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APRESENTAÇ~O 

r. 

O presente trabalho~ um documento sintese dos estudos 

sobre o setor elétrico brasileiro, que daria embasamento 

empírico ao projeto ''Ajuste Estrutural, Desenvolvimento e 

Meio Ambiente'', em fase de desenvolvimento pelo PRIES/CS e 

que tem como objetivo ~ltimo sensibilizar os setores 

organizados da sociedade dos quatro países em que atua, a 

respeito dos impactos das políticas de ajuste estrutural e 

de projetos financiados pelas agincias multilaterais, no 

contexto da crise do endividamento externo, sobre o 

desenvolvimento s6cio-econ6mico e o meio ambiente. 

r: Este é um projeto de pesquisa Participativa, pois .- envolve organi2aç6es da sociedade civil, e se desdobra em 

dois niveis: a) dnálise critica das experiincias dos quatro 

países vinculadas às políticas de ajuste estrutural do ponto 

de vista s6cio-econ6íl1ico e ambiental e questionamento dos 

pressupostos ligados ao 

fundaram essas políticas; 

mocie I o de dereonvo L vi morrco 
b) formula~io de propostas 

que 

de 

políticas alternativas e diretrizes esti-atégicas para a sua 

implementa~ioi e 1Jm• conceitua~io de desenvolvimento que d@ 

a elas um fundamento de viabilidade e sustentabilidade. 

No Brasil, o PACS está desenvolvendo o Projeto, tendo 

como metas específicas o estudo crítico de trfs setores em 

particular: o energético, o mineral-sider~rgico e o agro 

florestal, repi-esentativos cio impacto global dos aJustes 

vinculados à crise do endividamento externo. O estudo ele 

cada um focaliza as políticas dominantes que determir1aram 

sua evoluçio, em particular nos anos 80, e os atores que as 

incluindo o grande capital 

r 
r 
r- 
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privado, o Estado (governo e empresas estatais) e as 

agências multilaterais de financiamento. Examina os impactos 

sociais e ambientais e questiona o conceito de 

desenvolvimento subjacente. Finalmente, formulará pr·opostas 

de políticas alternativas para cada setor, na perspectiva de 

um desenvolvimento social e ambientalmente sustentável. Tais 

estudos terâo um valor em si e, simultaneamente, servirâo de 

fontes do material empírico sobre o qual será construida uma 

anilise critica global das políticas de ajuste estrutural. 

Ambiente); 

* vive atualmente uma profunda crise econom1co 

com variados desdobramentos. 

A escolha, pelo PACS, do Setor El~trico como 

representativo da área energjtica brasileira, dentro do 

enfoque do Projeto, deveu-se às seguintes ra25es: 

* corresponde à maior parcela de energia secundária 

consumida no país (37% - Balanço Energético/89); 

do 

* possui 
projeto 

íntima vincula~io com os três enfoq1ies básicos 

(Ajuste Estrutural, Desenvolvimento e Meio 

financeira e institucional, 

Dentro do Setor Elétrico, o documento destaca os 

empreendimentos de geração l1idrelétrica por constituírem a 

base da geraçio de energia elétrica no pais (92% da energia 

elétrica produzida) e, consequentemente, mell1or traduzirem 

as políticas governamentais para o Setor ~ o confronto 

destas com os interesses dos diversos setores da sociedade 

civil. 

até aqui desenvolvidos e as conclus6es dos encontros que 

A fase de formulaçio de propostas políticas alternativas 

e diretrizes estratjgicas do Projeto deveri desenvolver-se 

ao longo do segundo semestre do corrente ano, cujo ponto de 

p~rtida ~erá a realiza~io de um Seminário, com a 

participa~io de representantes dos setores populares 

envolvidos, tendo como referencial de discussão os trabalhos 
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terão lugar durante a reali:zac;:ão do FOR UM GLOBAL 
relacionados com a temática do Projeto. 

O horizonte do Projeto, entretanto, vai além dos 

acontecimentos de j_992, na medida em que considera que o 
desafio maior não está em criticar a realidade atual ou 

.- formular alternativas, mas em fazer com que esta formula~;º 

alimente um processo concreto de implementai;:ão das 

estratégias alternativas e seja, 

alimentada. 

ao mesmo tempo, por ele 

A divulga~io deste documento durante a realiza~io do 

FORUM GLOBAL tem como objetivos: 

* Contribuir para ampliar a gama de questões que serão 

abordadas pelos grupos de trabalho relacionados com o tema 

ENERGIA E DESENVOLVIMENTO. 

* Dar conhecimento do conte~do deste trabalho às 

entidades e pessoas interessadas em juntar-se ao PACS no 

aprofundamento do tema. 

No Capítulo apresentada uma visão global da 

participa~io da energia eljtrica no conte~do energético 

nacional, a partir do Plano de Metas do Governo Juscelino 

l{1.1b i tsche k ( i 9;56- i 96:l. ) / condiciona.do A.O ~?st i l e de 

desenvolvimento vigente. 

Os principais agentes que interagem com o Setor Elétrico 

estão descritos no Capítulo II, dentro de um panorama de 

"interesses", s;e9undo s;uas pos í c éíes r·el ativas na e ade ia 

produtiva, suscintamente periodizados, com ênfase nas duas 

últimas décadas. - O Capítulo III explicita as influ~ncias sobre o Setor 

Elitrico e seus agentes, do esfor~o nacional de adequaçio 

aos programas de ajuste macroecon6mico ditados pelo sistema 

financeiro internacional, atrav,s do Fundo Monetário 
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Internacional (FMI), São aqui analisadas dS principais 

empreemdimentos consequências s6cio-ambientais dos grandes 

hidrelétricos do Setor, com destaque para o surgimento dos 

movimentos reivindicat6rios das popula~5es afetadas com a 

implanta~io desses projetos. 

Finalmente, o Capítulo IV cont,m as principais conclus5es 

a que chegamos no estágio atual dos trabalhos e que, no 

nosso entendimento, constituem-se em pontos mínimos de 

reflexio e discussio para. se avan~ar na formulaçio de 

políticas alternativas e diretrizes estrat~gicas para o 

setor energético, na perspectiva de um desenvolvimento 

social e ambientalmente sustentável. 
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I - INTRDDUC2SO 

A primeira f.':lxper iênc ia de Planejamento ecr.:inômico 
integrado oc crr r icJa no Bras;i l do pós-gLler-r-a, cleu o r' igem ao 

Plano de Metas (1956 :L96i), o qual define um modelo de 

industrializa~io fundado na eletricidade, carvão e petróleo, 

este basicamente importado. O Plano de Metas se respaldava 

na abundância das fontes hídricas existentes no pais para a 

~rcdu~io de energia elétrica e na manuten~io dos baixos 

Preços cio petróleo a nível internacional. Devido ' a 

importincia estratégica atribuída ao setor elétrico no Plane 

c:le Metas, em l96i, a área estatal Ja detinha 25,8% da 

capacidade de geraçio instaldda no setor. Em 1945, apenas 

16,8% da capacidade instalada era de propriedade p~blica. A 

continuidade desta política fez com que em 1965 o setor 

p~blico detivesse já~ maioria da capacidade instalada no 

País, cerca de 54,6% (Eletrobrás, DF, 1991, p.4). 

r 

O avanço da participa~io do Governo Federal na produ~io 

de energia elétrica mant~m-se nos governos seguintes, sendo 

c~uG'~ no per·íodcl do chamado "milagre b r e s í Le ír-o " (i9é,8/73), os 

investimentos em 8nergia elétrica foram uma das principais 

'fontes de cr·esc i ment.o da E1conom ia, ~;ist t mu l ando a e><F)8ns~;c, de 

out,os setores, tais como: mater i,?11 e 1 t4!t r i e D , 
construtoras e das firmas de engenhari•. 

c,ise do pet,6leo (1973) os planos econ8micos seguintes 

reafirmam o modelo energético fundado na hidreletricidade e 

no petr6leo. 

A partir de 1973, a b r u't a I eleva~io dos pre~os do 

petróleo rompe a relativa estabilidade e harmonia desse 

modelo de industrialização e d€ sua base energ,tica. Neste 
r- 

sentido, o Plano Nacional de Desenvolvimento < PND> , 
abrangendo o período 1975 1.979, tenta 1··ever a política 

industrial e o programa energ,tico nacional, :incent i v ancio 

!""' 
' 
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fontes alternativas, investimento na produ~ão de petróleo 

nacional e crescimento de oferta de energia elitrica. 

A política do Setor Elétrico brasileiro na d,cada de 70 

buscou garantir o suprimento de energia elétricd, 

principalmente para os setores industriais voltados p~ra a 

exportaçio, com destaque para as indóstrias 

eletrointensivas. O Setor Elétrico, mesmo às custas de um 

forte endividamento e estrangulamento da sua capacidade de 

expansio devido à compressâo tarifária, foi um suporte 

fundamental para o crescimento da economia e resposta ao 

progra,na de ajuste estrutural d<::i FMI, que tem coma um de 

seus pontos de sustenta~io o aumento das exporta~5es para a 

forma~ia de superávits comerciais, visando garantir a 

rnntinuidade do pagamento da dívida externa. 

O Plano 90 da Eletrobrás apresentava 

potencial hidrelétrico b1-asileil"·o ria 

megawatts. Devido a press6es exercidas 

um inventário 

ordem de 160 

por t,cnicos 

do 

mil 

do 

pr6prio setor e pela Sociedade Brasilei1·a cie Física <SBF>, a 

Eletrnbrks reviu o seu potencial hidrelétrico de modo que o 

Pl3no 95 passou a estimá-lo em 200 mil megawatts. No 

inventário realizada no início dos anos 80, esse potencial 

~inda se ampliou ~ara 213 mil megawatts. 

Na década de 80, a crise econ8mica que enfrenta o país, 

associada à concentra~ia de investimentos em grandes obras, 

deixou o Setor El,trico com grandes dificuldades, chegando 

inclusive a, num primei1·0 momento, ter excesso de en8rgia 

elétrica. Num segundo momento, entretanto, a queda dos 

investimentos provocada pela crise ecan&mica e associada à 
sua própria distor~io - concentra~io na gerdçio em 

detrimento da transmissio - provocou falta de energia no 

Sul, devido a uma seca excepcional, bem como o racionamento 

nas i-egi5es Norte e Nordeste, tamb~m devido à seca, que 

c~usou a queda das vazões dos rios e o excessivo 
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deplecionamento dos principais reservat6rios, 

gera~ão local de energi~. 

impedindo a 

O Plano 2010 da Eletrobrás, elaborado em 1986, mostra a 

intan~3o do Setor em persistir na política de ccnstru~ão ds 

grandes •• ~ 1 •• ·- 
1 ~ ••• "-" t ~1 lo ~ 1.- 1 .L ,._ C.\ ~) I de altos custeis-; de 

i.nvHst i.fi\t~ntos, i;;oc:iais sem os custos 

<~c:ológicc1s; é o caso das aproveit.::1m0mtc.,s de) ruo X.ingu·~ 
Carara6, Dabaguara, Ipixuna, Kokraimcro Jarina - o chamado 

complexo Altamira. 

r•ara c:;e tei- Ltm,n idéH, da d í mermão dos e-feitos ambientais 

que este projsto poderia provocar, situad,:a ~ 

montante d8 Altamira, alagaria uma área da 6.500 km~ (5,5 

lago f-ormado pc.n· para uma potência Ita:i.1::iu), 

jnstalada da 6.000 MW (equivalente à metade da pat2ncia de 

It~'"lipu) . 

Devido à crise da Sotor e às press5es dos movimentos 

ecol6gicas, vári~s abras prRvistas no Plano 2Qi0 foram 

adiadas e h~je a Eletrobrás e~tá elaborando o Plano 2015, 

dedicando m~ior stan~âo às quest5Gs ambientais e sociais. 

Dentro da per!:,pect i va d<!I conservaçio energética e 

presarva~5o ambi~ntal, os pai ses 1~2!:::envc::11 vides but:.c,3.ram 

alterar a modelo da desonvolvimento através do políticas que 

Essa redireçionamento, 

16gicc, obed2~e a urna estraté8i~ d~ desmobilizar d~ 

indu~triais poluidoras e 

pi-ód igas no consumo do> enoI·g i i:'i, ti-ans·fF2r i ndo-·.::.,s par·a outros 

loca is cio s lobo tcrn;:stre e "c,::lremt~:;s" d}? desF.?nvol v í morrt o . 

Infelizmente, os fatos abrigam a reconh~c~r o Brasil como 

um sitio de oc:orrfinc L·lS desta estr~tégia, já (.1ue d. 

atende t5c Gemante ~cm interemmes dos paí~es ricos. Assim é 
que, noste mesmo período, no fkasi l (a p~rtir de 1973), 

constr.>.t.a-se um crescimento sist~mático 
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energética na economia bramileira. Tal cnmpcrtamentn se 

explica pela implar,t~~io de noves setores industriais, tais 

come, por exemplo, o Patroqu{mi~c. bn1n cerne pela implanta~âc 

de bens intermediários altamente consumidores de energia, 

tais c omo papel ~ celulose, cimento e aço. Nata-se, 

portanto, que a política da ajustamento à crise do petróleo 
privilegiou o pracammo de substitui~ic de impcrtaç5es em 

detrimento do processo de racicnalizaçio e conservação do 

l1GO da ~nergid. O enfoque da política energética ainda 

privilegiou a oferta e não o seu uso ~inal. O aumento da 

int8nsidade energjtica pode ent~o ser explicado nâo apenas 

pelas mudan~as na composi~âo do setor ind~strial, mas tambjm 

per u~a ~ueda da efici§ncia energética. 
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II - A CADEIA DE INTERESSES NO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO 

No esfor~o de idehtificar os principais agentes que 

interagem com o Setor Elétrico, cumpre, antes de tudo, 

caracterizar tais agentes de acordo com os interesses em 

jogo, os quais, por sua vez, podem ser grupados segundo tris 

categorias, a saber: 

Interesses "a montante"; 

- Inte,esses ".a jusante" e 

-- Interesses "intrínsec:os ao Setor Elétrico" 

Os interesses 11 ,3. 

de bens e serviços 

montante" i.5ão 

que dependem 

aqueles dos fornecedores 

de Setor Elitrico para a 

aquisi~ão de seus produtos. Tais interesses serão tio mais 

fortemente sentidos guanto maior for a exclusividade da 

produ~io para o Setor em foco. Compartilham dos interesses 

"a montante" 

empreiteiras. 

os +ab r icant.e:, de E.'qL1ipamE1ntcis e as 

Os inteH"C:~sse~s "a jusant.<::~" são aqueles dos dgentes que 

dependem da 8nergla elétrica produzida pelo Setor Elétrico, 

seja para insumo na atividade produtiva, seja para consumo 

da popula~io como um todo. Desse modo, tais interesses sio 

de outra natureza, mas 

nos mesmos agentes com 

Eljtrico. Isto ~. podem 

parte deles podem ter a sua origem 

interesses ",3. montante" do Setor 

depender do Setor também para o 

como insumo indispens~vel à 
por exemplo, os fabricantes 

suprimento de energia el~trica 

sua produçio. Estio nesse caso, 

de equipamentos el~tricos, bem 

combustível ou material 

termelétricas. 

como os fabricantes de óleo 

radioativa u t; i l. i :c:ados em 
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Os interesses "intrínsecos ao Setcrr Elf~tr ic:o" são de 

m~ltipla nature2a, embora condicionados essencialmente a 

duas quest5es distintas mas nâo dissociadas: ~ do binBmic 

Estado/Sociedade e a que se refere à nature2a e à 
complexidade das organiza~5es com sua inerente pluralidade 

de interesses independentemente de· qual seja o tipo de 

estrutura econ8mica e política prevalecente em uma dada 

forma~io social. Nio haveria, pois, como deixar de 

considerar o Setor Elétrico como um sub-sistema 

circunstincia 

da 

organiza~âo governamental brasileira, 

obriga a uma análise que leve em conta 

que 

,3.5 ,:ontrovérsias 

derivadas dos m~ltiplos interesses que se manifestam em seu 

interior pelo controle do poder político. Poder este cujos 

interesses não coincidem (ou quando coincidem nâo se 

justapaem) deterministicamente com os interesses oriundos 

dos agentes tipicamente econ8micos. Assim~ que as empresas 

estatais sic constituídas de agentes com interesses tio 

específicos e particulares quanto aqueles dos agentes mais 

facilmente identificados porque "de +or e " do ,.;i.parelho cio 

Estado. 

O setor industrial é o maior c on aurn í dor' de energia 

II. i - Men::a.do de energia e I ét ri cs 

(interesses"·= J1..1s,:1nte") 

A distribui~io do consumo de energia el,trica rio pais 

reflete o modelo de desenvolvimento concentrador, Ji que, em 

1989, cerca de 63% do consumo se realiza na Regiio Sudeste. 

~llt.ri~a, tendo aumentado a sua participa~lo de 45% em 1973 

para 53% em 1989 e reduzido essa participa~io para 50% em 

1.990. 

Os ramos industriais do a~o, alumínio, ferroligas, soda 

cloro, papel e celulose, petroquímica e cimento sao 

responsjveis por 45% do consumo industrial de energia 
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elétrica, sendo apenas o aço e alumínio responsáveis por 12% 

do consumo <Estudo dos Setores Intensivos - DPM 

Eletrobrás, 1990). 

Com a ci- ise e 

muitas indústrias 

redução do nível de 

de insumos básicos, 

atividade interna, 

principalmente os 

eletrointensivos, passaram a de•tinar grande parte de sua 

produção ao mercado externo. 

A produção de ferroligas (i.03i.922t. em 1990) concentra 

se em apenas 33 empresas, sendo que 43,4% desta produ~âo se 

dirige ao mercado externo (DPM, 1990, p.25). 

Conforme o trabalho ''A Exporta~~º de energia elétrica via 

produtos industriais'' (DPC/DPM), estima-se que cerca de 

25.189 GWh foram incorporados à exportaçio dos principais 

eletrointensivos (aço, alumínio, ferroligas, soda/cloro, 

papel e celulose e petroquímica) em !990, podendo aquele 

valor atingir 32.235 GWh no ano 2000. 

Em termos gerais, os países desenvolvidos, com exce~io de 

Canad, e Noruega, que produzem energia elétrica a baixo 

custo, reduziram a produçio interna dos produtos intensivos 

em energia e aumenta1·am as suas importa~5es, principalmente 

dos países em desenvolvimento. 

r>. 
O consumo residencial é respons,vel por cerca de 24% do 

consumo global e vem mantendo ~ssa participaçio de 1970 a 

1990. Segundo dados do Setor Elétrico, são atendidos hoje 

cerca de 26.916.040 consumidores residenciais <total de 

medidores em 1990), indicando que cerca de 74% dos 

domicílios brasileiros possuem energia elétrica. 

Conforme Estellita, há uma penaliza~io tarif,ria sobre os 

consumidores residenciais. Realmente, se compararmos as 

tarifas médias veremos que, apesar destes consumidores 

sustentarem 30,5% da renda do setor el,trico, em julho de 

1991, por exemplo, a sua tarifa m~dia era da ordem de 59,93 
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US$/KWh, enquanto que as tarifas médias dos grandes 

consumidores industriais eram de 34,68 e 23,4 USS/KWh 

respectivamente, nio obstante participarem com apenas 17,4% 

da receita do Setor pela compra de energia elétrica. 

O setor comercial vem aumentando o seu consumo embora 

tenha mantido a participação no consumo global em cerca de 

12%. Essa participa~~º é aproximadamente a mesma em todas dS 

regiões do país, exceto na Região Centro-Oeste onde ela 

chega a 19% devido à fraca participaçlo do setor industrial 

dessa Região no consuma global. 

O crescimento do consumo neste setor é explicado em 

91-ande parte 

hipermercados e 

pela disseminai;:ão dos "shopping-centers", 

grandes edifícios de presta<;:âo de servi~os, 

tornando-o mais intensivo no uso da energia. 

O consumo de energia rural vem crescendo muito em fun~ic 

dos programas de irriga~io, principalmente na Região Sul e 

Regiâo Centro-Oeste. Apesar disto, em 1990, apenas cerca de 

23,4% das propriedades rurais do país estavam eletrificadas. 

Os estados do Sul, principalmente Paraná e Santa Catarina 

são os que apresentam maiores índices de eletrifica~io 

rural. 

II.2 Fornecedores de Bens e Serviços 

(Interesses a montã.nte) 

II.2.1 - Fabricantes 

Na década de 70, com i:t implanta~âo do II PND, quando o 

Governo brasileiro investiu fortemente em energia elétrica, 

várias industrias de grandes equipamentos elitr·icos sâo 

instaladas no país, tanto de capital nacional como de 

capital externo, representando grandes corpora~Bes como a 

Brown Boveri, ASEA, Coemsa, Westinghouse, o grupo Alsthom, d 

General Electric, d Siemens al,m de outros fabricantes 
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europeus e japoneses. A instala~io dessas empresas no pais 

nâo significou necessariamente a incorporação de tecnologia 

de prcdw;:ão desenvolvida por el,:is. As etap,3.s 1nai s 

,--. 
importantes do processo tecno16gico eram desenvolvidas nas 

matrizes dessas empresas, situadas nos países desenvolvidos. 

Uma das principais táticas ut i 1 i 2c:\das essas 

corpora~5es para manter barreiras à entrada das empresas 

brasileiras era ~ controle dos principais componentes e 

tecnologias. O controle dos canais de suprimento deixava as 

firmas brasileiras numa posi~;o de absoluta desvantagem em 

termos de custos, 

mercado. 

cheg~ndo até à elimina~io destas do 

r». A pr~tica do subsídio cruzado baseava-se na estratigia de 

longo prazo e no poder de financiar perdas prolongadas em um 

mercado para auferii- ganhos em outros. O caso Brown Boveri 

r: no Brasi 1 é um exemplo típico dest~ pr4tica; entre 1957 e 

1974 a subsidijria desta empresa ope1·ou com prejuí20, tendo 

sido necessário uma-inje~io de empr,stimos estrangeiros da 

ordem de US$ 36,3 milh5es (1974) para evitar a bancarrota. 

Esse era o custo que a matriz da Brown Boveri se dispas a 

equipamento hidrel,trico 1::iesado 
r: 

praticamente esgotado na Europa. 
r-. 

r: A atua~io dessas corpora~6es levou a mudan~as estruturais 

no do mercado e na ccmposi~lo da participa~âo cia inddstria 

genuinamente nacional. 

A ind~stria hrasileii-a de equipamentos para gera~ão, 

transmissâo e distribui~ão de energia el,trica é formada por 

i40 empresas, sendo 55% de capital nacional e 45% de capital 

estrangeiro. Apesar de menos numerosas, sio as empresas 
("". 

"'C:' =:::> princ:ipais dos diversos 

materi-::1.is, compc:inentes e equipamentos utilizados pelas 

indústrias d e tais c:omo: geraclo\·es, 
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turbinas, transformadores, condutores, isoladores e 

equipamentos auxiliares de proteçio, controle e supervisão 

de sistemas elétricos. 

Para o subsetor Redes de Distribuiçlo, ~ ind~stria 

nacional detém quase completamente a capacita~âo e atende 

90% das necessidades do setor. No subsetor de 

Telecomunica~aes o Setor El~trico vem incentivando a 

pesquisa na ,reade comunica~5es 6ticas com aplica~io nio 

só na área de telecomunicaç5es mas também na área de 

instrumenta~io e sistemas de controle e telemedi~io. 

II.2.2 - Empreiteiros 

Em fun~io principalmente da expansio do Setor Elétrico, 

grandes empresas nacionais de constru~ão civil e de 

engenharia de projeto se estabeleceram 110 mercado e 

conquistaram a auto-suficiinc1a na engenharia de projetos e 

na constru~io de hidrelitricas. Hoje muitas dessas empresas 

atuam em outros países competindo em termos tecnol6gicos com 

o Primeiro Mundo. 

A expansio crescente da atua~âo do Estado rio Setor 

Elitrico possibilitou uma vigorosa capitaliza~ão dessas 

empresas e viabilizou a capacitaçio tecnol6gica, formando 

grupos de t,cnicos especializados que atuavam em várias 

obras. Os planos de expansio das concessionárias estatais de 

energia elétrica garantiam uma extensa cartmira de obras 

para as empreiteiras nacionais. 

A dimensio das obras e a exig@ncia de experiincia prévia 

facilitou a concentraçio da construçio das usinas nas mias 

de alguns grandes empreiteiros. 

A Camargo 

empresas de 

Correia e a Mendes Junior sio as maiores 

construçio civil do pais, sendo os seus estados 

- ----------.. 
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de origem São Paulo e Minas Gerais, respectivamente. Elas 

sio responsáveis pelas maiores obras do setor elétrico 

Itaipu (em consórcio com outras empresas), Ilha Solteira, 

~gua Vermelha, Tucuruí, Itumbiara e Itaparica. 

Estas empresas foram constituídas, na sua maioria, nas 

décadas de 1930 a 1940, mas consolidaram sua força 

principalmente no período 1965-1980, quando se beneficiaram 

dos grandes contratos realizados junto à área estatal, 

principalmente o Setor Elétrico. 

r 

r-. Tais empresas se diversificaram e passaram a atuar em 

outros setores, como na minera~âo (caso da Camargo Correia) 

ou se associaram a outros atores da cadeia produtiva de 

energia elétrica, como a Brown Boveri, a Camargo Correia 

8.A., Siemens A.G. e Companhia Mineira de Participaç5es 

Comerciais e Industriais (proprietária da Construtora Mendes 

Júnior) <Mielnik, i988, P. 37). o crescimento e a 

diversifica~io destas empresas fortaleceram sua posi~io na 

economia e sua capacidade de influir nas decis5es do pr6prio 

governo, em __ ·•e; vários níveis. 

II.2.3 - Articula~ão Fabricantes/Empreiteiros 

Merece destaque um modo pelo qual interesses a montante 

viabilizaram articula~io com o incentivo do Estado. No 

âmbito dos Núcleos de Articula~ão com a Indústria ( NAI) I 

coordenados .-;i nível federal, formavam-se comitês para 

levanta·,· os equipamEmtos que e:>ram impo,-tados por 

falta de similares n~cionais. Caracterizada a aus@ncia de 

similaridade e comprovada a necessidade de importação, isto 

tornava-se um dado de wntrada para ~ implementaçio da 

política governamental de fomento de 

importa~5es. Mediante a garantia de incentivos ao fabricante 

estrangeiro 

apresentava um 

não raro j' estabelecido no Brasil 

projeto ao Conselho de Desenvolvimento 



par,:;i favorecer fabricantes genuinamente nacionais, mas 
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Industrial (CDI) do então Ministério da InJ~stria e Comércio 

(MIC). A aprova~io do projeto resultava na emisslo de um 

"Certificado de negistro de Fabric:a1;'.ilo11 (CRF), documento q1..1e 

habilitava o fabricante a obter crédito subsidiado junto à 
Agincia Especial de Financiamento Industrial - FINAME (uma 

subsidiária do Banco Nacional de Desenvolvimento Econ8mico e 

Social - BNDES). 

Esse mecanismo de crédito foi originalmente ideali~ado 

diante da abertura ~onstitucional (que foi mantida em 88) 

para uma interpreta~ão generosa aos interesses estrangeiros 

- isto~, de se considerar nacional o qüe fosse fabricado no 

Brasi 1 o FINAME pa.ssou ,3. ad,nitir benc~fíc:icH:.; 

multinacionais sob a ccndi<;:io de que o cüntrole do ~~pital 

fosse de cidadios brasileiros, estabelecidos no Brasil. 

Foi assim, então, os fabricantes estrangeiros 

Cüme~aram a cortej~r as empreiteiras para a reali2a1;io de 

"j oi. nt-·ventureeis", um an-anj o que tornava l e;iga 1 a obteru;.:ão de 

financiamentos da poupanç:a nacional d estrangeiros, indo ao 

~ncontro do programa de substitui~io de importaç:Õe::~s do 

governo brasileiro. Sio conhecidos os casos da un1io da 

Brown Boveri com a Camargo Correia (CCBB, em Curitiba) para 

a fabricaç:âo de disjuntores e chaves seccionadoras, o da 

Siemens com a Mendes J~nior <ENSAT, em São Paulo) também 

para a fabrica~âo de disjuntores, embora esta ~ltima uniâo 

Já tenha sido desfeita. 

II.3 - O Setor Elétrico 

(Interesses intrínsecos) 

II.8.1 - O Padrão de Financiamento <Interesses Externos) 

Com muita razio se poderia arguir que, sendo externos ao 

Setor Elétrico, os, inter E~sses derivados cios recursos 
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r: 
r 
r: 

financeiros estariam fon;:osamente "a montante" C:::iU "a 

r 

jusante" do mesmo. Ocorre, 

originam tanto do Estado, 

entretanto, que os recursos se 

onde se situa o Setor, como de 

ambos os seus lados e i o (des)equilíbrio da proceciincia 

desses recursos que vai condicionar fortemente o modelo 

institucional, levando-o a ser mais ou menos dependente dos 

interesses situados 11,a montante" ou rel.ac ionados com estes. 

No caso brasileiro, a crise se explica em grande parte pelo 

desajustamento do ffiodelo vigente em rela~âo ao padrâo de 

financiamento, o qual mudou radicalmente a partir de 1974. 

Em 1974 os recursos setoriais er,am respons,veis por cerca 

de 60% das fontes de financiamento, sendo 34,3% de origem 

interna; dos 40% restantes obtidos a partir de fontes extra 

setoriais apenas 17% eram empréstimos e financiamentos no 

exterior. Em 1989 os recursos setoriais representam apenas 

30% das fontes de financiamento e destes apenas 10% de 

origem tarifária. Este quadro torna-s~ ainda mais alarmante 

se considerarmos qu~ em 1990 cerca d8 74% dos recursos 

extra-setoriais foram para saldar o servi~o da divida e 

apenas 26% se direcionaram para 

Financeira Eletrobrás, !991). 

investimenlc1 (Diretoria 

A expar1sio do Setor que se segue nos anos 70 e a aparente 

solidez da base financeira reduz e amortece as possíveis 

diferenças dos vái-ios interesses envolvidos. Ao longo deste 

período fortaleceu-se a centraliza~io financeira do Setor 

com a institui~io de Fundos de Reserva Globais, controlados 

pelo Governo Federal e destinados aa financiamento e 

transferincia de recursos entre concessionjrias. 

Com a infla~io de volta em !973, come~a-se a recorrer à 
utilização da compressio tarifária, redu2indc-se as dota~5es 

or~amentárias no plane federal e estadual 



20 

Para compensar esta situa~io ger~l do país, aumenta a 

capta~io de 1·ecursos externos, a princípio atrativos (ipoca 

de liquidez na Europa devido à abundincia dos petro-d6lares) 

e em condi~Ões adequadas aos investimentos de longo prazo. 

Estas mudan~as determinaram 1Jma radical e s~bita 

transforma~io no padrio de financiamento do setor, sendo, em 

geral, atribuída a tais mud~n~as a respons~bilidade pela 

crise financeira e institucional do setor elitrico. Cerca de 

20% da dívida externa brasileira sio hoje do setor elétrico. 

Com a acentuada queda dos níveis tarif~rios registrados 

a partir de 1978 e conseqüente queda de remunera~io média a 

partir de 1981, as concessionárias ingressaram em um período 

de acentuada deteriora~âo financeira, sendo que a 

remunera~ão m~dia do Setor atingiu seus mais baixos níveis 

(3,7% em 1986). 

Com rela~âo à tarifa, a classe de consumidores 

residencial foi a que obteve maior subsídio (de um nível de 

100 em i973 atinge 40 em i985); o setor comercial atinge 65 

e e> industrial cai p-3.r,'3. um ní.vel p,Ó}<imo de 135. <A L'::nergi.a 

Elétrica na Industriali2a~io, 1989, P.12). Mas, o fato da 

tarifa real média da classe industrial incluir as tarifas 

especiais para eletrotermia, 

tim um peso significativo 

exporta~io, alumínio, etc., que 

no consumo industrial de energia 

não tar .. i ·fé:1 l'"t:.'ª l paga peilos a 
eletrointensivos. Os consumidores industriais com tarifas 

especiais, que sio os maiores consumidores de energia, 

foram, na realidade, fortemente subsidiados. 

Convim esclarecer que o setor nâo foi utilizado somante 

effi termos de compressio tarifária para conter a inflaçio, 

mas também - por ser saudável e confiável no conc~ito 

intern~cional - par~ servir de meio de capta~io de recurso$, 

i:,r inc ipalmente através dos II supp li ers · cred i ts", recLtrsos 

estes que, inclusive, nio se destinavam ao setor, mas sim 
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para saldar 

final idades 

dívidas governamentais contraídas com outras 

alheias ao setor. Ess~ mecanismo levaria 

posteriormente à dependincia do setor em rela~io às ag@ncias 

internacionais de financiamento. 

As tarifas especiais e a queda da receita oriunda da 

classe industrial de consumidores mostram o peso do setor 

eletrointensivo na definiçio das tarifas. Esses insumos são 

importantes nio somente para a produ~ãc interna, mas tamb,rn 

para a Produ~io pesada e de alta tecnologia dos países 

desenvolvidos. 

Daí porque cumpre ressaltar a íntima rela~io que o 
capital internacional mantém com a indóstria 8m geral e com 

as grandes 

elétricos. 

multinacionais fabricantes ele eguipamentos 

II.3.2 - O Modelo Institucional (Interesses Internos) 

As principais empresas energéticas brasileiras, a 
Petrobr~s e a Eletrobrás, "holdings" dos setores do petróleo 

e da energia elétrica, respectivamente, subm-dinam-se à 
Secretaria Nacional de Energia, do Ministério cia Infra- 

Estrutura, tendo este o apoio do Departamento Nacional de 

Combustíveis (DNC) e do Departamento Nacional de ~guas e 

Energia Elétrica (DNAEE), instincias reguladoras das 

atividades relacionadas com o petróleo e a energia el,trica. 

O DNAEE , a agência governamental autorizada a conceder as 

licen~as para a gera~io, transmissio e distribui~io de 

energia elitrica, apoiando-se tecnicamente nos estudos que a 

Eletrobrás desenvolve como empresa coordenadora das 

possibilidades e prioridades de aproveitamentos 

t1idrelétricos cogitados nio só pelas 4 empresas regionais 

que controla (Furnas, CHESF, Eletronor e e Eletrosul), como 

também pelas cerca de 60 outras empr~sas de imbito estadual 

ou municipal. 



Perb?nce ao também responsabilidade DNAEE 

E:"-.:~labeleceir as tarifa1::; de enen··gia elétrica de acordo com o 

pn?ce i to const i tur.: i ona l segundo e> qua 1 c::is cons1.1midores devem 

ü sistema 

dois grandes 

elétrico b1·asileiro l composto basicamente dG 

sub-sistemas hidrelétricos: 1Jm, abrangendo as 

Regi5es Sul, Sudeste e Centro-Oeste e outro, compreendendo 

dS Regi5es Norte e Nordeste. Há, al,m destes, 011tros 

sistemas isolados, dispersos pelas Regi5es Norte e Centro- 

Oeste, alguns deles cem a responsabilidade de suprimento de 

~apitais estaduais. 

D tamanho do sjstema elltrjco brasileiro torna complexos 

e seus planos de expans~o. A Eletrobrás exerce sua opera~ão 

sua funçào de coordenadora das atjvidacies do Setor Eljtrico 

~través de trAs Órgãos, suscintamente descritos a seguir: 

··- O f:,CPS ((:3rupc:i Coor-d<cm<:"ldor- cio Plc.ll"1Hjamemt.o de':) SistEHnas) f#.'. o 

foro de p~rticipaçio empresarial onde sâo tr~zidas as 

ccmt.1-it,uic,.:Ões pa1·ê1 CJ F-dan<::d~~me:mtc:) de 

uma necessdd,ade c:let.erminada p<;::lus 

c:mvo 1 vi cios f.', t:.ambl#~m, PP 1 os d i J. at aclrn;; 

de h i dn,':! létr i l·:,.:1~;. 

longo prozo (15 anos), 

alter:,; invl2st i11lt:;!ntc...-; 

- O GCOJ (Gi-upo coordenador para Operaçio Interligada) to 
forum onde sio perseguidos os objetivos de ~ssegurar a 

continuidade do suprimento e a otimi2a~io cio sistema de 

opera~âo, maximizando a disponibilidade de energia e 

minimizando os gastas com combustíveis fósseis. 

O COMASE (Comit@ Coordenador de Atividades do Meio 

Ambienle do Setor Elétrico) tem per objetivo se ocupar das 

questõies do elatrico settJr rel a e ionr.'ldas c o.n 

o C-,CPS quanto c:\os impactcit.;; meio ambiente, assessorando 

ambientais dos novos projetos. 
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O fen8meno do monopólio no Setor Elétrico induz ao 

equívoco de se imaginar que nio haja competiçao, ji que o 

mercado é monopolista. Ledo engano. Nào há realmente 

competição ao nível do mercado no sentido de que as empresas 

não dependem da conquista dos consumidores de energia 

elétrica pai-a sobrevi ve,-em. Mas há uma acirrada disputa 

entre empresas por recursos 110 nível do Estado para se 

expandirem. Desse modo, nem só de cooperai;ão vivem os 
r: 
r- 

e i bacios foros, mas também de uma boa dose de conflito pelos 

recursos do Estado (Federa~ão), no caso representado pela 

Eletrobrás. Como tais recursos sio p~blicos, a grande 

maioria dos consumidores, que paga a teoricamente justa 

tarifa calculada pelo custo do serviço, vai contribuir para 

a expanslo de empresas, sem que a referida maioria de 

consumidores tenha tido a menor possibilidade de participar 

dessa decisão. 

Considerando-se ~ue o alto grau da exclusão social 

reflete o nível de µrivatizaçio do Estado - o que acontece 

atravis de suas aginc1as - nio ~ difícil concluir pela alta 

possibilidade de presença de interesses particulares de 

Etrandel:, grupo<:::; €'~conômico~-; "a montante" ou "a jusante" do 

!3etor Elétrico, manifestados como "interesses 

inti-ínsecas" ao Eletor. 

(interesses do cidadão) 

Sob a tutela das governos militares, a partir do golpe de 

1964, o Setor Eljtrico expandiu-se com base em pi-ojetos 

hidrelétricos de grandes dimens5es, caracterizando decis5es 

autoritárias, dentro de um esquema de planejamento altamente 

concentrador e de inspira~io megal8mana, sem a participa~io 

dos setores populares da sociedade civi~. 
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Tais projetos, além de exercerem forte pressão na 

ampliaçlo da dívida externa, contribuindo para a escassez de 

área social, impuseram pesados 

ecossistemas locais. 

ônus 

a~5es prioritárias na 

às popula~ões e aos 

recursos governamentais destinados a 

As solu~ões encontradas pelo 

graves quest6es suscitadas com 

áreas de implantação desses 

famílias, em várias regiões 

superficialidade com que foram 

sócio-ambientais. 

Setor para 1-esolver as 

a desocupa~âo forçada das 

projetos por milhares de 

do país, evidenciaram a 

considerados os impactos 

Tal situa~âo encontrou uma forte resistinc1a das 

popula~ões atingidas que, progressivamente, trataram de 

organi 2ar-s<=l para defender um elenco de novos "interf.'lsses", 

incômodos para o Setor Elétrico, mas que contribuíram para 

fazer despertar na sociedade civil brasileira uma nova 

consciªncia sobre os direitos do cidadão. 

Como novo agente na cadeia de "intei-esses" do Setor 

Elétrico, o movimenta dos atingidos pelas barragens é, neste 

documento, abordado no Capítulo III, sob o título "Ds 

grandes empreendimentos do Setor Elétrico e as questões 

:,oc i ais". 
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III - AJUSTE ESTRUTURAL, GRANDES EMPREENDIMENTOS 

E O MEIO AMBIENTE 

r 
r: 
r 
r 
r> 
r: 
r 
r: 
r 
r: 

IlI.1 - Os grandes empreendimentos do Setor Elétrico 

e as questões sociais 

III.i.i - Dimensões ss ác i a-cemb i en i e i-s de -='lgu.ns 

dos pi- i ru: i p~ is êH11preend i men tos 

r 
r: 
r 

A construçio de usinas para a gera~io de energia 

significa um proc~sso de interven~io sobre a natureza, que 

por sua vez gera transforma~5es na sociedade e no meio 

ambiente. Pela pr6pria qualidade e amplitude de uma tomada 

de decisio desta ordem, seria necessário uma discussão ampla 

e transparente das necessidades do empreendimento e do seu 

custo social; quais as consequincias sobre o equilíbrio 

ecol6gico da regiio e na vida das pessoas diretamente 

afetadas. 

r: 
r> 

r: 
r: 
r> 

r 
r- 

A decisão sobre onde, quando e em que dimensão construir 

um empreendimento tem sido tomada pelo Setor Elétrico como 

sendo basicamente tecnoecon8mica. 

É a partir da pressão das popula~Ses diretamente 

atingidas pelos empreendimentos e da imposiçio dos 6rgios 

internacionais ligados à questio ambiental que o pressuposto 

da necessidade da constru~io de determinadas usinas come~a a 

ser reconsiderado. 

Cem base na mem6ria 

constru~io de alguns 

do processo de tomada de decisio de 

empref:;md im(;)ntos, bem como nas 

consequências s6cio-ambientais sobre 

atingidos e sobre a sociedade como um 

os "diretamente" 

todo, é possível 

chegar-~e a uma aproxima~io dos custos sociais desses 
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empreendimentos ,~ do método de intervenc;:ão do setor elétrico 

na exploraçâo dos recursos p~blicos. Passamos então a 

descrever alguns exemplos de ações do setor elétrico estatal 

de consequincias lamentáveis quanto aos efeitos sociais e 

ambientais, para o que se pode esperar de um Estad,j 

responsável pai-a com os seus e icladãos. 

TUCURUÍ 

A decisão de construir Tucur-u í foi tomada em 1.974, 

visando, fundamentalmente, a instalação do complexo alumina 

aluminio no Norte do pais. A construção iniciou-se em 1975, 

localizada na região do Estado do Pará, na micro-regiâo de 

Marabá. O reservatório estende-se, 

Tucurui, aos municípios de Jacundá e Tupiranga e tem uma 

~reade acumula~ão de 2.430 km2 em sua cota máxima normal. 

Vários povoados foram atingidos e cerca de 4.300 família~ 

desapropriadas (Comissão Interministerial, 1985:4). 

toneladas métricas por ano <Elet,onorte, :l986: n/p) . Este 

A Usina Hidrelétrica de Tuc.u r u í foi planejada para ser 

construida em duas etapas, cleve=-Jndo gerar- 7.200 MW e tendo 

como seus principais consumidores o Projeto Ferro-Caraj~s; a 

ALBR~S, pai-a produ~io de alumínio met~lico em Vila do Conde, 

no Pará; e a ALCOA, no Maranhio, p~ra a produ~âo cie ~lumina. 

Estava previsto na planta do barramento do rio B constru~io 

de eclusas, que viabilizariam a hidravia do Araguaia- 

Tocantins, com capacidade de transporte estimada em 130 mil 

projeto teve suas obras interrompidas em 1984, com reinício 

em i988, mas desta vez associado à construc;:io da Ferrovia 

Norte-Sul, empreendimento estH que ainda nio foi concluído. 

Para a forma~io do lago da hidrel~trica de Tucuruí foram 

inundadas parcialmente terras dos municípios de Tucurui, 

Itupiranga e Jacundi, submergidos 14 povoados, duas reservas 

indígenas, 160 Km de rodovias federais <Transama26nica e BR 
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42,~) e, deslocadas 23.87i pessoas, al~m do povo 

reservas Parakani F 

indígena 

Pucuruí Pal·a kanã, habitantl:!s das 

<Eletronorte, 1984 c:4) 

No entanto, o Primeiro Plano Diretor de Meio Ambiente da 

Eletrobr,s nio apresentava qualquer estimativa acerca da 

popula~âo atingida, omitindo as graves consequgnci6s da 

constru~io da barragem de Tucuruí sobre a popula~io indígena 

e camponesa. 

O território da comunidade 

demarcado legalmente em 1945, 

indígena Gavi~o da Montanha, 

situr:ido na margem direita do 

rio Tocantins, 

de 60% d 70% 

foi invadido pelas obras de TucurLtÍ em cerca 

de sua e~tensio. Essa comunldade indígena foi 

obrigada a abandonar o seu território e s6 conseguitt receber 

uma indeniza~io de 50 milhões de cruzeiros em 1984, após 

sete anos de duras negocia~5es com a Eletronorte (Castro, 

1988, p.7) 

Por sua vez, a Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

TL1curuí ~stima uma populac;:io atingida superior a 5.000 

fcimi 1 ias, 

região de 

já que tão logo começaram a circular notícias na 

que as indeniza~5es nio abrangeriam as terras sob 

regime de posse, nem as culturas permanentes cultivadas após 

aquela data - fato que se deu na área dPÓS 1978/79 - várias 

famílias preferiram não esperar, abandonando antecipadamente 

as suas terr"1S. A "desinfo·,-m,3.c;:ão" +o í uma das t::-!stratég .i~.s do 

~~etor Elétrico p a r a minimizai- a ac;:ão dos movimentos sociais. 

O "Movimento dos Expropriados pela Ba.rrügem de Tucun.ií" 

surgiu em 1981, quando a Eletronarte já concluía o processo 

de indenizac;:io. No período de i978 ~ i98i a Eletrono~te 

pagou algumas indeni:zaç:oes e transf8\'"iu al;1uns colonos para 

lotes de iO alqueires (a.baixo do módulo n1ral da r~2gião), de 

p,ssima qualidade e sem água, segundo o MEBT. 
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Com o enchimento do lago, 1985/86, os problemas da 

população a jusante' se agravaram, pois a inundaçio de uma 

jrea não desmatada comprometeu as condiç6es de qualidade da 

água, da exploraçio da pesca e alte1·ou o regime de vasante. 

Essa situaçio propiciou a proliferaçâo de ,oosquitos, de 

grande n~mero d~ doen~as, principalmente de pele e diarriias 

(io. Encontro de TralJalhadores Atingidos por Barragens, 

1989). 

pelas consequincias econ6mico-financeiras derivadas dos 

Enquanto as populaçBes diretamente afetadas passavam 

situaç6es de pen~ria, o Setor Eljtrico subsidiava a energia 

consumida por grandes grupos transnacionais. Em 1987, a 

ALBR~S/ALUNORTE pagava 11m preço m~dio pela energia eljtrica 

gerada em Tucuruí, de i,8 a 2,i centavos de dólares por kwh, 

enquanto o custo real da energia de Tucuruí era, na jpoca, 5 

centavos de d6lar por kwh. O que significa ciizer que o pais 

~agava para que estes grupos produzissem eletrointensivos e 

os exportassem. Nio custa lembrar que o Brasil se endividou 

externamente para construir estas e outras usinas, o que, 

somado ao fato anterior, dá uma dimensio do alto custo 

social desses empreendimentos, que nos atinge a todos nio s6 

~elos efeitos sociais e ambientais da obra em si, mas também 

respectivos financiamentos. 

BALBINA 

A usina hidrelétrica Balbina é responsá~ •l pela inundaçio 

de 239 mil hectares de florestas tropicais. O lago de 

Balbina, além de cobrir parcela importante cle territórios 

A hidrelétrica Balbina i o empreendimento que possui 

maior relaçâo kmª/MW (9,38) e foi construído para atender o 

Distrito Industrial de Manaus. Em termos s6cio-ambientais, 

pode-se dizer que foi a decisio mais equivocada e, porque 

nio dizer, irresponsável do Setor Elétrico. 
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,._ indígenas, sLbmergiu milhões de dólares em madeira nobre e 

141 sítios arqueológicos de valor incalculável. ''Financiamos 

.,-. um desastre irreparável", reconheceu o ex-presidente do 

Banco Mundial, Conan Bable (Jornal do Brasil, 28/10/91, 

p. 5). 

A regiio de Cachoeiras de Balbina e Morena, onde foi 

r instalada a hidr8létrica, foi ocupada até a década de 70 

Pelos í nd í os Waimiri-Atroari, que foram obrigados a 

abandonar o local. O reservat6rio da usina hidrelétrica 

Balbina inundou cerca de 3ii Km~ da área indígena, atingindo 

duas aldeias, além de tr§s postos de assistência da FUNAI 

(Carvalho, 1986, n.p.). 

Antes da barragem existiam na área cerca de 8 aldeids 

Waimiri-Atroari ou Kini, todas ligadas por varadouros. Com o 
início das obras os índios foram sendo reprimidos na margem 

leste da BR-!74 pela FUNAI e pelo 60. Batalhio de Engenharia 

e Constru~io do Exército. Do Lad o indígena sumiram, nesse 

período de resist@ncia, cerca de 6 aldeias, mais de duas mil 

pessoas. Hoje, a ,rea dos Waimiri-Atroari ( c:erca de 400 

Índios) é ocupada pelos militares e pela FUNAI (Travessia - 

Jan/Abril 1990, p.9). 

Com o fechamento do lago, os mosquitos tomaram conta das 

matas circunvizinhas, ,:i.umentando -3. incid@ncia de malária e 

r 

leishmaniose. Os peixes come~aram a morrer, o lago a cobrir 

se de aguapé e canarana e a exalar um cheiro fétido para 

toda a regiio prox1ma. 

Não bastassem os imensos prejuízos ocasionados às 
~- popula~Bes atingicias e ao ecossistema da região, quase 9 

milh5es de d6Iares investidos em obras de 
,..._ 

para projetos ambientais foram desperdi~ados na hidrelétrica 
r: 

Balbina, a saber: 

r- , 
r: 
r: 

r- 
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- o Centro d~ Prote~io Ambiental (CPA), que custou US$ 2 

milh5es 830 mil e deveria ser um centro de pesquisa está 

abandonado; 

- uma esta~io de piscicultura, onde foram aplicados US$ 

3,5 milhões e com capacidade de produzir até 4 milh5es de 

alevinos/ano est, desativada; 

- o Projeto Peixe-Boi, 

milh6es em obras civis 

totalmente parado. 

onde foram aplicados US$ i,9 

nos últimos dois anos, está 

(Jon,al do Brasil, 28/10/91, p.5). 

SOBRADINHO 

Sobradinho foi concebida em 1972 com o objetivo de 

regularizar o curso do Rio Sio Francisco, estabelecendo uma 

vazio mínima de 2.060 m~/segundo, para garantir o 

funcionamento continuo das usinas d j11sante, principalmente 

Paulo Afonso. Mas, em 1973, quando se iniciou a formação do 

reservat6rio, decidiu-se que Sobradinho deveria Produzir 

energia, tendo em vista a crise mundial do petróleo, que 

inviabilizaria a implanta~io de usinas térmicas (Congresso 

Nacional, 1982, p.58). 

Com a farmaçio cio lago da usina hidrelétrica, Sobradinho 

inundou parcialmente terras dos municípios de Juazeiro, 

Santa Sé e Xique-Xique, na margem direita do Sia Francisca, 

e de Casa Nova, Remanso e Pilio Arcado na margem esquerda, 

ftlém de dezenas de povoados, atingindo cerca de 60.000 

pessoas, de acordo com rlados oficiais da CHESF, ou 72.000, 

segundo dados da Organiza~io Sindical dos Trabalhadores 

Rurais (CONTAG, 1979:3). 

A constru~io de Sobr~dinho iniciou-se em 1973, mas s6 em 

mar~o de i.~75 a CHESF apresentou um plano de reassentamento 
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r: 
r- de 4.000 familias no projeto Serra do Ramalho. Essa 

r-. 

proposta, entr~tanto, contrariava totalmente os interesses 

dos colonos em permanecerem na borda do lago. Isso obrigou a 

CHESF a improvisar situa~ões e promover reassentamento quase 

que simultaneamente à subida das iguas (Slgaud, !988, 

p.104). Alim da alternativa Serra do Ramalho, a CHESF 

c1ferec: ia a "opi;::ío própr i,3.11, '-lUe er,3, o pagamento de 1 .• 1111,3 

passagem para Sio Paulo <Travessia, 1990, p.17). 

,.-. 
,,.._ 

O movimento sindical e a Comissão Pastoral da Terra 

tiveram uma atuação importante na defesa dos colonos e na 

pressio para que a CHESF criasse uma soluçâo local. Esse 

trabalho foi difícil e muitas vezes esvaziado pela forte 

influincia do corcnelismo, típico da Regiâo, e do 

paternalismo, uma outra forma autoritária tipicamente 

brasileira. 

No final de 1975 a situa~io tornou-se tensa, na medida em 

que a popula~ic se recusava a sair e iniciava-se o 

enchimento do lago. Aumentam as ameaças contra a população e 

como toda a área era declarada de seguran~a nacional, isto 

favorecia o clima de intimida~ic e o uso de métodos 

coercitivos (Sigaud, 1988, p.i03). 

O arranjo final para o reassentamento, em função das 

op~Ões oferecidas pela CHESF, indicou que 62% das famílias 

c:onse!;.1L1iu permanecei'· na bon1a do lago. Tal arranjo foi, na 

verdade, o resultado de um enfrentamento de for~as que 

brigaram para fazer prevalecer seus interesses. A popula~io 

determinada a permanecer próxima ao rio, ~ CODEVASF - Cia. 

de Desenvolvimento do Vale do Sio Francisco lutando para 

reservar ~s áreas destin~d~s à irrigaçio aos grandes 

projetos agropecuários, enfim, um processe marcado 

fortemente por conflitos de interesses nio preconizados, ou 

!:'~eqL1er penscAdos no planejamento. Foi, ri') funda, a pa1·t i 1·· d a 

reloca~io que se foi ~dotando soluç6es, nem sempre ~s 

melhores, para os probl8mas surgidos. 
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ITAPARICA 

A construçio de Itaparica obedece ~ mesma lógica da 

construc;:io de Sobradinho, visando exclusivamente a 
interliga~io do sistema elétrico Norte-Nordeste e conti-ole 

da vazio do rio Sio Francisco. 

O início das obras se deu em 1976 e em 1979 começaram as 

primeiras reuniões com os "atingidos", cujas reivindicac;:Ões 

já eram: 

terra por terra, na margem do lago; 

água nas casas e nos lotes; 

área de sequeiro; 

criatórios; 

indenizac;:io justa das benfeitorias. 

Apesar de acordado, a CHESF interrompeu virias vezes a 

constru~ic das casas, obrigando os trabalhadoi·es rurais a 

fecharem estradas para pressionar a empresa a cumprir o 

acordo. 

A população ·indígena existente na área foi dividida e 

colocada em terras nlo demarcadas, sendo que os projetos de 

irrigac;:io previstos nio foram implantados. Há, até hoje, 

famílias sem terra. A demarcaçio das terras de Pankararu e 

Pankararé s6 aconteceu por exigincia do Banco Mundial. 

Nessas áreas, porém, existem s,rios problemas oriundos de 

conflitos entre índios e posseiros. 

i difícil mensurar o custo social de uma obra dessas, 

pele que causa de desestrutura~i~ social, econ8mica e 

política, pelo que provoca de imigra~io, de doen~as e em 

deteriorac;:ir, das condiç5es de vida das comunidades 

1 ....,, 
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diretamente afetadas. Em Itaparica estima-se que esse n~mero 

é da ordem de 30.000. 

(', ITAIPU 

A discussã~ sobre a construção da hidrelitrica de Itaipu 

foi complexa, na medida em que envolvia interesses de outras 

países, como Argentina e Paraguai. A construção de uma usina 

deste porte era vista como uma amea~a ao equilíbrio de 
forças na Am,rica Latina. 

Pairava uma d~vida quanto à real necessidade do Brasil de 

construir uma usina tio potente quando ainda existiam tantos 

outros potenciais aproveitáveis no Tietê e no Alto Paraíba. 

A área de espelho d'água de Itaipu j de i.350 kme, dos 

quais i.ii3 kme estio no Estado do Parani. A obra deslocou 

42.444 pessoas, sendo 38.445 no campo, cuja popula~io era 
composta basicamente por pequenos produtores (média de 15 

ha.), posseiros, arrendatirios 

permanentes e temporários <Terra 

p .26). 

e trabalhadores rurais 

Sim, Barragem Nio, 1989, 

Em 1975 a empresa criada para gerir esse empreendimento - 

Itaipu Binacional - iniciou um trabalho de divulga~âo da 

obra na área, destacando a sua 

indenizaç5es justas 

reservat6rio. 

a.té 1978, 

importância e prometendo 

antes do enchimento do 

r: 
Itaipu não cumpriu as promessas e, em 1978, poucas 

indeniza~aes haviam sido pagas, ficando os agricultores 

ameaçados de nio terem para onde ir. A partir desta situaçio 

as igrejas locais, através da Comissão Pastoral da Terra 

CCPT), começaram um trabalho junto aos atingidos que 

resultou no projeto "Arca de Noé". Este projeto reuniu cerca 

de 1.500 agricultores em outubro de 1978, quando foi 

r: 
r: 
r: 
r: 
(" 
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elaborado um do~umento com as reivindicaç5es básicas dos 

relocados e encaminhado ao presidente da Rep~blica. 

Fruto desta organiza~io e determina~io, Itaipu foi 

obrigada a fazer um novo acordo e cumpri-lo. A empresa se 

prop6s a pagar 50% da indenizaçâo aos nio-proprietáriüs e 

pagamento das ber,feitorias, tendo aumentado o pre~o pago por 

hectare. Foram realizados dois assentamentos no Paraná: em 

Arapcti (400 famílias) e em Toledo (20 famílias). Apesar de 

nio ter conseguido terra por terra, a organização dos 

agricultores obrigou Itaipu a negociar com os relocados. 

Tambjm na região da constru~io da usina hidreljtrica 

Itaipu habitavam os índios Guarani do Ocoijacutinga, que 

foram manipulados pela Itaipu e FUNAI. Segundo depoimento do 

índio guarani Lucas Vilhalba, os índios assinaram um 

documento pensando que fosse para o recebimento de 

indeniza~5es, mas era um acordo onde eles entregavam 1.500 

hectares de terra para It~ipu em troca de 200 hectares. 

Em maio de 1982 as familias guarani 

aldeia e levadas para uma área de 253 

foram retiradas da 

hectares, sem água 

Barragem Nio, 1989, 

essa nova área; 

potável e 

p.27). Os 

sem casas prontas <Terra Sim, 

índios nio ~ceitaram ir para 

alguns refugiaram-se 

outros ainda ficaram 

na Argentina, outros no 

vagando pelas cidades; uma 

Paraguai e 

houve 

destruição total dessa comunidade. 

Tendo sua constru~io sido justificada pela crise do 

petr6leo e a busca de autosuficiincia energjtica e or~ada em 

200 USS/Kw, o custo final da obra ~cabou sendo cerca de 5 

ve2es mais, sem computar, i claro, os danos sociais e 

e~ol691cos que imp8s sobre a regiio. Assim, a •Jsina de 

Itaipu é, ao mesmo tempo, um símbolo grandioso da engenharia 

nacional e da insensibilidade dos planejadares quanto às 

questões sociais e ecológicas. 
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O PROJETO URUGUAI 

O Projeto Uruguai previ a construção de 25 hidrelét1·icas 

nesta bacia, e estima-se que cerca de 40.000 pessoas d~verão 

ser removidas. 
(\ 

Essa população é, na sua maioria, constituída por 

camponeses, 

... -_. avÉ's da 

descendentes de antigo~ colonizadores, que 

expansão das fronteiras agrícolas tornaram-se 

pioneiros na área. 

Como bem 

o tr-3.balho 

famílias ou 

analisa Bherer, existe at, mem6ria social sobre 

pioneiro de coloniza~io realizado por essas 

antecedentes. "Neste sentido é que migrar não 

{' 

significa apenas mudar de um espaço físico para outro, mas 

significa a troca de um espaço com sentidos m~ltiplos: um 

sentido mais objetivo que permite uma valorizaçâo e uma 

quantifica~ão monet,rias em relação à terra e suas 

benfeitorias, e uma valoriza~io baseada em representaç5es 

simbólicas que atribuem um valo1· estimado a um espaço que 

foi, também, apropriado e construído socialmente'' (Sherer et 

alii, 1988). 

Dai· conta do "social" não i apenas prepor soluc;.:Bes para 

1Js "atingidos" de uma decisão tomada, mas ~-;e dar conta que ,3 

decisão tem qLte !:iEff c orie t.r u í de é:"\ par·t.ir cie inten::-1ss€"~s muitas 

vezes conflitantes. 

Em 1979 surge a CRAB (Comissão Regional de Atingidos por 

Barragens>, de um grande encontro promovido em Erexim - RS. 

A pi:\l"t ir daí a CRAB i n i e. i e. um pi-acesso ele 1 Ê)Vantamento da 

situação na área e se organiza, constituindo-se na 

inter· locLttcwa legítima dos camponeses, ob r i !]ando a El etro!:,ul 

a reconheci-la como tal e a negociar. Pcr~m, s6 em 1987 essa 

f:?mpi-esa re~conhecC? é:"\ r·e~pr··esentac;.:ãc) ela CRAB, ê•m c omum ac ordo 

se comprometendo a n~o iniciar a. obras ~ntes do 

\''"eassent<'=1me-mto cios "atingi das" . 
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A Eletrosul foi assim incorpor6ndo o "lado soci,3.l" no seu 

p J.anej amento. Uma vez c1ue o "soei a l" não está imp 1 íc: i to na 

decisâo, ou nâo faz parte dela, ele só poderá vir ,3. se 

constituir em "problema", para o qual deverá ser busc:ada urna 

soluçio, a qualquer preço, dentro do cronograma estabelecido 

para as obras civis (Sigaud, 1988). 

III. í .e ·- f1i!todas de AçJlo Saci.-31 ciu Setor Elétrico 

O tratamento subordinado da quest;o social na tomada de 

decisão explica, em grande parte, por que as soluçaes para 

que e~mergem sio sempre desfavoráveis à 
populaçâo. Nesse sentido, o que se reclama é que decisSes 

qU('~ envolvem somas tão elevadas cie 

consequências sociais t;o graves, incorporem também, como 

uma variável importé:\nte, os interesses dos cidadãos 

brasileiros ~fetados direta ou indiretamente por essas 

obras, além das nec:t::issidades do mei-cado de Pnergia eléd.:1-ica 

e das press5es das grandes empreiteiras nacionais e empresas 

t.r an an ac í one í a . 

exclusivamente os "afDgados", 21:,q1..1el.es q1 . .1e v .L vem na área que 

E quando isso acontece s6 sio considerados os 

Sf.:H.lf.5 dir~1itos como "proprietários" e nâo como cidadâos que 

tfm as suas vidas estabelecidas em determinado espa~o, com 

seus la~os culturais, de trabalho, etc .. 

No entanto, o Setor Elétrico foi obrigado por press6es 

das comunidades locais, de setores esclarecidos d~ sociedade 

civil e das ag~ncias de financiamento internaciunais, a dar 

conta da questão ambiental. Dentro dessa linha foi criado, 

na Eletrobrás, o De:ii.:,artamento de Meio Ambiente, 1·esponsável 

pela elabora~âo do Plano Diretor do Meio Hmbiente do Setor 

Elétrico. O Primeiro Plano Diretor saiu em 1986 e o segundo, 

em i99i, o qual se vincula, a m,dio prazo, ao Plano Decenal 
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de Expansão 1990/1991, estabelecido no ambito do Grupo 

Coordenador de Planejamento dos Sistemas El~tricos - GCPS. 

Este, segundo PDMA do Setor Elétrico, reflete uma maior 

abertura à participa~io dos setores sociais na avalia~âo dos 

impactos sócio-ambientais dos projetos em estudo. 

,· 

Tambim em 1986 foi efetivado o CONAMA - Conselho Nacional 

do Meio Amb~ente - criado pela legisla~io de prote~ia do 

meio ambiente (lei No. 6938/81 e Decreto No. 8835/83) e 

subordinado ao Ministério da Infra-Estrutura. O CONAMA é 

responsável pela fixa~io de diretrizes para o litenciamento 

de obras potencialmente poluidoras do meio ambiente, 

estabelecendo os parâmetros para o licenciamento de obras. O 

r: 

r: 

documento que respaldará a decisão dos 

RIMA - Relat6rio de Impacto Ambiental 

chancela dos interessados no projeto (Sigaud, 

licenciadores é 
elaborado sob 

1988, p. !05). 

Sigaud questiona o nível de independência das equipes 

tjcnicas que elaboram cs RIMAs, uma vez que sâo contratadas 

pelos pr Ópr i eis i nte:~ressados. Cita, como i?.,xemp lo, o Consórcio 

Nacional de Engenheiros Consultores (CNEC), responsável 

µelos estudos de viabilidade de projetos hidrelétricos no 

rio Xingu. Este consórcio constitui-se como um bra~o 

c on au I tor da Camargo Corrêa, f i r rn a e~sla que nâ'ic, só construiu 

a barragem de Tucuruí, como j ainda beneficiária da energia 

ali ge1-~da, que alimenta a AlL1mar <SigaucJ, 1988, p.i06). 

A mobilizaçio e a organizaçio da popula~io em defesa de 

seus direitos depende da consciência das consequências 

daquele empreendimento e da compreensâo plena dos seus 

d i r· l~i i tos , ~,ej a enquanto proprietárius, <.:,eja enquanto - cidadios. Fruto desse avanço, a luta 

Uruguai (lt, e Machadinha) nio é mais 

dos atingidos do rio 

j ust-as" , mas "terra por terra na res;J ião", expressando, 

portanto, uma rela~io com o espaço regional que está 

associada a valores s6cio-culturais constitutivos da 

identidede/coesio do grupo social, cuja projeçio territorial 
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, inquestionável. 

espa~o homogêneo 

Nesse momento 

do Planejado, 

os atingidos contrap5em aa 

o espa~o diferenciado, no 
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qual estão investidos e incorporados valores sociais não 

mensuráveis. 

III.2 - Os Gr~ndes Consumidores de Energia Elétrica 

Nio parece ser uma coincidincia que a implanta~io das 

indóstrias energ,tico-intensivas, articuladas com a 

constru~io de grandes empreendimentos hidrelétricos, tenha 

ocorrido simultaneamente a uma estrat,gia internacional dos 

países do Primeiro Mundo, de livrarem seus territ6rios de 

atividades produtivas intensivas em energia e muito 

poluidoras do meio ambiente. i que sendo o globo terrestre 

um espa~o finito, esses países cuidaram de transferir para a 

periferia a produ~io dos insumos básicos mencionados acima, 

garantindo o controle do abastecimento dos mesmos, segunde 

suas necessidades. 

Muitas ind~strias aqui instaladas visaram basicamente d 

exporta~io, o que equivale a dizer q1Je grande parte ria 

~nergia consumida pelo setor industrial brasileiro está 

sendo indiretamente exportada, embutida como insumo na 

composiçio desses produtos CPinguelli, 1988>. 

Há 1..1m forte direcionamento da produ~io interna p.;ara 

exporta~io, principalmente a parti1· da segunda metade dos 

anos 70, quando, podemos dizer, se inicia o esgotamento dos 

modelos de substitui~io de importa~5es, associado tambim ao 
início das mudan~as estr1Jturais implementadas no Primeiro 

Mundo. 

Esses países reduziram o crescimento do consumo 

energético, desenvolveram tecnologias que visavam melhorias 

na conserva~io e eficiência energ,tica, reduzindo, RO mesmo 

tempo, a emissio de C02 na atmosfera. A preocupa~io era com 

- 
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a eficiência como um todo, o que levou a uma redu~âo dos 

custos dos investimentos. 

ALUMÍNIO 

A produ~io de alumínio no Brasil cresceu a uma taxa média 

de i8,3% ao ano no período de 1978 a 1987, enquanto o 
crescimento midio mundial no mesmo período foi de 0,9% ao 

ano. Nesse mesmo período o consumo interno de alumínio 

cresceu apenas 8,3% a.a., porque a produ~ão se destinava 

predominantemente às exporta~5es. 

O alumínio possui uma extensa gama de propriedades e 

possibilita um uso diversificado, substituindo materiais 

mais pesados e menos durjveis. As suas principais aplica~ões 

ae dio na ind~stria de transporte, eletricidade, constru~io 

civil, mjquinas e equipamentos, embalagens, bens de consumo 

entre outros. 

Cl Brasil é o 3o. produtor de alumínio cio mundo, ,oas tem 

um dos mais baixos consumo per-capita: 

Consumo per-capita 

Brasi 1 2,8 ~:g/hab/1989 

Japão 22,3 kg/hab/!987 

EUA F!.7, 4 kg/hab/í.987 

Alemanha Ocidental E!6,2 kg/hab/i987 

Espanha 6,4 kg/hab/i987 

Itália 16,4 kg/hab/1987 
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Isso mostra que o esforça de produ~âo interna de alumínio 

não est, contribuindo para uma melhor distribuição interna 

do produto e qualidade de vida dos brasileiros. Grande parte 

seja para ajudar a pagar a divida externa, seja par,::i. 

da pi-odLH;:ão interna se direcionou para o mercado externo, 

viabilizar a produçio dos países do Primeiro Mundo que 

reduziram a produção deste insumo, como é o caso do Japão. 

A produçlo de alumínio se concentra em 6 empresas: 

% Origem do 
capital 

ALCOA 
CBA 
ALBRas 
ALCAN 
Billiton 
Valesul 

28,7 
E!O,O 
i9,8 
j_3, 3 
9,4 
8,8 

USA 
N. Privado 
Estatal 
Canadi 
Hol/Ing. 
Estatal 

ALCOA 
Vcitorant í n 

CVRD 
ALC?-'il\l 
SHELL 
CVRD 

na década de 70, as usinas redutoras de alumínio que se 

fgnte: Alumínio - Principais Estatísticas - 1987-1989 

No contexto das diretrizes de política industrial adotada 

instalaram na Amaz6nia receberam uma série de incentivos, 

tais como: 

isençio do imposto de renda por 10 anos (podendo ser 

prorrogado por mais cinco, se o projeto for aprovado 

pela SUDAM); 

isençio do IPI e ICM da produç:ão voltada para 

energia elitrica com tarifa especial, de conformidade 

com dS Portaria MME i654, de 13/08/79; 

1·eduç:ão de 15% ê~m relaç::ãc::i J.~s normais r :> grupo Ai; 

garantia., ao investidor, de que dur2.,~te i.~O anos o 
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dispãndio de energia el,trica para a reduçio do 

alumínio nio será superior a 20% do preço do produto 

no mercado internacional; 

SI DERURG I t1 

A ind~stria sider~rgica, um dos 

desenvolvimento brasileiro, apresentou, nas 

décadas, mudan~as estruturais significativas 

consumo. 

pilares do 

duas últimas 

no perfil do 

A dicada de 70 foi o período de grande expanslo da 

siderurgia, devida à implanta~io de projetos de grande porte 

na produ~io de bens de capital e insumos básicos. No período 

1970/89 a produ~io de a~o bruto cresceu em mjdia 8,4% a.a. e 

a demanda interna cresceu 40% a.a., enquanto as exporta~5es 

cresceram !6,6% a.a. 

Em 1990 o Brasil 

corresponde a 2,7% da prodw;::i,\o 

8º· produtor ds a~o do 

de toneladas, o que 

mundial. Os EUA são 

mundo, produzindo 

passa a ser o 

20,6 milhões 

r 
r: 

responsáveis por 20,0%, e Japão por 14,3% e a China por 

ii,5% da produ~5o mundial de aço. O Brasil, apesar de ser o 

8°· produtor mundial de a~o, apresenta um consumo per-capita 

bem inferior aos dos países do Primeiro Mundo: 

Consumo Per-Capita 

Brasil 

Japão 

85,0 kg/hab/1988 

620,0 kg/hab/1987 

422,0 kg/hab/i987 EUA 

Espanha 234,0 kg/hab/i987 



Segundo o IBS Instituto Brasileiro de Siderurgia 

15/10, p.12), as siderúrgicas investiria (Gazeta Mercantil, 

US$ 500 milhões em controle ambiental na década de 90. 

Embora essa seja uma boa noticia, nio se deve esquecer que 

as mudan~as ocorridas nas indústrias eletrcintensivas nos 

países do Primeira Mundo nio se restringiram à redução da 

emissão de C02 na atmosfera ou conservaçio de energia. Houve 

uma busca da maior eficiência dos recursos como um todo, 

envolvendo mudanças tecnológicas de processo produto e 

organizacionais. 

SODA-CLORO 

A indústria de soda-cloro passou a operar no Brasil antes 

da década de 50, mas s6 a partir da década de 60, com e 

surgimento das primeiras unidades petroquímicas é que ela 

começou a apresentar um crescimento mais significativo. A 

soda e o cloro sio obtidos simultaneamente~ a partir da 

dissociação eletrolítica do cloreto de sódio ou pot,ssio. 

Nesse processo os dois insumos sio produzidos numa razio 1,0 

de soda para 0,9 de cloro. 

"""' 
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r: 
i uma indlstria altamente poluente e intensiva em capital 

e energia. Por outro lado, enquanto nos EUA o consumo per- 

r 

capita de soda é de 45,00 kg/hab/ano, no Brasil esse índice 

é de 7,0 kg/hab/ano. 

PAPEL E CELULOSE 

-. ' A indúst,- ia de papel e e e l LI 1 ose , assim como as demais, 

passou a ter um crescimento significativo a partir da década 
r: 

ele 70. Esse j um período de reestruturac;:io da economia 
r- brasileira, ou um novo momento no processo de substituic;:ão 

da importac;:ão, mas ago1··a voltado basiclwnente para a 
indústria de bens de capital e de insumos b4sicos. 

O setor de papel e celulosa engloba a produc;:io de 

r-, 
celulose e outras matéri~s-primas fi~rosas resultantes do 

tratamento da madeira. 

As características tropicais do Brasi 1 apresentam 

vantagens no desenvolvimento d8 florestas homogineas para 

produc;:ão de celulose, uma ve2 que uma árvore pode atingir a 

idade de corte 5 anos ap6s seu plantio, quando, nos paises 

temperados, essa idade~ duas ou tris vezes maior. 

O Br,3.s i 1 exporta cerca de 26% da produ~io de ~elulose e 

20% da de papel. A regiio Sul j a maior produtora, detendo 

cerca de 60% da produ~âo nacional. Os maiores produtores de 

celulose são o grupo Klabin, Aracru2 e Celulose S.A., Cia. 

Suzana e Papel e Celulose e Celulose Nipo-Brasileira S.A., 

Cenibra, responsáveis par 62% da p1·odu~io. 

Atualmente, i9i empresas do setor operam 236 unidades 

industriais, mantendo em torno de i.178.000 hectares de 

reflorestamentos pr6prios, o que atende a cerca de 70% de 

suas necessidades ~e madeira. Cerca de 90% do capital do 

setor pertence a grupos privados nacionais, sendo que 7 
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empresas estrangeiras instaladas no Brasil respondem por 17% 

da produ~io nacional. 

A comparaçio do consumo per-capita nacional de papel com 

o consumo de alguns países desenvolvidos expressa bem o lado 

perverso do nosso modelo de desenvolvimento, ou de inserçio 

do Brasil no ajuste estrutural mais amplo. 
,..,,,, 

Brasil 24,0 kg/hab/ano 

Consumo Per-Capita de Papel 

EUA 250,0 kg/h;;ib/ano 

Alemanha 185,0 kg/hab/ano 

Inglaterra i43,0 kg/hab/ano 

O controle do processo de produção desse setor ~ ...., 
fundamental, tendo ~?m vi !;;ta a conserva~io ambiental 

uso de produtafu químicos (destrui~ão de florestas) e o 

~ltamente poluentes. 

FERROLIGAS 
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A ind~stria de ferroligas produz hoje cerca de 30 tipos 

de lig~s a o seu processo de prcdu~âo t8m como principal 

equipamento o forno el~trica. O ferroliga é um insumo para a 

produ~io de aço e fundi~io. 

Esse i um setor eleti·ointensivo, sendo que há uma 

varia~ão do consumo específico de acordo com o tipo de liga. 
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Merece ser ressaltado que o maior crescimento das 

exporta<;:5es coube, precisamente, às ligas mais intensivas no 

consumo de energia el,trica, 

A prc,du<;:ão clr.::i fc;;irrol igas no B1·asi l 

seguintes aspectos: 

Min~rios - qualidade e abundância 

Carvâo vegetal - dispunibilidade razoável no 

se beneficiou dos 

r: 

reflorestamento 

Energia elitrica - potericial hidrelétrico disponível e 

preços baixos 

Mâo-de-obra - disponível, barata 

Controle ambiental - legislaçio branda em rela~âo aos 

países desenvolvidos. 

Cl B, .. asi l exporta hoje cerca de 60% da produção nacional, 

ou seja, Rstamos exportando intensivamente energi~ elétrica, 

s~ndo o consumo per capita baixo (3,6 kg/hab/ano), se 

comparado com os EUA (7,5), Japio (13,0) e Fran~a (15,0) 

III.3 - O Ajuste Estrutural Macroeconômico 

e o Setor Elétrico 

A capta~io c,·escente de recursos externos para viabilizar 

a expansio de setor elétrico e o fecl,amento da balan~a de 

pagamentos, associada a uma compressio das tarifas no 

sentido de conter os índices inflacion~rios fizeram com que 

a situa~ão financeira do setor elétrico, bem como a 

capacidade de investir do ·setor se deteriorassem 

drasticamente a partir de meados da década de 70. Em 1974 os 

recursos setoriais correspondiam a 60% das fontes, enquanto 

que apenas 17% originavam-se de recursos de terceiros, 

~trav,s de empr,sfimo e financiamento no exterior·. Neste 

mesmo ano, o volume de investimento do setor CUS$ 8.649 

milh5es) correspondia a 7i% rias aplica~aes, enquanto apenas 

9% destas eram direcionadas ao pagaMento do serviço da 
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divida em moeda estrangeira. 

totalmente a partir de 1977, 

Esta 

qLtanda 

estrutura 

o setor 

•.;e inverte 

passou a ser 

Os Bancos Multilaterais de Desenvolvimento <Banco MLlndial 

e Banco lnteramericano de Desenvolvimento> tiveram um papel 

importante como fonte de financiamento direto ou como 

agentes intermediários entre o setor estatal e os setores 

pr i v acíoss . 

usado para captar recursos externos a taxas flutuantes, por 

conseguinte com servi~o da dívida totalmente dependente das 

taxas de Juros internacionais. J• em 1977, 52% do saldo 

devedor em moeda est1·angeira do grupo Eletrobrás 

correspondia a emprjstimos em moeda. 

Os Bancos Multilaterais, Juntamente com o Fundo Monet,rio 

Int8rnacional <FMI>, sia o eixo do sistema financeiro 

internacional. Nesse sentido, um crédito de um Banco 

Multilateral é o passaporte para o acesso ao capital 

privado. Portanto, ao contrair empréstimos com estes Bancos, 

as na~ões se comprom~tem a cumprir 

estabelecidas pelos Bancos e pelo FMI. 

as c:ondir;:Ões 

íJ papel dos empr~stimns privados vim sande cada vez mais 

importar1te. Em 1970, por exemplo, o total de empr~stimcs 

concedidos por fontes privadas representam 42,0% da divida 

externa pJblica do Brasil (11,4% de créditos de 

de instituições e 6,2% de outras fontes 

~sta participaçio salta para 81,6% (2,5% 

Fornecedares, 24,5% 

privadas), em 1985; 

de cr,dito de 

f inancei i-as, 5,3% 

fornecedores, 73,5% de instituiç5es 

de B6nus e 0,3% de outras fontes) (Batista 

Jr-. , 1984) 

Embora o crédito de fornecedores ( "supp l iei-s' cred i ts") 

tenha sido um mecanismo importante para atrelar os 

financiamentos à compra de equipamentos, ele vem redu2indo o 

seu peso na estrutura da dívida externa brasileira. O ano de 

1982 foi aquele em que essas fontes tiveram a maior 
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participação nos empréstimos externos, tendo 

responsáveis por cerca de 12,9% dos recursos captados. 

sido 

Os empréstimos 

contrapartida que 

estejam sujeitos 

internacional, o 

desenvolvidGs, 

dos B..incos Multilaterais ex igc":m como 

os contratos de fornecimento do projeto 

a ccncorr@ncia pÓblica no mercado 

que em geral acaba por favorecer os países 

que conseguem ap r esen t ,3. r preços mais 

competitivo~;. 

Estes Bancos têm evitado, no caso do Setor Elétrico, 

fazer empréstimos ligados a projetos especificas, 

direcionando-se mais para viabilizar políticas de ajuste 

estrutural, as quais buscam fundamentalmente viabilizar o 

crescimento e o equilíbrio da bala~~ª comercial. Como 

decorrªncia do espírito neo-liberal que prevalece nestas 

instituições, são estabelecidas condi~6es tais como a 

eliminação das restri~5es às importa~6es, dos subsídios e 

elimina~io do déficit p~blico. Temos recentementP, como 

exemplo, a exigência do BIRD de que as tarifas do setor 

el,trico atinjam o patamar de US$ 67 por kwh 

(aproximadamente a mesma tarifa de 1975 - 64,47). 

Devido as 

internacic:mais 

encc)ber· tas s-,c1b 

press5es dos movimentos 

e sabe-sra lá que outras 

o manto humanístico ··· o Bar ic o 

eco16gicos 

estratjgias 

Mundial vem 

fazendo exigincias 

indís.ieni::,s nos 

meio ambiente 

projetos do 

Elétrico. Essa linha de atua~io do Banco 3parece como a 

expressio da pressio dos movimentos ambientalistas e de 

organiza~5es n~o-governamentais 

meio ambiente. 

intern~ciona1s de defesa do 

Os Bancos Multilaterais, se por um lado pressionam quanto 

aos cuidados com a questão ambiental, por nutre influenciam 

e pressionam us países 

ajuste macroecon6mico, 

devedores nas suas políticas de 

articulando-as aos interesses do 
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capital internacional, com consequãncias perversas sobre os 
países do Terceiro Mundo. Particularmente no caso 

brasileiro, devido à deterioraçâo ~as condições de vida da 

popula~io e ao aumento de concentra~lo da riqueza. 

O favorecimento aos setores eletrointensivos, via tarifa 

ou mesmo através da garantia de fornecimento, viabilizou a 

implantação de ind~strias com elevado consumo de energia 

el,trica e altamenta poluentes. Muitas destas empresas 

(siderurgia, alumínio, etc.Jv6m sendo transferidas de países 

desenvolvidos, onde a energia é poupada e o meio ambiente 

preservado, para a periferia, onde, precária a preocupa~âo 

estratégica quanto à posse e ao aproveitamento dos recursos 

minerais, onde há fartura de energia renovável e a mão de 

obra é barata. Nestes casos pouco importam os estragos 

sociais e dmbientais causados pelas obras de aproveitamento 

ela "energia ,-enovável", bem como pelc:\S plantas de 

processamento das matérias primas. Ironicamente, é a pr6pria 

manter inacessíveis recursos naturais, enguanto tecnologias 

questão ambiental que se torna um excelente pretexto para 

rna í s sofisticadas -- e i9ualm€-mt.e inacessíveis - rião +or em 

descobertas par~ a preserva~io Je um equilíbrio ecol6gi~o 

"ao Cõ:\Pital ismo". 
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Sendo as empresas cio Getor Elétrico brasi lf.üro 
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tipicamente estatais, é natural que fiquem sujeitas à 
adequa~io das políticas macroecon8micas do Estado, tal coma 

acontece em todos os países. Mas, senda o Estado brasileiro 

de tradi~ão acentuadamente autoritária e centralizadora, não 

é de admirar que as empresas do setor elttrico reflitam essa 

caracteristic~ na implementa~ão das políticas, 

Ymanadas do Poder Executivo Federal. 

Ademais, sendo o Estado b,,.3.si leira per i ·Fér i c:o, 
inser~ão tardia no conjunto das chamadas economias 

de 

de 

merr.:ado, e de um modo geral mais dependente do que 

interdependente nas 1-ela~aes estabelecidas com as demais 

economias, ~onduz a qu~ o Setor Eljtrico tenha que se haver 

com a descbnfortável ambiguidade de, a um s6 tempo, cumprir 

com o seu papel institucional de ~tender~ demanda interna 

de energia eljtrica e obedecer à lógica do capital cujo 

centro de acumula~io principal situa-se além das fronteiras 

riacionais, no contexto de um capitalismo progressivamente 

internacionalizado. 

Dai se seguem as distor~6es observadas nos atendimentos 

de energia eljtrica, 

quanto em rela~io às 

agricultura, servi~os 

tanto com respeito às regi~es do pais 

classE:~S cir,.i consumo pêw·a a indüst1·ia, 

e residinc1as. A energia cumpre o seu 

papel como 

do modelo 

fator infraestrutura! necessjrio à vlabiliza~ão 

de desenvolvimento vigente, cujas cansequincias 

no plano interno, o agravamento das disparidades 

regionais e das desigualdades sociais e, no plana externo, a 

amplia~io cio fosso que separa u Brasil 

desenvolvidos economicamente. 

dos países mais 

r: 
r: 
r 
r> 
r-. 

Isto, o que explica basicamente o fato de 63% da ~nergia 

elétrica destinar-se à Regiio Su~este ~ apenas J.5% à Regiio 
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colaborêl.ndo tal fato para êl. continuidade dos fluxos 

Nordeste (dados de 88, Energy in Brazil), apesar de tais 

regiSes conterem respectivêl.mente 44% e 28% da populai;::lo 

brasileira (dddos de 89, Energy in Brazil). ~ também o que 

explica c:1 exclusão de mais de Y0% e.las propr·iedades l"LH"ais no 

Brasil cio rol dos consumidores de energia el&trica, 

migratórios do campo para as áreas urbanas, resultando no 

"inchc1.mento11 da~, cidades e na conse:-1que:mte deter i orc\ç:ão das 

condi~5es de vida. i ainda a razâo pela qual se concedem 

benefícios discriminados à classe industrial produtora de 

bens intensivr.:is no cons1 .. unc-J mas 
t nd t ac r í rní n a-to s no que tange d, circunstância de serem tais 

produtos voltados essencialmente para a exportai;::io, Rlevando 

e conte~do da energia brasileira exportada num contexto de 

aguda escassez de investimentos para atender As prioridades 

de energia que deveriam ser efetivamente consideradas para o 

desenvolvimento interno. 

A finalidade da política de favorecer às exporta~5es nio 

tem sido outra que a de cumprir com as condicionalidades das 

a9éfr1cias inte11·naciona:i.s Je c:nkdito no sentido de c.ibi·igc"ffe.m 

os países devedores a manter um elevado saldo na balan~~ de 

pagamentos, o qual, pai·a os países do Terceiro Mundo, nao 

pode ser obtido de outra forma que nio seja atrav~s da 

gera~io de excedentes na balança comercial. 

A 1:arac:ter i. st ica limp~ e renov,vel da fonte hídrica para 

implantaçio dos grandes empreendimentos 

a geraçio de energia elétrica, nio se segue todavia que ela 

sej ,3. ba:rat,::1. A nio consideraçio dos pesados custos sociais 

das autoridades 

Elétrico. 

bra!:',i !eiras Pelo 

l1idre1,tricos, quais sejam, a perda das bases de produ~io 8 

de organizaçio político-social das populaç6es diretamente 

atingidas, os efeitos migratórios, a disseminaç:io de doenças 

H a destruiçâo de v~rias comunidades indígenas e negras, 

constituiu-se, até jpoca recente, em postura generalizada 

- 
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Assim, as mudan~as de comportamento verificadas nio podem 

ser reconhecidas como um amadurecimento dessas autoridades, 

mas sim como resultado das press5es dos setores populares 

afetados e de constrangedores condicionamentos impostos pelo 

Banco Mundial, traduzindo os questionamentos de influentes 

entidades ambientalistas do Primeiro Mundo. 

A constru~ão dos empreendimentos hidrelétricos tem sido 

apresentada pelo Setor Elétrico às popula~5es locais como um 

fato já definido, resultado de extensos estudos e da análise 

de várias alternativas, altm de enfatizar a grandiosidade da 

obra e sua importância para o desenvolvimento do país. 

Assim, a visão oficial veiculada a partir do Estado tende a 

inibir a explicita~âo dos anseios das popula~ões atingidas, 

menosprezando seus interesses, em geral comunidades pobres 

de pequenos produtores e de 

t ÍP ico cios emp1·eend i mentos 

Nordeste do país. 

baixa produtividade, quadro 

locali2ados no Norte e no 

As audiincias 

oportunidade do 

p~blicas, onde o legislador 

cidadão intervir no 

vislumbrou a 

processo de 

licenciamento do empr8endimento, ainda estio longe de se 

constituírem em real veículo de intervYn~io popul~r, uma vez 

que passaram a ser, foros destinados a 

legitimar uma decisio já tomada de construir determinada 

obra, servindo, isto sim, õ:1.S "a<;:oes balisar para 

mitigadoras'' (algumas Já previstas nos Estudos de Impacto 

em princípio, procurarão atender às 

popula~ões afetadas com a implanta~ão da 

Ambiental) que, 

reivindica(;Ões das 

ob ra , 

Dentro de uma perspectiva de desenvolvimento democrático, 

o Estado, como agente regulador que,, deve introduzir nos 

métc)dos de plan(,damento do setor" ene,-gétic:o, em partic1_1lar 

do Setor Elétrico, meios efetivos de participa~io dos vários 

setores da sociedade civil, possibilitando ao cidadão, hoje 

considerado um "obstáculo", ser elemento ativo e responsável 

na esc~lha da melho~ alternativa energética. 
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A articula~io, a nível nacional, dos movimentos dos 

c\tingidos po1- ban-agens, tl-aduzida pela cr Lac ão do Movimento 

Nacional dos Trabalhadores atingidos por Barragens, foi de 

vital importincia para que a sociedade brasileira tomasse 

conhecimento das graves consequ@ncias sócio-ambientais 

decorrentes da implantaç::io de vários empreendimentos 

hidrelétricos. Tal processo de formaçio de opiniio, entre 

outros, tem possibilitado ampliar as alianç::as populares, a 

nível nacional, em torno das quest5es ligadas aos direitos 

do cidadio, num processo de lenta mae firme defesa dos 

"interesses" da imensa mai<:>ria de> povo brasileiro, rle ser 

agente nas decis5es que afetam diretamente sua vida e seu 

meio natural. 

Entretanto, nio t impertinente destacar que o 

desenvolvimento gerado pela constru~io de grandes obras, 

alim de promover um crescente endividamento do Setor 

Elétrico, beneficiou as empresas construtoras do país, que 

se consolidaram no mercado e hoje e~portam serviços; 

beneficiou também os fornecedores de equip~mentos pesados, a 

maio,- parte dos quais com tecnologia dominada por empresas 

c orrt at .. Bm nf10 com a yarantia cio 

mas tamLJé111 de ou t r o e 
tais como ~queles de 

transnacionais e, bem ,3.ssim, os grandes consumidores de 

fornecimento cie energia subsidiada, 

incentivos da política industrial, 

estimulo à exporta~filo. 

Em vi 1·t.udt=-1 e.lo r e,:d evante c:ar-áter t=:~sti-atéç3 i c:o cl a ques-,tão 

energética e a existincia de garantia constitucional (Artigo 

4.3) do uso múltiplo elas águas, torna-·~;e impnciscindível a 

presenç::a e a perman@ncia do Estado como agente regulador, ou 

mesmo interventor, para garantir a explicita~io e a 

administrai;:ão dos conflitos de interesses dos vários setores 

envolvidos. A análise e valorai;:io dos vários usos da jgua 

( ab.::istec i menta, saneamentc:>, i rr igai;:ão, t ransportf:? 

hidrov1ário, controle de inundai;:Hes, gera~~º de energia 

elétcica, lazer, t1 .. ffi•.amo, piscicultura, (?te.) poderão 
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r: 
r: 

constituir-se em efetivos mecanismos de envolvimento 

obrigat6rio de todos aqueles que se sintam afetados pelas 

r: obras hidráulicas, podendo, ainda, propiciar a diminuiçio 

r 
r: 

dos custos atravis de seu rateio entre os vários usos 

previstos. 

r: 
r 
r: 
r: 
r 
r 
r 

A participaçio do capital privado no Setor El~trico tende 

a ser de complementarieddde, dada a magnitudt::! dos 

inv1=stimentos e prazos de dos 

principalmente nas obras de gera~ão hidrelétrica. A 

r 
r> 

r: 

eliminaçio de tarifas subsidiadas, usufruídas pelos grandes 

consumidores do setor induslrial, ~pontando-lhes as opç5es 

da autogeração e da cog~raçio, sei·á ben~fica não s6 para as 

finanças do Setor Elétrico, como também introduzirá wn fator 

c:ie inibição na instal<':lçâio, no país, de consumidores 

eletrointensivos. De qualquer modo, a autoproduçio ~ 

cogera~io deverão ser encorajadas junto ao consumidor 

industrial como medidas de racionalização e conserva~io 

energéticas. 

A entrada em cena da capital privado no Setor Elétrico, 

cem o aparecimento de uma multiplicidade de alternativas de 

combina~5es para nível de 

complexidade da administração dos conflitos e interesses 

atualmente existentes, o que destaca a i mr-ire~sc i nd í v121 r: 
r 
(' 

i::iresenc;;:a do Estado como agente regulador 

mecanismos que gai-antc,m o acesso do cidadão J~ emergia 

elétrica, qualidade e disponibilidade deverão 

r: constituir-se em tributos obrigat6rios deste serviço de 

utilidade p~blica. 

abastecimento de eneffg ia E.•létr ica às 

r 
r: 

populaç5es rurais e os elevados investi,oentos necessários 

para incorporá-las aos sistemas el,tricos regionais, através 

de t':!xtensas linhas de transmissio e distribui~io, induz ao 

r: 
r 
r: 
r: 
r: 
r: 
r 

incentivo do uso de diversas fontes loc is de produ~ão, cujo 

gerenciamento seria exercido a nível do município ou da 

comunidade. As pequenas centrais hid1-2létricas, o uso da 
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biomassa e a energia solar sio exemplos de fontes que o 

Estado pode implementar, com a presen~a do capital p1·ivado, 

cem baixo custo e impactos ambientais mínimos. 

Com tais 1-efe.r~ncias 0:.·m m<:mte PcH·a a formu 1 ac;:ão clE.~ 

estratégias adequadas e com disposi~io para uma a~io mais 

~onsequente, talvez seja possível ao movimento social ser 

eficaz no sentido de, por exemplo, fazer converter 

demagogia do "menos Estado e ma í a Brasil" 

oficial pela pr i vat i z,::i.1;:ão, em "menos Estado e mais 

~ocied~de'' pelo interesse p~blico, agindo sobre o caráter 

pouco p~blico de suas empresas. ida prática da participa~âo 

consequente e do exercício 

as condições de formulaçio 

sociais relevantes. 

da representa~ão que vão surgir 

estratégica para transformaç6es 

A dificuldade trazida pelo caráter ambíguo da empresa 

estatal nio estaria, todavia, superado com a introdu~âo de 

mecanismos de controle pJblico, já que também este poderia 

i:;e r.:onverter em interdi~ão da atividade empresarial e, no 

A forma jurídica de concilia~io limite, do pr6prio Estado. 

da propriedade estatal - e, por conseguinte, de seu uso 

sintonizada com políticas macro-econ6micas c::om o SÊ.~u 

caráter p~blico, mant~ndo a autonomia dada pela forma ·- 
empresarial, parece ser a contrato de gestio já utilizado em 

diversos países europeus, inclusive no setor elétrico, como 

ó o caso da "Electric:ité d(;~ F~1-ance11 (EDF) 

Mesmo a implanta~âo e cperacionaliza~~o de contratos de 

gestio nic seriam ainda suficientes se con~inuassem ausentes 

mecanismos de controle pela sociedade de todo o processe 

político, estrat,gico e t,tico da vida das empresas; do 

,~recesso de planejamento plurianual do Setor El&trico, bem 

como, no interior de cada empresa, do processe de escolha de 

dirigentes e gestores. Modelos eficazes e eficientes para 

tal passo ~ frente seriam perfeitamente exeqUÍve1s e nio 

deveri-3.m pass.ar somente, por exemplo, d o 
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controle acic,nário das empresas. Deveriam passar muito mais 

por um processo em que a maioria dos participantes se 

convencesse, até de modo pragmático, de que tudo s6 poderia 

come~ar a partir de uma busca de mudan~a radical em duas 

estruturas: as estruturas do 2cd~c e do Cacát~c. Busca esta 

que exigirá uma adequaç~o para a compatibilidade dinâmica 

entre a estratégia e a ética. 

(' 

r 
r: 
r 

A reestrutura~ão da economia mundial associada à crise do 
padrão de consumo de energia e a sua insustentabilidade a 

longo prazo, tendo em vista os efeitos sobre o ecosistema, 

obriga-nos a repensar a lógica do atual modelo energético, 

bem como as perspectivas de sua superação. i preciso pensar 

as necessidades de energia para atender as necessidades 

humanas básicas num contexto de desenvolvimento equilibrado, 

cuja perspectiva seja a da harmonia homem-natureza. 
r: 
r: 
(' 

r 
r> 

r: 
r 
r 
r 
r 
r: 
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r: 
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Uma política energ~tica para o desenvolvimento 

democrático de um país como o Brasil, com graves 

desigualdades sociais e regionais, deve estar inserida numa 

estrat,gia de descentraliza~âo e regionaliza~io dos 

aproveitamentos energéticos articulados com a política 

energética global, fruto de ampla discussão nacional. 
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1. O QUE É O PACS 

O PACS é uma entidade independente, sem fins lucrativos, que reúne profissionais existencialmente comprometidos com as 
classes populares e as transformações sociais. 

A origem do PACS está no desejo e na convicção de que é possível a construção de uma sociedade igualitária, participativa, 
liberta de relações de dominação, dependência e exploração: uma nova sociedade que assegure a cada ser hwnano e a cada grupo 
social as condições materiais e espirituais para a vivência plena do trabalho, do lazer, da liberdade, da cidadania. 

A certeza de que é possível construir diariamente, concretamente, esta utopia, nos leva a encaminhar, junto aos trabalhadores 
sociais, wna proposta de trabalho que busca a sua participação na definição de novas concepções de vida, de existência, de 
sociedade, de modernidade. 

O P ACS foi criado em 1986 como a parte brasileira do Programa Regional de Pesquisas Econômicas e Sociais do Cone Sul 
(PRlES/CS), que envolve em suas atividades equipes na Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. O PACS se dedica à educação, à 
pesquisa e à construção compartilhada de práticas alternativas, em colaboração estreita com os movimentos sociais. 

2. OBJETIVOS 

O PACS tem o objetivo central de contribuir para a elaboração de políticas e a adoção de novas práticas de desenvolvimento da 
pessoa e da sociedade humana, com a participação do trabalhador como sujeito central da democracia, prestando assessoramentos 
diversos nos campos político-econômico, educativo e metodológico. 

3. ÁREAS DE ATUAÇÃO 

Para cumprir este objetivo, é necessário produzir conhecimentos, analisá-los, compartilhá-los e reconstruí-los com nossos parcei 
ros. Atenta a todos os movimentos sociais, a equipe do PACS se propõe a trabalhar, prática e teoricamente, questões como a 
relação entre os programas de ajustes dos credores internacionais, o desenvolvimento e o meio ambiente; os desafios da produção 
e da gestão democráticas, a metodologia da avaliação e do planejamento estratégico e tático, a economia política do 
desenvolvimento. 

Inserimos todas essas questões no contexto mais abrangente das transformações globais em curso, sobretudo as que afetam a 
organização da produção, a tecnologia e o trabalho humano. Focalizamos ainda seus impactos sobre o Cone Sul, o Mercosul e o 
projeto alternativo de Integração dos Povos do Cone Sul, os grandes grupos econômicos, as relações entre o Estado e a Sociedade. 

4. NOSSOS PARCEIROS 

Com a convicção de que a educação é um processo permanente de transformação individual e coletiva, o PACS procura 
desenvolver uma metodologia de trabalho em que cada pessoa, cada grupo social é sujeito de seu processo educativo e capaz de 
transformar-se em indivíduo/grupo criativo, autônomo, encontrado consigo mesmo e integrado à sociedade, à espécie e ao planeta 
que nos possibilita a VIDA 

Nesta perspectiva, o PACS trabalha com sindicatos, organizações populares, eclesiais e ecwnênicas, governos municipais 
democráticos e grupos alternativos de produção e consumo. Além de desenvolver parcerias com outras instituições não 
govemarnentais, o PACS também participa de diversos fóruns e redes nacionais e internacionais, entre os quais o Fórum 
Brasileiro de ONGs sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente, a Rede Brasileira de Educação Ambiental, a Associação Brasileira 
de ONGs, o Fórum Internacional de ONGs sobre Empréstimos dos Bancos Multilaterais de Desenvolvimento, o Fórum 
Internacional de ONGs sobre o GATI, o T1E (Rede de Intercâmbio de Informações Transnacionais) e o Movimento do Tratado 
da Dívida. 

5. METODOLOGIA DE TRABALHO 

O P ACS reúne profissionais das áreas de filosofia, economia, sociologia, educação, saúde, psicologia e comunicação que atuam 
segundo a metodologia da Ação-Pesquisa: ensinar aprendendo, investigando e abrindo caminhos; e aprender refletindo, transfor 
mando a prática, teorizando. 

O trabalho se materializa através de ações conjuntas com os movimentos sociais. Nossos projetos são gerados na relação com 
estes movimentos, são fruto desta relação. Sempre que possível optamos por estabelecer relações de parceria, em que somos, 
também, atores de processos coletivamente impulsionados. Somos "sujeitos entre sujeitos", e não apenas "assessores de sujeitos". 

Buscamos a construção de novos conceitos e práticas de cidadania. E estamos convencidos de que esta construção será fruto da 
práxis. Práxis que se materializa nas relações concretas que estabelecemos com os movimentos sociais, em especial com os 
setores populares: relações de co-gestão e co-autoria que nos possibilitam antever novas formas de exercício da cidadania. 



6. NOSSAS ATIVIDADES COM NOSSOS PARCEIROS 

Por acreditarmos na unidade entre teoria e prática, conhecimento e vida, concentramos nossos esforços em atividades de ação 
pesquisa, assessoria, formação e comunicação. 

Prestamos assessoramentos nos campos político-econômico, educativo e metodológico: promovemos e participamos de cursos e 
seminários; formamos quadros do movimento social e ecwnênico em pesquisa, documentação e elaboração de projetos; 
assessoramos prefeituras democráticas na avaliação e planejamento tático e estratégico; produzimos e participamos de processos 
coletivos de produção de materiais audiovisuais e de material didático (livros, livretos, cadernos, monografias) para o trabalho 
social. 

EQUIPE: 

Coordenação Geral 
Assistente de Coordenação 
Secretária Geral 

Sergio Schlesínger 
J. Lívio Maia Jr. 
Cristiane Maria de Souza 

Núcleo de Desenvolvimento 
Coordenação Reinaldo Gonçalves 

Núcleo de Educação 
Coordenação Léa Tiriba 

Kátia Aguiar 

Equipe Administrativa Edival Mazoli 
Eliane de Paula Macedo 
José Gilvan Marques da Silva 

MEMBROS ASSOCIADOS E COLABORADORES: Marcos Arruda , Neíde Nogueira, Mary S. Barradas, Márcio Lemgruber, 
Hena Lemgruber, Lia Tiriba, Luis Carlos D. Prado, Sebastião Soares, Eloísa Helena C. Costa, Eliane Monteiro, Franklin Coelho, 
Nilza Vieira. 

O P ACS recebe apoio e/ou colabora com as seguintes entidades no exterior: 

AMÉRICA LATINA: CRIES (Coordinadora Regional de Jnvestigaciones Económicas y Sociales de América Central y el Caribe - 
sede na Nicarágua); Rede ALFORJA de Educação Popular (Costa Rica); Foro sobre Integração e Desenvolvimento Alternativo da 
América Latina (Movimentos Populares e centros de pesquisa e assessoria); CEA (Centro de Estudios de América - Cuba); CIEM 
(Centro de lnvestigaciones de la Economia Mundial - Cuba); CLACSO (México); IPADE (Instituto para el Desarrollo de la 
Democracia-Nicarágua). 

ALEMANHA: KED (Agência Eclesial Evangélica para o Desenvolvimento); EZE (Associação Evangélica de Cooperação e 
Desenvolvimento. 

BÉLGICA: GRESEA (Grupo de Pesquisa para uma Estratégia Econômica Alternativa); FAX CHRISTI/BÉLGICA; CETRI (Cen 
tro Tricontinental), EURODAD (Rede Européia sobre Dívida e Desenvolvimento). 

ESTADOS UNIDOS: Instituto de Estudos Políticos; Instituto de Políticas Alimentares e de Desenvolvimento; Fundação 
Interamericana; Development GAP. 

FILIPINAS: Freedom from Debt Coalition. 

FINLÂNDIA: FINNCHURCHAID (Ajuda Eclesial Evangélica da Finlândia). 

FRANÇA: FPH (Fundação para o Progresso Humano); CCFD (Comitê Católico contra a Fome e pelo Desenvolvimento); CEDAL 
(Centro de Estudos para o Desenvolvimento da América Latina); CIMADE (Serviço Ecumênico de Cooperação). 

HOLANDA: Instituto Transnacional, Pax Christi/Holanda; FONDAD (Fórum sobre Dívida e Desenvolvimento); TIE (Rede de 
Intercâmbio de Informações Transacionais). 

INGLATERRA: Christian Aid e CAFOD (Agência Católica para o Desenvolvimento), ambas vinculadas ao Conselho de Igrejas 
da Grã-Bretanha e Irlanda); OXFAM (Associação de Oxford para Cooperação ao Desenvolvimento); CIIR (Instituto Católico de 
Relações Internacionais). 

IRLANDA: TROCAIRE (Agência Católica para o Desenvolvimento); P AX CHRISTI/Irlanda. 

ITÁLIA: Campanha Norte-Sul. 

JAPÃO: PARC (Centro de Recursos para a Ásia e Pacífico). 

SUÍÇA: Conselho Mundial de Igrejas (CCPD - Comissão para a Participação das Igrejas no Desenvolvimento e CICARWS - 
Compartir Ecumênico de Recursos); Federação Luterana Mundial; NGLS (Serviço de Ligação entre ONGs da ONU), Education 
et Libératíon, Swiss Coalition of Development Organiz.ations. 
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PACS-PRIES/CS 
INSTITUTO DE POLÍTICAS ALTERNATIVAS PARA O CONE SUL 

· Rua da Glória, 190,502 - 20241-180 Rio de Janeiro- Brasil 
Tel (5521) 252-0366- Fax (5521) 224-3107 - Correio Eletrônico: pacs@ax.apc.org 
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