerda do rio do Rocha, a 
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uma dezena de metros da encosta que estaria submersa dentro da represa e a 50 

metros abaixo do espelho d’água.  

A decisão de “tampar” a galeria da mina, se eficaz, eliminaria apenas o maior 

ponto vulnerável. (Voltaremos a isto no capitulo 4 desse parecer). Não se tem notícia de 

inspeções feitas em toda a encosta ou de sondagens feitas para ver quantos outros 

pontos vulneráveis e onde ficam. Sabe-se que o lençol freático ali está na faixa de 

290 a 330 metros de altitude e que deveria subir algumas dezenas de metros, depois 

de decorridos vários anos do início do enchimento.  

Localizam-se em cotas semelhantes ou próximas dessas, ali no vale do Rocha:  
(conforme o cadastro de feições cársticas, CNEC, 2005) 
 
1.2. a Gruta do Rocha na cota 290 metros 
 
1.3. a gruta chamada “Pingadeira” a 310 metros  
 
1.4  a gruta dos Sete, na cota 325 metros 
 
1.5 a gruta do Onça na cota 330 metros  
 
1.6. várias ressurgências de água entre as altitudes 310 e 330 metros.  
 
Obviamente , todas essas feições cársticas serão afetadas 
de um modo ou de outro,  
mesmo que não fiquem em contato direto com a massa de água da represa. 
 
2. Grutas e ressurgências sob risco  
no vale do rio Ribeira entre Cerro Azul e Adrianópolis. 
 

As formações cársticas que certamente seriam afetadas com a elevação do 

lençol saturado até perto da cota 430 metros seriam  

2.1. a gruta do Calixto, na cota 320 metros e  

2.2. a gruta do Bonsucesso, entre as altitudes de 316 e 338 metros, com grandes 

desníveis internos. No relatório de vistoria feita pelo IBAMA em abril de 2006, os 

técnicos federais verificam que a boca da gruta é bem próxima da represa prevista, e 
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admitem que a lâmina d’água existente dentro da gruta poderá “sofrer a influência 

da elevação do nível do lençol freático caso o empreendimentos seja implantado”  

E arriscam uma “valoração” dessa perda certeira :  

“A gruta Bonsucesso apresenta a formação de espeleotemas de pequeno vulto, 

no entanto sua visitação é freqüente pela facilidade de acesso”. (pág 4)  

 

2.3 Na serra que ladeia o ribeirão do mato Preto, margem direita do Ribeira, 

uma ressurgência conhecida como “ Água que surge”!!!  teria ficado aparentemente a 

salvo das alterações da hipotética represa de Tijuco Alto, pois fica na cota 420 

metros, cento e vinte metros acima do nível máximo projetado(300 m) da represa. 

Mas, poderia também ser afetada, se por acaso a sobre - elevação do freático 

chegasse na cota 430 metros (seriam 40 m acima da cota atual do freático). 

Esse estudo do IPT de 1997 (resumido no artigo que consultamos, datado de 

1999), é fartamente referenciado pelos autores do EIA, praticamente a única fonte de 

informação técnico-científica usada pelo CNEC nos itens relativos às interferências 

da obra com as feições cársticas (12.1.2.2. e 14.2.3 ). O CNEC menciona que a gruta do 

Bonsucesso “poderia vir a ser afetada”, e nada diz sobre as demais situações. 

No EIA, (pasta 14 pg 27), chegam a afirmar que - ao ser inundada uma caverna, 

não haverá extinção de espécies animais e vegetais pois tais plantas e bichos existem 

em outras cavernas. Mesmo quando reconhecem alguma beleza cênica nas 

estalagtites, inflorescências e lago dentro da caverna da mina do Rocha, nunca é dito 

se isso seria ou não extinto, já que formações rochosas e cenários naturais únicos não 

são “espécies”.  

Mesmo reconhecendo em seguida (pág 35), que vão aparecer novas nascentes na 

área próxima da represa, a linguagem do EIA acena com uma avaliação positiva 

sobre a estanqueidade, como se ela estivesse garantida. Estudiosos de Geo-

morfologia e de Geologia a quem recorremos para esclarecimentos, confirmam isso 

como sendo válido, mas... válido apenas para uma parte da área entorno da represa.  



Parecer independente sobre o licenciamento ambiental do projeto da Hidrelétrica Tijuco Alto, no rio Ribeira 
do Iguape (PR-SP), e sobre seus riscos para o povo e sua região      [ SEVA, RICK, MINELLO, março 2007] 

 62

A explicação, talvez aceitável, é de que essas novas nascentes fariam aflorar 

uma vazão de água que retornaria pela superfície, se juntando depois na mesma 

massa de água da represa, e assim não seria quantitativamente uma perda de água.  

Mas, se ocorrerem várias dessas alterações, em conjunto, de forma cumulativa, 

isso teria ou poderia ter conseqüências relevantes, não em termos de volume de água 

armazenado na represa, e sim desencadeando mudanças sensíveis nos processos 

historicamente formados de carstificação do subsolo, acelerando-o ou retardando-o. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

3. os maiores riscos geotécnicos nas proximidades da barragem  
e das partes mais profundas da represa  
 

Uma extensa e estreita zona de cisalhamento denominada nos estudos 

geológicos como “quarenta oitava” atravessa o subsolo da represa projetada em dois 

pontos - o primeiro, na direção Sul-Norte, sob o médio e baixo curso do rio do Rocha 

e exatamente embaixo da sua foz no Ribeira – e depois, atravessa o subsolo da parte 

mais profunda da represa, bem perto da barragem, na direção Leste –Oeste  

Exceto por esta faixa heterogênea, comprida e estreita na carta geológica, toda a 

área restante sob a barragem e os primeiros 10 km rio acima, em ambas as margens 

do Ribeira é composta de rochas tipos metacalcário e metadolomito, com o sentido 

geral do escoamento de água no rumo nordeste e na direção da calha do rio, e os 

fluxos d’água na maior parte são dirigidos para jusante da hipotética barragem. 

 

Pois bem, nessa circunstância é bastante provável que seriam afetados vários 

trajetos nestas áreas da represa e das imediações do paredão: 

 

- na margem esquerda do Ribeira, na altura do afluente que desce da Serra das 

Criminosas foram cadastradas tocas e buracos em cotas de 240, 280 e 300 metros 

- fomos informados de que, perto do curso médio do ribeirão Água do 

Quebradão, haveria uma caverna não cadastrada, em altitude próxima de 290 metros,  
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- dali descendo a margem direita abaixo da barragem, entre o rio catas Altas, o 

rio Tijuco e a cidade de Ribeira, também há tocas e buracos nas cotas 180 e 

200metros;  

- abaixo da cidade de Ribeira fica um dos pontos mais prováveis de aumento de 

vazão subterrânea a caverna da Pedra Grande, que fica numa barranca do rio, na cota 

180 metros. 

- na margem direita, município de Adrianópolis, mas defronte à cidade de 

Ribeira e a  poucos km da barragem, fica o ponto mais provável de alteração hidro-

geológica, a ressurgência conhecida como “Bebedouro do Olho d’água” !!! que fica a 

pouca distância do rio, na cota 230 metros. 

“A fundação da barragem e ombreiras serão objeto de intenso tratamento por 

injeções de cimento para impermeabilização das fundações e melhoria das 

qualidades mecânicas do maciço. Nestes locais a formação do reservatório 

provocará a diminuição dos gradientes hidráulicos nas vertentes voltadas para o Rio 

Ribeira. Em contrapartida , haverá elevação dos gradientes para jusante, devido à 

elevação do lençol freático . Este fato provocará provavelmente aumento nas vazões 

de nascentes e olhos d’água existentes e eventualmente, poderá contribuir para o 

surgimento de novas nascentes.” (Azevedo e outros, 1999, pg.11)  

Trazemos aqui com destaque a conclusão do artigo de Azevedo e outros, sobre 

a estanqueidade do reservatório, porque essa frase final do artigo revela uma crença 

de que a solução técnica adotada pelas empresas será pelo menos em parte eficaz, 

pois seria impermeabilizada a base do “paredão” e seriam melhoradas as qualidades 

mecânicas dos maciços laterais da barragem.  

Ao mesmo tempo, a conclusão pode ser lida, e deve, como um chamado à 

precaução, pois aponta uma alteração provável e que, se e quando ocorrer seria 

praticamente incontrolável pelo homem – o quê deveria ser num projeto de 

engenharia, um sinal amarelo e não, como foi, um sinal verde para que se prossiga 

com a idéia de implantar esse projeto com essas características e nesse local preciso. 

-----------------------------------------------------------------
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4. Barragens e insegurança pública nas coletividades rio abaixo – 
aprendendo com outros países, prevendo problemas no Ribeira 

 
A insegurança da população diante de eventos provocados e ou ocorridos em 

grandes obras de engenharia e ou em infra-estruturas de transportes, é algo que está 

na pauta técnica, na pauta jurídica e também na pauta política,  aqui e em vários 

países. Não se pode medi-lo apenas constatando que, a cada evento, são muito 

poucos, tênues e mal nutridos de verbas e de pessoal engajado, estes serviços 

públicos chamados de “Defesa Civil” e os imprescindíveis “Corpos de Bombeiros”. 

Deve-se sim, incluir em qualquer avaliação, que esses serviços em geral inexistem ou 

funcionam com dificuldades, e que isso potencializa ainda mais os temores que têm 

as pessoas de possa acontecer algo incontrolável, de muita força destrutiva.  

Basta relembrarmos os grandes incêndios e pânicos, em grandes prédios, em 

circos, teatros, cinemas, casas de espetáculo. Deve-se ter presente o sentimento e a 

memória dos que sobreviveram dentre os náufragos das embarcações de passageiros 

e das plataformas de petróleo, ou das tragédias de quedas e colisões de aeronaves de 

passageiros. E a perplexidade dos que sobreviveram à contaminação radiativa – que 

sofreram sem saber exatamente o quê – pois foram expostos ao contato com 

minúsculos resíduos cintilantes de Césio 137, disseminados após o episódio de 

abandono e desmontagem de um aparelho de radiografia em Goiânia, em 1977.  

Nos dias mesmo em que se terminava este parecer, janeiro de 2007, a capital 

paulista enfrentava um dos maiores acidentes, o desabamento de um poço previsto 

para uma futura estação de metrô. E nem se sabia quantas e quais vítimas fatais... 

No caso que nos interessa mais de perto, temos que registrar o drama pelo qual 

passaram pobres moradores ribeirinhos que foram arrastados, feridos, contaminados, 

e mortos nas grandes enxurradas, por exemplo, em 1977, no rio Parnaíba, Piauí, 

descontroladas em parte por causa da operação da Chesf na usina de boa Esperança; 

como bem antes, em 1960, no rio Jaguaribe, no Ceará, correntezas furiosas e amplos 

alagamentos por causa do rompimento do “maior açude” de todos na época, o de 

Orós, e com estimativa de mais de mil mortos. 
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Não custa também lembrar que, na época da construção de Itaipu, muito se 

falava que isto poderia ser uma eterna ameaça para a Argentina, pois uma hipotética 

abertura de todas as comportas em Itaipu poderia submergir a capital portenha... 

 

Enfim, compreende-se melhor o temor de qualquer pessoa ou  

grupo humano que reside rio abaixo de uma barragem:  

a barragem pode se descontrolar, e até mesmo se romper.  

E pode mesmo!!! Portanto deve-se levar em conta esse temor e esse risco real. 

 

Citamos novamente o relatório de vistoria do Ibama na área do projeto TA: 

Os maiores receios (obs: do morador de uma comunidade de quilombo) em relação ao projeto 

de Tijuco são i) o já conhecido entendimento disseminado na região de que a 

construção desta usina abriria caminho para a implantação dos demais projetos 

inventariados; e - 

ii) o (des) controle das cheias e os efeitos a jusante, de uma possível ruptura da 

barragem.”  (Relatório Ibama, 2006, pgs 7-8) 

Não se fala abertamente, mas todos pressentem a tragédia que varreria do mapa 

as cidades de Ribeira e Adrianópolis se houvesse acidente na barragem projetada, 

poucos km rio acima das cidades.  

A preocupação com riscos de origem tecnológica e os de origem telúrica é usual 

e até recomendada fortemente pelas empresas seguradoras e pelos financiadores de 

investimentos de longo prazo de maturação como as hidrelétricas. Se as empresas 

CNEC e da CBA assumissem a devida preocupação nesse sentido, deveriam ter 

incluído no estudo todas as possibilidades que hoje se sabe, no caso de acidentes com 

obras de barragens e com a operação de represas de hidrelétricas.  

É o quê veremos de modo mais sistemático nas seções seguintes deste parecer. 

-------------------------------------------------------------------------------
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vista de satélite Google Earth, fevereiro 2007, a 2,9 km de altura, olhando para a direção Sudoeste. 
À esquerda a cidade de Ribeira. Uns 5 km rio acima, o local previsto para o eixo da barragem Tijuco Alto 

 
do mesmo Atlas Geoambiental de Theodorovicz, 2005 
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4.1. Tremores, overtopping, ondas de cheia, rupturas do paredão. 
Barragens e represas sofrem e provocam acidentes graves 

 

O pesquisador e militante norte –americano Patrick Mc Cully, no seu denso e 

detalhado trabalho de pesquisas sobre a “ecologia e a política nas grandes 

barragens”, (publicado pela primeira vez em 1996 e reeditado, com ampliações e 

mais pesquisa e mais casos pelo mundo afora, em 2001), dedicou um dentre os dez 

capítulos do seu livro às falhas técnicas das grandes barragens  
(Chapter 4 “When things fall apart: the technical failures of Large Dams” , pp 101-132, edição 2001) 

Esse capítulo de McCully apresenta uma grande quantidade de casos 

mencionados e registrados em vários países, e o autor faz análises pormenorizadas 

dos eventos mais representativos, mais destrutivos, mais trágicos, como foram os 

seguintes tipos de situações:  

 

#  os tremores de terra e sismos induzidos por barragens ou  

# os sismos que são de origem telúrica mas atingiram barragens,  

e também todos os demais modos de falha e acidente durante a construção e a 

operação de tais obras, por exemplo: 

# “transbordamento”, ou extravasamento pela crista (overtopping), às vezes 

com inundação total da casa de força da usina e ou da subestação;  

# esvaziamento progressivo por meio de dutos aquáticos formados no piso e nos 

maciços laterais das represas,  

# rompimentos do paredão de enrocamento de rochas, ou mesmo dos prédios e 

das outras estruturas de concreto, 

# e os casos mais raros, porém catastróficos, com o paredão afundando, por 

colapso, por deformação do subsolo das fundações da construção.  

 

--------------------------------- 
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A pesquisa de McCully se utiliza de acervo de vinte anos de atuação da 

organização International Rivers Network, com sede em Berkeley, Califórnia, e dos 

principais encontros profissionais e publicações na área, como a Conferencia 

internacional sobre avanços recentes na Engenharia geotécnica de Terremotos e no 

Estudo da Dinâmica dos solos, de 1991; dos artigos das revistas especializadas 

“World Water”, “Water Power and Dam Construction” , além de dois importantes 

livros, o do pesquisador indiano H. Gupta, publicado em 1992 (“Reservoir – Induced 

Earthquakes”, Elsevier Publ., Amsterdam), e o do funcionário federal americano 

R.Jansen , publicado em 1980 pelo US Department of Interior, com o título que 

emprestei para essa seção do parecer: “Dams and Public Safety”.  

------------------------- 

As recapitulações dos casos de acidentes. . A primeira tragédia norte –

americana de rompimento de barragem de usina hidrelétrica foi a de Johnstown, no 

Estado da Pennsilvania em 1889, que tinha 23 metros de altura, e cuja onde choque 

matou mais de 2.000 pessoas. Os casos mais conhecidos e citados na bibliografia 

sobre barragens são os do colapso de Tetom Dam, EUA, das rupturas dos paredões 

de Malpasset, na França, e de Tablachaca, próximo a Lima, Peru. Dentre os 

transbordamentos com graves efeitos são mencionados os casos de Machau II, na 

India  e de Tarbela no Paquistão, com 143 m de altura.  

Esse tipo de recapitulação de casos é uma das ferramentas mais úteis no estudo 

e no projeto de barragens e na avaliação da situação dos rios e das represas. Quase 

vinte anos antes de ser publicado o compêndio de Mc Cully, a entidade 

preservacionista mais antiga dos EUA, o Sierra Club havia patrocinado longa 

pesquisa e publicação de outro compendio similar, contendo os efeitos sociais e 

ambientais das hidrelétricas. (v GOLDSMITH & HILDYARD, 1984).  

Nesse outro livro volumoso, o capítulo 9 se intitulava Barragens, Acidentes e 

Terremotos [pg 101-119]; para recuarmos ainda mais no tempo, as primeiras 

conferências técnicas internacionais sobre “Man made lakes”, ocorreram nos anos 
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1960, e as associações do tipo técnico- empresarial como a ICOLD – International 

Comission on Large Dams atuavam desde os anos 1940, 50. 

No Brasil, é assunto conhecido, apresentado em alguns poucos congressos 

profissionais como os de Geologia de Engenharia. Entretanto, sempre que possível os 

acidentes foram abafados pelas empresas e pela imprensa a seu serviço, logo foram 

retirados da chamada “mídia”, e poucos foram estudados nas teses universitárias.  

Mas, o fato é que fazemos parte da lista de países que apresentam freqüência 

razoável e variedade de situações de risco. Uma delas, inusitada, foi o rompimento 

em seqüência de três barragens das usinas hidrelétricas, em 1977, localizadas no rio 

Pardo, operadas então pela CESP. 

Recentemente, o país atualizou bem seu papel nessa lista, pois em junho de 

2006, a represa da usina de Campos Novos, poucos meses após seu primeiro 

enchimento, esvaziou-se através de vazamento em um dos túneis de desvio da vazão 

do rio Canoas, formador do rio Uruguai(SC) (obs: túneis feitos durante a época da 

construção da obra e que deveriam estar lacrados e isolados em relação à água da 

represa). O caso nos interessa de perto, pois a obra Campos Novos e o projeto Tijuco 

Alto compõem uma mesma família de configurações de usinas, com um dos morros 

laterais sendo perfurado na cota baixa (nível do rio antes de barrar) para abrir um 

túnel de desvio; e depois o mesmo morro sendo escavado na cota alta (nível da 

represa) para rasgar o canal de adução do vertedor; apenas o porte do rio Canoas é 

maior do que o do rio Ribeira. 

Na obra de Campos Novos, os agentes econômicos são praticamente os mesmos 

envolvidos com o projeto Tijuco: CNEC de modo direto, e Camargo Correa, que 

participa da empresa de energia VBC, principal sócia de Campos Novos; e também 

participação direta da CBA, e indireta por intermédio do grupo econômico ao qual 

pertence, o grupo Votorantin, que também participa da VBC. 

Acidentes em barragens com vítimas.  Outra tabela montada por Mc Cully é 

ainda mais impressionante, pois são listados quarenta e oito casos de barragens que 
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se acidentaram em duas dúzias de países, desde 1860 até 1995, acidentes que 

provocaram cada um as mortes de dez ou mais pessoas.  

Apesar de um bom número de casos onde houve falha estrutural, a grande 

maioria dos acidentes nessa tabela se deu por extravasamento sobre a crista, inclusive 

o famoso caso de uma altíssima barragem em arco, com 260 metros, em nos Alpes 

Apeninos, Itália.  

Essa seqüência acidental começou por tremores durante o primeiro enchimento 

em 1960, e os primeiros deslizamentos de rochas; no final do ano esvaziaram 

parcialmente a represa, os sismos diminuíram. Em 1962 decidiram encher 

novamente, e aí, após vários sinais precursores cada vez mais fortes, em outubro de 

1963, despencaram rochas num volume estimado de 350 milhões de m3, - o quê por 

sua vez fez formar uma gigantesca onde de detritos por sobre a crista, com mais de 

100 metros de espessura. O prédio não rompeu, mas se tornou uma cachoeira sinistra 

de 360 metros de altura; rio abaixo a enxurrada varreu tudo e matou algo como 2.600 

seres humanos, quase todos moradores do vilarejo de Vaiont. (ref. McCully, pág 114-115)  

O caso mais incrível  - que comprova a desigual relação entre a engenharia e a 

natureza – é o da barragem de rocha, de 36 metros de altura, chamada El Habra na 

Argélia, que provocou ondas de cheia por extravasamento a 1ª.  vez em 1872, sem 

registro de vítimas. Reconstruída, teve um segundo acidente em 1881 que resultou 

em 209 mortes. Foi de novo reconstruída e sofreu um terceiro acidente em 1927, 

quando então foi abandonada. (McCully  pg 120) 

Na mesma lista de quarenta e oito acidentes com mais de dez mortes, o Brasil 

também figura com o caso da barragem de Orós, no Ceará, de terra e rocha, com 54 

metros de altura, que rompeu após passar uns dias com extravasamento sobre a 

crista, e espalhou um enorme volume de água na calha e nas planícies do rio 

Jaguaribe, matando umas mil pessoas. 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
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4.1. “Encha uma represa e inicie um terremoto” 
 

Na metade do século XX, o conhecimento sobre esse tipo de problemas 

[estanqueidade de represas e instabilidade de barragens e de morros marginais, 

especialmente em regiões naturalmente sísmicas], já mostrava outras possibilidades 

de explicação e outras interpretações além das chamadas “forças telúricas”, e das 

contingências ditas “naturais”. Quando Goldsmith e Hildyard publicaram seu 

compêndio pioneiro, utilizaram revistas e congressos dos profissionais da área de 

Terremotos e Sismos induzidos, nas décadas de 1960 e 70, (como o francês Rothé e 

os ingleses Simpson e Gough). Já se sabia então que os tremores induzidos por obras 

poderiam ser decorrentes de dois fatores cruciais, que atuariam de modo 

independente ou combinado: 

1. o peso da massa de água represada sobre o solo e o subsolo  

Por isto, na tabela de 33 casos sísmicos por eles organizada, sobressaem os 

reservatórios com armazenamento de alguns até dezenas de bilhões de m3 de água, o 

mais volumoso Kariba, na África tendo 160 bilhões de m3 de capacidade de 

armazenamento, e que induziu quatro anos o enchimento, um sismo de intensidade 

5.8 na região em torno. 

 

2.- as variações grandes da micro-pressão dentro dos poros das rochas.  

 “ A subida do nível de água num reservatório pode alterar o campo de tensões 

efetivas na massa rochosa, como resultado do aumento das pressões nos poros, e aí 

o desastre pode ocorrer. Esta alteração ocorrerá especialmente ao longo de juntas, 

fraturas e outras fragilidades que liberariam fluxos de água contida nos poros... 

Em ambos os casos ( ação do peso ou das pressões nos poros ) , um aumento 

da área superficial a ser preenchida com a represa aumenta a probabilidade de tais 

choques internos, pois aumenta também a massa rochosa sujeita e essa condição de 

maior stress”    (Rothé, citado em Goldsmith e Hildyard, p.117,118. 
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“Certamente, onde os terremotos foram induzidos pela injeção de fluído em 

alta pressão no subsolo (processo freqüente para armazenar e confinar lixo tóxico) a 

função das mudanças na pressão dos poros foi considerada significativa”. (p.118)  

A propósito desses terremotos ocorridos em Denver, em Rangely, em Dale e em 

Matsushiro, o pesquisador Simpson afirmou que:  

“Deve ser notado que os aumentos na pressão dos poros quando há injeção de 

fluidos são muito maiores do que os acréscimos criados por um reservatório 

profundo.” 

------------------------- 

 

No 4º. Congresso Mundial de Engenharia de Terremotos, em Santiago, Chile, 

1969, o sismologista francês J-P Rothé que já havia publicado um ano antes artigo 

intitulado “Fill a lake, start an earthquake”, (referencia Rothé, 1968) consagrou a 

expressão “Man-made Earthquakes” num artigo onde “ele mostrava que esses 

terremotos mencionados provocados em áreas próximas de barragens, e outros, 

foram, em definitivo, causados pela implantação dos reservatórios”. 
(Goldsmith&Hildyard  p.105) 

 

Os casos mais conhecidos até a edição deste livro pioneiro dos norte-

americanos Goldsmith e Hildyard (1984) ocorreram em obras localizadas em vários 

paises, implantadas entre 1930 e 1974; os dados foram arranjados pelos autores em 

uma tabela com trinta e três situações agrupadas como 

 

“maiores terremotos induzidos por barragens” 

Um grupo de sete eventos no período, com magnitude Richter acima de 5 
pontos :      Koyna, uma barragem de 103 metros de altura, na Índia, o mais intenso 
de todos ; dois na Grécia:      Kremasta 165m, e     Maraton 63 m; dois nos EUA: 
Oroville, CA 236 m, e Hoover, 221 m, no rio Colorado, Arizona;   HsinfengKiang 
105 m na China;      Kariba, 128 m, no rio Zambéze entre os atuais paises africanos 
Zimbabwe e Zâmbia. 
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“terremotos induzidos menos intensos, 

Um grupo com onze eventos, com magnitudes entre 3.2 e 5 pontos na escala 

Richter, ocorridos em barragens com alturas variando de 67 m a 317 metros, 

localizadas nos EUA, Itália, França, Espanha, Iugoslávia, Turquia, antiga União 

Soviética, Nova Zelândia, Austrália e Japão.  

 

Nesses dois grupos, os sismos induzidos ocorreram, a grande maioria, em um 

intervalo de tempo de menos de um ano até três anos após a formação da represa; 

poucos ocorreram em prazos mais longos, de sete até vinte e dois anos após a 

formação das represas.  

São listados na mesma tabela , outros nove casos de Alterações nos micro-

terremotos e nos transientes de sismicidade, quatro casos de atividade sísmica 

decrescente e 17 outros casos possíveis de terem provocado sismos. 

Conforme Goldsmith e Hildyard, (p.111) escreviam em 1984 .. 

(...) “ recentemente foi estabelecido que terremotos podem também ser 

causados quando os reservatórios são esvaziados.” O que é bem ilustrado pelos 

casos conhecidos da população da Califórnia, nas barragens Oroville e Mono Lake.  

Numa outra tabela com os casos reportados de sismicidade induzida por 

barragens com magnitude Richter acima de 4.0 (Mc Cully p. 113) são listados trinta e 

dois casos, cujos reservatórios foram formados entre os anos de 1960 e 1981; a 

grande maioria deles provocou sismos importantes num prazo curto, de um, dois 

anos após o início do enchimento, outros num período maior, de três a oito anos. 

Na mesma lista consta um caso brasileiro de sismo induzido por barragens:  

* o sismo provocado em 1974, de magnitude 4,2 em área sob influencia direta 

de duas represas, das usinas hidrelétricas de Porto Colômbia e Volta Grande , no rio 

Grande, divisa SP-MG, região chamada Triangulo Mineiro. 

------------------------------------------------------------------------------- 
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4.2 Antes de fazer qualquer obra grande, verifique quais 
tipos de sismos e tremores há no local e nas regiões próximas 

 

A preocupação acerca dos sismos e da estabilidade dos terrenos e dos maciços 

montanhosos vem sendo mostrada há muitas décadas por uma parte dos geólogos – 

os que cuidam de Geofísica e da chamada Geologia de Engenharia, e por uma 

pequena parte dos engenheiros - os que trabalham com Mecânica dos Solos, com 

Ondas e Vibrações, com Engenharia de Fundações. 

Principalmente e por razões óbvias, a preocupação é evidente e bem mais 

apurada e sistemática, quando os estudiosos residem em uma região sísmica, ou em 

país onde há pelo menos uma região sísmica, mas se expressa também quando eles 

estudam localidades onde nunca houve registro de tremores de terra.  

A monografia de José Augusto Mioto, publicada pelo I.P.T em 1984, onde são 

mapeadas as regiões e zonas sísmicas do Sudeste Brasileiro, mostra que no Brasil 

também já existe essa preocupação profissional há mais de três décadas. As fontes de 

informação então consultadas pelo especialista, mostram que estudos técnicos foram 

feitos por vários especialistas brasileiros e alguns estrangeiros desde os anos 1940 e 

1950, e se intensificaram desde então, com a realização de Congressos internacionais 

dessas matérias, e ainda mais impulsionados pelo número crescente de eventos 

sísmicos em regiões populosas, com danos e vítimas também crescentes. 

 

Um dos fatores que mais estimulou a formação profissional nessa área de 

Sismologia foi a própria necessidade de se aprofundar e detalhar os estudos e 

projetos das barragens de hidrelétricas e de abastecimento de água diante das 

características especiais destas construções: 

- por causa da detonação e da escavação feita em camadas rochosas,  

- por causa de seu peso a ser suportado pelo subsolo do local escolhido para o 

projeto,  
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-  por causa das diversas ligações da construção do “paredão” em si e da massa 

de água da represa formada, com a estrutura já existente do relevo e do subsolo 

terrestre. 

No caso da indústria petrolífera, contemporânea da indústria elétrica, a 

Sismologia foi também utilizada para o conhecimento das camadas mais profundas – 

e aí no caso, utilizando-se do expediente de emitir ondas mecânicas e de provocar 

pequenos sismos e medir a propagação e as variações de direção e de velocidade de 

tais impactos mecânicos. Outra atividade moderna que fez aumentar ainda mais o 

interesse pelo risco sísmico foi a construção de centrais elétricas nucleares, por causa 

do seu grande peso estrutural e das fundações, e do seu elevado grau de risco caso 

haja ruptura dos prédios de contenção do reator e das tubulações e vasos do chamado 

circuito primário, onde há radiatividade alta. 

Pois bem, isso aponta para a necessidade , a obrigação de serem estudados 

todos estes aspectos. É o quê não foi feito no EIA apresentado ao Ibama , e por isto 

mesmo detalharemos o assunto um pouco mais a seguir.  

O Vale do Ribeira do Iguape e seu estuário fazem  parte 
da história sísmica do Sudeste brasileiro, 
e já houve alguns sismos mais fortes lá perto... 
 
Num dos mapas apresentados por Mioto, baseado em estudos publicados em 

1979 por pesquisadores da UnB ele desenha entre os Estados do Espírito Santo, Mato 

Grosso do Sul e Santa Catarina, os traçados de várias linhas englobando trechos 

regionais com a mesma intensidade sísmica. (ver na página seguinte). 

São atribuídos às varias porções do território, os graus crescentes de intensidade 

II, III, IV, V, VI e VII na escala Mercator Modificada, e ficam visíveis no mapa: 

- dois trechos de maior intensidade VII MM : na Serra do Espinhaço, a nordeste 

de BH, no quadrilátero 18º - 19º Sul, 43º. 44º. Oeste; e na divisa MG-SP, em ambas 

as margens do rio Grande, próximo da foz do rio Pardo, no quadrilátero 19º. 20º. Sul, 

48º. 49º. Oeste.  
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      [extraído de MIOTO, 1984, pg 21] 
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- e sete trechos de segunda maior intensidade VI MM, um no litoral do RJ perto 

da foz do Rio Paraíba do Sul (paralelo 22º. Sul), dois em MG, um na região de 

Divinópolis, outro na região de Baependi; um englobando a ilha de Santa Catarina e 

a costa continental próxima, e dois em São Paulo, um abrangendo bom trecho da 

Mantiqueira em torno de Espírito santo do Pinhal até a fronteira de MG, Andradas e 

Poços de Caldas, e 

 - um pequeno trecho com isolínea de segunda intensidade maior VI MM no 

extremo Sul do Estado, uma faixa ao longo do meridiano 48º. Oeste, englobando 

Cananéia, o litoral e o oceano até Iguape, e o estuário do Ribeira até Registro. 

 

Nessa região que nos interessa particularmente para a análise do EIA de Tijuco 

Alto, vale registrar que ali perto,  entre os meridianos 49º. E 50º. Oeste, em torno de 

Curitiba é assinalada uma isolínea de intensidade média V MM , e que essas duas 

áreas estão circundadas por uma isolínea ampla de intensidade média IV, e que 

engloba quase toda a bacia do Ribeira do Iguape, e no Paraná, a região de Ponta 

Grossa, e o litoral.  

Confirmando esta representação cartográfica aproximada, em outro mapa (Mioto, 

pg 22) na mesma região entre os Estados do ES, MS e SC são assinalados vinte 

epicentros dos quais dois com magnitude mb 4,8 (Campos, RJ) e 5,1 (E.S. Pinhal, 

SP) e os demais com magnitudes 3,2 a 4,4.  

Dentre esses, vale destacar a indicação de dois sismos afetando diretamente o 

Vale do Ribeira, um deles com epicentro perto da Ilha Comprida, e outro com 

epicentro perto de Barra do Turvo. 

No quadro montado pelo pesquisador Mioto com o histórico de 47 sismos 

registrados nessa região do Brasil, entre os paralelos 20 a 26º Sul, e 41 a 48º Oeste, 

desde o séc XVIII até 1982, (quadro 2, pg 20) vemos que : 

# o primeiro sismo compilado em seis fontes de informação referenciadas foi  

em Cananéia, em 09 de maio de 1789, com intensidade na faixa V a VI MM; um 

outro foi registrado em 18 de julho de 1946, com intensidade IV a V MM.  
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# ali perto, em Itanhaém, registrou-se um sismo de intensidade IV a V em 02 de 

fevereiro de 1915. 

# três eventos são indicados na tabela como sismos induzidos por barragens: 

Furnas, no rio Grande, MG, em 15 de novembro de 1966, com intensidade IV a 

V MM, poucos anos após o enchimento da represa; Carmo do Cajuru, no rio Pará, 

MG, em 23 de janeiro de 1972, com intensidade VI; e Paraibuna , SP, em 16 de 

novembro de 1977, com intensidade IV MM. 

# pelo menos quatro outros foram registrados em municípios próximos de 

represas de hidrelétricas: em 18 de janeiro de 1981, Passos, MG, em 11 de 

setembro de 1981, Alfenas,MG, em 02 de maio de 1982, Caconde, SP, e em 25 de 

agosto de 1982, Araxá, MG. 

 
Os sismos induzidos por barragens  e reservatórios 
fazem parte do registro sísmico da região Sudeste. 
 
 
 
4.3. E como foi tratada a no EIA a sismicidade do local? 
E a sismicidade induzida pela obra? 
 

No Brasil e para a região do Ribeira do Iguape, não é difícil hoje compilar 

eventos sísmicos já registrados e as zonas sísmicas já interpretadas. Desde 1984, essa 

tarefa foi sendo facilitada, quando o especialista em Geofísica José Augusto Mioto, 

publicou o seu Mapa de Risco Sísmico do Sudeste brasileiro. O qual, pelo visto, o 

CNEC não consultou, - ou então, teria achado que se pode desprezar tais 

mapeamentos para fazer uma barragem e depois mais três numa região com esse tipo 

de vulnerabilidade. 

No Item 12.1.2.4 do EIA, tratado como um mero sub item do diagnostico geral 

da Área de Influencia Direta, fazem uma compilação de eventos sísmicos naturais ou 

que foram considerados naturais, e que foram registrados na região do baixo Ribeira 

até a faixa litorânea de Cananéia a Iguape. 
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No caso da sismicidade induzida os autores do EIA apenas citam (a partir de 

um artigo técnico consultado), uma formulação de equações físicas, uma modelagem 

probabilística, sem qualquer aplicação no caso prático Tijuco Alto, sem qualquer 

menção à experiência brasileira e ao enorme acervo internacional na matéria. 

Na realidade, nos anos 1970, esse tópico já era profissionalmente estudado. Em 

1979 realizou-se em São Paulo, o primeiro Simpósio sobre Sismicidade Natural e 

Induzida , e na sua ata pode-se recolher elementos preciosos para o caso que hoje, em 

2007, vinte e oito anos depois, se desenrola com o licenciamento do projeto Tijuco 

Alto. O pesquisador L. Valenzuela, citado na monografia de Mioto, considerando o 

universo de barragens então existentes, bem menor e menos diversificado do que o 

atual (2007), assim expressa os casos em que seria possível a “dispensa” da 

necessidade de proceder análises sísmicas nas áreas das represas: 

“Parece lógico concluir que para a maioria das barragens de terra e 

enrocamento de pequena e mediana altura no Brasil, não é necessário efetuar 

análises sísmicas da estabilidade dos taludes, a menos que se trate de casos 

especiais.”  Mais adiante, ao comentar alguns dos tais casos especiais, o mesmo 

pesquisador aconselha a realização de uma    “análise global do problema sísmico”, 

em locais de implantação de barragens   “onde existem evidências técnicas 

(geológicas, tectônicas, sismológicas ou geotécnicas)  de que um eventual sismo – 

incluindo o caso de um deslocamento de falhas- pudesse representar uma solicitação 

significativa e provável”. (Mioto,1984,pg.40) 

Já havíamos destacado antes nesse parecer, que a CESP havia encomendado ao 

I.P.T., em 1990, um estudo específico sobre quais os trechos mais prováveis de 

escorregamento de taludes nas margens e nos morros que ficariam localizados no 

entorno de cada uma das três represas projetadas (rio abaixo do local projetado para 

Tijuco Alto). Reafirmamos nesse ponto, que a CBA – e qualquer outra empresa que 

pretenda construir barragens nesse rio, nesse trecho desse rio - deveria ter 

encomendado estudos equivalentes a estes ou ainda mais detalhados, para a área 

prevista para a barragem e a represa de Tijuco Alto. 



Parecer independente sobre o licenciamento ambiental do projeto da Hidrelétrica Tijuco Alto, no rio Ribeira 
do Iguape (PR-SP), e sobre seus riscos para o povo e sua região      [ SEVA, RICK, MINELLO, março 2007] 

 80

Estaria a CESP equivocada ao encomendar tais estudos  
sobre escorregamentos de taludes na área das represas ? 
Ou ...simplesmente se rendeu à dura realidade  
da probabilidade de acidentes em obras de hidrelétricas? 
 

Um pouco distante dali, mas no mesmo Estado de São Paulo, na passagem dos 

anos 1970 para 1980, os moradores nos municípios de Paraibuna e vizinhos sabiam 

das centenas de escorregamentos nas margens das duas represas e na sua 

interligação, e haviam sentido vários episódios de tremores de terra. Como é comum 

acontecer em locais similares pelo mundo afora, os tremores provocados pela nova 

represa podem fazer escorregar pedaços de morros, às vezes vertentes inteiras mais 

íngremes, ou rochas soltas ou blocos de terreno mais leve, instável.  

Mas pode ocorrer também uma outra seqüência: um ou vários escorregamentos 

provocados por outros fatores (por exemplo, pela erosão das águas de chuva, ou por 

ondas mecânicas originadas de explosões em atividades de mineração) joguem na 

represa uma massa tal de terra e rochas que provocaria grandes ondas na superficie 

do lago e alguns tremores nas imediações. 

Um outro Relatório da Divisão de Geologia do I.P.T. com data de 1981, 

analisava as causas e as conseqüências das alterações verificadas em Paraibuna, 

indicando um total de 2.780 escorregamentos. Por isso mesmo, a CESP, que em 1990 

ainda era a “dona” dos eixos Itaoca , Funil e Batatal, estava mais do que precavida 

contra esse tipo de problemas e assim teve a lucidez de encomendar estudos 

adicionais antes de seguir com os procedimentos para o pedido de licença ambiental. 

Deveria também a CBA reavaliar, ou ser obrigada pelas autoridades a fazê-lo, a 

sua decisão de prosseguir ou não com o investimento, em função do risco maior ou 

menor indicado pelos resultados desses estudos específicos ?  

Porque não levam em conta o quê está formulado e proposto nesses relatórios 

técnicos, como os do I.P.T., - que foram resultantes de pesquisas sérias? 
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Porque grandes empresas como a CBA e o CNEC desprezam as estimativas e as 

recomendações feitas por pessoal experiente? Porque não reconhecem esse grande 

acervo de conhecimento sobre a área e sobre esse tipo de problema geotécnico? 

Como podem as empresas ignorar uma preocupação da CESP , oportuna e 

legítima, sobre problemas prováveis em áreas que são similares ou comparáveis às 

do Tijuco Alto? Afinal o estudo do IPT se deteve em uma represa (Itaoca) que seria 

vizinha de Tijuco, logo rio abaixo. 

Vimos também como não foi seguida nem levada em conta uma recomendação 

de um especialista, registrada na ata de um Simpósio realizado vinte e oito anos atrás. 

Cabe questionar: Porque? O pesquisador Valenzuela acaso estava errado? 

Ou será que os problemas geotécnicos identificados no passado recente 

melhoraram sozinhos? Ou, por acaso, são problemas que possam agora ser 

desmentidos, ou negados, pelo avanço do conhecimento? 

Ora, o projeto de Tijuco Alto prevê um paredão de enrocamento com quase 140 

metros e jamais poderia ser considerado de pequena ou mediana altura! Mesmo que 

essa barragem projetada fosse, nessa hipótese absurda, considerada medianamente 

alta, seria certamente um daqueles casos especiais, - já que o terreno na área do eixo 

da barragem e em grandes trechos do possível reservatório é vulnerável; - já que toda 

a região está próxima de zonas classificadas como sísmicas ou sismo-tectônicas nos 

mapas e compilações de Mioto, 1984, válidos para a região Sudeste do Brasil. 

Quando da primeira tentativa de licenciamento de Tijuco Alto, o EIA então 

elaborado pela empresa Intertechne e apresentado à Secretaria de Meio Ambiente de 

SP já padecia desta lacuna gritante – e o fato já havia sido apontado na época em que 

circulavam pelas instâncias ambientais do Estado e pelo Consema, este estudo ou a 

sua versão resumida, o RIMA.  

Em 1993, o pesquisador Célio Bermann, hoje livre-docente na área de Energia 

da USP, divulgava parecer técnico sobre aquele R.I.M.A. elaborado pela Intertechne, 

no qual comenta com precisão o significado dessa nociva operação intelectual 

perpetrada pelos seus autores. Um dos enigmas assinados pelos autores daquele 



Parecer independente sobre o licenciamento ambiental do projeto da Hidrelétrica Tijuco Alto, no rio Ribeira 
do Iguape (PR-SP), e sobre seus riscos para o povo e sua região      [ SEVA, RICK, MINELLO, março 2007] 

 82

relatório, era prometer que, diante de eventuais riscos de sismos na área de Tijuco 

Alto, o empreendedor tomaria a providência de fazer o monitoramento sísmico do 

entorno da represa. (!).  Conforme decifrou, na época o prof  Bermann: 

“Ou seja : a possibilidade de ocorrência de sismos induzidos pela construção 

de barragens eventualmente (???) existe. Então, vamos construí-la antes, para ver 

depois o quê acontece”   
(ver no anexo 2, trechos integrais do parecer de BERMANN, 1993)  

A promessa de monitoramento foi retomada no novo EIA, feito pelo CNEC, 

quinze anos depois... 

------------------------------------------------------------------------------- 

4.4. As ombreiras do paredão e as bocas de grutas: 
tampar com concreto? injetar cimento? 

 

Quem já observou a área do entorno da represa projetada de Tijuco Alto e os 

locais para as obras principais da construção da usina, notou que dentre os vários 

locais que ficariam sob lâmina d’água bem espessa , chamam a atenção ** a área 

onde o projetado “paredão” ficaria ancorado, engastado, e também ** a boca da mina 

do Rocha. Em ambos os casos, e talvez possa ocorrer em muitos outros, o cenário 

está formado para que hajam fugas de água, “buracos” mesmo, que farão esvaziar de 

algum modo, por um ou alguns pontos no fundo e nas laterais da represa, que 

acabariam funcionando como verdadeiros ralos.  

Prevendo esses problemas, o EIA promete que o empreendedor vai concretar as 

ombreiras minimizando as fugas (pasta 14.pag 35) , e que vai selar a boca da mina do 

Rocha, que é a entrada atual daquela gruta. (Item 12.1.1.4 pag 3) 

* Nas imediações da gruta da mina do Rocha. 

Aparentemente poderia haver sentido em fazer algum tipo de 

impermeabilização na boca da mina do Rocha, que continua com uma galeria de 

dezenas de metros de fundura, com dois metros e pouco de altura e outro tanto de 
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largura. Se esta “rolha de concreto” fosse totalmente eficaz, a galeria de acesso da 

Mina do Rocha e sua caverna não receberiam uma gota de água (pela galeria). 

Mas, receberiam vários fluxos de água vindos por outras rotas.  

Como se trata de uma caverna – todas tem alguma ou várias comunicações com 

o relevo, aberturas ou passagens para o exterior - por elas é que viria a água. A 

“rolha” na realidade não tamparia uma abertura natural da gruta, e sim uma abertura 

feita pelos operários e pelos explosivos da indústria da mineração. As aberturas 

naturais continuariam lá, esperando subir a cota da represa.... 

* Nas proximidades do eixo da barragem, do paredão. Se cada uma dessas 

tentativas de impermeabilização fosse totalmente eficaz nas proximidades da 

barragem, se de fato somente essas impermeabilizações previamente feitas 

resolvessem o problema , aí sim este paredão construído e suas fundações e 

ancoragens nas laterais nunca seriam umedecidos por água vinda dos maciços 

montanhosos de um lado e de outro.  

Podemos até supor que a percolação própria, típica de todas as barragens de 

enrocamento e que também ocorre em prédios de concreto, não geraria fluxos de 

água tão significativos a ponto de empapar as ombreiras do paredão. 

Pode-se contra-argumentar que tudo isso é teórico, só aconteceria se as medidas 

técnicas adotadas a tempo fossem totalmente eficazes, o quê convenhamos, pela 

condição atual do problema geotécnico local e da sua prospecção, é impossível. 

Portanto, vamos avançar nessa linha de investigação já sabendo, de antemão, que: 

essas várias fugas de água aconteceriam, de um modo ou de outro! 

----------------------------------- 

Na prática ninguém garante hoje que um determinado trecho daquela localidade 

ficará (um dia, nem se sabe ao certo quando) impermeável, lacrado, nem garante que 

não haverá rachaduras com a série de depleções da massa de água ao longo das 

estações do ano e das variações operacionais da usina. Também não podemos 

garantir, mas é bem provável que se formem diferenciais de pressão entre a parte de 

dentro e a parte de fora das “rolhas” que forem colocadas.  
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No mundo da incerteza, é a vez de contarmos com o raciocínio lógico e com o 

conhecimento já adquirido há décadas pelos profissionais do ramo, e admitir que, no 

Tijuco Alto, se construída a barragem com a adoção dessas medidas de injeção de 

cimento, e se enchida a represa em tempo relativamente curto de 10 meses, aí então 

serão quatro, em vez de dois tipos de fatores a atuar no sentido da instabilização 

interna dos maciços e demais “acomodações” do terreno. 

 

1. - o peso da coluna d’água, principalmente nos trechos mais profundos da 

represa, ao longo da calha do rio Ribeira (120 metros no paredão da barragem) e de 

seus numerosos braços (alguns com 50, 60, 70 metros de profundidade)  

 

2. em adição ao peso da água, o peso crescente do material sólido trazido pelo 

rio, incluindo seixos, pedras, areia, barro, matéria orgânica sedimentável e detritos; - 

o quê, em certa passagem do EIA ( pasta 14, pág 47) é avaliado como sendo um 

“impacto positivo” da obra, já que a barragem paralisaria o transporte rio abaixo dos 

resíduos contaminados pelos restos da mineração. 

3. - o aumento da pressão nos poros rochosos  e conseqüentes instabilidades em 

cadeia nas rochas do subsolo inundado e do subsolo no entorno próximo;  

4. - e a radical variação de pressão justamente nas cavidades e poros onde se 

fizer a injeção de cimento, inclusive porque a cura do cimento não é imediata nem 

essa cura tem um tempo certo, cronometrado para se completar.  
[obs: a este propósito, bastaria lembrarmos das condições de contato eventual da argamassa de 

cimento com a umidade das camadas saturadas do lençol freático, ou com a água escoando pelos dutos 
cársticos ou pelas fissuras nas rochas] . 

 
Se os eventos ocorrerem conforme essa previsão, isto faria também aumentar a 

probabilidade de escorregamentos de terra e rocha para dentro da represa e 

aumentar também a probabilidade de sismos, que podem se propagar a partir de 

movimentações e acomodações de terreno e de substratos rochosos no interior dos 

maciços montanhosos e até mesmo no “piso” da represa, sob ela.  
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Se adotarem as medidas prometidas no EIA, vai se gastar um tanto de cimento e 

de concreto a mais do que o usual para as dimensões da obra; haverá um maior 

consumo de recursos naturais e de energia. Mesmo que os efeitos disto ocorram em 

outras localidades, a somatória é de uma maior degradação ambiental durante a 

produção e o transporte desses materiais a mais. 

 
Para a empresa, isso poderia representar estimativas contábeis de aumento de 

custo, e aumentos inviabilizariam a base econômica da decisão de construir.  
 
Mas, o costume adquirido, quase o método adotado, é o de “externalizar” todos 

os custos possíveis dentre esses vários itens de despesa e de prejuízo. Ou seja: 
* transferir prejuízos para outras regiões , outros segmentos da sociedade. 
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5. Pontos fortes para encaminhar 
 

 

Esclarecimento prévio dos autores: A avaliação do EIA propriamente dita já se 

concluiu no capítulo 4 desse parecer. O quê se segue, essas últimas dez páginas, pode 

ser considerado como uma contribuição mais especulativa e mais propositiva, cujo 

sentido geral é : - a hipótese de concessão de Licenças para Tijuco Alto, e depois 

para Itaoca, Funil e Batatal é algo a ser repudiado com fundamentos e com 

veemência. A ponto de ser aqui recomendada  

# uma ampliação do debate público e das ações políticas sobre esse 

licenciamento, pondo também na berlinda a decisão de investimento por parte 

da indústria eletro-intensiva, e a necessária avaliação rigorosa do prejuízo que 

sofre ou pode sofrer  o país com a exportação de alumínio. 

 

Especificamente na lide ambiental, o escopo de atuação do Ibama é bem restrito 

e seu critério de preservação conciliada com impactos positivos e com 

compensações, muitas vezes resulta desumano, ou anti-humano. Parece nunca ser 

priorizado o drama humano de empobrecer mais gente, de perder mais terra e mais 

patrimônio. 

Nos campos do Direito de vizinhança, dos Direitos difusos dos cidadãos, e do 

Direito Civil, esse tipo de projeto, seu licenciamento e sua implantação são também 

campos férteis de negociações e de litígios. Como costumam ocorrer prejuízos, 

lucros cessantes, como se fazem negócios com terras, patrimônios construídos, 

jazidas, pode haver logro, coação, estelionato, etc... 

Enfim, podem ser cometidos crimes, e esses amplos campos deviam ser o 

terreno jurídico da defesa dos cidadãos, que o Ibama jamais terá condições de cuidar. 
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5.1. Inviabilidade da LP que seria concedida com base nesse EIA.  
Estudos feitos na cota 290 metros – ao invés de 300metros 

 

Houve no EIA e pode persistir no licenciamento caso seja concedido, 

manipulação deliberada da informação sobre cotas de operação, mínimas e 

máximas da represa e ausência total das informações rigorosas sobre a altimetria 

das propriedades a serem atingidas pelas obras e pela represa (até cota 300) e das 

demais propriedades que deveriam ser desativadas pois estariam na faixa de 100 

metros a ser declarada APP na orla da represa e destinada a plantio de mata ciliar (ou 

faixa de 30 metros  em área urbana, caso de Cerro Azul); porém ... 

- os estudos das conseqüências hidrogeológicas ( IPT 1997) foi todo feito com a 

represa na cota 290 metros;  

Conforme estimativas dos geólogos, conhecedores da região, os lençóis 

freáticos acompanhando naquele trecho o rio Ribeira e seus afluentes passariam da 

faixa atual [entre uma patamar bem abaixo dessa linha arbitrária de 290 metros até 

uma cota da ordem 420 metros]  – para uma nova faixa saturada que ocuparia mais 

uma faixa de subsolo acima, estimada de 350 a 450 metros de altitude.  

- como convém às empresas exagerar o possível efeito moderador de ondas 

de cheia, - rio abaixo e principalmente, logo abaixo, onde ficam as duas cidades 

Adrianópolis e Ribeira - diz-se que os dez metros entre a cota 290 e a cota 300 

metros são justamente para o amortecimento , a acomodação da onda de cheia que 

venha de rio acima.  

Se a empresa argumenta que o “volume disponível para acumulação” na represa 

entre as cotas 290 e 300 metros será destinado justamente ao amortecimento de 

vazões extras que cheguem em dias de muita chuva rio acima, isso quer dizer que 

em alguns dias do ano, talvez por algumas semanas a cada ano,  
a represa vai operar na cota 300 metros, ou próximo.  
 

Portanto, várias das conseqüências estudadas para o lago na cota 290 

acontecerão de outro modo, em outras altitudes, e isso também fará com que as 
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camadas saturadas de água subam ainda mais, além da elevação prevista pelos 

técnicos do IPT no relatório de 1997. 

E, para complicar ainda mais a situação errônea em que se colocaram o CNEC e 

a CBA, não refazendo os estudos na cota 300: ficou claro, pela própria argumentação 

por eles usada no tal controle de cheias, que durante o ano, ocorrerão variações entre 

as duas cotas 290 e 300. Isto além das variações que se possa esperar provavelmente 

do nível d’água para baixo de 290 metros, em anos menos chuvosos. 

Esta depleção de pelo menos 10 metros e as depleções de às vezes, 20, 30 

metros no espelho d’água teriam efeitos notáveis sobre a hidrologia e a estabilidade 

mecânica dos terrenos alagados e ribeirinhos da represa e de seus subsolos...  

p.ex , a elevação proporcional das altitudes das zonas rochosas e de solo 

saturadas de água ainda mais para cima, eventualmente dez metros mais acima 

p.ex.  um aumento na pressão da coluna d’água em 10 metros, nada desprezível, 

em todo o fundo da represa - o quê nunca foi considerado em qualquer estudo. 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

5.2. Inviabilidade de licenciar tais obras no rio Ribeira – 
A ausência de menção da possibilidade de acidente,   

a ausência de uma engenharia responsável 
 

Sobre critérios e limites de uma engenharia responsável. Muito se fala de 

“fazer como os países avançados”, de se ter como exemplo a ser seguido as 

sociedades modernas do outro hemisfério. Se tal disposição fosse aplicada aqui na 

etapa de autorização e licença de hidrelétricas, do modo como é praticada nos EUA 

ou na Alemanha, ou no Japão, o fato é que dezenas de projetos simplesmente não 

passariam da fase de estudo de viabilidade, jamais seriam licitados, nem teriam 

outorgadas licenças de exploração, muito menos licenças ambientais. Como é 

impossível se demonstrar isso no espaço e no espírito de um parecer como esse , 

passamos a compilar contribuições técnicas e opiniões experimentadas de outros 
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estudiosos. Por exemplo, o especialista em sismologia Jansen citado por McCully em 

seu compêndio “Rios Silenciados”: 

“Construir uma barragem totalmente segura é simplesmente impossível. 

Escreve Mc Cully: “O funcionário especializado americano Robert Jansen diz 

que as barragens exigem uma engenharia defensiva, a qual significa listar cada 

força imaginável que possa ser imposta à obra e ao terreno, significa o exame de 

cada cenário, de cada conjunto de circunstâncias possíveis, e a incorporação de 

elementos defensivos a cada condição especifica de projeto. Isto é claramente uma 

meta inatingível.” “No mundo real, o grau adotado de “engenharia defensiva” na 

elaboração dos projetos de uma barragem é para ser decidido pela Economia. 

Quanto mais segura a barragem – maior a capacidade de seus vertedores em escoar 

as grandes cheias do rio, melhor a qualidade de seus materiais de construção, mais 

extensa e minuciosa a exploração e pesquisa da geologia local – mais ainda a 

barragem custará.” (pg.121) 

A admissão da possibilidade de acidentes e as estimativas de suas 

conseqüências constituem procedimento usual e até recomendado pelas empresas 

seguradoras, para ser adotado pelos financiadores de investimentos com algum grau 

de risco e de longo prazo de maturação, como são as hidrelétricas. 

Se houvesse, por parte do CNEC e da CBA a mesma disposição de salvaguarda, 

deveriam ter incluído explicitamente no estudo. se houver ainda a preocupação por 

parte do Ibama, este deve exigir separadamente do EIA, um estudo de risco e das 

conseqüências. E, pelo princípio da precaução e da independência de veredictos, 

deveria a agência licenciadora procurar também realizar por seus meios ou de algum 

outro setor de governo, um estudo independente para cotejar com aquele documento 

que for entregue pelas empresas que solicitam a licença. 

Talvez fosse necessária obter de um Juiz uma “obrigação de fazer”, como numa 

Ação Civil Pública, para se conseguir obrigar as agências ambientais mudar de 

patamar no licenciamento desse tipo de obra. Que, no licenciamento ambiental, as 

agências priorizem os critérios de risco, de integridade, e de degradação ameaçando 
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grupos humanos. Isto não é problema de degradação nem de “impacto” ambiental, 

nem de poluição, nem de preservação de espécie silvestre; se bem que...milhares de 

humanos ali ameaçados continuam sendo exemplares de uma espécie animal. 

Portanto faz parte da autorização de obras desse tipo, solicitar avaliações de 

risco e compará-las, mobilizar conhecimentos e acervos da defesa civil e de auditores 

especializados em seguros, indenizações, etc..pois é isso que estará em jogo se 

acidente de algum tipo vier a ocorrer posteriormente. 

Se concedida a Licença Prévia apesar dessa lacuna crucial, caberia ainda entrar 

com pedido de embargo na Justiça Comum, e poderia ser fundado no desrespeito aos 

Direitos de vizinhança, e na ameaça à integridade das pessoas e do patrimônio. 

No EIA, (12.1.1.4) os itens clássicos de saneamento básico urbano são 

desvalorizados; em geral são omitidos no diagnóstico e nas propostas de mitigação e 

compensação. Em Cerro Azul apenas constatam que não há coleta nem tratamento de 

esgotos, mas nem mencionam o rio Ponta Grossa que já está um tanto poluído.  

A captação de água das cidades é estudada de modo superficial: a de Cerro 

Azul, no rio Ponta Grossa acima da cidade “não seria afetada”. As captações d’água 

de Ribeira e de Adrianópolis, sabemos que seriam muito transtornadas na fase de 

construção e de enchimento, e teriam risco ou custos maiores  depois, na operação.  

Mas o EIA vai tentando desmentir os problemas certeiros no tempo do 

enchimento da represa, durante o qual prometem soltar pelo menos uma tal “vazão 

sanitária”, 15 m3 de água por segundo, (segundo o EIA, seria a metade da vazão 

mínima de referência a “Q 7,10”). A empresa iria liberar, através dos túneis de 

desvio, um mínimo de água para quem está rio abaixo, metade da vazão que o rio 

tem nas épocas mais secas,supondo que isso diluiria o esgoto.  

Enfim, para coroar a imprevidência manifesta nos termos do EIA, simplesmente 

não se menciona qualquer risco de acidentes durante a construção da barragem e 

demais obras civis, nem mesmo o aumento do tráfego de veículos pesados, e nem o 

uso freqüente de cargas explosivas poderosas durante as fases de escavação e de 

obtenção de rochas e brita, fatos notáveis e corriqueiros nos canteiros de obras! 
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Somente esses pontos acima mencionados já desmerecem as práticas éticas e 

técnicas aqui defendidas, sob a síntese dessa expressão    engenharia responsável.  

Isto tornaria esse EIA provavelmente inaceitável para qualquer agência 

licenciadora em qualquer país com cidadãos informados, e que estivesse sob o 

mando efetivo de um governo responsável pela consistência e rigor de suas outorgas 

e autorizações. Só que – este cenário político avançadíssimo que imaginamos exigiria 

uma outra valorização da participação popular, das entidades e dos estudiosos não 

empresariais. A democracia e o conhecimento importam sim, mais do que a suposta 

racionalidade técnica e econômica, a qual é um jargão abstrato adotado por 

engenheiros, economistas e advogados, quando servem empresas desrespeitadoras 

dos direitos alheiros, das pessoas, dos cidadãos. Empresas que há anos resistem a 

admitir a existência de numerosos interlocutores, que renegam a necessidade extrema 

de manter canais legítimos de negociação com todos os interesses.  

Pois bem, a omissão no EIA dos fatores de fragilidade do terreno local e do alto 

risco da construção e operação; e toda a questão que abordamos da insegurança 

pública indicam fortemente 

a inviabilidade técnica e de segurança dessa obra e das demais previstas 

para este trecho do Ribeira!  

Porém, se o empreendedor assim chamado demonstrou que ela é 

economicamente e tecnicamente viável, a ANEEL ou o antigo DNAEE aprovaram 

essa viabilidade, e se o Ibama concede a licença ambiental, aí então qual margem de 

ação ainda caberia ao Estado ??? 

Muitas, se um de seus propósitos fosse a promoção do direito pleno dos 

cidadãos, se decidisse utilizar critérios de justiça e de precaução quanto ao ser 

humano -e não somente o critério de valor econômico, nem secundariamente, o 

critério de restrição ambiental. Ajuda-nos nessa passagem o cientista político 

Gilberto Dupas, da USP, escrevendo há sete anos, quando estava no auge a pressão 

pela privatização de recursos públicos e pela des-responsabilização ambiental e 

trabalhista das empresas: 
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“ Com a informatização das sociedades, encontra-se o instrumento “sonhado” 

para o controle e a regulamentação do sistema de mercado, abrangendo até o 

próprio saber, agora regido exclusivamente pelo princípio de desempenho. A única 

oportunidade para decidir com conhecimento de causa seria garantir ao público 

acesso livre às memórias e aos bancos de dados, permitindo jogos de linguagem 

entre atores com informação completa.” 

“Na sociedade pós-moderna, o Estado, se autêntico representante da sociedade 

civil, deveria ter a função de garantir essas condições que permitam fazer prevalecer 

a justiça sobre o valor econômico. ... De modo geral, no entanto, o Estado atual 

contém e expressa, principalmente, os interesses das categorias dominantes da 

economia global, daquelas que controlam o capital.”              [Dupas, 2000, pg.134]  

O quê, lamentavelmente aplica-se bem ao caso específico desse licenciamento 

do projeto Tijuco Alto, e também se aplica a este governo federal, o qual se revela 

aos olhos atentos como sendo cada vez mais sendo “pautado” por interesses 

expressos nos discursos “clichês” das corporações privadas.  

------------------------------------------------------------------------------- 

5.3. Ao governo cabe priorizar e exigir prioridade 
para a responsabilidade diante dos riscos 

 

A sociedade é de risco, a era é a do risco tecnológico, é o que nos asseguram 

analistas destacados de todas as tendências; já estudamos isto anteriormente, é o que 

mais alarma é ver que veredictos e proposições relevantes, e que há vinte anos já 

estavam em atraso, continuam sem o devido encaminhamento. O trecho a seguir, 

elaborado por um dos autores desse parecer, foi publicado em revista periódica de 

importante fundação de apoio ao governo estadual, aqui em São Paulo há 18 anos.  

“Todas as oportunidades de decisão tecnológica, inclusive a respeito da 

continuidade das atuais atividades produtivas, devem ser examinadas explicita e 

deliberadamente do ponto  de vista do risco e dos acidentes possíveis, e isto feito não 

apenas por essa ou aquela instituição de pesquisa, fundação ou universidade .  
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Mesmo que num determinado país ou região ainda não tenha ocorrido nada de 

muito grave, o fato de existirem tais e tais instalações e trajetos de risco exige que se 

faça o rastreamento de eventos ocorridos no passado em todas as atividades 

similares e comparáveis.  

Exige que se acompanhem os incidentes freqüentes e recorrentes , e que se 

destaque devidamente a advertência dos sinais precursores que os acidentes emitem 

horas ou meses antes de acontecerem. 

E, se toda essa informação, delicadíssima e tão necessária, for francamente 

socializada e debatida, sem restrições mesquinhas nem paranóias, estaremos então 

no patamar mínimo para se combater o risco tecnológico.”  [ SEVA, 1989, pg 79/80]  

------------------------------------------ 

“A competência profissional e a mobilização social em torno do risco 

tecnológico são ainda bastante deficientes em face da urgência e da dimensão das 

providências necessárias.  

Diante do risco, não há “panacéias” nem “softwares” salvadores; e , muito 

menos, se pode traçar e cumprir planos detalhados... 

 a não ser para retirar e evacuar as populações devidamente esclarecidas e 

treinadas anteriormente nos exercícios simulados”.  

“Se  as dimensões da ameaça ou do acidente ocorrido –ou possível de ocorrer- 

são em algum momento omitidas, ou falseadas, em momentos subseqüentes pode 

desmoronar toda legitimidade; e então, a convergência e a concatenação de 

esforços de socorro e de reconstrução serão certamente confusas e até mesmo, 

algumas terminem sendo inviáveis”. 

--------------------------------------------------- 

“Se a opinião e aspiração de certos agrupamentos sociais com relação ao 

risco atual e aos novos focos de ameaça forem reconhecidas como parte interessada 

em primeira instância -  e –  
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- se tais agrupamentos de gente, com algum peso político, recusam projetos, 

conseguem embargos, ou, podem até agir diretamente contra certos programas e 

certas opções consideradas de alto risco – 

- aí, o quê resultaria por fim, ao cabo de algumas lutas, seria uma diminuição 

de vários riscos locais?  

E isso então significaria que tais parcelas da sociedade têm mais a contribuir 

para a segurança coletiva do que o próprio Estado, que propõe cenários arriscados, 

que costuma endossar propostas arriscadas feitas por empresas?” [Sevá, 1989, pp.82/83] 

------------------------------------------------------------------ 

Feitas tais reflexões para alargar nosso horizonte de proposições, e feitas 

algumas especulações necessárias, agora fica mais admissível se estabelecer que  

- se forem feitos sobre os projetos TA e demais no Ribeira 
 os estudos corretos de riscos e conseqüências, 
 
- o seu resultado só pode apontar para que o poder público  
decida não licenciar nenhuma das quatro barragens... 
 

Caso contrário, se licenciar, o poder público estaria contribuindo para a 

insegurança publica e patrimonial dos moradores e proprietários futuros na área da 

represa, nas cidades de Ribeira e Adrianópolis e em muitos trechos rio abaixo!!! 

------------------------------------------------------------------------------- 

5.4. Afastar vícios do processo de licenciamento: 
Vistoria técnica do Ibama 

ou publicização da parceria governo - empresas? 
 

No EIA, o item “histórico do projeto” menciona que no 1º semestre 2004, após 

a CBA ter nomeado o CNEC para cuidar do caso em Brasília, as empresas 

apresentaram subsídios para a confecção do TR- Termo de Referência. 

Como assim? Não seria bem o contrário: a agência de governo, baseada em 

seus critérios e em seu acervo técnico deveria fixar os Termos de Referência do EIA, 

para serem seguidos pela empresa solicitante da licença? 
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Aliás, o subsidio do CNEC ao Ibama não deve ter ajudado tanto, já que há um 

bom tempo, os TRs de hidrelétricas são praticamente idênticos entre si.  

Por exemplo, o TR de duas obras de barragens no segundo maior rio brasileiro, 

o rio Madeira, é idêntico ao TR de Tijuco Alto, e são obras totalmente distintas, em 

rios também totalmente distintos, a não ser pelo fato de ficarem no hemisfério Sul. 

Merece um ultimo comentário nosso, a vistoria de equipe técnica do IBAMA 

com seis analistas ambientais e uma contratada temporária, todos vinculados à 

Coordenação de Energia Hidrelétrica e Transposições, onde tramita o processo de 

licenciamento 1172/04. Eles estiveram na área de influencia do projeto HTA, dias 10 

a 13 de abril de 2006, acompanhados o tempo todo pelos técnicos do IAP, e como 

eram “novatos” na área, foram conduzidos por alguns funcionários do CNEC e da 

CBA. Sua missão oficial era : 

“ para colher subsídios para elaboração de informação técnica a respeito do 

aceite para disponibilização dos estudos ao público interessado – ou necessidade de 

complementação do EIA/ RIMA”  

Podemos supor que, para o povo de lá, para os que viram chegar uma equipe tão 

diferente, com gente do governo federal, do governo do Paraná, e das poderosas 

empresas,- era uma vistoria conjunta. Pode significar, para esse mesmo povo da 

“Área de influência” do projeto, que há uma parceria empresas – e - governos, e 

pode até ser entendido que aumentou a pressão, pois agora o CNEC vai junto com 

“esse pessoal de Brasília”. 

Dentro da trama institucional onde se processa o licenciamento, surgem daí 

problemas para o Estado em relação aos cidadãos moradores na área, e problemas 

para o IBAMA e o IAP com relação a este processo de licenciamento e a outros. 

Não estamos aqui alegando nem suspeitando de nada em nenhum caso, mas não 

custa relembrar notícias recentes, como a da prisão de mais de vinte pessoas no RJ, 

em 01 de novembro de 2006, dos quais técnicos do IBAMA, que favoreciam 

empresas e concediam licenças indevidas. As irregularidades eram preparadas, 

intermediadas por escritórios de consultoria ambiental. 
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Merece também lembrança, como um alerta, o caso envolvendo diretamente a 

mesma empresa que fez o EIA do Tijuco Alto, o CNEC, no episódio do 

licenciamento perante o IAP, do Paraná, do projeto de outra hidrelétrica, a Mauá, no 

rio Tibagi. Uns dias antes do leilão da Aneel (10 de outubro de 2006), a Justiça 

Federal de Londrina havia reeditado uma liminar que proibia a entrada de Mauá no 

leilão, devido à irregularidades e fraudes na elaboração do EIA/RIMA apresentados 

pela CNEC Engenharia. A liminar anulava, inclusive, a licença concedida pelo 

Instituto Ambiental do Paraná (IAP), delegando ao IBAMA a responsabilidade pela 

avaliação do EIA de Mauá. Mesmo assim, o “eixo” foi leiloado pela ANEEL... 

 
5.5. Afastar erros previsíveis do licenciamento: 

Como atua o empreendedor (que solicita nova licença) em suas 
outras instalações produtivas? em suas outras hidrelétricas? 

 

A Companhia Brasileira de Alumínio que agora solicita licença para mais um 

projeto de hidrelétrica, já funciona em vários outros locais com atividades produtivas 

de extração e beneficiamento de minérios e de fabricação de metais: 

- em suas minas de bauxita em MG, em Poços de Caldas, e, na região de 

Cataguases, em Itamarati de Minas, (município vizinho ao de Miraí, onde houve em 

janeiro de 2007 o acidente com rompimento de barragem de rejeitos de bauxita, que 

atingiu os rios Muriaé e Paraíba do Sul); 

- no complexo metalúrgico (refinaria de alumina e fundições de alumínio 

primário e de manufaturados) na cidade de Alumínio, região de Mairinque, SP. 

- nas hidrelétricas do rios Juquiá (SP), médio Paranapanema (SP/PR) e 

Sorocaba (SP). 

Têm a CBA e o grupo econômico Votorantin, além do CNEC alguma parcela 

de responsabilidade nos êxitos e também nos problemas ocorridos nas hidrelétricas 

onde o grupo Votorantin é sócio importante, através da VBC e ou da CPFL, e onde o 

grupo Camargo Corrêa é sócio:Serra da Mesa(GO), Barra Grande (SC/RS) e Campos 

Novos (SC), Igarapava SP/MG, e mais as três usinas do Rio das Antas, no RS. 
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Não seria destituído de lógica, do ponto de vista dos direitos do Estado e dos 

cidadãos, perante os direitos e as liberdades econômicas, das empresas, que a 

legislação federal, as estaduais, e ou alguma norma do IBAMA ou de uma agência 

estadual, antes de conceder L.P. a uma empresa com atuação nacional em várias 

instalações em diferentes localidades, como a CBA, exigissem  

- que a empresa obtivesse, perante o próprio Ibama e perante agências 

ambientais estaduais, e apresentasse junto com o requerimento de uma nova licença, 

uma certidão do tipo “Nada consta” ambiental.  

Ou seja: no mínimo, que ficasse atestado, e devidamente aferido que as suas 

instalações industriais, de mineração e suas hidrelétricas estavam até aquela data 

funcionando com pleno amparo legal, sem restrições ou passivos ou pendências de 

qualquer tipo. Ficaria claro que estão plenamente legais e vigentes as licenças de 

instalação e de operação das suas unidades produtivas, incluindo as licenças para as 

ampliações recentes havidas nessas minas, industrias e hidrelétricas. 

 

Afinal, não é algo assim que nos exigem para tirar passaporte? 

Não é um tipo “nada consta” dos vendedores, dos compradores e do imóvel, 

que exigem os cartórios para que se possa transacionar e registrar alterações na 

titularidade de um imóvel ou outro bem?  

Ou então, não é um nada consta (tipo SPC, ou Serasa) que exigem as lojas para 

poder autorizar o crediário de um consumidor? 

No limite, supondo que sejam detectados ou confirmados problemas com 

alguma situação ambiental do requerente de uma nova licença, cabe interpelar:  

- porque conceder nova licença ambiental a alguém que estaria sob penalidade 

ou a quem se aplicou multa recente?  

- a alguém que não teria informado ou corrigido o quê devia?  

- a quem não teria cumprido alguma obrigação perante agências ambientais? 
 

a seguir:  anexo 1, anexo 2 e lista de fontes de informação e publicações consultadas 
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Anexo 1. Trechos selecionados e digitalizados do artigo de 
AZEVEDO, Adalberto Aurélio e outros, IPT, “Avaliação dos efeitos do enchimento do 

reservatório da barragem de Tijuco Alto(SP-PR) na percolação nos maciços carstificados da sua 
área de inundação”,  9º. Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia, São Pedro, SP, 1999. 

 
------------------------------------------------------------------- 

 
(Azevedo e outros,pg 6-7) 

 

 
------------------------------------------------------------------- 

 
(Azevedo e outros, pg 8) 

 
-------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------- 
(Azevedo e outros, pg.9) 

 
 

 
----------------------------------------------------------------- 



Parecer independente sobre o licenciamento ambiental do projeto da Hidrelétrica Tijuco Alto, no rio Ribeira 
do Iguape (PR-SP), e sobre seus riscos para o povo e sua região      [ SEVA, RICK, MINELLO, março 2007] 

 101

-------------------------------------------------------------------------- 
(Azevedo e outros p.11) 

 

--------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo2. Trechos selecionados e digitalizados do  

 
cf BERMANN, 1993 pags  3, 4, e 5   ------------------------------------------------------------ 
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