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A presente publicação tem como objetivo tornar claro à
população do Vale do Ribeira os principais aspectos envolvidos
no processo de licenciamento ambiental da Usina Hidrelétrica
de Tijuco Alto, prevista para ser construída entre os municípios
de Ribeira/SP e Adrianópolis/PR, no rio Ribeira de Iguape.
Apesar de estar prevista para se instalar no alto Vale do
Ribeira, essa Usina Hidrelétrica (UHE) irá afetar, direta ou
indiretamente, vários outros municípios situados no médio e baixo
Vale, razão pela qual há mais de dez anos se discute desde
Ribeira até Iguape quais seriam os benefícios e prejuízos que
podem ser trazidos pela barragem.
Essa discussão não raras vezes é feita com muita emoção,
mas com pouca informação. Apesar de o projeto ter sido definido
em 1988, nunca a empresa que pretende construir Tijuco Alto
(Companhia Brasileira de Alumínio — CBA) se dispôs a informar
apropriadamente a população do Vale do Ribeira, se limitando a
encontrar alguns prefeitos e políticos locais. Por essa razão, muita
gente tem opinião formada sem nem mesmo haver refletido
adequadamente sobre quais os impactos que surgirão com a
construção da barragem, sejam eles positivos ou negativos.
É essencial que todos tenham co n h e cim e n to das
informações mais relevantes sobre o projeto para que possa
exercer sua cidadania e, tanto na audiência pública, quanto em
outros m om entos possa m anifestar sua opinião sobre a
necessidade ou não de construção da UHE Tijuco Alto.
Pretendemos com a presente publicação disponibilizar, de
forma acessível à maioria das pessoas, as informações sobre o
projeto recolhidas ao longo dos últimos dez anos, como uma forma
de garantir a todos o direito à informação, e para que os
interessados nesse assunto possam form ar suas opiniões
pessoais com base em dados e não em boatos. A democracia
se faz com a discussão de idéias, e se torna mais rica quando
essa discussão é baseada em opiniões apoiadas sobre dados
concretos.

O que é um a barragem?
É muito comum se denominar urna Usina Hidrelétrica de barragem, sendo
ambos termos usados como sinónimos.
A barragem é uma barreira de contenção construída de atravessado num rio,
com a finalidade de represar a agua que passa por ali e criar um lago artificial. Urna
usina hidrelétrica se utiliza da força da agua represada para girar as turbinas e produzir
energia elétrica. Como o volume de água de um rio depende do volume das chuvas,
e essas ocorrem apenas em determinada época de um ano, para que a usina possa
ter uma produção constante durante o ano todo ela tem que construir as barragens,
que armazenam água durante a época de cheias para utilizá-la na época de seca. O
lago das barragens é portanto a reserva de energia de urna usina.
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As barragens projetadas para o rio Ribeira de Iguape
A Usina Hidrelétrica de Tijuco Alto não é a única barragem projetada para o
rio Ribeira de Iguape. Além desse empreendimento, pelos menos mais outras três
usinas hidrelétricas estão planejadas para serem construidas ao longo do
rio (Funil, Itaoca e Batatal). Essas três outras barragens foram planejadas pela CESP
na década de 80, e estariam todas a jusante (rio abaixo) de Tijuco Alto. Veja mapa
na página 12.
Quando se pretende construir uma barragem, antes é exigido que se faça um
estudo de inventário, que vai apontar quantas barragens podem ser feitas num mes
mo rio, de forma que cada uma possa produzir o máximo de energia. O estudo de
inventário do rio Ribeira de Iguape, aprovado em 1994 pelo Departamento Nacional
de Águas e Energia Elétrica - DNAEE e pela Eletrobrás, prevê a existência de qua
tro barragens, ou seja, Tijuco Alto e mais três. Portanto, Tijuco Alto não é um projeto
isolado. Faz parte de um plano maior, sendo apenas a primeira de um conjunto de
barragens que podem ser construídas.
Quando inicialmente projetadas, dizia-se que essas barragens serviriam para
ajudar no controle das cheias. Sabemos, no entanto, que se forem construídas as qua
tro barragens, vai ser inundada permanentemente uma área de aproximadamente 11
mil hectares, incluindo áreas dos
Parques Estaduais, áreas urba
nas, como o centro histórico da
cidade de Iporanga, e áreas de
comunidades rurais que vivem
às margens do rio, incluindo aí
várias comunidades de quilom
bos, como Praia Grande, Sapatu e Ivaporunduva.

Uma barragem deixa áreas perma
nentemente alagadas, enquanto as
cheias do rio são passageiras

Com o será a barragem de Tijuco Alto?
A Usina Hidrelétrica de Tijuco Alto (UHE Tijuco Alto) é um empreendimento
planejado pela Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), pertencente ao Grupo
Votorantim, para aumentara oferta de energia elétrica para sua indústria de alumínio
no m u nicípio de A lum ínio/S P , lo ca liza d a a cerca de 250km da área do
empreendimento. Segundo dados constantes do Parecer Técnico IBAMA 01/97, a
energia produzida pela UHE Tijuco Alto seria destinada exclusivamente ao aumento
de produção da empresa, que teria planos de passar de uma produção de 170.000
T/ano para 210.000 T/ano, numa primeira etapa, e atingir uma produção de 310.000
T/ano numa segunda etapa.
A área de inundação para a formação do lago será de 51,8 km2, equivalente
a 11 mil campos de futebol, inundando terras nos municípios de Ribeira e Itapirapuã,
em São Paulo, e Adrianópolis e Cerro Azul, no Paraná. A potência instalada será de
144 MW. A obra compreende a construção de uma barragem de concreto, do tipo
arco-gravidade, com altura de 150 metros, ou seja, três vezes a altura de um prédio
de 15 andares.
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andares e uma pessoa

Segundo dados obtidos no volume de informações complementares do Estu
do de Impacto Ambiental — EIA de Tijuco Alto, estima-se que durante os 3 anos de
pico de construção estarão envolvidos 1.500 trabalhadores, sendo que desses ape
nas 10% (150 pessoas) seriam da região. O restante seria mão-de-obra vinda de
outras regiões. Depois de construída, quando estiver funcionando normalmente, a
UHE deverá contar com cerca de 123 funcionários entre técnicos especializados e
pessoal de apoio, que irão habitar a vila residencial.
O prazo previsto para a construção é de cinco anos, a partir da implantação
do canteiro (acampamento, vilas, instalações de apoio).

Verdades e m entiras sobre Tijuco A lto
MENTIRA.

A) Tijuco A lto vai gerar m uitos
em pregos, o que seria benéfico à região
MEIA VERDADE. Segundo os estudos feitos
pela própria CBA e constantes do RIMA, have
rá, durante a época de construção, um “pico” de
emprego de 1500 pessoas, sendo que dessas
apenas 150 (10%) serão moradores da região. Após o término
da obra, ficarão apenas 123 empregos, em sua grande maio
ria formados por pessoal técnico, que geralmente vem de fora.
Portanto, não há como afirmar que gerará muitos empregos,
pois serão apenas 150 para as pessoas da região, em sua
maioria empregos com baixa remuneração (peões). Além dis
so, a vinda de mais de mil pessoas de outras regiões trará
uma série de problemas à região
pois, como já ocorreu com outras
barragens, após o fim das obras
muita gente, principalm ente os sol
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teiros, decide se instalar na região,
m esm o que sem em prego. Isso
gera uma sobrecarga nos serviços
públicos locais (escolas, hospitais),
um aumento das áreas de periferia
da cidade, o aumento do desempre
go e, consequentemente, o aumento
da violência. Os poucos empregos
que hoje já existem vão passar a ser
disputados por mais pessoas, agra
vando os problemas sociais já exis
Os melhores empregos ficarão com
os
técnicos, muitos vindos de fora
tentes hoje.
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B) Tijuco A lto vai gerar
renda para a região
MEIA VERDADE. Durante a fase de obras, quando se concentra o
maior número de pessoas trabalhando, haverá uma maior procura por
produtos e serviços locais, como mercados, restaurantes, lojas, far
mácias e outros. Porém, quando a obra estiver pronta, a demanda por
produtos locais será muito menor, já que haverá apenas 123 pessoas
trabalhando no local e ganhando salário, o que no montante da população local,
mesmo que considerando apenas Ribeira e Adrianópolis, é insignificante, ou seja,
não trará mais benefício nenhum.
Muitos acreditam, inclusive alguns prefeitos, que a construção da barragem vai ge
rar royalties, que é uma espécie de indenização paga pela perda da área alagada,
que é fixada em 6% do valor da venda de energia aos municípios da região. Mas
isso não é verdade. Os royalties são geralmente pagos apenas aos municípios que
tiveram suas terras alagadas (no caso, Adrianópolis e Ribeira), enquanto que os
prejuízos da barragem atingem todos os municípios
localizados rio abaixo. Mas nem isso Tijuco Alto vai
pagar. Segundo o art. 4o, inciso II da Lei Federal 7990/
89, “é isenta do pagamento de compensação finan
ceira a energia elétrica (...) gerada e consumida para
uso privativo de produtor (autoprodutor), no montante
correspondente ao seu consumo próprio no proces
so de transformação industrial; quando suas insta
lações industriais estiverem em outro Estado da Fe
deração, a compensação será devida ao Estado em
que se localizarem as instalações de geração hi
drelétrica". Isso significa que a CBA está isenta
de pagar qualquer compensação pelo alagamen
to do rio, já que vai utilizar toda a energia para
aumentar sua própria fábrica de alumínio, e por
tanto não tem a obrigação de repassar nenhum Os royalties de Tijuco Alto não vão
beneficiar as prefeituras da região
centavo às prefeituras locais.
-
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C) As barragens podem prejudicar
a pesca em Iguape-Cananéia
VERDADE. A região de Iguape-Cananéia-Paranaguá, conhecida como
complexo estuarino do Lagamar, é reconhecida internacionalmente por
sua riqueza de vida marinha, que serve de sustento para milhares de
pessoas, como pescadores, extra tores, caiçaras, além de todos aque
les que vivem do turismo da pesca e ecológico. O Lagamar só existe
porque o rio Ribeira de Iguape leva continuamente uma grande quantidade de maté
ria orgânica (restos de vegetação) para sua foz, o que dá alimento aos peixes e, por
isso, torna o local ideal para a procriação da vida marinha.
Se as barragens forem construídas, o carregamento de matéria orgânica certamen
te será interrompido, como já aconteceu em outros locais, como é o caso do rio São
Francisco. Isso significa que a vida marinha que hoje existe na região do Lagamar
não terá mais as mesmas condições de sobrevivência, o alimento diminuirá muito, e
muito provavelmente os peixes irão diminuir também, prejudicando não só um ambi
ente único e internacionalmente protegido, mas também as milhares de pessoas
que dele dependem economicamente.

• Mapa das barragens projetadas para o rio Ribeira de Iguape
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D) Tijuco A lto é um projeto isolado, que
nada tem a ver com as outras barragens
MENTIRA O EIA/Rima de Tijuco Alto, feito pela própria CBA, afirma
que, para que ela possa servir ao controle de cheias, deverão ser
construídas outras barragens, tanto acima quanto abaixo do seu local
de implantação. Outros estudos de órgãos importantes, como o
Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo - D A E E , afirmam
que desde o começo foi planejado um conjunto de barragens para conter as cheias.
Portanto, Tijuco Alto está dentro de um projeto maior, que deve ser assim considerado
pelo IBAMA, como exige a legislação. E, se forem construídas todas as barragens,
os im pactos am bientais e sociais serão muito m aiores, com o já apontado
anteriormente, pois uma área muito maior será inundada e muito mais pessoas terão
que ser deslocadas de suas terras.

E) Tijuco A lto vai ajudar a
desenvolver o Vale do Ribeira
MENTIRA. O Vale do Ribeira abriga a maior área contínua de mata
atlântica do país, além de inúmeros outros recursos naturais cuja bele
za e estado de conservação não tem paralelo em nenhuma outra parte
do país. Essa situação, que durante muito tempo foi vista como algo negativo, hoje é
um grande potencial de desenvolvimento. O ecoturismo, embora ainda esteja come
çando, é uma fonte de renda que tende a se desenvolver muito nos próximos anos,
com potencial para gerar muito mais empregos e muito mais renda do que grandes
projetos faraônicos como usinas hidrelétricas, que trazem mais problemas do que
soluções.
Ademais, devemos lembrar que toda a energia gerada por Tijuco Alto e pelas outras
usinas planejadas serão utilizadas por indústrias e cidades fora do Vale do Ribeira,
- 14 -

ou seja, o benefício irá para fora, mas os
impactos ficarão no local. Como não ha
verá pagamento de royalties pela explo
ração de Tijuco Alto, nem o dinheiro de
indenização vai ficar na região, por me
acomfecT lA
nor que seja. A realidade na grande mai
A0RA6UI? " /
oria das localidades onde se instalaram
usinas hidrelétricas é que a população lo
cal continuou marginalizada no processo
de desenvolvimento, aumentando a po
breza, violência, urbanização descontro
lada e tudo o mais. Apenas alguns pou
cos políticos e pessoas influentes ganham
com as barragens, enquanto a maior par
te do povo fica em situação igual ou pior.
Isso pode ser visto por quem quiser na re
gião das barragens de Tucuruí/PA, Sobradinho/BA, Porto Primavera/SP, Balbina/AM, e outras tantas. É fato comprovado por
inúmeras outras situações parecidas.
O desenvolvimento do Vale do Ribeira não depende de obras e projetos milagrosos,
mas sim de políticas públicas que entendam suas peculiaridades e que possam
criar alternativas sustentáveis de crescimento. Existem hoje diversos programas go
vernamentais elaborados pelo governo paulista e pelo governo federal que pretendem
investir recursos no Vale do Ribeira exatamente porque abriga recursos naturais de grande
relevância para o país, e porque tem uma riqueza cultural não encontrada em outras
localidades. A região precisa diversificar sua produção, se especializar em produtos
valorizados pelos mercados, capacitar suas empresas e sua mão-de-obra, melho
rar a infra-estrutura de transportes e saneamento urbano, fazer proveito duradouro
de suas florestas e rios que são sua maior riqueza e ampliar as oportunidades eco
nômicas numa estreita relação com as demais regiões do Estado e do país.
Tijuco Alto coloca a nossa frente duas opções de desenvolvimento: uma ba
seada num modelo sustentável e solidário, ou outra baseada num modelo
degradador e concentrador de renda.

MENTIR». ?

F) Tijuco Alto pode prejudicar
a qualidade da água do rio
VERDADE. Embora os estudos feitos pela CBA não apontem clara
mente isso, há diversos outros estudos, elaborados pelo Ministério
Público Federal e pela Universidade de São Paulo, que mostram que
é grande a possibilidade de piorar a contaminação por chumbo das
águas do rio Ribeira de Iguape no caso de construção de Tijuco Alto.
É sabido de todos que a região em que Tijuco Alto vai se instalar durante muitos
anos foi lugar de exploração de grandes mineradoras de chumbo. Por falta de fisca
lização das prefeituras e do Estado, essas mineradoras foram durante muitos anos
poluindo o solo e as águas da região e, depois que esgotaram a exploração, deixa
ram pilhas enormes de lixo tóxico. Caso Tijuco Alto venha a ser construída, algumas
áreas de antigas minerado
ras vão ser inundadas, o que
vai trazer mais poluentes
para o rio.
Mas, m ais grave do que
isso, ao criar o lago e modi
ficar as condições físico-quí
micas da água do rio (como
a sua acidez, por exemplo),
o empreendimento vai fazer
com que o chumbo que hoje
já se encontra no rio, mas
que não traz grandes proble
mas de contaminação, ve
nha a se tornar efetivamente
tóxico, contaminando peixes
e pessoas que se utilizem
das águas ou que comam os

A contaminação por chumbo das águas do Ribeira pode
ser agravada com a construção da barragem

peixes. É uma questão importante de saúde pública da região, que não pode
ser esquecida ou ignorada.
É preciso fazer um estudo muito mais aprofundado do que o hoje existente no EIA/
RIMA, e que demonstre de maneira inequívoca que não haverá contaminação, para
que a população tenha certeza de que poderá continuar a utilizar as águas do rio nos
próximos anos.

H e N T i*^
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G) Tijuco Alto pode afetar
as cavernas da região

VERDADE. Embora a CBA venha falando em seus estudos que não
há perigo de as águas invadirem cavernas e ressurgirem em locais
desconhecidos, o próprio IBAMA diz o contrário. O parecer n 0 16/01
— SETEC/CECAV/DIREC afirma que o estudo não listou todas as
cavernas existentes, omitindo sem razão aparente a existência de algumas cavi
dades conhecidas, e que por isso é
necessário “que se efetue um estudo
mais amplo com maior caracterização
das cavidades (cavernas) diretamente ou
indiretamente impactadas”.
É importante saber com certeza quais
cavernas serão afetadas não só pelo fato
de que elas são protegidas por lei e são
atrativos turísticos, mas também porque,
em função do grande número de caver
nas existentes sob o solo da região, pode
ser que elas desabem com o peso do
lago que vai ser criado, criando terremo
tos artificiais (sismos induzidos) e, de
pendendo do grau, comprometendo a
própria segurança da barragem.

A;

H) Tijuco A lto vai acabar com as
cheias de todo o Vale do Ribeira
MENTIRA. Embora esse venha sendo um dos principais argumentos
utilizados pela CBA para convencer a população de que a barragem é
benéfica a todos, não há nenhum estudo que prove que haverá conten
ção de cheias em Iporanga, Eldorado, Registro ou Iguape.
Os estudos até hoje apresentados pela CBA indica apenas qual o volume de água
que a represa consegue segurar em situações de chuva intensa, e mesmo assim
isso tem um limite. A barragem só consegue segurar até uma certa altura; passando
desse limite, se continuar chovendo é preciso liberar toda a água que entra para não
explodira barragem.
Mesmo quando segura parte da chuva que está caindo, Tijuco Alto não tem condi
ções de evitar cheias nas cidades situadas no médio ou baixo vale, que são as mais
afetadas pelas enchentes. Isso porque não chove apenas na área da barragem. A
chuva cai também em todo o rio abaixo e em seus córregos afluentes, sendo impos
sível controlar o volume de água no rio inteiro. Como as cidades mais afetadas
pelas cheias (Eldorado, Registro e Iguape) estão bastante afastadas do local
da barragem, Tijuco Alto interferirá muito pouco no volume das cheias
Um estudo feito por um pesquisador da Universidade Estadual de Campinas Unicamp comprova o que foi falado acima. Ele fez uma simulação do que acontece
ria com a cidade de Eldorado nas três últimas grandes cheias (1983, 1995 e 1997)
caso Tijuco Alto já tivesse sido construída nessa época. Para tanto, ele se utilizou
dos dados da Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras do Estado de
São Paulo, que apontam que uma vazão do rio Ribeira de Iguape de cerca de 1200m3/
s em Eldorado significa que a cidade entra em estado de alerta, ou seja, que algu
mas ruas começam a ser alagadas, e uma vazão de cerca de 1,600m3/s significa
que a cidade entra em estado de emergência, no qual alguns bairros já estão com
pletamente inundados. O estudo demonstra que, caso Tijuco Alto já tivesse sido
construída, e supondo que a barragem pudesse segurar toda a chuva que cai na
parte do rio que está acima dela, sem liberar nada rio abaixo (o que é impossível em
casos chuvas intensas, como essas que estamos falando, e pouco provável que

ocorra mesmo em situações menos críticas, pois não liberar água significa não
produzir energia), ainda assim as grandes cheias de 1983, 1995 e 1997 teriam
ocorrido da mesma forma, pois os picos de cheias em Eldorado teriam vazão
superior a 1600 m3/s, e em vários outros dias as vazões seriam iguais ou superiores
a 1200m3/s. Isso significa que, mesmo que Tijuco Alto já existisse na época
das últimas grandes cheias, ainda assim Eldorado permaneceria vários dias
em estado de alerta, e continuaria a ter picos de cheias que trariam a necessi
dade de decretar estado de emergência, com bairros inteiros inundados.
Ora, como uma barragem pode servir para controle de cheias se ela não consegue
segurar todas as cheias? Pra quem mora em áreas de risco, não adianta saber que
sua casa vai ficar apenas um dia embaixo d 'agua, em vez de dois caso tivesse a
barragem construída, pois o prejuízo é o mesmo. A solução para as enchentes não
virá de projetos milagrosos, mas de políticas públicas que ajudem as pessoas a
construírem suas casas longe das áreas de alagamento do rio. Além disso, todos
sabem que as enchentes vêm se avolumando nos últimos anos muito em função do
desmatamento das margens do Ribeira e do seu conseqüente assoreamento. Por
tanto, muito mais barato e simples seria recuperar as matas ciliares e desassorear
o rio, o que traria benefícios a todos, diminuindo o ritmo de cheias e trazendo vida
novamente ao rio.
Portanto, o argumento de que Tijuco Alto é a única forma de controlar cheias é pura
propaganda enganosa

Pontos positivos e negativos das barragens
no Vale do Ribeira
Pontos positivos
&

empregos temporários.

&

geração de renda temporária.

&

melhoria de estradas nas redondezas das barragens.
HCGATivoS'

Pontos negativos
inundação de áreas urbanas e rurais, incluindo
comunidades quilombolas, com o desalojamento de
milhares de pessoas e com a criação de conflitos sociais.
<9 inundação das melhores áreas para a agricultura.
inundação de cavernas, com conseqüências desconhecidas e potencial
mente catastróficas.
contaminação do rio Ribeira de Iguape com chumbo e outros metais pesa
dos, causando problemas à saúde pública.
alteração do regime hídrico do rio, com influência sobre os peixes e sobre
a navegação.
^ inundação de áreas cobertas com mata atlântica, incluindo parques esta
duais, com conseqüências negativas para o turismo e para o meio ambiente
da região
"3 desestabilização ecológica do complexo estuarino do Lagamar, com a di
minuição do número de peixes e outros frutos do mar, gerando conseqüências
extremamente negativas para todos aqueles que sobrevivem da pesca e do
turismo.
^ os benefícios (energia elétrica) vão para os grandes centros urbanos, en
quanto os malefícios (impactos ambientais e sociais) ficam na região.

Com o influenciar no processo de licenciam ento am biental
de Tijuco A lto ?
A leí diz que qualquer obra que possa trazer impactos para a população e
para o meio ambiente deve passar por um processo de licenciamento ambiental. O
licenciamento tem como objetivo prever os problemas sociais e ambientais que urna
obra pode trazer, com a idéia de que é melhor prevenir do que remediar. Para isso,
o interessado em realizar a obra tem que fazer um estudo chamado de Estudo de
Impacto Ambiental — EIA. Este estudo tem como objetivo prever quais vão ser as
modificações que o empreendimento vai trazer ao meio ambiente, e como isso
influencia a população do local, para o bem e para o mal. Como a linguagem utilizada
no estudo é bastante técnica, ele deve ter suas principais conclusões traduzidas
para uma linguagem fácil de ser entendida por todos, formando assim um outro
documento, denominado Relatório de Impacto Ambiental — RIMA, que é um resumo
do EIA em forma mais acessível.
Com base nessas informações, o órgão ambiental vai decidir se é possível
ou não a realização do projeto proposto. Se houver mais benefícios do que prejuízos
previstos, então será autorizada a implantação da obra; caso ocorra o contrário, não
dará autorização para a construção.
A barragem de Tijuco Alto está passando por um processo de licenciamento
ambiental. O órgão responsável pelo licenciam ento de Tijuco Alto é o IBAMA,
órgão federal de meio am biente, porque é uma obra que vai afetar mais de um
Estado (São Paulo e Paraná). Essa licença, além de dizer se é possível ou não a
implantação da obra, estabelece também as condicionantes ambientais, que são
nada mais do que as exigências feitas pelo órgão licenciador — o IBAMA no caso de
Tijuco Alto — para que a obra possa ser implantada, como, por exemplo, a construção
de novas estradas, o reflorestamento de áreas atingidas, os cuidados ambientais
necessários para a construção etc.
Mas o IBAMA não pode decidir sozinho se autoriza ou não a construção da
obra. Como isso vai afetar a vida de centenas ou milhares de pessoas, elas também
têm direito de se manifestar, e de saber o que pode ocorrer no futuro na região em
que moram. Por isso, durante o processo de licenciamento ambiental, é necessária

a realização de audiências públicas. É nessas audiencias que a população fica
sabendo que tipo de obra querem construir na região em que mora, quais as
mudanças que ocorrerão, e como isso vai afetar sua vida. Com base nessas
informações, ela pode se manifestar a favor ou contra a construção da obra.
Portanto, os objetivos das audiências são dois: informar a sociedade e ouvir
sua opinião sobre a obra. Essa opinião não vai ser necessariamente acatada pelo
órgão ambiental, no caso, o IBAMA, mas tem de ser necessariamente considerada
pelo IBAMA quando da concessão da licença ambiental. As audiências são o único
momento em que a população pode ser realmente ouvida, e por isso a presença de
todos é essencial.

a u d ie n c ia

PÚBLICA

As audiências públicas são instrumentos democráticos de participação popular

Conclusão
A construção de grandes barragens vem causando imensos problemas de
ordem ambiental e social em todo o País. Milhares de pessoas se encontram ainda
hoje desalojadas porque suas terras foram inundadas para a construção de hidrelé
tricas. Sempre que uma barragem vai ser construída o empreendedor diz à popula
ção que ela gerará empregos, renda, que desenvolverá a região e que acabará com
as enchentes. O que vemos, na verdade, é que essas são todas promessas vazias,
e em quase todos os locais onde há barragem os efeitos são contrários, aumentan
do a pobreza, inundando áreas férteis ou ambientalmente importantes. Grandes
barragens apenas destroem o meio ambiente e expulsam grandes contingentes de
populações, contribuindo com o êxodo rural, sem resolver os problemas de miséria
das populações locais.
A quem interessam essas barragens? À população do Vale? Obviamente que
não. Interessam às grandes indústrias e aos grandes centros urbanos, que a quilô
metros de distância não se importam com os impactos ambientais que ficarão na
região. Tijuco Alto é um claro exemplo disso, pois toda a energia vai ser utilizada por
uma empresa privada, para aumentar seus lucros, enquanto a região ficará na mes
ma, tendo que se virar com as doenças que surgirão com a contaminação da água
do Ribeira de Iguape ou com as populações que serão deslocadas dos campos
para as cidades, criando favelas e todos os problemas sociais que hoje existem nas
grandes cidades.
O Vale do Ribeira tem potencial para se desenvolver a partir de suas riquezas
naturais. Agricultura, manejo florestal, turismo de pesca e turismo ecológico são al
gumas dentre tantas outras oportunidades de desenvolvimento que podem gerar
mais riquezas, e de forma mais democrática, do que a construção de grandes barra
gens. Por isso temos de fazer uma opção muito clara sobre o tipo de desenvolvi
mento que queremos, e isso passa, necessariamente, por dizer NÃO a Tijuco Alto e
às demais barragens.
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