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O QUE E O APROVEITAMENTO 
~ 

HIDRELETRICO DE 
CACHOEIRA PORTEIRA? 

Histórico 
Desde 1969, o Governo brasileiro vem estudando o rio Trombetas de forma 

a descobrir como aproveitar o seu potencial hidrelétrico, isto é, como utilizá-lo 
para produzir eletricidade. Investigações como estas vêm sendo feitas em qua 
se todos os rios do país. Estes estudos têm como objetivo selecionar os melho 
res locais do rio para construir hidrelétricas. 
A empresa do governo responsável pelos estudos, pela construção e pela trans 

missão de energia elétrica na região Norte é a ELETRONORTE. A ELETRO 
NORTE foi a responsável pela construção da hidrelétrica de Tucuruí, no rio 
Tocantins, e hoje está encarregada da implantação da hidrelétrica no rio 
Trombetas. 

Para a realização dos estudos, a ELETRONOR TE contrata grandes firmas 
particulares, denominadas empresas de consultoria. Estas empresas ganham di 
nheiro para estudar os rios e fazer projetos de hidrelétricas. No projeto está 
indicado o local onde será construída a hidrelétrica, o seu tamanho, a quanti 
dade de terra que vai ser inundada e quanto vai custar para construí-la. A em 
presa contratada para estudar o rio Trombetas chama-se ENGE-RIO e sua se 
de fica no Rio de Janeiro. 

A Hidrelétrica Cachoeira Porteira 

No rio Trombetas, o ponto escolhido para a construção da hidrelétrica fica 
localizado à cerca de 5 km a montante do encontro do Mapuera com o Trom 
betas, no município de Oriximiná. 
A ELETRONORTE planeja construir a hidrelétrica de Cachoeira Porteira 

em duas etapas. O início da construção da primeira etapa está previsto para 
1990. Desta forma, a hidrelétrica começaria a funcionar em 1995. Segundo a 
ELETRONORTE, a obra vai custar 672 milhões de dólares. 

Na sua primeira fase, a hidrelétrica irá produzir 700 megawatts. Esta eletri 
cidade será destinada à cidade de Manaus, no estàdo do Amazonas. A energia 
será levada através de linhas de transmissão até a hidrelétrica de Balbina para, 
a partir daí, chegar até Manaus. 
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É difícil prever exatamente quais serão as conseqüências da construção desta 

obra. Mas os exemplos de outras hidrelétricas, como a de Tucuruí (no rio To 
cantins/Pará) e de Balbina (no rio Uatumã/ Amazonas), nos dão uma boa idéia 
do que pode acontecer com a população da região de Cachoeira Porteira. 
Vejamos alguns dos principais problemas gerados por hidrelétricas: 

1) Realização de Estudos nas Propriedades 

Antes mesmo da obra começar a ser construída a população já sente as con 
seqüências da hidrelétrica. Para realizar os estudos, os técnicos da ELETRO 
NORTE e das empresas de consultoria invadem os lotes na maior parte das 
vezes sem dar qualquer satisfação para os moradores. Estes técnicos desmatam 
a área, destróem roçados, fazem perfurações e instalam postos de medição, cau 
sando uma série de prejuízos para os proprietários, que não são indenizados. 

2) Ocupação das Terras pelas Obras 

Para instalar uma grande obra, como a hidrelétrica de Cachoeira Porteira, 
a ELETRONORTE terá que contratar um grande número de firmas e traba 
lhadores; terá que utilizar uma enorme quantidade de máquinas, tratores, ca 
minhões. Todos estes escritórios, empregados e equipamentos terão que ser alo 
jados num local especialmente construído para isso. Estes locais são conheci 
dos pelo nome de vilas, alojamentos e canteiro de obras e são instalados próxi 
mos ao local da futura hidrelétrica. 
A ELETRONORTE terá que utilizar ainda uma grande quantidade de pe 

dra, areia e terra na obra, que serão retiradas da região. Deverão ser construí 
dos, em diferentes locais, enormes paredões denominados diques, cuja função 
é a de conter a água do lago. 
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Para realizar todas estas obras, a ELETRONORTE ocupará as terras dos 
moradores que vivem perto do local da hidrelétrica, expulsando esta popula 
ção para outra região . 

Mesmo a população que não tem que abandonar a área, sente as consequên 
cias de toda essa mudança. O desmatamento provocado pelas obras e a vinda 
de milhares de pessoas para a região provocam aumento de doenças, como a 
malária. 

De outro lado, as cidades normalmente não estão preparadas para receber 
toda a população que vem atraída pela obra. Como a infra-estrutura da vila 
da ELETRONORTE só atende os que estão empregados na construção da bar 
ragem, são os postos de saúde e as escolas das cidades que têm que atender 
os que chegam. Como há muito mais gente do que é possível atender, todo 
saem prejudicados, tanto os novos, como os velhos moradores. 

Vista da Vila Permanente da UHE Tucuruí, construída para alo 
jar os escritórios, empregados e equipamentos da obra. 

3) Inundação das Terras 

A construção da hidrelétrica de Cachoeira Porteira provocará a inundação 
de 911 quilômetros quadrados de terras, ao longo dos rios Trombetas, Cachor 
ro e Cachorrinho. Toda a população que vive nesta região será obrigada a aban 
donar suas terras para dar lugar ao lago da hidrelétrica. 
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As experiências passadas mostraram que a ELETRONORTE está pouco preo 
cupada com o destino dos desapropriados. No caso da hidrelétrica de Tucuruí, 
a ELETRONORTE só foi realizar o primeiro levantamento para saber quem 
teria a terra alagada, 4 anos após o início das obras. Durante todo este tempo, 
a população ficou sem saber se teria ou não que deixar sua terra. 

Foi preciso muita luta para que pelo menos parte da população fosse indeni 
zada. As indenizações e os reassentamentos não constavam dos planos origi 
nais da ELETRONORTE, eles surgiram como resultado da mobilização dos 
atingidos. 

Muitos problemas com relação a indenizações foram registrados em Tucu 
ruí. O primeiro deles foi que a ELETRONORTE indenizou somente aqueles 
que possuíam título de propriedade. Com isso 2/3 das famílias atingidas deixa 
ram de receber as indenizações. Muitas abandonaram a região sem qualquer 
tipo de ajuda. 

Desmatamento e remoçõo de terra para a construçõo da hi 
drelétrica de Tucuruí. 
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Muitos atingidos não receberam indenizações porque a ELETRONORTEape 
nas pagava pela perda de culturas permanentes, desconsiderando que grande 
parte da população vivia da agricultura de vazante. 
As famílias que conseguiram as indenizações, receberam quantias muito abai 

xo do valor real das propriedades. Além disso, tais indenizações não cobriam 
os prejuízos que os atingidos tiveram aguardando durante anos pelo pagamen 
to, sem poder incrementar sua produção ou implantar melhorias nas suas terras. 
As dificuldades enfrentadas nos processos de reassentamento não são meno 

res. Começam com a escolha do novo local e a determinação da dimensão das 
novas áreas. Os atingidos pela hidrelétrica de Tucuruí receberam lotes com 50 
ha, que devido ao seu tamanho não oferecem condições para garantir o susten 
to de sua família. 

Outro sério problema enfrentado é a demora na concretização dos reassen 
tamentos. Em Tucuruí, muitos atingidos aguardaram cinco anos pela realiza 
ção de suas transferências. E mesmo após um ano do enchimento do lago, 1500 
famílias continuavam desabrigadas. 
Finalmente, após a transferência, a população relocada tem que enfrentar 

os problemas decorrentes da falta de infra-estrutura. Até hoje, os atingidos de 
Tucuruí continuam brigando com a ELETRONORTE que não cumpriu as pro 
messas de construir estradas vicinais, casas, poços, escolas, postos de saúde. 
A população da região não conta nem mesmo com a luz elétrica produzida pe 
la hidrelétrica de Tucuruí. 

4) Ocupação de Terras pelas Linhas de Transmissão 

A energia gerada pelas hidrelétricas deve ser levada ao seu destino através 
de linhas de transmissão que cobrem grandes distâncias. Para a implantação 
de tais linhas são construídas torres de transmissão que atravessam várias pro 
priedades. As áreas sob estas torres são desmatadas e ficam inutilizadas para 
a agricultura. 
Uma grande faixa de terra ficará inutilizada sob a rede de transmissão da 

hidrelétrica de Cachoeira Porteira que, com uma extensão de 290 km, seguirá 
do rio Trombetas até a hidrelétrica de Balbina. 

5) Alteração do Curso do Rio e Poluição da Água a 
Jusante da Barragem 

O povo que mora a jusante (abaixo) da hidrelétrica também sofre as conse 
qüências da obra. Em Tucuruí os ribeirinhos, que viviam da agricultura deva 
zante, enfrentam sérias dificuldades porque o rio não deposita mais sobre as 
margens o húmus fertilizante que garantia uma boa produção. 
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A formação do lago provocou também uma grave poluição das águas. O pe 
rigo da poluição do rio Tocantins é reconhecido pela própria ELETRONOR 
TÊ que tem recomendado à população que não utilize suas águas. A ELETRO 
NORTE, no entanto, não tem tomado medidas efetivas para solucionar o 
problema. 

As mudanças no rio Tocantins têm dificultado também a vida dos pescado 
res, que não têm conseguido mais garantir o seu sustento devido à diminuição 
dos peixes. Estes trabalhadores que possuíam um saber acumulado há gera 
ções sobre o rio, o que lhes garantia a sobrevivência, não sabem qual será o 
seu destino e nem estão sendo indenizados por este prejuízo. 

Torres das linhas de transmissõo de energia da UHE Tucuruí. 
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Hidrelétrica de Tucuruí, no rio Tocantins, no Estado do Pará. 

6) Modificações Ecológicas 

Ainda não se conhece ao certo todas as modificações que as hidrelétricas pro 
vocam na ecologia da região em que são construídas. Isto significa que muitas 
das conseqüências ainda não podem ser inteiramente previstas e muito menos 
solucionadas. 
Assim, em Tucuruí, além da poluição das águas a jusante, a população a 

montante que vive próxima ao lago da barragem tem enfrentado problemas 
com os mosquitos. A região tem sido infestada por mosquitos numa quantida 
de nunca vista. Os ataques destes insetos têm impossibilitado a colheita da ro 
ça e tornando a vida da população insuportável. Até agora a ELETRONOR 
TE não sabe como resolver o problema. 
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- QUAIS .~J:RAO AS 
CONSEQJJENCIAS DA 
HIDRELETRICA PARA 
OS POVOS INDÍGENAS - DA REGIAO? 

A região atingida pela hidrelétrica de Cachoeira Porteira é habitada por vá 
rios povos indígenas. O território indígena mais próximo da área do futuro re 
servatório é conhecido pelo nome de Área Indígena Nhamundá - Mapuera. 

A área indígena Nhamundá-Mapuera tem 1.022.400 hectares e foi demarca 
da em 1988. Este território abriga uma população ddJ 16 índios pertencentes 
aos povos Hixkaryana, Kaxuyana, Wai-Wai, Katuena, Xereu, Mawayana e Ka 
rafawyana. Uma parte do povo Kaxuyana reside mais ao norte, nos limites do 
Parque Indígena Tumucumaque. Este parque com uma extensão de 270.000 
hectares está localizado nos municípios de Almerim, Óbidos, Oriximiná e 
Alenquer. 
Os índios da área Nhamundá-Mapuera já vêm sentindo as conseqüências de 

mais este projeto da ELETRONORTE. Para a realização dos estudos, foram 
abertas mais de cem clareiras dentro de seu território e instalada uma base de 
apoio na aldeia Mapuera. A atuação da FUNAI foi até agora apenas no senti 
do de garantir a realização dos trabalhos da ELETRONORTE. Como se viu 
nos casos das hidrelétricas de Tucuruí e Balbina, o objetivo da FUNAI não 
tem sido o de defender os direitos dos índios, mas o de convencê-los a aceitar 
o projeto. 

A área Nhamundá-Mapuera não será inundada nesta primeira etapa do apro 
veitamento hidrelétrico do Trombetas. No entanto, os povos indígenas que lá 
residem sofrerão os efeitos das grandes alterações que a instalação de Cachoei 
ra Porteira provocará em toda a região. A vinda de milhares de pessoas atraí 
das pela obra representará, sem dúvida, um aumento no risco de invasões de 
seus territórios. De outro lado, as comunidades indígenas serão vítimas tam 
bém das mudanças ecológicas provocadas pelo desmatamento, pelo surgimen 
to do lago, etc. 
Existem ainda na região próxima da futura barragem vários povos indígenas 

isolados, isto é, que não mantêm contato permanente com não-índios. São muito 
poucas as informações que se tem sobre estes grupos, sendo desconhecida até 
mesmo sua localização exata. Estes povos encontram-se ainda mais ameaçados 
pela hidrelétrica de Cachoeira Porteira. 
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- COMO OS ATINGIDOS ESTAO 
SE ORGANIZANDO? 

A história das hidrelétricas já construídas nos mostra que tais obras trazem 
um grande prejuízo para a população regional. Muitos saem prejudicados .e 
poucos se beneficiam. Assim ocorreu na implantação das hidrelétricas de So 
bradinho (na Bahia), de Itaipu (no Paraná), de ltaparica (na divisa da Bahia 
com Pernambuco), de Tucuruí (no Pará) e de Balbina (no Amazonas). 
Os principais beneficiados com estas obras são as grandes indústrias que ne 

cessitam de muita energia para operar. As hidrelétricas geram lucros também 
para as empresas consultoras, para as construturas e para as empresas que pro 
duzem equipamentos elétricos - todas empresas de grande poder econômico 
e político. 
Para os atingidos o resultado das hidrelétricas é o empobrecimento decor 

rente de indenizações injustas e insuficientes que não correspondem ao valor 
do patrimônio perdido. A maior parte da população não chega a se beneficiar 
nem mesmo da infra-estrutura, que a ELETRONORTE instala para seus em 
pregados. Assim, o que se viu no caso de Tucuruí é que a cidade da obra tinha 
todos os benefícios (água encanada, esgoto, asfalto, escolas), enquanto o povo 
da cidade de Tucuruí continuava sem esta infra-estrutura básica, a que todo 
brasileiro tem direito. Até hoje, muitas cidades próximas a Tucuruí continuam 
sem receber a energia da hidrelétrica. 
Diante desta realidade, os atingidos têm se organizado para conseguir inde 

nizações justas e, em alguns casos, até mesmo a não realização da obra. 
Os atingidos vêm exigindo que antes de decidir construir uma hidrelétrica, 

o governo discuta o plano com o povo da região. 
Em todo o país, os atingidos vêm se reunindo e criando associações que têm 

como objetivo organizar a luta da população e fazer valer os seus direitos. No 
Rio Grande do Sul, existe já há quase dez anos a Comissão Regional dos Atin 
gidos por Barragens (CRAB). No início deste ano, a população da região de 
Altamira criou a Comissão Regional dos Atingidos pelo Complexo Hidrelétri 
co do Xingu. Em fevereiro, diversos grupos indígenas reuniram-se em Altami 
ra para protestar contra a construção de barragens em áreas indígenas. No mês 
de maio, os oito sindicatos de trabalhadores rurais e associações de pescadores 
da região de Tucuruí decidiram coordenar sua luta, criando a Comissão de Atin 
gidos pela Hidrelétrica de Tucuruí. 
Também neste ano, realizou-se o Encontro Nacional de Atingidos por Bar 

ragens, promovido pela CUT e pela CRAB. Nesta reunião, os atingidos decidi 
ram criar uma comissão nacional provisória. As principais reivindicações apro 
vadas no encontro foram: 

·1 
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• a imediata solução dos problemas gerados por hidrelétricas já cons 
truídas, e que isto seja condição para a implantação de novos 
projetos; 
• a reformulação da atual política do governo para o setor elétrico 
que prevê a construção de 165 novas hidrelétricas até o ano 2010. 

Os atingidos em todo o país buscam com sua luta reverter as prioridades do 
setor elétrico. Eles querem que seus direitos sejam considerados na elaboração 
dos planos e não que o governo lembre da sua existência somente no momento 
de retirá-los da área. Os atingidos querem participar do processo de decisão 
e recusam as acusações de "inimigos do progresso". Eles querem saber para 
quem é este progresso e a que preço ele vai ser conseguido. 

HIDRELÉTRICA DE 
CACHOEIRA PORTEIRA. 

O QUE FAZER? 
Segundo os planos da ELETRONORTE, a próxima hidrelétrica a ser cons 

truída é a de Cachoeira Porteira. Ela é uma das prioridades do governo e a 
ELETRONORTE fará muita pressão para que a obra se inicie o mais rapida 
mente possível, apesar das dificuldades que vem encontrando para conseguir 
dinheiro. 
Para fazer frente a esta pressão da ELETRONORTE a população da região 

terá que se organizar. O primeiro passo será conseguir as informações sobre 
esta hidrelétrica. Só conhecendo bem o projeto de Cachoeira Porteira e o que 
vai acontecer na região, é que a população vai poder decidir se quer ou não 
a construção da hidrelétrica. 
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O QUE OS ATINGIDOS 
PRECISAM SABER SOBRE 

AS HIDRELÉTRICAS: 
• Quando as obras vão começar; 
• Quala localização da barragem, dos canteiros e dos aloja- 
mentos e das linhas de transmissão; 

• Qual a área que as obras vão ocupar; 
• Atéaonde o rio vai subir; 
• Quem vai ter que se mudar; 
• Quantas pessoas vão ser transferidas; 
• Qual vai ser o destino destas pessoas, para onde elas vão 
ser levadas; 

• Como e quando vão ser feitas as transferências; 
• Como vão ser calculadas as indenizações; 
• Quando as indenizações vão ser pagas; 
• O que vai acontecer com a qualidade da água e com os 
peixes; 

• O que vai acontecer com pescadores a jusante da barragem. 
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REUNIÃO NO XINGU DEBATE HIDRELÉTRICA 

Os índios Kaiapó estão preparando um grande encontro para discutir os pro 
jetos do governo de construção de uma hidrelétrico no Xingu, 

Comunidades discutem efeitos 
da hidrelétrica de Tucuruí 

As comunidades atingidas pela 
barragem de Tucuruí realizaram en 
contro ontem no Instituto Guido Dei 
Toro, no bairro do Arsenal, para dis 
cutir os efeitos da hidrelétrica sobre 
as populações à margem do comple 
xo energético de Tucurui. 
O encontro teve início às 11 horas, 

e contou com a participação de re 
presentantes dos diversos Sindicatos 
dos Trabalhadores Rurais do Pará e 
do Amapá, da Comissão Pastoral da 
Terra e da Comissão Pró-Índio de 
São Paulo, entre outros. 

O Uberal - Belém - PA - 13.05.89 

Prosseguem os debates sobre as 
seqüelas da hidrelétrica. 

Entidades como as Colônias de 
Pescadores, Sindicatos de Trabalha 
dores Rurais, Comissão Pró-Índio e 
Comissão Pastoral da Terra (CPT), 
além da Central Única dos Trabalha 
dores (CUT) do Tocantins, estão 
reunidas no Encontro de Atingidos 
pela Barragem de Tucuruí. O encon 
tro tem a finalidade de mostrar as se 
qüelas que a construção da barragem 

de Tucurul deixou às comunidades 
vizinhas ao lago. Para os participan 
tes do encontro, tanto a população 
que vive em áreas antes da barragem 
(montante) como as que habitam a 
parte posterior da represa Ousante) 
convivem com inúmeros problemas. 
Os principais são os referentes ao sa 
neamento e à falta de alimentos. 
O Ubtral - Belém - PA - 14.05.89 
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Atingidos por 
Barragens têm 

encontro 
em Goiânia 

GOIÂNIA· O que fazer para en 
frentar o Plano 2010 da Eletrobrás 
que prevê a construção de 97 barra 
gens nos rios brasileiros até a virada 
do século? Parà tentar encontrar um 
caminho que possa proteger princi 
palmente índios e trabalhadores ru 
rais, geralmente os mais atingidos 
nas construções de barragens, a Co 
missão Regional dos Atingidos por 
Barragens (CRAB), do Rio Grande 
do Sul, e a Central Úmca dos Tra 
balhadores (CUT) convocaram re 
presentantes de todo o Brasil para o 
1 Encontro Nacional dos Atingidos 
por Barragens, que começou ontem, 
em Goiânia. 

Jornal do Brasil • Rio d• Janeiro • RJ - 
20.04.89 


