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• ,VAs BARRAGENS NO RIO RIBEIRA NÃO VÃO NOS PROTEGER DAS CHEIA, 
' UMA VISÃO ALTERNATIVA 

Ronaldo Ribeiro. 
Engenheiro Agrônomo 

R~lstro S P 
Fone/fax 013 8212339 

A EMOÇÃO OA ÇATÁSTROFE CRIA O AMBIENTE FAVOMVEL AO$ QUE DEFENDEM AS 
BARRAQl!N8 COMO SOLUÇÃO DEFINITIIVA 

A catástrofe que se aoateu scbre a reQlão do Vale do Ribeira superou a enchente de 83 e pode ter sido a 
maior dos úttlrncs cem anos. Cerca de 20 mil pessoas rlcaram desabr1gadas. ainda não foi possível contablnzar 
todas as mortes. tendo sfdo reçtstrado até o momento a morte de 3 pessoas. Mu~os 11nda es1ão ilhados e com 
o ecesso resmto. Murto ainM l)(eciM ser íeno 

Oive~c,; assccrecões. slndlcatos. deputados e verveoores estão se mobilizando. foi crtado o Mov1m9n10 
SOS Vale do Ribeira P8f8 obter doeções E5tão oncamlnhando o documento com reivindicações ao Governo 
sollcltando medidas contra a previsível onda de desempreQo nos mumclpícs atingidos 

Estamos arnde convivendo com as consecüênclas diretas da cheia do Rio Ribeira e é o momento em 
Que nos~ atenç4o deve utar vonsco a prestar o S<>CO/TQ necessértc as remilia~ de desebríqadcs Enlrelanto 
murtos JS se rnovrmentarn ern discutir e apresentar pontos de vtstas. expncações e soluções para as enchentes 
do R,o ~1betra 

Perece que vrvernos no tempo de soluções abscnrtas e verdldes irnparéveis Alguns se Ju~am com 1 
plena capackjade P8"8 defender proposlçõ~s pclitlcas vendendo à populaç.Ao a 1m90em mais fácJI e mais 
barata Acredtternos sim oue slo DO~IYels scrucões de ccnviv&ncia como fen6meno du cheias no Vale do 
Ribeira ao rnvés óe aprssMtarmos a facil\dooe de 'sctuçôes def\nrtrv1s' 

Os joma1s dit ~,Ao jé noticiam que e\Quns representantes da polft,~ local naciooal afirmam que a única 
solução deflnlllvu pare as enchentes do rio Ribeira é a ccnstruçãc de 0-4 Barragens: TIJuco Ano, ttsoca. Funll. e 
Batatal Num Invesnmento ne ordem de 800 milhõl't!S d@ oólares 

Neste momento a construt;ao da b8rr&Qem do TijuCô Alto. pela Companhli Brasllel111 de Alum!nio este 
suspensa por liminar na 1umlçe federal. E as outras \~ barrsçens. que seriam ccnstruldas pela CESP. estão 
peral\seda, par tana de recurses do Governo Estaauel. A cesP Já teríe eté perdk:to a ccncessâo do DNAEE ( 
sem confirmação ) .. 

Queremos apresentar alouns arcurnentos técmoos e oolltlcos sobre o tema. demarcando que a 
construção das barragens nao é e não será a sotuçãc dennntva ~ra o controle d1t5 chell!ls do Rio Rl~lra 
Tom&•H íl8C8Hario um conjunto de m~ldu u111..rturslr. li! nâc emn;tuN111; para tomar positfvel a convlvêncto 
da pcpulaçAo regfonal com o fenômeno das cheias é sobre Isso que Iremos tratar mais adl&nte 

AS BARRAGENS PREVISTAS PODEM A.PENAS AMENIU.ft MCHEIAS ISOLADAS, 
ENTREiANT~O POOEM AGRAVAR A srTUAÇÃO NO CASO DE CHElAS sucea.srvAS. 

Dentre os proje!os de berregens existentes. somente a do TIJuco Atto orooõe como medida a construção 
de reservatório de escers ,~ra o controle de cti~las. As outras trés b.irraoens nAo consideram asta medida 
como pode ser observado na l'"IQura elftraloa óo documento da ceA Grupo Votôf'8n11m (CBA. 1995) 

Mesmo assim. o volume de escera DlaneJ&do na Bitrregem do TIJuco Alto Já sena 1nsuflC1ente para 
amenizar uma encilente corno a de 83. pois seriam necessártos 140 dias par11 eue o reserva16r1o voüasse ao 
volume normal de éQua ( conSK1erendo uma v1zlo de 420 m3/s ). Enquanto Isto nao contribui PBrl comrotsr 
uma nova onde de qt,eias {CEEIOUAPE) A cheia atual foi euoeríor a de 19&3. com o ~lstro d11 vezAo em 
Eldorado de 4.200 mJ/s. o que certarnente lrte agravar os resultados simulados 
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!'OOERÁ CONT"ou,, AS !NCHENTES QUEM CONTROLAR AS REGRAS OPERACIONAJS DA 
BARRAGEM. 

O pr1nclplo de funcionamento dn bamt(Jens para a gereçAo de energia residem no volume de agua 
dentro do resarvatorto quanto rnator o voiurne d• ~u1. maior , 1 ~raçJo de energia t mslor a rem•bjlldlde 
da usina (SOS Mata Afü\ntlca. 1993) 

As.sim, o controle de enchentes nAo paga o custo nas obras de construção das barrngen!. Por l!S-0, cuem 
garante Quais ~r~o as rt'Qf1!11S operacronats de funcionamento di'I, ~rr!tQMS o se será resceneco o volume ce 
e~ra previsto o EIA/Rima da osrreçern do ruuco AMo n.k> apresentov dados suflaent~ caoaz de esclarecer 
H 1"8Qí'U a. funcionamento do ern~lmen\o 

Toma-se Imperativo que· haj1 o controle ef~tvo da soci~I.K1& sot><~ QS d.c1~1 dt controle opor11c1on111 
dH barragens Como por exerntxo. é uma lncóçnlta se houve ou nAo 1nftu&ncia de '°~ de ovtras barraçene. 
controladas pele COPEL. ernoresa paranaense de enerti18 "sobre o volume ele égua no Ribeira Suger9·S4! que 
as diretrizes oe 0P4tra~o "jarn definldH pelo comtt~ de biela 

ALOUN! ARGUMENiOS OE P~JU~CflU!S 1TÉCNtc08 CONTRA A CONSTRUÇÃO OM 
IARRAGEN8 

No parecer el11bortdo para a dlscYss4o M CONSEMA toram lev1ntados alguns pontos que p,tcistm ser 
esclarecidos: 

1. Vai aumen~1r" concentração de chumbo nas ~uas do Rlo Rlbelru. prlncipalmtnte no reserv116rio 
2. Pode provocar sism~i 1nduzldOS 
3. Nlo esoi•nJQe H há ou nlo dAnos profundos C4ip&z de afetar o reservatório 
4. Diminuir a Wertttldade i:tas iguu do RIO Rlbejra 
5. Pode have,· dado lrreversfvel a pesca ele manjuba no estufrio, que sustenta 3.000 famílias em tooa a 

regi.li o 
6. Cria uma ilusão de emprego tâcfl · são prevfmos 1.500 ( em 22 meSH) para O tlJuco Ano e mais 1.200 

para o Funll ( em 12 mesa.11 ). Para a operação do necessános cerca de uma centena de técnicos. 

SERÁ QUE EXJST!M S()LUÇÕES PARA AS CHEIAS eeM A CONSTRUÇÃO OE BARRAGEM ? 

Este é o objetivo das nossaa proposlções. fim gíntese demonstr.r que existe um conjunte de medidas a 
serem adotadas que perrnltlrto li convlv6nci1 e a mfnlmlzaç.lo daa conseQütncles das cheias ~rl6dfcas do 
Rlt)elra sobra as atfvldedes humanas 90 longo do Vate. ciue na seu conjunto antecedem o d&bate e adoção de 
sotuções como .11 construção de oarraoens. Que como vimos tntertorrnemo. podem tQrevar 1IM1 m11s ois 
efeitos das cnaías a lussme dos barramentos Além ctsso. as medloa propostas apresentam no seu conjunto 
um custo bastante menor do que II construção d9 bamtQMJs e propof'cionam ~elos ao conjunto da 
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J 1. O Planejamento Urbano 
PRECISAMOS LEMBR;~ QUE FOI A. CIDADE QUEM PRIMEIRO INVADIU O LUQAA DA ÁGUA 

A cheia de Q7 atingiu cerca de 20 % da área urbanizada no munlclplo de Registro, em muitos casos. 
talvez a verdadeira sotução cleflni1ivs. sem duvida nenhume. 5oe1a a realocaç.§o e re\Jrtlnlzação das áreas 
1nundave1s 

Nenhum rnunlcioio na ro~IAo tem Pleno Diretor. conforme prev& a consntutçâc, , nao consirJeram e Lei 
8786nQ que prolbe o parcelamento de solo em érea lnundàv!is. 

ccnstrvções de Imóveis. bem como projetos habitacionais. ocupam áreas ,nunóaveis. muitos aprov&<los 
e incentivados peras prefeitur~,s municipais cnarnos no caso de Registro ( a btí~&d• da VHa Nova. o Projete 
do Nosso Teto, o Jardim Valer~. a baixada de Vila Sio Francisco). 

2. E•truturar I Oeft..a CIVIi 
A catâstrofe recente diimon~rou a necessidada da exlst&ncia de um sistema de rnonhorsmento e 

acompanhamento constante Se nouvesse um sistema de aviso e alerta edequaó<)~ o sotrírnerno das 
poputaçlles ribeirinhas e do! moradores em áreas sujeitas ao 11lagamento ~m ser sido ~S1ante 
rnmimuecos. 

Há multo, Já rol previsto tnvesttrnentos oara o controle tetem&trtco e meteoro16glco de região. O umrno 
exemplo foi em novembro de 1996 quanco o comtté de &lcia do Rio Ribeira. ccnsderarco a exi5t6ncia de 
recursos clsponlveis ( desde 1~5) na ordem de SO<fmll reais para serem aplícaóos NI r99ião aprovou projeto 
na ordem de 1 O mil raars para • AquiSíç.Ao de dados hidroteltlmé1ncos, visando o slsttma de a Iene C/.Jn1r8 
Cheias, mas que não foi ubersoc pelo Fuooo Estadusl oe Recursos níoncos. 

Toma-se necessarío. na ~,Ao ao Rlberra com cnelas periódlc.s, que a DEFESA CIVIL disponha de um 
mínimo de o~anizaçl\o e estrutura. pois não <11spõe de pessoal próprio. estrutura. metenal e equipamentos 
para eventuats emergilncJes seu funcionemento estâ bueado no corpo de votuntárícs t funcionários p.íb11cos 

Outro aspecto foi a í•l1'l de entrosamento entre u esferas de governo estadual e munlcipal E i h1He de 
deflnlçio clara do papel de cadi um dos órgãos e cessces integrantes do quecro de vctumàoos. ou 
funclonânos públicos designados como intograntes da Defeaa c;..;w· · 

:1. o Pl•neJ•mento lnstttuclonal 
P~h aM~o. apccor do provteto. um r,111n•J11m~ntn lntf"(Jrnnn r1A ,cicJ\o oovcmamentul n1 ~ião do veie do 

Ribetra, ~riôdlc.amen1s são anuncraccs planos que nunes saem oo papel. ou oon~antemente iniciados e logo 
abandonados l=lor exemplo o governo "st&dual ainda nAo concluiu o Zoneamento Agro Eco16Qico do Vale do 
Ribeira, que vem se arrastarvto hÁ mais de 5 anos e que poderá definir os parãrnetree gerais para e ocupação 
agrleola da regíAo 

Vejamos um exemplo. em dezembro de 1 ~~- durante a realizjçâo do seminário promovido peia 
Caravana da Cidadania para d15CUtlr um phmo d" desenvofvirnernc ,ustentável para o Vale do A1~1r11 o · 
governador vetava a lel que prolbla a constrvçãc do barr~ens no no Ribeira enquanto nlo fosse concluído o 
Macrozoneamento E:colóOlco, ( Lei do Oep. Antenor Chlcarino ). 

4. O pot•nc:laf de Agrfoultura 
Um dos principais argumentos pró-barraoens para controte de chelu n,!HdQ ne postlt>lhdtdQ de 

Incorporar H vá~u, a Jusante, para o lJSO ~ricola 
Entretanto os levantamentos de uso das terras j! demonstram o fato de que mut1u éreaa siu &uJ~HtM & 

tnurvia,;An" por Isso dtt ub0"1'9'!.trtto--·Al•m:.~·~é ~f;}-se-~r.qye..a.r~IUdld" 1u1.~ce...daa .. '<.érnas 
emé ligado ao fenômeno de immdaçio penód1ca • 

Sem oonakierar que a banana. p(inclptl cutturt afetad• pelas inundações ocupa a área de prescrveç..§o 
permanente, que de acordo com o Cód!Qo F~stal devena Htar PfffM"ad•. 

Devemos Slm pesquisar e propor a álVersiflcação de culturas, prepor um novo caleooéno agricole. 
buscar outras alternativas de produção. Enfim. para buscar a convlvérda. propomos: 

• A oonoju~o da rV(Julariz~o ft.mdi~ria para definir uma adequada ocupaçâc rJas terras 



/: Promover e dlver.llfl<,ai;Ao de cuttures. pera dl~lnulr o r1se<> do perna,. com diferentes caracterieticas 
/ das lavouras (época de safra, rasJB!éricJa à lnund1çào) 

/ •· • Instituir pmgramH do seguro agrlcola apropriados a f'e(J1ão . 
• Avaliar melhor e du :seqü6neia a projetos de poldonzaçto 
5. Conhe<:er o Ria RJbel111 

Historicamente. o F~lo Ji foi navttgável. aivalmante esta asscresee, a Mate ciliar fo, destruída. e há 
indicios de polulç.ão POr metuls pesados. A oeraç.Ao de dados s.obfe o Rlt~rna é Insuficiente. auim preClsamos 
conhecê-lo: 

• A a\lalleçAo da qualidade das aguas ~la CETÉSB é fetta rotineiramente em apenas três pontos em 
toda a Baoi11. 
• S preetso fa2er•se ostud<>s bitlmétrlc.os wbre o assoreamento do Ribeira e pnncipei5 Bfluerrtlffl. 
• A colete de dados de preci~aç!o ptuvlométric.e e de vazio doo nos são lnsuficjerrt~. 
• Ar~@ telemétrica e de avtsos de cheias é lnsuf1clente, e lncJusiVe fol pardalmente oes1ruida ne~a 
enchente. 

8. Avellaçlo e re1dequaçlo da lnfnl ..•• truture vtarta 
Várias estrsidas da r~11Ao se consthuem em v~rdldelros diques que influem a dintm~ das enchente! 

do nos da região. Como exemplos, a 8P 139 entre Reowtro e Sete Barras. a SR 11e pró)(Jmo a Registro e a 8P 
165 entre Eldorado e sete ~rras. O ~drão constrvti'vo vlgeinte também contribui multo pare a erosão o 
auorumento dos. corpos d'1~1U1 

Oeve-se adotar solucõea mtt~adoras e que garantam. uma óren~em adequada, como pentes secas, 
prote9'0 dos t•luc:IH e contre>le da erosão. ~ · · · 

T. Blbllograf\m Con•ult.d•~ • ·f~- 

Folh• de São Paulc, consetno deve avtoruar hoje a ia. hlCJrelétnca no Rio Rlbelre. F~ho de Sêo 
Palilo. ~ d~ maio oe 1 m cscerno cotKi11no 

2 SOS ~ata Atl~ntlc..1. Yale Sem Rio. Vele.6er,ri,vJ~e,: ~orn1,l1~! Mala AtlãntlCi. Outubro/Novembro de 
93 

3. CEElGUAPE Parec;.er sobre o aoroveítarnerrtos Mút11pjo, cos Reou~s hklnco, n1 bacta do Rio 
Rlbelre oe !Quape. F~. a, CEE1GUAPE , 

~ CRH.RB. Plano d6 13erenôl&mcnto coe Recurso& rncncos da bacia HKjmarltflr.11 nn Ribeira e IQU8De e 
Ll1m1tl Sul. 1 Q9õJ9'g Outubro. 1 ~~ CRl+RB 

S. CBA Usina H>droelétr1Ci do Tllucc Alto. Intormeções Gerais E&clareoimemos, GruPQ VQ'\r.ir11nt1m 
Companhia Bmleira oe Ah.tmlnlo, melo 1995. . 

6. 0e11oera,çAo ce~FLB ~~. u" 9--\1-19-96.0,áno Oflelal do Est&d-0, 22 de nov&mbfo de 1~ seção 1, p 
2&-27 
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